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H. Subagiyo yang untuk kedua kalinya me-
mimpin PWI Kabupaten Bogor, menekan-
kan tentang pentingnya peningkatan kom-
petensi para awak media, utamanya para 
anggota PWI Kabupaten Bogor.

Kepengurusan PWI Kab. Bogor Masa 
Bakti 2021-2024 Resmi Dilantik  

BOGOR (IM)- Ratusan 
karangan bunga menghiasi 
Lobby Hotel M-One, Sukaraja, 
Kabupaten Bogor pada Rabu 
(12/1) kemarin. 

Ratusan karangan bunga 
yang datang dari berbagai ka-
langan, mulai dari pejabat Kabu-
paten Bogor, DPRD, TNI dan 
Polri, swasta dan lintas organisasi 
tersebut sebagai bentuk ucapan 
selamat atas Pelantikan dan 

Pengukuhan Pengurus PWI 
(Persatuan Wartawan Indonesia) 
Kabupaten Bogor masa bakti 
2021 – 2024, yang diselenggara-
kan di Main Hall Lantai 4 Hotel 
M-One di hari itu. 

Pengurus PWI Kabupaten 
Bogor masa bakti 2021 – 
2024 dinahkodai H. Subagiyo, 
Kepala Biro International 
Media di Bogor. Prosesi pel-
antikan dihadiri oleh Wakil 

bat Ketua PWI Kabupaten 
Bogor  kedua kalinya itu akan 
merealisasikan penyelengga-
raan UKW (Uji Kompetensi 
Wartawan). 

“Kompetensi wartawan 
ini sangat penting, agar bisa 
menjalankan tugasnya secara 
professional, berkualitas, inde-
pendent dan memahami kode 
etik jurnalistik,” ujarnya. 

Sementara itu Wakil Bu-
pati Bogor Iwan Setiawan dalam 
sambutannya mengapresiasi 
kekompakan para pengurus dan 
anggota PWI Kabupaten Bogor. 

“Saya mengapresiasi PWI 
Kabupaten Bogor yang begitu 
kompak. Pemilihan ketua ber-
langsung lancar dan Pak Bagiyo 

BOGOR (IM)- Wali 
Kota Bogor, Bima Arya me-
nyatakan bahwa Bogor sulit 
menghindar dari penularan 
Covid-19 varian Omicron. 
Ia pun meminta agar semua 
warga Kota Bogor tidak len-
gah dan tetap waspada.

“Saya kira tinggal tunggu 
waktu saja, saya kira di Kota 
Bogor juga nanti akan ada 
kasusnya, karena sulit untuk 
menghindar. Delta saja kita 
sulit menghindar. Omicron 
ini penyebarannya lebih cepat 
dari Delta, jadi sulit untuk 
menghindar,” kata Bima Arya 
saat meninjau vaksinasi anak 
di SDN Kawung Luwuk, 
Kota Bogor, Rabu (12/1).

Sejauh orang beraktivitas 
di luar dan lalai terhadap pro-
tokol kesehatan maka potensi 
terpapar dan membawa Omi-
cron ke Kota Bogor sangat 
mungkin.

Untuk itu, Bima telah 
menginstruksikan agar jaja-
rannya kembali menggen-
carkan 3T yakni testing, trac-
ing, dan treatment, sehingga 
Omicron masuk Bogor tidak 
berdampak banyak dan masif.

“3T kita gencarkan kem-
bali, penelusuran itu penting, 
walaupun secara data belum 
diiringi keterisian rumah sakit 
dan angka kasus positif  baru 
masih cenderung landai,” 
kata Bima.

Sedangkan bagi masyara-
kat juga waspada dengan 
selalu menerapkan protokol 
kesehatan.

Selain itu mengantisi-
pasi secara ketat arus pelaku 
perjalanan dari luar negeri, 
khususnya umroh asal Bogor.

“Kemudian RW, RT siaga 
kita aktivasi kembali, jadi ka-
lau ada sedikit gejala dari war-
ga patut dicurigai Omicron. 
Jadi semuanya diaktivasi, 
RSUD disiagakan semuanya 

disiagakan,” tambah Bima.
 

Terapkan Ganjil Genap
Sementara ityu, Polresta 

Bogor Kota berencananya 
kembali menerapkan sistem 
ganjil genap setiap akhir pe-
kan. Hal ini dilakukan untuk 
mengantisipasi terjadinya 
penularan Covid-19 var-
ian Omicron . “Kami akan 
mempertimbangkan untuk 
melakukan kembali ganjil 
genap pada weekend,” ung-
kap Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol Susatyo Purno-
mo Condro kepada wartawan 
usai meninjau vaksinasi anak 
di SDN Kawungluwuk, Kota 
Bogor, Rabu (12/1).

Menurut dia, sistem ganjil 
genap nanti sedianya diber-
lakukan situasional dengan 
melihat arus kendaraan. Den-
gan ini, diharapkan kembali 
mengingatkan warga untuk 
tetap waspada dengan mem-
batasi mobilitas.

“Kita akan lihat kondis-
inya kalau padat kami lang-
sung berlakukan ganjil-ge-
nap kembali agar masyarakat 
sadar kita semuanya harus 
waspada,” tegasnya.

Di samping itu, lanjut 
Susatyo, pihaknya juga terus 
mendorong dan menggen-
carkan vaksinasi khususnya 
untuk anak. Di mana, capaian 
vaksinasi anak usia 6-11 tahun 
di Kota Bogor sudah menca-
pai 91%. “Masih ada 11.000 
anak yang belum divaksin, 
tentunya kami mengimbau 
kepada sekolah saat melaku-
kan PTM, agar siswa yang 
ikut PTM harus sudah divak-
sin. Kami juga dari Polresta 
dan Kodim akan mengawasi 
sekolah yang melakukan PTM 
di setiap sekolah, hal ini untuk 
mendorong capaian vaksinasi 
anak bisa maksimal,” ucap 
Susatyo.  gio

Bima Arya: Bogor Sulit
Menghindar dari Omicron

Bupati Bogor Iwan Setiawan, 
perwakillan Danrem 061/
SK, perwakilan Polres Bogor, 
perwakilan Kajari Bogor, para 
tokoh masyarakat dan Ketua 
PWI Provinsi Jawa Barat Hil-
man Hidayat yang melantik 
jajaran  Pengurus PWI Ka-
bupaten Bogor masa bakti 
2021 – 2024.

Selepas dilantik, H. Sub-
agiyo yang untuk kedua kalinya 
memimpin PWI Kabupaten 
Bogor, dalam kata sambu-
tannya menekankan tentang 
pentingnya peningkatan kom-
petensi para awak media, uta-
manya para anggota PWI 
Kabupaten Bogor. 

H. Subagiyo  yang menja-

Ketua PWI Jabar Santuni Yatim Piatu
Binaan PWI Kabupaten Bogor

BOGOR (IM)- Sebanyak 31 
orang anak yatim binaan Majlis 
Ta’lim Al-Ikhbar PWI Kabupaten 
Bogor mendapat santunan dari 
Ketua PWI Jawa Barat. 

Pemberian santunan diberikan 
pada acara pelantikan pengurus PWI 
Kabupaten Bogor di Ballroom M-
One Hotel, Rabu (12/1). 

Secara simbolis 10 orang anak 
yatim menerima santunan yang di-
berikan Wakil Bupati Bogor, Iwan 
Setiawan, Ketua PWI Jawa Barat, H 

Hilman Hidayat dan Ketua PWI Ka-
bupaten Bogor H Subagiyo. Pengurus 
MT Al-Ikhbar Abdul Manan turut 
mendampingi pemberian santunan. 

Ketua PWI Kabupaten Bogor 
H Subagiyo mengucapkan rasa syu-
kur dan terimakasih kepada Ketua 
PWI Jawa Barat H Hilman Hidayat 
atas kepedulian menyantuni anak 
yatim. Kepedulian kepada sesama 
merupakan bukti nyata PWI kepada 
masyarakat. 

“Alhamdulillah, saya sangat ber-

bangga hati, memiliki fi gur Pengurus 
PWI Jawa Barat yang memiliki jiwa 
sosial dan kepedulian kepada sesama. 

Semoga santunan yang diberikan 
kepada 30 orang anak yatim binaan 
Majlis Ta’lim Al-Ikhbar ini bisa ber-
manfaat dan dicatat sebagai amal 
kebaikan oleh Allah SWT,” ujar H 
Subagiyo.  Selain acara pelantikan pen-
gurus PWI Kabupaten Bogor masa 
bhakti 2021-2024. Pengurus PWI juga 
mengkukuhkan pengurus PWI Peduli 
yang diketuai Yuniar.  jai/gio
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Ketua PWI Provinsi Jawa Barat Hilman Hidayat menyerahkan Surat Keputusan kepada Ketua PWI Kabupaten Bogor H. Subagiyo. 

kedua kalinya menjabat ketua. 
Ini begitu kompak,” ujar Iwan 
Setiawan, disambut tepuk tan-
gan hadirin. 

Pada kesempatan tersebut, 
Iwan Setiawan menyambut 
baik rencana program dari 
kepengurusan PWI Subagiyo 
yang ingin meningkatkan kom-
petensi wartawan. 

Selain dilangsungkan Pel-
antikan Pengurus PWI Ka-
bupaten Bogor masa bakti 
2021 – 2024, pada kesempatan 
tersebut juga diadakan Pelan-
tikan Pengurus PWI Peduli 
Kabupaten Bogor dan pem-
berian santunan anak yatim 
binaan PWI Kabupaten Bogor. 
 kris/tom

Puncak Musim Hujan, Bogor
Waspada Bencana Alam

BOGOR (IM)- Stasiun 
Klimatologi Badan Meteo-
rologi Klimatologi dan Geo-
fi sika (BMKG) memprediksi 
puncak musim hujan akan 
terjadi Januari hingga Febru-
ari 2022. Masyarakat diminta 
waspada mengantisipasi ben-
cana hidrometeorologis.

Kepala Stasiun Klimatologi 
BMKG Dramaga, Indra Gustari 
menuturkan, pada dasarnya 
Bogor merupakan wilayah hujan 
sepanjang tahun. “Hanya saja, 
ketika memasuki Desember 
hingga Maret potensi hujan 
terjadi di wilayah Bogor cukup 
tinggi di atas 500 mm/bulan,” 
paparnya, Rabu (12/1).

Kata dia, diperkirakan 
potensi puncak musim pen-
ghujan terjadi pada Januari 
hingga Februari 2022, den-
gan rata-rata curah hujan 
(CH) 100 hingga 150 mm/
hari dengan intensitas hujan 
sepanjang hari.

“Hampir semua wilayah di 
Bogor akan diguyur hujan den-
gan intensitas sedang hingga 
deras disertai angin kencang. 
Untuk itu, pemerintah dan 
masyarakat harus bersiap un-

tuk mengantisipasi bencana 
hidrometeorologis,” paparnya.

Potensi bencana hidro-
meteorologi yang meningkat, 
yakni banjir, longsor, dan 
angin kencang.

Sementara, kondisi tinggi 
muka air (TMA) Ciliwung di 
Bendung Katulampa selama 
satu pekan terakhir masih 
terpantau normal di bawah 50 
sentimeter. Kepala pengawas 
Bendung Katulampa, Andi 
Sudirman menuturkan, hujan 
yang mengguyur Bogor dalam 
satu pekan ini belum menu-
jukkan peningkatan TMA di 
Katulampa. “Rata-rata di 
pagi hari TMA 10 cm, saat 
hujan siang dan sore hanya 
naik di 40 cm. Masih relatif  
normal,” kata Andi.

Andi menilai, belum sig-
nifi kannya TMA di Katulampa 
lantaran hujan deras yang ter-
jadi bersifat lokal atau di satu 
wilayah saja. “Misal di Kota 
Bogor hujan, Puncak tidak atau 
sebaliknya. TMA naik biasanya 
Bogor hujan diguyur hujan 
secara merata dari hulu (Bogor) 
hingga kota atau Depok,” tam-
bah Andi.  gio

SEGENAP JAJARAN DIREKSI BESERTA STAF
PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR

Mengucapkan

Selamat Atas Pelantikan 
Pengurus PWI Kabupaten Bogor 

Periode 2021-2022

ABDUL SOMAD
Direktur Umum

YULIUS ANWAR
Direktur Utama

TEDI KURNIAWAN
Direktur Operasional
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Wabup Bogor Iwan Setiawan (kedua kanan) berfoto bersama H. Subagiyo 
dan perwakilan Redaksi International Media Sukris Priatmo dan Frans Gultom. 
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Wabup Bogor Iwan Setiawan dan tokoh lainnya berfoto bersama jajaran pengurus PWI Kab Bogor. 
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Wabup Bogor Iwan Setiawan dan H. Subagiyo ber-
foto bersama anak yatim binaan PWI Kab Bogor.

Bogor Jadi Kota Termacet Kelima di
Indonesia, Begini Respons Bima Arya

BOGOR (IM)- Posisi kelima kota 
termacet di Indonesia ditempati Kota 
Bogor berdasarkan penelitian Global 
Traffi c Scorared 2021 yang dilakukan 
sebuah perusahaan analisis data lalu 
lintas bernama Inrix. Wali Kota Bogor, 
Bima Arya menanggapi santai hasil 
penelitian tersebut. “Apa pun hasil sur-
vei, buat kami ini satu data yang harus 
jadi rujukan dan bahan masukan,” kata 
Bima, Rabu (12/1).

Bima tidak kaget dengan hasil sur-
vei itu. Sebab pada 2016 , Kota Bogor 
juga sempat dinyatakan sebagai kota 
termacet di dunia. “Waze menyatakan 
Bogor itu kota termacet di dunia, itu di 
2016. Nah kalau hari ini peringkatnya 
itu sudah di 821 di dunia. Kemudian 
(sekarang) di Indonesia peringkat ke-
lima, berarti ada hal-hal yang baik, itu 

poin pertama,” tuturnya.
Menurut Bima, Kota Bogor saat ini 

masih berproses dalam hal penataan dan 
reformasi angkutan dan transportasi yang 
terintegrasi. “Nah poin kedua, apa pun 
itu, ya sekarang kita semua berproses 
menuju transportasi yang ramah ling-
kungan, nyaman, dengan melakukan 
reformasi angkutan kota. Jadi, kita 
melihat ada progres dan berharap nanti 
tahun-tahun ke depan semakin membaik 
ya peningkatannya,” ujar politisi PAN itu.

Bukan hanya fokus pada pengu-
rangan angkot yang dianggap sebagai 
biang kemacetan, Pemkot Bogor 
juga saat ini tengah menata angkutan 
menuju transportasi yang terinte-
grasi. “Kita akan fokus betul, tidak 
saja pada pengurangan angkot, tetapi 
juga membangun sistem transportasi 

yang terintegrasi dan mengurangi be-
ban di pusat kota. Ini belum puas ya, 
ini masih banyak PR-nya,” kata Bima 
menegaskan.

Dalam laporan Inrix 2021 Traf-
fic Scorecard, Surabaya menduduki 
peringkat pertama kota paling macet di 
Indonesia. Sementara Jakarta menduduki 
peringkat kedua kota termacet di Indo-
nesia. Kota termacet ketiga di Indonesia 
menurut Inrix adalah Denpasar, Bali.

Sementara Malang menjadi kota 
termacet keempat di Indonesia dan 
ke-334 di dunia. Kota di Indonesia 
terakhir yang disurvei Inrix adalah 
Bogor. Bogor menjadi kota termacet 
kelima di Indonesia dan ke-821 di du-
nia. jumlah total waktu yang terbuang 
dalam kemacetan selama periode jam 
sibuk di Bogor mencapai 7 jam.  gio


