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Akan dipelajari dan dievaluasi kembali, 
apakah ruas jalan yang ada sebanding 
dengan volume kendaraan. Dari situ 
akan diketahui, apakah perlu penamba-
han ruas jalan baru, atau ruas jalan ar-
teri baru, agar bisa mendapatkan solusi 
kemacetan di Kota Bogor,  kata Kapol-
resta Bogor Kota, Kombes Pol Susatyo 
Purnomo Condro.

JADI KOTA TERMACET KELIMA

Kapolresta Bogor Evaluasi
Penambahan Ruas Jalan

BOGOR (IM)- Dari ha-
sil penelitian Global Traffic 
Scorecard 2021, Kota Bogor 
menyandang predikat sebagai 
kota termacet kelima di Indo-
nesia. Oleh karena itu, Polresta 
Bogor Kota akan melakukan 
evaluasi terkait ruas jalan.

Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol Susatyo Purnomo 
Condro, mengatakan evalu-
asi tersebut akan dilakukan 

bersama stakeholder di bi-
dang transportasi. Termasuk 
bersama Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kota Bogor.

 “Kita akan pelajari lagi, 
kita evaluasi, apakah ruas ja-
lan yang ada sebanding den-
gan volume kendaraan. Nah 
apakah nanti perlu penamba-
han ruas jalan baru, atau ruas 
jalan arteri baru. Tentunya 
kita akan kaji bersama, agar 

nakan transportasi umum. 
Seperti menggunakan angku-
tan kota (angkot), atau trans-
portasi massal baru Biskita 
Transpakuan.”Mudah-muda-
han nanti Biskita Transpakuan 
bisa mengurai kemacetan ini,” 
imbuhnya.

Wali Kota Bogor, Bima 
Arya Sugiarto, menuturkan 
hasil survei tersebut justru 
menunjukkan peningkatan pe-
nataan transportasi di Kota 
Bogor. Pasalnya, pada 2016, 
Kota Bogor pernah dinobat-
kan sebagai kota termacet 
di dunia versi Waze. “Tahun 
2016 lalu Waze menyatakan 
Kota Bogor itu kota termacet 
di dunia. Nah kalau hari ini 
peringkatnya sudah ke-821 di 
dunia, lalu kelima di Indonesia 
setelah kota-kota besar, berarti 
ada hal yang baik. Itu pertama,” 
ujar Bima Arya.

Menurutnya, Kota Bo-
gor sejauh ini terus berbenah 
melakukan penataan transpor-
tasi yang terintegrasi. Salah 

BANDUNG (IM)- 
Pemkot Bandung memasang 
baliho dan spanduk di Jalan 
Siliwangi yang berisikan foto 
pelaku vandalisme. Ada satu 
spanduk dan satu baliho 
berukuran besar yang me-
nampilkan foto pelaku van-
dalisme tengah mencoret 
tembok di jalan tersebut.

Selain foto, spanduk 
itu berisi tulisan ‘’DICARI 
PELAKU VANDALISME. 
PERUSAK KEINDAHAN 
KOTA BANDUNG’.

Plt Wali Kota Bandung, 
Yana Mulyana mengatakan 
spanduk dan baliho itu di-
pasang setelah tembok di 
Jalan Siliwangi atau kawasan 
Babakan Siliwangi ini be-
berapa kali menjadi sasaran 
vandalisme.

“Itu terekam CCTV yang 
dipasang Pemkot Bandung. 
Mudah-mudahan,  kalau 
ketemu akan kita laporkan 
supaya ada efek jera, karena 
kemarin ada lagi,” kata Yana 

di Balai Kota Bandung, Jumat 
(14/1).

Fasilitas publik di Kota 
Bandung kerap menjadi sasa-
ran perusakan oleh orang ti-
dak bertanggung jawab. “Ada 
juga kerusakan dinding, kursi 
ya. Lampu juga sering diam-
bil, jadi gelap,” ucap Yana.

Dia mengatakan saat ini 
keberadaan CCTV lebih mer-
ekam situasi arus lalu lintas. 
Yana menginginkan ke de-
pannya fungsi kamera CCTV 
bisa menyorot fasilitas publik.

“Selama ini CCTV lebih 
nyorot ke jalan, kita coba pas-
ang beberapa ke fasilitas publik 
lain seperti di Babakan Siliwan-
gi. Nanti juga di Cikapayang 
akan dibikin ya,” tutur Yana.

Yana mengajak masyarakat 
turut menjaga fasilitas umum 
di Kota Bandung. Selain itu, 
warga jangan takut merekam 
ulah pelaku vandalisme atau 
perusak fasilitas publik.

“Tolong juga direkam,” 
kata Yana.  pur

Dicari! Pelaku Vandalisme
di Kota Bandung

bisa mendapatkan solusi ke-
macetan di Kota Bogor,” kata 
Susatyo, Jumat (14/1).

Susatyo mengungkapkan, 
sejauh ini volume kendaraan 
di Kota Bogor meningkat 
pada akhir pekan. Hal itu pun 
membuatnya terus melakukan 
rekayasa lalu lintas. Terutama 
di ruas Jalan Pajajaran dan 
Sistem Satu Arah (SSA) Ke-
bun Raya Bogor. “Karena 
memang pusat Kota Bogor 
terutama pada ruas Jalan Paja-
jaran dan SSA ini kan menjadi 
rute utama di Kota Bogor,” 
tuturnya.

Dia berharap, di Kota 
Bogor ke depan akan ada ruas 
jalan lain yang bisa digunakan 
sebagai penghubung atau 
arteri. Dengan harapan jalan 
tersebut dapat menampung 
kendaraan di jalan protokol.

Tak hanya itu, menurut 
Susatyo, kemacetan di Kota 
Bogor dapat berkurang den-
gan membudayakan masyara-
kat agar terbiasa menggu-

VAKSINASI BOOSTER COVID-19 BAGI LANSIA DI DENPASAR
Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada lansia saat pencanangan vaksinasi Booster COVID-19 di RSUD Wangaya, 
Denpasar, Bali, Jumat (14/1). Pemerintah Kota Denpasar menggelar pelaksanaan vaksinasi Booster COVID-19 yakni pada tahap awal 
menyasar lansia dengan jumlah 54.549 orang sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 khususnya varian Omicron.

IDN/ANTARA

BOGOR (IM)- Ular 
sanca dengan panjang sekitar 
3 meter berhasil dievakuasi 
dari atap plafon rumah warga 
di Jalan Raya Cilebut, Gang 
Madrasah, Kelurahan Suk-
aresmi, Kecamatan Tanah 
Sareal, Kota Bogor.

Kabid Pemadam Keba-
karan dan Penyelamatan Di-
nas Pemadam Kebakaran 
Kota Bogor, M Ade Nugraha 
mengatakan, evakuasi dilaku-
kan pada Kamis (13/1)malam 
sekitar pukul 23.02 WIB.

“Awalnya telepon dari war-
ga laporan ular di plafon. Kami 
respons dan Regu 3 berangkat 
ke lokasi,” kata Ade dalam 
keterangannya, Jumat (14/1).

Setibanya di lokasi, petu-
gas langsung melakukan pe-

nyisiran di plafon rumah 
warga tersebut. Beberapa 
saat kemudian, posisi ular di 
plafon berhasil ditemukan 
dan langsung melakukan 
proses evakuasi.

“Proses dilakukan den-
gan menjebol plafon pada 
titik yang diperkirakan po-
sisi ular berada,” jelasnya. 
Dengan hati-hati, petugas 
mengevakuasi ular yang sem-
pat melilit di antara rangka 
plafon. Sekitar 30 menit, 
ular sanca dengan panjang 
sekitar 3 meter itu berhasil 
dievakuasi dan dimasukan ke 
dalam karung.

“Dengan hati-hati petu-
gas berhasil mengevakuasi 
ular dengan aman dan lan-
car,” pungkas Ade.  pur

Ular Sanca Sepanjang 3 Meter
Dievakuasi dari Plafon Rumah

Luar Biasa, Harga Lukisan Braga yang
Dijual Lewat NFT Naik 8 Kali Lipat

BANDUNG (IM)- Eksperi-
man Gubernur Jawa Barat, Rid-
wan Kamil yang memanfaatkan 
Non-Fungible Token (NFT) un-
tuk menjual karya seniman Jabar 
membuahkan hasil. Salah satu 
karya pelukis Jalan Braga Bandung 
yang dipasarkan lewat platform 
Opensea berhasil terjual sebesar 
0,09 ETH atau Rp 4,2 juta.

“Alhamdulillah, kami berha-
sil bereksperimen, menjualkan 
lukisan pelukis jalanan di Braga 
Bandung ini, yang biasanya Rp 
500 ribu rupiah melonjak 8 kali 
lipat menjadi Rp 4,2 juta rupiah 
atau 0,09 ETH di bursa NFT 
melalui platform @opensea,” 
ujar Ridwan Kamil yang akrab 
disapa Emil, dikutip dari Insta-
gram pribadinya, Jumat (14/1).

Oleh karena itu, Emil sedang 
mematangkan rencana untuk 
membuat akun di salah satu plat-
form NFT. Tujuannya, untuk 
menjual karya digital para seniman 
secara kolektif  untuk memberi 
nilai tambah.  “Pemprov Jawa 
Barat mulai 2022 membuka akun 
khusus di platform digital ini un-
tuk membantu menjualkan karya 
para pelaku ekonomi kreatif  Jawa 
Barat menjadi lebih berlipat nilai 
ekonominya,” kata Emil.

“Dunia baru, cara baru untuk 

kesejahteraan rakyat Indonesia. 
AYO HIJRAH DAN BER-
ADAPTASI,” imbuhnya.

Sebelumnya pada November 
2021 lalu, Emil mulai membuat 
akun Opensea dan mengunggah 
sejumlah karya lukisannya untuk 
dijual sebagai eksperimen. Dia 
juga mengajak, seorang seniman 
Jalan Braga Bandung untuk men-
digitalisasi lukisannya lalu dijual 
di platform Opensea.  “Saya ajak 
Pak Solihin, seorang seniman lu-
kis Braga. Saya pilih satu karyanya 
untuk eksperimen dimasukkan 
ke marketplace di NFT namanya 
Opensea. Nanti kita lihat, kalau 
berhasil jadi cerita,” ujarnya. 

“Inilah ekonomi baru. Kare-
na saya pemimpin yang mem-
produksi karya kreatif  berupa 
lukisan maka diupload di NFT. 
Juga anak saya, kenapa, karena 
dia generasi yang akan paham 
dan menjadi ekosistem di masa 
depan,” imbuh Emil.

Emil pun, berencana mem-
fasilitasi para pelaku ekonomi kre-
atif  untuk menjual karyanya lewat 
platform Non-Fungible Token 
atau NFT. Rencananya, Emil akan 
menampung karya para seniman 
untuk dijual di akun NFT yang 
disediakan pemerintah.

“Kepentingan saya, ini cara 

baru, cuma orang merasa ru-
mit. Maka, saya akan buat cara 
membuat akun di bursanya dan 
dikoordinir saja oleh kita. Jadi bisa 
titip ke kita, enggak usah register 
lagi dan bayar lagi. Kita ibaratnya 
menyediakan wadah,” katanya.

Secara sederhana, NFT men-
gubah karya seni digital dan jenis 
barang koleksi lainnya menjadi 
satu-satunya. Sehingga karya seni 
tersebut bisa diverifi kasi keaslian-
nya dan mudah diperdagangkan 
melalui blockchain.

Emil menilai, NFT ini bisa 
membantu ekonomi dan men-
jamin keaslian karya atau konten 
digital para seniman.

“Memang bisa (diduplikasi) 
tapi barang itu enggak bisa di-
perjualbelikan. Karena sekali dia 
masukkan karyanya (ke platform 
NFT) maka blockchain, teknologi 
yang bisa men-tracing, akan 
mengetahui bahwa yang aslinya 
bukan itu dan ditolak sistem. 
Sederhananya begitu,” kata Emil.

Disinggung soal belum ad-
anya kejelasan regulasi NFT, Emil 
berharap, agar pemerintah bisa 
segera memberi panduan soal 
hadirnya potensi ekonomi digital 
baru. Emil juga akan memberi 
pemahaman kepada masyarakat 
soal peluang tersebut.  pur

BOGOR (IM)- Setelah 
sempat diberhentikan semen-
tara operasionalnya, layanan 
Buy The Service (BTS) Biskita 
Trans Pakuan di Kota Bogor 
rencananya akan kembali men-
gaspal pada Senin (17/1).

Hal ini disampaikan Wali 
Kota Bogor, Bima Arya Su-
giarto . “Sudah dilakukan ak-
selerasi untuk proses e-catalog. 
Saya tadi komunikasi dengan 
Plt BPTJ, dan akan mengaspal 
paling lambat hari Senin Insya 
Allah,” kata Bima di Bogor, 
Jumat (14/1).

Saat ini, pihaknya pun 
tengah mempersiapkan kem-
bali armada bus Biskita Trans 
Pakuan. Agar nantinya kembali 
maksimal melayani masyara-
kat. “Kita cek-cek lagi kesiapan 
armada 1-2 hari untuk hari 
Senin siap kembali melayani 
warga,” ujar Bima.

Di sisi lain, layanan Biskita 
Trans Pakuan untuk semen-
tara ini masih gratis seperti 

sebelumnya. Pemberian tarif  
masih melalui serangkaian 
tahapan dan komunikasi lebih 
lanjut dengan Badan Penge-
lola Transportasi Jabodeta-
bek (BPTJ). “Masih belum 
berbayar, masih gratis. Nanti 
tahapan-tahapan untuk ber-
bayarnya terus kami komuni-
kasikan dengan pihak BPTJ,” 
pungkasnya.

Sebelumnya, layanan BTS 
Biskita Trans Pakuan diber-
hentikan sementara sejak 1 
Januari 2022. Karena, ada 
penyesuaian mekanisme pen-
gadaan barang dan jasa dari 
pelelangan umum menjadi 
pengadaan melalui e-catalog 
oleh Kemenhub.

Tak hanya di Kota Bo-
gor, hal yang serupa juga 
berlaku sejumlah daerah lain-
nya. Kondisi ini sempat di-
sayangkan oleh Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bogor karena 
merugikan masyarakat dan 
mendadak.  gio

Pekan Depan, Bus Trans Pakuan
Kembali Mengaspal di Kota Bogor

BANDUNG (IM)- Ke-
jaksaan Tinggi atau Kejati 
Bogor ajukan permohonan 
pencekalan terhadap adik ak-
tor, Irwansyah, Hafi z Fatur ke 
luar negeri.

Seperti diketahui, Hafiz 
Fatur saat ini masuk dalam daf-
tar buronan atas kasus dugaan 
korupsi Rp3,1 Miliar.

“Kami layangkan secara ber-
jenjang dan masih dalam proses,” 
ucap Kasipenkum Kejaksaan 
Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Dodi 
Gazali Emil, Jumat (14/1).

Permohonan pencekalan 
itu diajukan Kejaksaan Neg-
eri (Kejari) Bogor ke pihak 
imigrasi. Hal itu dilakukan agar 
Hafi z tak bisa melarikan diri ke 
luar negeri.

Di samping itu, pihak ke-
jaksaan terus memburu ke-
beradaan Hafi z Fatur. Kejari 

Kabupaten Bogor turut meli-
batkan Kejati Jabar dan instan-
si lainnya untuk mendapatkan 
Hafi z Fatur.

“Pencarian melibatkan se-
luruh bantuan baik dari Kejati 
maupun dari instansi lainnya,” 
kata Dodi.

Seperti diketahui, Hafiz 
Fatur, saat ini menjadi ter-
sangka dan masuk ke dalam 
daftar pencarian orang karena 
kasus korupsi.

Ia diduga melakukan tin-
dak pidana korupsi Briguna 
di Bank BRI Kantor Cabang 
Pembantu Tegar Beriman. 
Hafi z Fatur diduga membawa 
lari uang negara hingga Rp 
3,1 miliar.

Kasus ini sebenarnya sudah 
lama berjalan. Penetapan Hafi z 
Fatur sebagai tersangka sudah 
sejak 29 Oktober 2021.  pur

Kejati Bogor Ajukan Pencekalan
ke Luar Negeri untuk Hafi z Fatur

satunya dengan mereformasi 
angkutan kota menjadi bus 
yang ramah lingkungan dan 
nyaman. “Kedua, apapun 
itu sekarang kita berproses 
menuju transportasi yang ra-
mah lingkungan, dan nyaman 
dengan melakukan reformasi 
angkutan kota,” katanya.

Lebih lanjut, Bima Arya 
mengatakan, saat ini Kota Bogor 
tak hanya fokus pada penguran-
gan angkutan umum. Namun 
juga membangun sistem trans-
portasi terintegerasi sehingga 
mengurangi beban volume 
kendaraan di pusat kota.

Sehingga dia berharap ke 
depan Kota Bogor bisa menem-
pati peringkat yang semakin baik 
terkait hasil survey kemacetan 
di Kota Bogor. Apalagi dengan 
target zero angkot di pusat kota 
pada 2024 mendatang. “Arah 
kita ke sana, kita berharap 2024 
ini pusat kota sudah bebas ang-
kot digantikan dengan angkutan 
terintegrasi yang nyaman dan 
aman,” kata dia.  gio

BANGUNAN SEKOLAH RUSAK
Sejumlah siswa berada di ruang perpustakaan yang rusak di SDN 2 Pawidean, 
Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Jumat (14/1). Sebanyak tiga ruang kelas 
dan satu ruang perpustakaan di sekolah itu plafonnya roboh serta kondisi 
atapnya rapuh dan tidak layak digunakan. 

IDN/ANTARA

PEMBANGUNAN HUNIAN SEMENTARA SEMERU
Pekerja menyelesaikan pembangunan hunian 
sementara (Huntara) warga terdampak awan 
panas guguran (APG) Gunung Semeru di Desa 
Sumbermujur, Candipuro, Lumajang, Jawa 
Timur, Jumat (14/1). Pembangunan Huntara 
sebanyak 1.500 unit tersebut ditargetkan bisa 
ditempati sebelum Lebaran Idul Fitri 2022. 

IDN/ANTARA

BPBD Catat Kota Bogor Dilanda
701 Bencana Sepanjang 2021

BOGOR (IM)- Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Bogor 
mencatat, sepanjang 2021 
ada 701 kejadian bencana 
melanda Kota Bogor, Jawa 
Barat. Adapun mayoritas 
bencana yang terjadi di Kota 
Hujan tersebut adalah tanah 
longsor sebanyak 248 ke-
jadian, termasuk pada akhir 
tahun lalu.

Kepala Pelaksana BPBD 
Kota Bogor, Teofi lo Patro-
cinio Freitas menyatakan, 
pada Desember 2021, tanah 
longsor menjadi tren bencana 
di Kota Bogor, karena terjadi 
sebanyak 16 kali dari total 55 
kejadian bencana.

“Di bulan Desember in-
tensitas hujan cukup menu-
run dibanding bulan-bulan 
sebelumnya. Tapi di beberapa 
lokasi kejadian ditemukan 
tanah longsor susulan,” ujar 
Theo melalui keterangannya 
di Kota Bogor, Jumat (14/1).

Theo menjelaskan, se-
banyak 16 kejadian tanah 
longsor tersebut juga terma-
suk peristiwa tanah ambles. 
Hal itu masih ditambah 12 
kejadian pohon tumbang, 
yang merupakan dampak 
dari cuaca hujan deras disertai 
angin kencang yang melanda 
Kota Bogor.

Stas iun Kl imatologi 
Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofi sika (BMKG) 
memprediksi puncak musim 
hujan akan terjadi pada awal 
tahun, terutama pada Januari 
hingga Februari 2022. Ma-
syarakat pun diminta waspada 
mengantisipasi bencana hi-
drometeorologis.

Kepala Stasiun Klima-
tologi BMKG Dramaga, In-
dra Gustari menjelaskan, Bo-
gor merupakan wilayah yang 
berpotensi hujan sepanjang 
tahun. “Hanya saja, ketika 
memasuki Desember hingga 
Maret potensi hujan terjadi di 
wilayah Bogor cukup tinggi 
di atas 100 mm per hari,” 
ucapnya.

Indra menjelaskan, diper-
kirakan potensi puncak musim 
penghujan terjadi pada Januari 
hingga Februari 2022, den-
gan rata-rata curah hujan 100 
hingga 150 milimeter (mm) 
per hari dengan intensitas 
hujan sepanjang hari. Hampir 
semua wilayah di Bogor akan 
diguyur hujan dengan intensi-
tas sedang hingga deras. Untuk 
itu, pemerintah dan masyarakat 
harus bersiap untuk mengan-
tisipasi bencana hidrometeo-
rologis,” kata Indra.

Sementara itu, kondisi 
tinggi muka air (TMA) Cili-
wung di Bendung Katulam-
pa selama sepekan terakhir 
masih terpantau normal di 
bawah 50 sentimeter. 

Kepala pengawas Bend-
ung  K a tu l ampa ,  And i 
Sudirman menuturkan, hu-
jan yang mengguyur Bogor 
dalam satu pekan ini belum 
menujukkan 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. Da menilai, belum 
siginifi kannya TMA di Kat-
ulampa lantaran hujan deras 
yang terjadi bersifat lokal atau 
di satu wilayah saja.  gio


