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Pemkab Bogor akan membentuk tim pen-
gawas tingkat kabupaten dan kecamatan, 
untuk mengawal program ini berjalan 
dengan baik di lapangan. Mulai dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan hingga pel-
aporan, harus dilakukan dengan baik agar 
hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Pemkab Bogor Alokasikan Rp395 Miliar
untuk Program Samisade di 2022

C I B I N O N G  ( I M ) -  
Pemerintah Kabupaten Bogor, 
menggelontorkan anggaran 

lebih dari Rp395 miliar untuk 
program desa membangun 
bertajuk Satu Miliar Satu Desa 

lapangan.
Mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan hingga pelaporan, 
harus dilakukan dengan baik agar 
hasilnya dapat dinikmati oleh 
masyarakat. “Nanti dibuatkan 
posko dan pusat informasi di desa, 
yang akan menampung aspirasi 
dan keluhan masyarakat terkait 
Samisade,” tegasnya.

Anggaran Samisade tahun 
2022, diketahui lebih besar 
dibanding tahun 2021 sekitar 
Rp372,9 miliar. Tahun lalu, 
anggaran itu dinikmati 414 
dengan membangun 673 titik.

Seperti pembangunan ja-

BOGOR (IM)- NF (13) 
warga Caringin, Kabupat-
en Bogor menjadi korban 
pemerkosaan yang dilakukan S, 
seorang pengemudi ojek online 
(ojol) pada Rabu (19/1). Dik-
etahui, korban juga merupakan 
penyandang disabilitas.

Kuasa Hukum NF, Anggi 
Triana Ismail menerangkan 
NF diketahui menjadi korban 
pemerkosaan, saat orangtuan-
ya NW, mencurigai putrinya 
itu pulang ke rumah dalam 
keadaan semrawut.

“Rabu malam itu, korban 
pulang sekitar pukul 18.30 
WIB. Orangtua korban ini 
curiga. Karena tidak biasanya 
anaknya pulang malam dan 
kondisi pakaiannya semrawut,” 
kata Anggi, Minggu (23/1).

NF juga pulang sambil 
menangis, hingga membuat 
ibu korban semakin curiga. 
Setelah ditenangkan dan dia-
jak berkomunikasi, akhirnya 
sang putri mengaku telah 
menjadi korban pemerkosaan 
oleh pengemudi ojol.

Dari peristiwa tersebut, 
lanjut Anggi, pihaknya lang-
sung mencari informasi ten-
tang ojol tersebut hingga 
menemukan media sosial 
milik ojol berikut nomor 
handphone miliknya.

Perkenalan korban NF 
dan ojol ini diduga berawal 
melalui media sosial yang ber-
lanjut ke nomor handphone, 
setelah menjalin komunikasi 
intensif  akhirnya ojol ini mu-
lai berani mengajak main 
korban hingga puncaknya, 
ada kejadian nahas tersebut.

“Pengakuan dari saksi 

yakni ibu korban, anaknya ini 
sering melakukan video call, 
voice note dengan laki-laki 
yang diduga S oknum sopir 
ojol. Bahkan setelah peristiwa 
nahas tersebut keluarga kor-
ban sempat melakukan video 
call kepada S, namun S malah 
menunjukkan alat kelamin-
nya,” kata Anggi.

Dari pengakuan korban, 
sebelum di pemerkosaan ko-
rban sempat dijemput oleh S 
dan diajak berputar-putar ke 
sekolahan yang tak jauh dari 
rumah korban. Setelah itu ko-
rban pun diajak ke sebuah ban-
gunan dan di lokasi tersebut 
korban pemerkosaan oleh S.

“Ketika membuka hand-
phone korban ada pesanan ojol 
dan diduga merupakan S sopir 
ojolnya. Kita juga cukup ke-
sulitan mendapatkan informasi 
lebih dari korban karena korban 
ini disabilitas,” paparnya.

Usai peristiwa tersebut, 
Anggi mengaku telah mel-
aporkan peristiwa tersebut ke 
Polres Bogor. Ia pun mengaku 
akan memberikan tembusan 
ke tempat S bekerja di salah 
satu perusahaan ojol. “Kita 
sudah melaporkan ke pihak 
kepolisian, kita juga sudah 
mengumpulkan barang bukti. 
Seperti pakaian korban karena 
ada yang aneh di pakaian dalam 
korban serta kita juga sudah 
melakukan visum,” kata Anggi

Sementara itu, Kasat 
Reskrim Polres Bogor, AKP 
Siswo Tarigan mengatakan 
pihaknya baru mengetahui 
kasus tersebut. “Mohon wak-
tu mas, kita cek,” ungkapnya 
melalui pesan singkat.  gio

Penyandang Disabilitas di Bogor
Diperkosa Pengemudi Ojek Online

(Samisade) tahun 2022.
Bupati Bogor, Ade Yasin 

menjelaskan, anggaran sebesar 
itu akan didistribusikan ke 765 
titik di 415 desa se-Kabupaten 
Bogor. “Tolong ini dimanfaat-
kan dengan baik oleh desa un-
tuk meningkatkan infrastruktur 
di desa, dengan melibatkan ma-
syarakat untuk pembangunan,” 
katanya, Minggu (23/1).

Dia mengungkapkan, 
Pemkab Bogor akan mem-
bentuk tim pengawas tingkat 
kabupaten dan kecamatan, 
untuk mengawal program 
ini berjalan dengan baik di 

TEMPAT WISATA DI BANDUNG
Sejumlah pengunjung menikmati suasana di The Great Asia Afrika di Lembang, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/1). Di 
tempat wisata tersebut pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menyajikan sejumlah miniatur destinasi wisata 
terkenal dari benua Afrika dan Asia. 

IDN/ANTARA

DEPOK (IM) - Wakil 
Wali Kota Depok, Imam Budi 
Hartono memastikan pihaknya 
telah mengantongi izin mem-
buang sampah ke Tempat Pen-
golahan dan Pemrosesan Akhir 
Sampah (TPPAS) Regional Lu-
lut-Nambo Kabupaten Bogor, 
Jawa Barat. “Seluruh perizinan 
sudah selesai diurus sehingga 
Kota Depok bisa membuang 
sampah ke TPPAS Lulut 
Nambo mulai pertengahan 
Februari 2022,” kata Imam di 
Depok, Minggu (23/1).

Imam menjelaskan TP-
PAS Regional Lulut-Nambo 
baru tahap pertama karena 
baru bisa dikelola sebanyak 
1.000 ton. Kota Depok dapat 
jatah 350 ton per hari. Selain 
Kota Depok, wilayah yang 
turut membuang sampah 
ke TPPAS Lulut Nambo 
yakni Kabupaten Bogor, 
Kota Bogor dan Kabupaten 
Tangerang Selatan (Tangsel).

Menurut Imam, Kota De-
pok sendiri perlu menggelon-

torkan dana sekitar Rp125.000 
per ton ditambah Rp12.000 
untuk warga terdampak dari 
pembuangan sampah di TP-
PAS Lulut Nambo.

“Kalau kita buang sam-
pah ke Nambo akan menge-
luarkan anggaran sebesar 40 
sampai 48 miliaran rupiah 
per tahun. Tapi karena baru 
350 ton per hari, maka kami 
baru mengeluarkan 12 miliar 
per tahunnya,” jelasnya.

Untuk itu Imam men-
gajak masyarakat mulai me-
milah sampah dari rumah. 
Dengan begitu, dapat men-
gurangi volume sampah yang 
diangkut ke tempat pem-
buangan akhir (TPA).

“Karena TPA Cipayung 
mau ditutup, mau dibuang 
ke mana sampahnya, kalau 
tidak kita olah dan pilah. 
Sampah plastiknya bisa kita 
jual, organiknya kita olah jadi 
eco enzyme atau jadi mag-
got, semuanya jadi uang,” 
ujarnya.  yan

Pemkot Depok Telah Kantongi Izin Buang
Sampah ke TPPAS Lulut-Nambo Bogor

Muscab ke V DPC IWAPI 
Kab. Bogor Mulai Menggeliat

BOGOR (IM)-  Jelang per-
tarungan Musyawarah Cabang 
(Muscab) ke V Dewan Pimpinan 
Cabang (DPC) Ikatatan Wanita 
Pengusaha Indonesia (IWAPI) 
Kabupaten Bogor, bursa calon 
mulai menggeliat.  Calon yang 
konon akan ikut bertarung pada 
Muscab ke V IWAPI Kabupaten 
Bogor medio Februari 2022 men-
datang mulai sedikit tertutup alias 
belum berani mendeklarasikan 
akan mencalonkan dirinya. 

Namun aura pertarungan 
mulai terasa, tapi mengingat 
lawan incumbent bukan lawan 
enteng alias berat, kandidat  
calon punenggan berkomentar . 

Sebab sejak IWAPI Ka-
bupaten Bogor dinahkodai 
Hj Inne Roswianita SE, dia 
cukup diperhitungkan dengan 
segala kiprah untuk mengang-
kat IWAPI Kabupaten Bogor. 

Jadi wajar jika segala raihan 
prestasi yang ditorehnya mem-
buat ciut lawan. Sementara  Inne 
terus berupaya untuk eksis me-
mamerkan segala produk-produk 
UMKN di wilayah.  Melalui 
tangan dingin Inne Roswianita, 
sektor ekonomi UMKN terus 
bergerak, terakhir melakukan pa-
meran dan workshop di Malang 
dan Surabaya. 

Karena fi gur ini totalitas 
mencurahkan segala pikiran 
dan tenaga, jelaslah track re-
cord Inne cukup berat bagi 
rival jika ingin menumbangkan 
incumbent pada Muscab ke V 
IWAPI Kabupaten Bogor. 

Sebagaimana disampaikan, 
Dewan Pengurus DPC IWAPI 

Kabupaten Bogor akan meng-
gelar Musyawarah Cabang Ke V 
dalam rangka pemilihan Ketua 
DPC IWAPI Kab Bogor periode 
2021-2026, Februari mendatang.

Hal ini sejalan dengan am-
anat AD/ART bahwa dalam 
periode 5 Tahun diadakan 
Muscab untuk memilih ketua 
dan pengurus baru serta pro-
gram IWAPI ke depan, agar 
ada penyegaran organisasi.

Ketua Steering Committee, 
Hj Netty Sulastri menyebutkan 
dalam proses penjaringan ada 
dua orang yang mendaftarkan dan 
menyerahkan berkas sebagai bakal 
calon ketua IWAPI Kabupaten 
Bogor , namun setelah melalui 
tahapan verikasi dan sesuai den-
gan persyaratan yang telah diten-
tukan maka bakal calon yang lolos 
verifi kasi dokumen persyaratan 
adalah Hj. Inne Roswianita, SE.

“Sabtu, 15 Januari lalu, kami 
steering commite Muscab V 
DPC IWAPI Kabupaten Bo-
gor telah menyelesaikan verifi -
kasi dokumen persyaratan bakal 
calon Ketua Iwapi Kabupaten 
Bogor ( sesuai dengan surat 
berita acara Verifi kasi No.003/
SC-MUSCABV/I/2022) ,dan 
dari dua bakal calon yang telah 
mendaftarkan diri, setelah diveri-
fi kasi dan lolos persyaratan adalah 
Ibu Hj. Inne Roswianita SE

Dan mendapat dukungan 
87% dari total ranting dan para 
dewan, ujar Netty.

Ditambahkan Netty , sebe-
lumnya Persyaratan yang Wajib 
dipatuhi sesuai ART Pasal 20 
ayat 3 & PKO IWAPI untuk 

maju menjadi bakal calon Ketua 
DPC IWAPI Kabupaten Bogor 
antara lain WNI (fotocopy KTP) 
dan profi l usaha, berdomisili di 
Ibu Kota Provinsi/Kabupaten/
Kota,  Pendidikan Minimal SMA 
atau sederajat, usia pada saat 
pencalonan minimal 35 Tahun 
dan maksimal 65 Tahun, Ang-
gota IWAPI Aktif  ditunjukkan 
dengan bukti pembayaran iuran 
tahunan berjalanan dan pernah 
menjadi pengurus DPC 1 ( satu) 
periode, dan disarankan sudah 
menjadi anggota KADINDA 
di tempat domisili calon, pernah 
mengikuti latihan kepemimpi-
nan IWAPI, Perempuan pen-
gusaha yang aktif  sebagai pimpi-
nan dan / atau sebagai pemilik 
/ pemegang saham ( dibuktikan 
dengan surat legalitas usaha yang 
sah), berkelakuan baik/SKCK 
dari Kepolisian, melampirkan 
surat keterangan bebas narkoba 
dan bersedia dicalonkan menjadi 
ketua umum IWAPI.

Di tempat yang sama, Ketua 
Organizing Committee (OC) 
Muscab V DPC IWAPI Kabu-
paten Bogor, Hj.Tety Mulyowati 
menyampaikan Musyawarah Ca-
bang DPC IWAPI Kabupaten 
Bogor akan diselenggarakan 
pada 9 Februari mendatang   
“Kami sangat berharap MUS-
CAB ke-V ini berjalan dengan 
lancar dan sukses, dan akan 
melahirkan ide-ide cemerlang 
bagi para pengusaha perempuan 
di Kabupaten Bogor, katanya.  
Bravo IWAPI Kabupaten Bo-
gor, terus tangguh dan semakin 
jaya,“ ujar Tety.  gio

BOGOR (IM)- Badan 
Pengelola Transportasi Jabo-
detabek (BPTJ) Kementerian 
Perhubungan memastikan 
bahwa BISKITA Trans Pak-
uan di Kota Bogor mulai, 
Senin (24/1) beroperasi lagi. 
Kepastian tersebut diperoleh 
setelah hasil evaluasi selesai 
dilakukan sehingga program 
subsidi dengan skema Buy The 
Service (BTS) yang mendu-
kung pelaksanaan operasional 
BISKITA Trans Pakuan dapat 
kembali digulirkan.

Sebelumnya, sejak awal 
Januari 2022 operasional 
BISKITA Trans Pakuan di 
Kota Bogor dihentikan semen-
tara untuk dilakukan evaluasi. 
“Keputusan tersebut dilaku-
kan justru demi keberlang-
sungan kembali operasional 
BISKITA Trans Pakuan. BPTJ 
atas nama pemerintah pusat, 
dalam hal ini sebagai per-
wakilan dari Kementerian 
Perhubungan menyampaikan 
permohonan maaf  yang sebe-
sar-besarnya terutama kepada 
masyarakat dan juga kepada 
seluruh pihak yang terkait atas 
penghentian sementara lay-
anan BISKITA Trans Pakuan 
pada awal Januari tahun 2022 
ini,” kata Humas BPTM, Budi 
Rahardjo dalam keterangan 
tertulis, Minggu (23/1).

Selama penghentian se-
mentara layanan BISKITA 
Trans Pakuan, BPTJ terus 
berupaya mempercepat proses 
evaluasi supaya BISKITA 
Trans Pakuan dapat segera 
kembali beroperasi untuk 
melayani masyarakat. Proses 
evaluasi pada awalnya diper-
kirakan akan membutuhkan 
waktu kurang lebih satu bulan, 
namun ternyata prosesnya 
dapat berjalan lebih cepat.

“Semangat mempercepat 
evaluasi untuk dapat segera 
mengoperasikan kembali lay-
anan BISKITA Trans Pak-
uan Bogor tidak terlepas dari 
tingginya antusiasme masyara-
kat Kota Bogor dalam me-
manfaatkan layanan angkutan 
umum massal melalui skema 
BTS untuk yang pertama kalin-
ya di Bodetabek ini,” ujarnya.

Skema BTS itu sendiri 
merupakan mekanisme sub-
sidi yang relatif  baru sehingga 
dalam pelaksanaannya masih 
membutuhkan berbagai peny-
empurnaan.

Load Factor Tahun 2021 

Cukup Tinggi Layanan BISKI-
TA Trans Pakuan di Kota 
Bogor merupakan bagian dari 
program subsidi pengemban-
gan angkutan umum massal 
perkotaan dari Pemerintah 
Pusat untuk wilayah Bodeta-
bek. Subsidi diberikan dalam 
bentuk skema Buy The Service 
(BTS) guna penyelenggaraan 
layanan angkutan umum mas-
sal perkotaan berbasis bus (Bus 
Rapid Transit/BRT) meng-
gantikan angkutan umum 
perkotaan konvensional.

Kota Bogor terpilih sebagai 
pilot project BTS di Bodetabek, 
di mana soft launching lay-
anan ini telah dilakukan sejak 
2 November 2021 lalu. Secara 
keseluruhan terdapat 4 (empat) 
koridor layanan BISKITA Trans 
Pakuan dengan jumlah armada 
bus sebanyak 49 unit.

Data evaluasi menunjuk-
kan pada tahun 2021 layanan 
BISKITA Trans Pakuan san-
gat diminati masyarakat Bo-
gor. Hal ini ditandai dengan 
tingginya load factor pada se-
tiap koridor layanan tersebut.

Untuk koridor Stasiun Bo-
gor -Terminal Ciparigi yang di-
luncurkan pertama kali secara 
keseluruhan telah melayani 
penumpang sebanyak 163.594 
orang. Pada koridor ini load 
factor mencapai angka 69%.

Sementara untuk koridor 
dengan rute Parung Banteng 
– Air Mancur tercatat melayani 
penumpang sebanyak 81.978 
orang dengan load factor seki-
tar 52 %. Selanjutnya untuk 
koridor Terminal Bubulak - 
Cidangiang secara keseluruhan 
telah dimanfaatkan sebanyak 
33.433 penumpang.

Pada koridor ini, sepan-
jang pengoperasiannya pada 
tahun 2021 mencapai load 
factor sebesar 65 %. Adapun 
total penumpang pada koridor 
dengan rute terpanjang, yakni 
dari Terminal Bubulak hingga 
Ciawi, jumlah penumpangnya 
mencapai 55.799 orang. Untuk 
koridor ini memiliki load fac-
tor tertinggi di antara semua 
koridor, yaitu sebesar 119%.

“Secara keseluruhan jumlah 
penumpang BISKITA Trans 
Pakuan sejak tanggal 2 No-
vember hingga 31 Desember 
2021 di empat koridor yang 
telah beroperasi telah melayani 
334.804 penumpang dengan 
load factor mencapai rata-rata 
68%,” imbuhnya.  gio

Biskita Transpakuan Bogor
Beroperasi Kembali

lan 542.273 meter dengan 
lebar antara 2,5 hingga 3 meter. 
Membangun 29 jembatan den-
gan total panjang 425 meter, 
71 Tembok Penahan Tanah 
(TPT) sepanjang 9.099 meter, 
drainase sepanjang 4.297 me-
ter, irigasi 1.700 meter dan 14 
menara telekomunikasi.

“Kami bersama Forkopim-
da akan terus mengawal pro-
gram ini dengan baik, asistensi 
akan terus dilakukan dan dimo-
nitor. Asistensi penting untuk 
mendampingi supaya tidak 
salah mengambil langkah,” 
tegas politisi PPP itu.  gio

ATRAKSI BARONGSAI DI MAL KOTA BOGOR
Pengunjung menyaksikan atraksi kelompok bnarongsai Naga Merah Putih 
di Mal BTM, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/1). Atraksi barongsai tersebut 
selain untuk menghibur pengunjung sekaligus unttuk menyambut Tahun 
Baru Imlek pada 1 Februari 2022. 

IDN/ANTARA

PRODUKSI DODOL KERANJANG JELANG IMLEK
Pekerja menata dodol keranjang di rumah 
industri dodol keranjang, Tegal, Jawa Tengah, 
Sabtu (22/1). Menurut produsen dua pekan 
terakhir permintaan dodol keranjang khas Im-
lek yang dijual ke sejumlah daerah diantaranya 
Solo, Bandung dan Semarang dengan harga 
Rp21 ribu - Rp25 ribu per kilogram tersebut 
meningkat hingga 100 persen. 

IDN/ANTARA

Begundal Serang Cafe di Cibinong,
Satu Korban Dibacok Hingga Tewas

BOGOR (IM)- Begundal  
gangster menyerbu sebuah cafe 
di kawasan RSUD Cibinong 
Minggu (23/1) dini hari sekitar 
pukul 4.40 wib. Namun sejauh 
ini, pihak kepolisian setempat 
belum melakukan langkah sigap, 
atas amukan begundal yang 
kesetanan tersebut. 

Peristiwanya tanpa sebab 
yang jelas, saat segerombolan 
orang tak dikenal ini menga-
yunkan berbagai senjata tajam 
ke pengunjung yang saat itu 
tengah bercengkrama menik-
mati malam libur. 

Akibatnya, pengunjung  
cafe terbuka yang tengah ramai 
inipun berhamburan untuk me-
nyelamatkan diri. Dalam kondisi 
tidak siap, banyak pengunjung 
bahkan jatuh tersungkur karena 
menabrak batu dan benda lain 
di sekitar lokasi. 

Salah satunya Rizki Ramad-
han warga Babakan Tarikolot Rt 
3 Rw 7, Nanggewer, Kecamatan 

Cibinong. Rizki harus kehilan-
gan nyawa setelah dikejar ke-
lompok gangster dan terjatuh. 

“Begitu terjatuh bukan 
ditinggal pergi,  berandalan ini 
langsung membacok bagian 
punggung korban dan akhirnya 
meninggal di tempat, “ ujar 
salah satu warga yang melihat 
kejadian tersebut. 

Keterangan lain menyebut, 
sedikitnya ada 3 korban luka 
berat dan satu meninggal dalam 
kejadian tersebut. 

Sementara, pelaku pembaco-
kan ini diperkirakan melibatkan 
puluhan orang yang menumpang 
satu unit mobil jenis Toyota Yaris 
dan sekitar 20 motor.  Hingga saat 
ini belum ada keterangan resmi 
dari pihak kepolisian meski kasus 
ini sudah dalam penanganan pi-
hak berwajib.  Sementara kerabat 
Riski menyatakan, korban berada 
di cafe sekitar pukul 00.30.  Riski 
sendiri diketahui tengah bersama 
dua orang temannya.  gio


