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Warga di Desa Gunung Sari didorong 
memanfaatkan tanaman di lingkungan-
nya untuk pembuatan tanaman obat 
keluarga. Manfaat tanaman obat ini 
sebagai pencegahan penyakit yang ber-
nilai estetika, murah, mudah didapat dan 
menambah keasrian lingkungan, kata 
Ketua PSDIF, Prof. Dr. apt. Syamsudin, 
M.Biomed.

Warga Kabupaten Bogor Didorong
Kembangkan Tanaman Obat dan Jamu

CIBINONG (IM)- Ma-
syarakat di Kabupaten Bogor 
didorong mengembangkan 
tanaman obat keluarga dan 
jamu dalam rangka mening-
katkan kesejahteraan. Hal 
itu menjadi salah satu tujuan 
program pengabdian kepada 
masyarakat (PKM), Univer-
sitas Pancasila Jakarta dari 

Fakultas Farmasi (FF) khu-
susnya Program Studi Doktor 
Ilmu Farmasi (PSDIF) dan 
Fakultas Ilmu Komunikasi 
(Fikom). PKM dilakukan di 
Desa Gunung Sari, Kecamatan 
Pamijahan, Kabupaten Bogor 
dengan topik “Pemberdayaan 
Kelompok Masyarakat Desa 
Gunung Sari dalam Pembua-

dan menambah keasrian ling-
kungan,” kata dia.

Adapun bibit yang dita-
nam di antaranya tanaman 
ciplukan, kunyit, jahe, sereh, 
bangle, temulawak, lengkuas 
dan kapulaga.

Ketua Pelaksana PKM 
Greesty Finotory Swandiny 
menyampaikan dukungannya 
untuk membantu program ke-
sehatan dan kesejahteraan ke-
luarga. “Langkah ini dimulai 
dari lingkungan tempat tinggal 
dengan tanaman obat sebagai 
budaya bangsa, selanjutnya dapat 
dimanfaatkan menjadi obat ber-
bahan dasar dari alam,” kata dia.

Adapun pelatihan pembua-
tan jamu diberikan oleh Suka-
mto SPd, pakar herbal pendiri 
Guru Racik dari Yogyakarta. 
Sukamto mengatakan pandemi 
Covid-19 menjadi momentum 
penggunaan empon-empon 
atau rimpang untuk memeli-
hara kesehatan tubuh.

BANDUNG (IM)- Plt 
Wali Kota Bandung, Yana 
Mulyana meminta warga 
memperhatikan talang air 
rumah masing-masing karena 
dapat berpotensi menjadi 
sumber penyakit demam 
berdarah dengue (DBD).

Yana mengatakan bentuk 
talang air rumah di permukiman 
padat biasanya menjadi meleng-
kung seiring waktu. Sehingga 
talang air tersebut menampung 
genangan air yang tersisa ketika 
sudah tidak mengalir. “Kalau 
di perkotaan itu tolong diper-
hatikan talang air itu, kadang-
kadang itu suka melengkung, air 
itu menggenang di tengahnya,” 
katanya, Senin (24/1).

Apabila air di talang tak 
memungkinkan untuk dialirkan, 
menurutnya, warga bisa saja me-
lubangi talang air tersebut tepat 
di titik air yang menggenang. 
“Kalau bisa dilubangi saja, kare-

na itu biasanya terlewat, orang 
tidak perhatikan talang-talang air 
di permukiman padat,” katanya.

Yana mengatakan genangan 
air yang tidak mengalir cukup 
lama dapat menjadi sumber 
perkembangbiakan nyamuk Ae-
des aegypti yang dapat memicu 
penyakit DBD. Di masa pan-
demi Covid-19 ini, menurutnya, 
penyakit DBD tidak boleh dia-
baikan.  Jika sudah tak terkendali, 
DBD bisa menjadi penyakit yang 
mematikan. Kini, menurutnya, 
ada beberapa warga yang terkena 
penyakit DBD di Kota Bandung. 

Untuk itu, ia juga mengim-
bau masyarakat membantu 
sesama dengan mengikuti donor 
darah. “Kegiatan donor darah 
ini bisa membantu PMI untuk 
pengadaan stok darah. Buat 
warga Bandung, ayo donorkan 
darah untuk membantu saudara-
saudara kita yang membutuh-
kan,” katanya.  pur

Antisipasi DBD, Warga Bandung
Diminta Perhatikan Talang Air

tan Tanaman Obat Keluarga 
(Toga) dan Jamu yang Baik” 
pada akhir pekan lalu, 22-23 
Januari 2022.

Ketua PSDIF, Prof. Dr. apt. 
Syamsudin, M.Biomed men-
gatakan kegiatan ini merupakan 
bentuk integrasi Tridharma Per-
guruan Tinggi yaitu pendidikan, 
penelitian dan PKM.”Dengan 
kegiatan ini, diharapkan warga 
Desa Gunung Sari dapat me-
manfaakan bahan herbal untuk 
pengobatan sekaligus menum-
buhkan kemandirian ekonomi 
masyarakat,” kata dia dalam 
keterangan tertulisnya yang 
diterima Senin (24/1).

Dia mengatakan pada 
program pembuatan tana-
man obat keluarga, warga 
di Desa Gunung Sari dido-
rong memanfaatkan tanaman 
di lingkungannya. “Manfaat 
tanaman obat sebagai pence-
gahan penyakit, bernilai este-
tika, murah, mudah didapat 

PERSIAPAN IMLEK DI PEKALONGAN
Sejumlah pengurus klenteng membersihkan salah satu ruangan di Klenteng Poo An Thian, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin 
(24/1). Pengurus klenteng itu melakukan persiapan seperti membersihkan dan mengecat ulang ruangan untuk menyambut 
tahun baru Imlek pada Februari 2022. 

IDN/ANTARA

BOGOR (IM)- Satgas 
Covid-19 Kota Bogor mem-
bentuk tim penegak hukum 
terpadu (Gakkumdu). Tim 
gabungan yang terdiri atas 
Polri, TNI, Satpol PP, dan 
Kejari Kota Bogor ini akan 
melakukan sosialisasi, pence-
gahan, dan penegakan hukum 
bagi para pelanggar protokol 
kesehatan (prokes).

“Dari pencegahan, perin-
gatan, sampai ke penegakan 
hukum. Jadi, kami seperti yang 
kemarin sangat erat koordinasi 
dengan pihak Polres karena 
ini butuh cepat seperti Pak 
Kapolres bilang penegakan 
hukumnya pun cepat. Jadi 
apapun yang dilaksanakn di 
lapangan langsung diketahui 
oleh kami juga di sini,” kata 
Kepala Kejaksaan Negeri Kota 
Bogor, Sekti Anggraini kepada 
wartawan, Senin (24/1).

Ia menambahkan, tim di 
lapangan akan memilah mana 
pelanggaran yang masih bisa 
diberikan peringatan dan mana 
yang bisa diproses hukum. Jadi, 
semua anggota akan saling 
berkoordinasi untuk men-
egakkan aturan terkait prokes. 
“Dan memang berbanding 
lurus kalau tinggi penegakan 
hukum, kepatuhan juga jadi 
semakin tinggi. Jadi, semacam 
efek jera ya peringatan. Jadi hari 

ini kita kuatkan lagi semangat 
dengan apel dan langsung tu-
run jajaran untuk ke lapangan 
melihat dan memantau apa 
ada pelanggaran,” ucapnya.

Sementara itu, Kapol-
resta Bogor Kota, Kombes 
Susatyo Purnomo Condro 
mengatakan, penegakan 
hukum terkait prokes ini 
memiliki dimensi yang luas. 
Tidak hanya UU Kesehatan, 
tetapi juga bisa terkait berita 
bohong hingga pelanggaran 
Inmendagri. “Tentunya ini 
menjadi ikhtiar kita untuk 
menekan angka positif  di 
Kota Bogor,” ucap Susatyo.

Diharapkan, Tim Gakkum-
du ini bisa kembali menyadar-
kan masyarakat untuk tetap 
mematuhi prokes terlebih Kota 
Bogor masuk dalam PPKM 
Level 2. Apalagi sedang terjadi 
peningkatan kasus Covid-19 
dalam beberapa hari terakhir. 
“Empat hari ini terjadi pen-
ingkatan signifikan sehingga 
semua Satgas Covid-19 Kota 
Bogor semua sub sistemnya 
harus kembali dipanaskan un-
tuk mengingatkan masyarakat 
bahwa Kota Bogor tidak se-
dang baik-baik saja. Kita akan 
berusaha agar prokes dipatuhi 
betul oleh masyarakat sehingga 
penyebaran bisa terkendali,” 
tuturnya.  gio

Tegakkan Prokes, Satgas Covid-19
Kota Bogor Bentuk Tim Gakkumdu

Malioboro Ditarget Steril PKL Akhir
Januari, Pedagang Curhat ke DPRD

YOGYAKARTA (IM)- 
Seluruh pedagang kaki lima 
(PKL) di sepanjang kawasan 
Malioboro, Yogyakarta, bakal 
direlokasi di pengujung bulan 
Januari 2022 ini.

Mereka akan dipindah ke 
dua lokasi berbeda sementara 
waktu ini. Relokasi dilakukan 
Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY) dan Pemer-
intah Kota Yogyakarta. 

Namun, para PKL itu 
merasa keberatan dan men-
cari perlindungan. Setelah dari 
LBH Yogyakarta, mereka pun 
mengadu ke wakil rakyat di 
DPRD Kota Yogyakarta.

Mereka akan mengadu hal 
tersebut dalam Rapat Dengar 
Pendapat Umum di DPRD 
Kota Yogyakarta. Mereka 
mengatasnamakan rakyat ke-
cil pejuang hak ekonomi dan 
pelestari identitas Malioboro.

“Penyampaian aspirasi ini 
dilakukan sebagai bentuk per-
juangan dari rakyat kecil yang 
terkena dampak dari kebijakan 
relokasi Pedagang Kaki Lima 
Malioboro,” demikian keteran-
gan yang didapatkan.

Setidaknya, per 11 Januari 
lalu, terdata sekitar 1.700 PKL 
yang jadi sasaran relokasi. Ren-
cana relokasi itu pun dikonfi r-
masi Kadis Koperasi dan UKM 
DIY, Srie Nurkyatsiwi saat di-
hubungi pada hari tersebut.

Rencananya, ribuan PKL 

itu dipindah ke dua lokasi 
yang telah disiapkan yakni 
bekas Gedung Bioskop Indra, 
Ngupasan, Gondomanan. 
Kemudian, satu lahan bersifat 
sementara di bekas Kantor 
Gedung Dinas Pariwisata DIY. 
Relokasi diupayakan dieksekusi 
akhir Januari 2022 ini.

“Lokasinya sudah siap, tapi 
yang eks (gedung) pariwisata itu 
sementara sambil Pemda meny-
iapkan lokasi yang nanti permanen 
seperti yang sudah kita bangun di 
Indra. Semoga bisa dalam satu 
kawasan,” kata Siwi.

Upaya persiapan peminda-
han PKL, kata Siwi, beriringan 
dengan tahap sosialisasi terkait 
rencana relokasi ini. Siwi men-
erangkan bahwa maksud dari 
relokasi ini adalah membuat 
kawasan sentra PKL dengan 
mengedepankan aspek legali-
tas dan kenyamanan pedagang. 
Serta penataan sebagai bagian 
dari upaya Pemda DIY men-
gajukan sumbu fi losofi  sebagai 
warisan budaya ke UNESCO.

PKL Minta 
Ditunda dan Ditata

Wacana relokasi yang ber-
gaung sejak beberapa bulan 
terakhir ini pun menuai respon 
dari para pedagang. Purwandi 
(66), salah seorang PKL san-
dang di Jalan Malioboro me-
minta kebijakan ini ditunda.

Usulan itu disampaikannya 

kala Purwandi mendatangi kan-
tor Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Yogyakarta yang membu-
ka posko aduan terkait rencana 
relokasi PKL ini, Selasa (11/1).

“Kita sama sekali tidak 
menolak, hanya permohonan 
waktu diundur saja karena 
betul-betul kita barusan ter-
belenggu musibah korona 2 
tahun lebih ini pun dianggap 
belum selesai,” kata pria yang 
mengaku sudah puluhan tahun 
berdagang di Malioboro ini.

Sementara Supriyati (38) PKL 
lainnya, melihat bahwa rencana 
relokasi ini kurang transparan dan 
tergesa-gesa. Selain itu, sama sep-
erti Purwandi, dia memohon agar 
relokasi diundur sampai tersedia 
lokasi yang menurutnya strategis 
untuk berdagang. “Kekhawati-
ran omzet kita, babat alas lagi,” 
imbuhnya.

Ungkapan rasa berat hati 
macam ini juga pernah disam-
paikan Ketua Asosiasi Peda-
gang Kaki Lima Yogyakarta 
(APKLY) Wawan Suhendra 
beberapa waktu lalu. Ia ber-
pendapat para PKL bisa ditata, 
atau ikut memperindah Ma-
lioboro tanpa harus dipindah.

Keberadaan PKL, bagi 
Wawan, justru menjadi pem-
beda sekaligus magnet bagi 
wisatawan. Apalagi, eksistensi 
mereka selama ini juga diklaim 
tak mengganggu kenyamanan 
para pengunjung.  pra

BOGOR (IM)- Aparatur 
wilayah kecamatan sudah me-
nyebarkan surat teguran untuk 
tempat hiburan malam (THM) 
se-Kota Bogor agar tidak men-
jual minuman beralkohol (mi-
nol) di atas 5 persen. Terlebih, 
THM maupun cafe itu tidak 
mengantongi izin. Aparatur 
wilayah juga akan melakukan 
monitoring secara rutin untuk 
minol di cafe dan THM ini.

Camat Bogor Timur, Rena 
Da Frina mengatakan, sesuai ara-
han Wali Kota Bogor, pihaknya 
minggu kemarin sudah menggu-
lirkan surat teguran ke THM dan 
Cafe untuk tidak menjual Minol 
di atas 5 persen. Ini dilakukan 
bersama-sama Kapolsek dan 
Danramil. “Untuk perizinan mi-
nol jangan di atas 5 persen, sudah 
jelas dan clear itu dari pak wali kota 
tidak diperkenankan,” katanya.

Kemudian surat tersebut su-
dah disebarkan ke THM wilayah 
Bogor Timur. “Saya yang tanda 
tangan, diketahui Kapolsekta 

dan Danramil,” ungkap Rena 
pada Senin (24/1).

Rena juga mengatakan, pi-
haknya akan melakukan moni-
toring dan pelaporan rutin. Jadi 
tidak hanya kelurahan, tapi tim 
kecamatan juga akan terjun. “Ber-
sama-sama TNI dan Polresta 
berkolaborasi,” tambahnya.

Pemkot Bogor, seperti 
diketahui, menerapkan aturan 
ketat tentang minuman ber-
alkohol tersebut. Sesuai perda, 
mereka melarang THM men-
jual minuman beralkohol di 
atas 5 persen. Sedangkan yang 
di bawah 5 persen, menjadi 
otoritas pemerintah pusat.

Belum lama ini, Wali Kota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
melakukan sidak ke lokasi Holy-
wings Bogor dan menegaskan 
takkan memberikan izin jika 
konsepnya sama seperti di kota 
lain. Dia juga menyegel THM 
Zentrum karena, salah satunya, 
menjual minuman beralkohol di 
atas 5 persen.  gio

Hati-hati, THM Tidak Boleh
Jual Minol di Atas 5 Persen

BOGOR (IM)- Jumlah 
pengunjung Kebun Raya Bogor 
(KRB) terpengaruh pelaksanaan 
sistem ganjil genap. Selama dua 
pekan, Pemerintah Kota (Pem-
kot) Bogor menerapkan sistem 
ganjil-genap pada kendaraan 
bermotor setiap akhir pekan 
mulai Sabtu (15/1) lalu. 

General Manager Corporate 
Communication & Security 
PT Mitra Natura Raya (MNR) 
pada KRB, Zaenal Arifi n, men-
gatakan pengurangan jumlah 
pengunjung yang terjadi di KRB 
pada akhir pekan lalu tidak sig-
nifi kan. “Kebijakan yang diter-
apkan oleh Pemkot Bogor ada 
pengaruhnya terhadap jumlah 
pengunjung ke Kebun Raya Bo-
gor, tapi tidak terlalu signifi kan,” 
ujar Zae, Senin (24/1).

Ia menyebutkan, pada 
akhir pekan biasanya KRB 
menerima pengunjung seban-
yak sekitar 3.000 orang dalam 
sehari. “Saat ganjil-genap pen-
gunjung berkurang sekitar 10 
hingga 20 persen,” paparnya.

Kapolresta Bogor Kota, 

Kombes Pol Susatyo Purnomo 
Condro, mengatakan sistem 
ganjil-genap kendaraan ber-
motor di Kota Bogor dilak-
sanakan pada akhir pekan 
utamanya untuk mengurangi 
kepadatan menuju lokasi wisa-
ta. “Sabtu dan Minggu kami 
memberlakukan ganjil-genap 
untuk mengurangi kepadatan 
maupun kerumunan menuju 
tempat wisata Kebun Raya Bo-
gor,” ucapnya akhir pekan lalu.

Wali Kota Bogor, Bima Arya 
Sugiarto, menegaskan sistem 
ganjil-genap ini diterapkan se-
bagai upaya untuk mengurangi 
mobilitas warga, bukan untuk 
mengurangi kemacetan lalu lin-
tas di Kota Bogor. “Karena itu 
kami Satgas Covid-19 di semak-
simal mungkin untuk menahan 
laju itu. Untuk warga Bogor dan 
warga yang ingin menginjungi 
Bogor, hati-hati karena Kapolres 
di lapangan beserta jajaran akan 
melakukan langkah-langkah 
untuk mencegah terjadinya 
penularan melalui rekayasa lalin 
dan sebagainya,” ujarnya.  gio

Jumlah Pengunjung Kebun Raya Bogor
Berkurang Terpengaruh Ganjil Genap

 Dia berharap masyarakat 
lebih memilih menggunakan 
obat herbal atau obat dari ba-
han alam karena lebih murah 
serta relatif  lebih aman diband-
ing obat kimia. “Program ini 
diharapkan membantu warga 
mengetahui pengolahan bahan 
alam seperti rimpang temula-
wak, jahe, kunyit dan kencur 
menjadi jamu instan yang dike-
mas menarik,” kata dia.

Pada kesempatan ini Ketua 
PKK Desa Gunung Sari Mahda 
Hermansyah menyambut posi-
tif  kehadiran tim pengabdian 
dari Universitas Pancasila den-
gan program penanaman Toga. 
Selama ini kata dia, warganya 
baru memanfaatkan tanam obat 
keluarga sebagai bumbu dapur 
sehingga belum memperoleh ni-
lai ekonomi optimal. “Kegiatan 
ini sangat edukatif  sehingga 
membantu kader PKK untuk 
mandiri membuat jamu instan,” 
kata dia.  pur

PEMBUATAN LAMPION SHIO MACAN AIR
Perajin menyelesaikan pembuatan lampion berbentuk shio macan air di work-
shop Patung Solo, desa Pondok, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (24/1). 
Perajin memerlukan waktu dua minggu untuk menyelesaikan pembuatan lam-
pion shio macan air yang memiliki panjang lima meter tersebut dan rencananya 
akan dipajang di kawasan Pasar Gede Solo untuk memeriahkan perayaan Imlek. 

IDN/ANTARA

UPAYA MENARIK MINAT PENGUNJUNG 
DENGAN DEKORASI IMLEK

Pengunjung melakukan swafoto di depan dekora-
si tahun baru Imlek yang dipasang di sebuah pusat 
perbelanjaan di Malang, Jawa Timur, Senin (24/1). 
Sejumlah pengelola pusat perbelanjaan di ka-
wasan tersebut mulai memasang dekorasi tahun 
baru Imlek dengan tema shio Macan Air sebagai 
upaya menarik minat pengunjung. 

IDN/ANTARA

Penumpang Biskita Transpakuan
Keluhkan Aplikasi Error

BOGOR (IM)-  Berop-
erasinya kembali transportasi 
massal Biskita Transpakuan 
mulai Senin (24/1) di Kota 
Bogor disambut baik oleh ma-
syarakat. Hanya saja sebagian 
penumpang mengeluhkan ap-
likasi Biskita yang tidak update 
atau memperbarui lokasi bus 
yang beroperasi.  Sebelumnya 
sejak awal Januari 2022 opera-
sional Biskita Transpakuan di 
Kota Bogor dihentikan semen-
tara terkait adanya evaluasi dari 
Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub). Saat ini 49 unit 
bus sudah beroperasi secara 
normal di enam koridor.

Salah seorang penumpang 
di Koridor 1 Bubulak-Cidan-
giang, Yudith (27) mengatakan 
Biskita Transpakuan sangat 
membantunya untuk berang-
kat bekerja. Sebab menurutnya 
Biskita Transpakuan merupakan 
transportasi umum ternyaman 
di Kota Bogor. Namun, warga 
Kelurahan Curug Mekar, Ke-
camatan Bogor Barat, Kota 
Bogor ini mengalami kesulitan 
pagi hari ini. Lantaran status bus 
di aplikasi Biskita menyatakan 
‘bus belum beroperasional’. 
“Memang kabarnya sudah 
resmi antara akun di Badan 
Pengelola Transportasi Jabode-
tabek (BPTJ), Biskita, koran, dan 
digital. Tapi status di aplikasinya 
membuat saya sangsi,” ujar Yu-
dith, Senin (24/1).

Sehingga dia harus men-
datangi halte secara langsung 

untuk mencari tahu apakah 
Biskita Transpakuan benar 
sudah beroperasi atau belum. 
Ternyata Biskita Transpakuan 
sudah berjalan seperti normal 
sediakala. “Berarti aplikasi 
Biskita yang belum update 
sama sekali, karena sampai 
saat ini statusnya ‘bus belum 
beroperasional’ di layar, dan 
tidak ada ikon bus yang biasa 
bergerak di petanya,” tuturnya.

Hal yang sama dirasakan 
penumpang Biskita Transpak-
uan Koridor 6 Parung Banteng-
Air Mancur, bernama Budi (41). 
Dia sempat ragu untuk men-
datangi halte Parung Banteng. 
Sebab di aplikasi Biskita pada 
ponselnya menunjukkan status 
‘bus belum beroperasional’. 
“Tapi kemarin dengar Pak Wali 
Kota bilangnya hari ini mulai 
beroperasi, makanya agak ragu. 
Tapi ternyata busnya benar 
sudah berjalan, jadi saya pakai 
Biskita lagi,” ujar Budi.

Dikonfirmasi terkait ap-
likasi Biskita, Humas BPTJ, 
Budi Rahardjo, menjelaskan 
saat ini memang sedang dilaku-
kan integrasi sistem aplikasi 
Biskita, dengan sistem aplikasi 
program subsidi Buy The 
Service (BTS) di kota lain yang 
berada di bawah pengelolaan 
Ditjen Perhubungan Darat Ke-
menterian Perhubungan. “Oleh 
karena itu untuk sementara 
memang aplikasi Biskita belum 
dapat dimanfaatkan seperti 
sedia kala,” jelas Budi.  gio


