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Jembatan Rusak Memakan Korban,
Wanita Tewas Terjatuh dari Motor
SUKABUMI (IM) Seorang istri tewas dan suaminya luka-luka akibat terbawa
arus Sungai Cikupa. Keduanya
terjatuh dari sepeda motor ketika
melewati jembatan Gang Keyep,
Kampung Bandang Tonggoh,
RT 12/04, Desa Tegalpanjang,
Kecamatan Cireunghas, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu
(6/3) sekira pukul 03.00 WIB
dini hari.
Korban meninggal dunia
atas nama Iin (43) sedangkan
korban luka-luka adalah suaminya Eep Saepudin (48) yang
berprofesi sebagai pedagang.
Keduanya warga Kampung
Bandang Tonggoh.
K apolsek Cireunghas,
Iptu Ujang Taan mengatakan
bahwa bedasarkan keterangan
saksi-saksi, kejazdian berawal
saat kedua korban akan belanja sayuran ke Pasar Pelita
Kota Sukabumi, menggunakan
sepeda motor bernopol F 5609
OI milik korban.
“Setibanya di lokasi kejadian,

kedua korban tiba-tiba terjatuh
dan melewati pembatas jembatan hingga terjun ke Sungai
Cikupa berserta motor yang ditungganginya,” ujar Ujang Taan,
Senin (7/3).
Korban Eep Saepudin berteriak minta tolong kepada warga,
sedangkan korban Iin terbawa
arus air Sungai Cikupa dan ditemukan tewas sekitar 50 meter
dari TKP.
Sementara itu Ketua RT 12,
Satibi mengatakan bahwa kondisi
jembatan sudah kurang layak
sehingga memungkinkan terjadi
kecelakaan. Beberapa komponen
bagian jembatan sudah rapuh dan
harus segera diperbaiki.
“Pengaman pegangan jembatan sudah pada rapuh, alas
jembatan terbuat dari besi tanpa
dicor, sebagian besi sudah ada
yg patah, kami sudah melakukan
pengajuan ke pihak pemerintah,
namun hingga saat ini belum ada
realisasi, jembatan ini merupakan
hasil swadaya masyarakat setempat,” ujarnya. pur

Bogor Dilanda Angin Kencang,
4 Pohon Tumbang Timpa Mobil
BOGOR (IM) - Angin kencang yang melanda Kota Bogor,
Jawa Barat, membuat pohon di
empat lokasi berbeda tumbang.
Salah satunya menimpa mobil
hingga ringsek.
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Bogor, Teofilo Patrocinio
Freitas mengatakan pohon tumbang yang menimpa mobil terjadi
di Jalan MA Salmun sekira pukul
08.00 WIB pagi tadi. Pohon kenari setinggi 15 meter di lokasi
tumbang tertiup angin kencang.
“Penyebab kejadian kondisi
akar pohon yang sudah rapuh
dan tiupan angin kencang,” kata
Teo dalam keterangannya kepada
wartawan, Senin (7/3).
Pohon tersebut menimpa
satu unit mobil bernomor polisi
F 1390 EL yang sedang melintas.
Beruntung, pengemudi mobil
selamat hanya mengalami syok.
“Alhamdulillah nggak ada
(koban). Hanya mobil rusak di
kap dan kaca mobil tertimpa,
pecah. Orangnya nggak apa-apa,
hanya shock karena jatuh pas di
depan dia. Posisi sopir duduk di
depannya banget,” jelas Teo.
Tim Reaksi Cepat BPBD
Kota Bogor dan lainnya yang

mendapat laporan tersebut langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Sekitar
satu jam, mobil dan pohon sudah
berhasil dievakuasi petugas.
“Selesai penangana 09.30
WIB,” tambahnya.
Tidak hanya di Jalan MA Salmun, pohon tumbang juga terjadi
di tiga titik lainnya di wilayah
Kota Bogor di antaranya di
wilayah Katulampa, Papandayan,
dan Sempur.
“Ada juga tadi daerah Katulampa sama ke arah bendungan,
melintang ke jalan satu pohon.
Daerah Papandayan menimpa
tiang listrik, sama satu lagi di
Sempur pohon menimpa ke
atap. Jadi sampai saat ini empat
kejadian (pohon tumbang),”
bebernya.
Di samping itu, tambah Teo,
pihaknya meminta masyarakat
waspada dengan angin kencang
yang belakangan terjadi di Kota
Bogor. Terutama yang melewati
jalan rawan pohon tumbang.
“Jadi pengguna masyarakat
yang melintas di wilayah banyak
pohon lebih waspada karena takut tiba-tiba menimpa dan segala
macam,” pungkasnya. gio
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SEKOLAH TERDAMPAK BANJIR DI JAMBI
Pelajar didampingi guru membersihkan
lantai kelas yang terdampak banjir di SDN 98
Kota Jambi, Kota Baru, Jambi, Senin (7/3).
Aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut
terganggu akibat banjir yang terjadi pada
Minggu (6/3) merendam semua ruang kelas.

Penyebaran Covid-19 di Bandung Masih
Tinggi, Tembus 1.700 Kasus per Hari
BANDUNG (IM) - Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung mengungkapkan kasus harian Covid-19 sempat menembus
angka 1.700 per hari. Penyebaran
Covid-19 saat ini fluktuatif atau
naik turun sehingga masyarakat
diharapkan lebih waspada dan
disiplin memakai masker.
“Jadi Covid-19, kita tetap
harus waspada karena dinamika
naik turun jadi temuan kasus
harian itu belum (puncak) dan
jangan sampai menembus kasus
tertinggi itu 1.700 sehari,” ujar
Kepala Dinkes Kota Bandung,
Ahyani Raksanagara, Senin (7/3).
Ia menuturkan saat ini kasus
Covid-19 di Kota Bandung terus
menurun dan angka kesembuhan
meningkat. Namun, disiplin
menerapkan protokol kesehatan
seperti memakai masker harus
dilakukan agar tidak terpapar.
“Kemarin berkurang banyak
dan kesembuhan terus meningkat. Intinya prokes semua kedua
yang belum vaksinasi segera vaksin kami meminta semua pihak
menjaga prokes, pakai masker
kalau mau beraktivitas skalau
ada keluhana apa-apa segera
laporkan,” ungkapnya.
Ia mengatakan masyarakat
harus ikut berperan serta dalam
meminimalisasi dan mencegah Covid-19. Ahyani mengatakan keterisian tempat tidur
bagi pasien Covid-19 relatif
masih di angka 50 persen. Terkait perubahan status pandemi
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menjadi endemi, pihaknya masih
menunggu keputusan Kementerian Kesehatan.
Plt Wali Kota Bandung,
Yana Mulyana mengungkapkan
penyebaran kasus Covid-19 terus
menurun. Ia berharap puncak
penyebaran Covid-19 varian
Omicron telah berlalu.“Trennya
menurun yah mudah-mudahan
kita udah melewati puncak lah
ya harapannya mah. Kemarin kan
kita sempet 1.700 udah turun ke
1.400 ya mudah-mudahan trennya turun terus lah ya,” katanya.
Ia melanjutkan keterisian
tempat tidur bagi pasien Covid-19 di rumah sakit menurun
namun pada tempat isolasi mandiri bagi tenaga kesehatan masih
didapati yang isoman termasuk
masyarakat.
Selanjutnya vaksinasi Covid-19 terus digencarkan saat ini
dosis pertama sudah mencapai
112 persen, dosis kedua 100
persen dan dosis ketiga sudah
di angka 16 persen. Terkait perubahan status pandemi menjadi
endemi, ia menuturkan pihaknya
siap jika pemerintah memutuskan
perubahan status.
“Ya harus siap, vaksinasinya
terus adaptasi kebiasaan baru
bahwa kita minimal bermasker
karena Covid-19 mah virusnya
mau bermutasi jadi varian apapun
saya punya keyakinan bisa diminimalisasi dengan masker tidak
menularkan dan tidak tertular,”
katanya. pur

RUMAH RUSAK AKIBAT PERGERAKAN TANAH
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Warga melihat kondisi bagian rumah yang roboh akibat pergerakan tanah di Desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, Senin (7/2). Sebanyak enam rumah warga di daerah itu rusak akibat pergerakan tanah seiring dengan intensitas
hujan yang mengguyur kawasan tersebut.

PUPR Kembali Geber Proyek Jalan
R3 Seksi Tiga Senilai Rp5 Miliar
Kepala Dinas PUPR Kota Bogor,
Chusnul Rozaqi memaparkan,
pembangunan lanjutan jalan R3 bagian
fisiknya di Parung Banteng, lelangnya
ditargetkan dimulai awal Maret 2022.
BOGOR (IM) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Kota Bogor
segera melelang pembangunan
fisik lanjutan jalan R3 seksi III
di Parung Banteng, Kelurahan
Katulampa, Kecamatan Bogor
Timur senilai Rp5 miliar.
Seperti diketahui, anggaran
tersebut telah dialokasikan oleh
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD)
tahun 2022, selain itu PUPR juga
melanjutkan proses pembebasan
lahan hingga ke arah Bendungan
Katulampa.
Kepala Dinas PUPR Kota
Bogor, Chusnul Rozaqi memaparkan, pembangunan lanjutan jalan R3 bagian fisiknya
di Parung Banteng, lelangnya
ditargetkan dimulai akhir Februari 2022 atau awal Maret

2022.
“Jadi kami kerjakan dari
simpang Parung Banteng sampai ujungnya. Yang melintas
saluran irigasi Ciliwung. Kami
usahakan lelang bergulir diawal
Maret ini,” ungkap Chusnul,
Senin (7/3) siang.
Chusnul melanjutkan,
dahulu pengerjaan fisik di seksi
III Parung Banteng itu terhenti bukan masalah di PUPR,
tetapi dari subkontraktor yang
dahulu itu bermasalah. Selain
pembangunan fisik, dilanjutkan juga pembebasan lahan,
saat ini ada dua bidang yang
belum terbebaskan milik H.
Salim Abdullah (H. Aab) dan
H. Ma’ruf.
“Dari Parung Banteng ke

Disdik Tolak Belasan Pengajuan PTM

BOGOR (IM) - Belasan sekolah tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP)
dan Sekolah Dasar (SD)
ditolak pengajuannya untuk
melaksanakan Pembelajaran
Tatap Muka (PTM) oleh
Dinas Pendidikan (Disdik)
Kota Bogor.
Hal ini lantaran Ketua
Satgas Covid-19 Kota Bogor
yang juga Wali Kota Bogor,
Bima Arya belum memberikan sinyal mengizinkan
untuk digelar kembali PTM.
“Yang sudah mengajukan (PTM-red) cukup
banyak, ada belasan dari
tingkatan SMP dan SD. Tetap
saya tidak izin kan. Kenapa
tidak di izin kan?, tunggu
Satgas Covid-19 Kota Bogor
memberikan izin. Saya juga
lapor ke wali kota dan disebutkan oleh pak wali jangan
dahulu (PTM-red). Mungkin di perkirakan pertengahan Maret 2022 ini diperbolehkan, melihat kondisi
Covid-19,” ungkap Kepala
Disdik Kota Bogor, Hanafi
kepada wartawan pada Senin
(7/3) pagi.
Hanafi melanjutkan, walaupun prosedur yang mer-

eka tempuh sudah sesuai,
pihaknya tetap menolak.
Karena apa?, ketika nanti
pihaknya memberikan rekomendasi ke Satgas Covid-19
untuk dikeluarkankan izin,
berarti nanti bisa jadi ada aktivitas berkerumun para siswa
saat interaksi di sekolah.
“Selain itu, bagaimana
dengan sekolah lain yang tidak mengajukan?, kami melihat juga dari sisi itu juga. Jadi
PTM Kota Bogor ini, dicabut
oleh wali kota dan menunggu
diperbolehkan juga oleh wali
kota serta berlaku nya sama
semua,” terangnya.
Hanafi menjelaskan,
kalau soal prosedur tentu
sekolah-sekolah akan mempersiapkan skenarionya dengan baik PTM kali ini.
Perlu diketahui PTM
yang dimaksud sekarang tidak seperti PTM awal. PTM
awal itu sarana prasarananya
belum lengkap produser atau
SOP belum ada dan ruang
UKS khususnya belum ada,
tempat isolasi nya belum ada
dan sekenario penanganannya seperti apa, belum ada.
“Sehingga waktu dahulu,
persyaratan itu yang kami

informasi kan ke masyarakat.
Meski persiapan telah dilakukan oleh sekolah yang hendak
mengajukan PTM saat ini,
tidak akan sia-sia karena, itu
akan berlaku ketika sudah
diperbolehkan PTM. Kemarin
PTM distop karena kondisi, padahal melihat kepada
SKB 4 Menteri yang terakhir
bisa PTM 100% karena akan
menghadapi semester genap
di tahun 2022. Setelah di PTM
100% itu, dalam perjalanan
ada omicron. Sehingga kebijakan kepala daerah bisa menyetop PTM sampai dengan
hari ini,” jelasnya.
Hanafi mengatakan, pihaknya tidak menerjemahkan
secara rinci yang ada di surat
Edaran Walikota beberapa
waktu lalu, yang jelas wali
kota mencabut PTM.
“Kami juga kalau PTM
sudah diperbolehkan, kalau sudah kondisi Covid-19
landai dan sebagainya, silakan langsung saja PTM
dilaksanakan. Tidak perlu
juga dengan prosedur pengajuan dan sebagainya, karena
skenario pelaksanaan nya
sekolah sudah mengetahui
semua,” pungkasnya. gio

UNJUK RASA PENGEMUDI OJEK DARING DI SEMARANG
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Perwakilan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Driver Online
Bergerak Jawa Tengah menandatangani tuntutan aksi damai dalam unjuk
rasa di depan kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin
(7/3). Mereka mengajukan beberapa tuntutan kepada Pemprov Jateng,
antara lain perlindungan hukum bagi pengemudi daring selaku mitra
terkait kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan, pelibatan mitra
dalam kebijakan dengan sistem aplikasi, kontrol kuota ojek daring di
Jawa Tengah, kenaikan tarif minimal jasa pengantaran penumpang dan
barang, serta adanya jaminan asuransi tenaga kerja dari aplikator.

Bendungan Katulampa, yang
lainnya sudah dikonsinyasikan
di Pengadilan Negeri (PN)
Bogor. Untuk pemindahan
makam tengah dikomunikasikan dan kita siapkan pemindahan. Uang pemindahan pasti
ada, tahun ini akan dianggarkan. Dari Perumkim juga akan
siap membantu,” jelasnya.
Chusnul memaparkan,
kalau fisiknya cukup besar
angkanya mungkin akan minta
bantuan dan diajukan ke pusat
atupun provinsi, jadi desainnya
sudah ada, pihaknya tinggal
ajukan permohonan. Yang
penting semua lahannya sudah
dibebaskan.
“Ini target harusnya sih
sampai Wangun, targetnya
tahun 2024 selesai. Tapi karena
kondisi pandemi Covid-19,
berdampak ke keuangan sehingga semua berubah drastis
yah. Jadi ini berdampak tidak
bisa tahun 2024,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembangunan Kebinamargaan pada Dinas PUPR
Kota Bogor, Dadan Hamdani
mengatakan, rencana lanjutan
pembangunan Jalan R3 di

tahun ini sepanjang 200 meter
di kawasan Parung Banteng.
“Ya, panjangnya kurang
lebih 200 meter. Dari jalannya
rusak sampai dengan (jalan)
yang sudah rigid. Pengerjaan
jalan tersebut sudah bisa dilaksanakan pada April 2022
mendatang dengan estimasi
proses tender paling lama
memakan waktu selama satu
bulan. Kalau misalkan akhir
Februari tender sebulan sampai akhir Maret, awal April itu
mudah-mudahan sudah bisa
SPMK (surat perintah mulai
kerja). Itu kalau tidak ada kendala ditender,” paparnya.
Dadan menjelaskan, pembangunan Jalan R3 dari Parung
Banteng sampai Bendung
Katulampa sepanjang 1.200
meter kemungkinan bakal
dilaksanakan tahun depan.
Namun dengan pembiayaan
bersumber dari bantuan Pemprov Jawa Barat.
“Untuk kelanjutannya
kami usulkan ke provinsi dari
Parung Banteng sampai Bendung Katulampa. Yang sekarang
Rp5 miliar dari APBD Kota
Bogor,” pungkasnya. gio

Jawa Barat Tetapkan Lima Kuliner
Sebagai Warisan Budaya tak Benda
BANDUNG (IM) Pemerintah Provinsi Jawa
Barat (Pemprov Jabar) menetapkan lima kuliner khas daerah sebagai Warisan Budaya
Tak Benda (WBTB) pada
tahun 2022.
Kepala Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan (Kadisparbud) Jabar, Benny Bachtiar,
dalam keterangan tertulisnya,
Senin (7/3), menuturkan kelima kuliner khas daerah yang
ditetapkan sebagai WBTB
ialah mulai dari Empal Gentong hingga Dodol Ketan
Kasepuhan Banten Kidul.
Benny mengatakan penetapan tersebut merupakan
salah satu bentuk perhatian
pemerintah untuk melindungi
kebudayaan nasional termasuk
juga di Jawa Barat.
Selain itu, lanjut dia,
dalam penetapan WBTB
tersebut terdapat sejumlah
hal atau faktor yang dilakukan seperti perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan
dan pembinaan.
Menurut dia hal tersebut
saling berkaitan dan perlu ada
kolaborasi dalam pemeliharaan
antara Pemprov Jawa Barat dan
pemerintah kabupaten/kota.
“Kami berharap dengan
potensi-potensi yang dimiliki hari ini bisa memberikan
semangat untuk mengembangkan seni tradisi yang
ada. Selain itu jadi kekuatan
ekonomi baru di sektor kebudayaan. Tentunya bisa
menghidupi para seniman
dan budayawan,” kata dia.
Lima kuliner khas asal
Jabar yang ditetapkan sebagai
WBTB yaitu pertama ialah
bubur Suro dari Cirebon.
Bubur Suro biasa tersaji
saat upacara selamatan, khususnya saat memasuki tahun
Baru Islam yang jatuh pada
1 Muharram dalam kalender
hijriah atau tanggal 10 Suro
dalam penanggalan Jawa.
Berdasarkan keterangan

dari laman disbudpar.cirebonkota.go.id, bubur Suro terbuat dari bubur beras, santan
kelapa, dan lauk pauk, seperti
sambal goreng, ayam suwir,
ikan asin jambal, dan bahan
lainnya.
Kuliner yang kedua ialah
empal gentong dari Cirebon.
Sekilas, kuliner yang masuk
dalam WBTB ini mirip dengan
gulai.
Melansir laman disbudpar.
cirebonkota.go.id, pada awalnya empal gentong dibuat dari
daging kerbau.
Salah satu keunikannya,
daging kerbau tersebut dimasukkan ke dalam gentong dari
tanah, kemudian dimasak dengan menggunakan kayu asam.
Laman yang sama menyebutkan, jika Empal Gentong
awalnya diciptakan oleh masyarakat Desa Battembat pada
tahun 1950-an.
Kuliner yang ketiga ialah
galendo dari Ciamis. Kuliner
yang terbuat dari saripati minyak kelapa ini rasanya manis.
Proses pembuatan galendo
memakan waktu yang cukup
lama, semula ratusan butir
kelapa dikupas dan diparut
menggunakan mesin.
Hasil parutan kemudian
disaring dan diambil saripatinya. Saripati tersebut kemudian
diendapkan beberapa jam.
Kuliner yang keempat
adalah moci dari Sukabumi.
Kue dari beras ketan seukuran
kelereng ini menjadi salah satu
kuliner dan buah tangan dari
Kota Sukabumi.
Moci sendiri merupakan
makanan dari Jepang. Konon,
moci di Sukabumi hadir pada
masa pendudukan Jepang di
Indonesia.
Kuliner yang terakhir,
dodol ketan Kasepuhan Banten Kidul. Kuliner ini biasanya
disajikan dalam berbagai acara
adat dan hiburan rakyat.
Salah satunya disajikan
dalam acara Seren Taun. pur

