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Kalau anggaran Dinas Perhubungan 
 (Dishub) saat ini kurang, bisa diajukan 
permohonannya di APBD-P, hingga 
 keluhan masyarakat wilayah timur akan 
lalu lalangnya truk tambang yang tak 
 mematuhi Perbup Bogor nomor 120 
Tahun 2021 bisa ditanggapi oleh Dishub, 
Satpol PP, Polisi dan TNI, kata Wakil 
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, 
Aan Triana Al-Muharrom.

Dewan Dukung Anggaran Tambahan untuk
Penegakan Operasional Truk Tambang

C I B I N O N G  ( I M ) - 
Komisi III DPRD Kabupaten 
Bogor meminta Dinas Per-
hubungan, Satpol PP, Kepoli-
sian dan TNI tidak hanya di 
wilayah barat dalam penegakan 
Peraturan Bupati (Perbup) 
Bogor nomor 120 Tahun 2021 
tentang jam operasional truk 
tambang.

Hal itu karena selain di 
Cigudeg, Rumpin maupun 
Parungpanjang, usaha pert-
ambangan juga ada di Keca-
matan Klapanunggal, Cariu, 
Tanjungsari atau di wilayah 
timur Bogor dan jam opera-

sional truk tambang juga harus 
ditegakkan.

“Memang lahirnya Perbup 
Bogor nomor 120 Tahun 2021 
tentang jam operasional truk 
tambang karena banyaknya 
angka kecelakaan lalu lintas, 
kemacetan hingga jalan yang 
rusak di wilayah barat sep-
erti Cigudeg, Rumpin dan 
Parungpanjang. Namun karena 
usaha pertambangan juga ada 
di wilayah timur, maka kami 
pun meminta aturan tersebut 
ditegakkan di sana,” kata Wakil 
Ketua Komisi III DPRD Ka-
bupaten Bogor, Aan Triana Al-

Mayat Janin Ditemukan di Saluran
Pembuangan Hotel di Bogor

KONFERENSI INTERNASIONAL 
CONNECTI:CITY 2022 G20
Duta Besar Inggris untuk  Indonesia 
dan Timor Leste Owen  Jenkins 
 menyampaikan  gagasan secara 
 daring saat Konferensi  Internasional 
CONNECTI:CITY 2022 U20 dalam 
rangkaian G20 di  Gedung  Merdeka, 
Bandung, Jawa Barat, Senin (14/3). 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
 menyelenggarakan  konferensi 
 internasional CONNECTI:CITY 
2022 sebagai bentuk gagasan dan 
solusi dalam penguatan  promosi 
 ekonomi kreatif yang tangguh, 
inklusif dan juga berkelanjutan di 
era pandemi yang sejalan  dengan 
Presidensi  Indonesia pada G20 yang 
 mengusung Recover  Together - 
 Recover Stronger.

IDN/ANTARA 
BOGOR  (IM)- Mayat 

janin ditemukan dalam saluran 
pembuangan air sebuah hotel 
di Jalan Raya Pajajaran, Bogor 
Tengah, Kota Bogor. Kasus 
ini masih dalam proses peny-
elidikan lebih lanjut oleh polisi.

Kasatreskrim Polresta 
Bogor Kota, Kompol Dhoni 
Erwanto mengatakan temuan 
mayat janin manusia itu dite-
mukan petugas hotel yang 
tengah membersihkan sal-
uran pembuangan sekira 
pukul 09.00 WIB.

”Lokasi penemuan ini be-
rada di salah satu saluran air 
yang memang kalau kata mer-
eka (hotel) setiap hari Senin 
pagi dilakukan pengecekan 
dan pembersihan makanya 
hari ini dari mereka men-
emukan janin,” kata Dhoni, 
Senin (14/3).

Dari situ, polisi langsung 
mendatangi hotel tersebut 
untuk melakukan olah tempat 
kejadian perkara. Termasuk 
mengumpulkan keterangan 
dari pihak manajemen hotel 
hingga tamu hotel tersebut.

”Pertama itu (memeriksa) 
manajemen hotel, dari pihak 
resepsionisnya kemudian 
seluruh tamu terutama yang 
ada pada saat itu ataupun 
beberapa hari belakangan 
karena janin ini kemungkinan 
besar sekitar 2 hari sebelum 
ditemukan hari ini,” jelasnya.

Adapun barang bukti 
yang diamankan polisi yakni 
buku tamu hotel dokumen 
parkir kendaraan dan reka-
man CCTV. Saat ini, mayat 
janin manusia tersebut sudah 
dibawa dengan ambulans ke 
rumah sakit. gio

BOGOR (IM)- Polresta 
Bogor Kota memutuskan 
tidak akan memberlakukan 
ganjil genap pelat nomor kend-
araan hingga akhir pekan de-
pan. Namun digantikan sistem 
mengurai titik kemacetan atau 
crowd free road (CFR) secara 
situasional seperti saat ini.

“Untuk sementara tidak 
ada, digantikan dengan CFR. 
Itu diberlakukan melihat 
situasi,” kata Kapolresta Bo-
gor, Kombes Pol Susatyo 
Purnomo Condro saat dikon-
fi rmasi kemarin.

Susatyo menjelaskan 
dengan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) level 2 bagi Kota 
Bogor menandakan penye-
baran Covid-19 telah kem-
bali terkendali dengan baik. 
Aturan lalu lintas pun mengi-
kuti situasi tersebut agar 
mobilitas masyarakat mulai 
kembali longgar. Dengan be-
gitu, aktivitas masyarakat bisa 
kembali bergairah khususnya 
pada sektor ekonomi.

“Kami dari kepolisian 
akan memberlakukan aturan 
lalu lintas sesuai dengan 
kondisi yang ada dan dibu-
tuhkan,” katanya.

Dalam dua hari akhir 
pekan ini, kata dia, kepadatan 

lalu lintas pada awal PPKM 
level 2 terpantau ramai lan-
car dan tidak menimbulkan 
kemacetan panjang. Sehingga 
potensi berkerumun dan bisa 
menjadi wadah penyebaran 
Covid-19 tidak nampak.

Hingga Minggu (13/3) 
malam, kemacetan kendaraan 
di Kota Bogor dapat diantisi-
pasi sehingga CFR juga tidak 
dilaksanakan signifi kan.

Personel Satlantas Polresta 
Bogor Kota Bogor Kota telah 
bersiaga di titik-titik rawan 
macet. Seperti di pusat kera-
maian Jalan Suryakencana yang 
terkenal dengan wisata kuliner 
dan Jalan Sudirman. Petugas 
bersiap jika ada kerumunan 
atau penumpukan kendaraan 
untuk membubarkan agar 
melancarkan lajur tersebut.

Rekayasa lalu lintas beru-
pa penutupan jalur dengan 
mengalihkan kendaraan ke 
jalan pun segera diberlakukan 
andai situasi tersebut terjadi. 
Susatyo berharap situasi ra-
mai lancar tanpa kemacetan 
akan berlanjut hingga pekan 
depan, yang berarti Kota 
Bogor aman terkendali di 
PPKM level 2, tanpa situasi 
mendesak untuk penerapan 
ganjil genap pelat nomor 
kendaraan. gio

Polresta Bogor Kota tak Berlakukan
Ganjil Genap Hingga Pekan Depan

Muharrom kepada wartawan, 
Senin (14/3).

Agar operasi penegakan 
aturan Perbup Bogor nomor 
120 Tahun 2021 tentang jam 
operasional truk tambang, 
juga bisa dilakukan di wilayah 
timur, maka wakil rakyat siap 
menyutujui permohonan ang-
garan yang akan dimohon oleh 
Dinas Perhubungan.

“Kalau anggaran Dinas 
Perhubungan (Dishub) saat 
ini kurang, bisa diajukan per-
mohonannya di anggaran 
pendapatan belanja daerah 
(APBD-P), hingga keluhan 
masyarakat wilayah timur akan 
lalu lalangnya truk tambang 
yang tak mematuhi Perbup 
Bogor nomor 120 Tahun 2021 
bisa ditanggapi oleh Dishub, 
Satpol PP, Polisi dan TNI,” 
sambung Aan.

Sekretaris Dishub Kabu-
paten Bogor, Muslim Akbar 
mengakui bahwa operasi pen-
egakan Perbup Bogor nomor 
120 Tahun 2021 tentang jam 
operasional truk tambang, 
baru bisa dilaksanakan di 
wilayah barat Bumi Tegar 
Beriman.

Namun,  ia  menje las-

kan bahwa jajarannya sudah 
melakukan sosialisasi men-
gakui bahwa operasi penegak-
kan Perbup Bogor nomor 
120 Tahun 2021 tentang jam 
operasional truk tambang 
kepada pengusaha tambang 
atau transportasi tambang yang 
berada  di wilayah timur.

“Memang saat ini priortas 
kami masih di barat untuk 
melakukan operasi penegakan

mengakui bahwa operasi 
penegakan Perbup Bogor no-
mor 120 Tahun 2021 tentang 
jam operasional truk tam-
bang, namun untuk sosialisasi 
juga sudah kami lakukan di 
wilayah timur,” jelas Muslim 

Akbar.
Ia melanjutkan, selain akan 

mengevaluasi pelaksanaan 
operasi penegakan Perbup 
Bogor nomor 120 Tahun 2021 
tentang jam operasional truk 
tambang, Dishub juga akan 
mengevaluasi kesiapan dan 
efektifi tas anggaran.

“Kalau hasil evaluasi, ang-
garannya masih kurang. Maka 
akan kami mohonkan agar 
penegakan mengakui bahwa 
operasi penegakan Perbup 
Bogor nomor 120 Tahun 2021 
tentang jam operasional truk 
tambang dilakukan di seluruh 
wilayah Kabupaten Bogor,” 
lanjutnya. gio

SURABAYA PAHLAWAN JAZZ DI STASIUN KERETA API
Anggota Komisi XI DPR Indah Kurnia (tengah) didampingi penyanyi 
Ivan Saba (kiri) bernyanyi bersama diiringi kelompok musik Orange 
saat  digelarnya Surabaya Pahlawan Jazz di halaman Stasiun Pasar Turi 
Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/3). Sajian musik Surabaya Pahlawan 
Jazz yang bekerja sama dengan PT KAI Daop 8 Surabaya tersebut untuk 
menghibur calon penumpang kereta api sekaligus untuk menggelorakan 
musik jazz di Surabaya.
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AKSI MENUNTUT SANKSI UNTUK MENWA UNS
Mahasiswa berunjuk rasa menagih janji  keadilan 
untuk Gilang Endi Saputra kepada Rektorat 
UNS di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, 
Senin (14/3). Dalam aksi tersebut mahasiswa 
 menuntut transparansi evaluasi pihak kampus 
atas kasus meninggalnya mahasiswa Gilang Endi 
 Saputra saat mengikuti Diksar Menwa UNS serta 
 mendesak pihak kampus memberikan sanksi 
tegas terhadap Menwa UNS. 
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Seorang Warga Tewas Tertimbun
Longsor di Nagreg, Bandung

B A N D U N G  ( I M ) - 
Seorang perempuan bernama 
Widia Ningsih (34), tewas 
tertimbun longsor di Desa 
Bojong, Kecamatan Nagreg, 
Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat, saat hujan deras me-
landa kawasan tersebut.

Kepala Bidang Pencega-
han dan Kesiapsiagaan BPBD 
Kabupaten Bandung, Hendra 
Hidayat di Bandung, Senin 
(14/3) mengatakan peristi-
wa longsor di lokasi tersebut 
terjadi pada Minggu (13/3) 
malam. “Akibat hujan deras 
yang melanda wilayah Nagreg 
sehingga menyebabkan ter-
jadinya longsor,” katanya.

Ia menjelaskan sejak Ming-
gu sore, wilayah Bandung Raya 
memang diguyur hujan deras 
hingga malam hari. Adapun 
Desa Bojong berada di sekitar 
Jalan Lingkar Nagreg yang 
memiliki kontur perbukitan.

Selain seorang tewas, 
BPBD mencatat ada enam 
rumah yang terdampak long-

sor tersebut. Dari enam rumah 
itu, tiga rumah rusak dan 
tiga rumah lainnya terancam 
pergerakan tanah. Kemudian, 
kata Hendra Hidayat, dua 
orang lainnya juga mengalami 
luka-luka akibat longsor terse-
but hingga dilarikan ke rumah 
sakit. Dua korban itu bernama 
Yani Sri (35) dan Tasya (4).

Sementara itu, Abdul Aziz 
(29), selaku warga sekitar lokasi 
mengatakan seorang korban 
yang tewas itu bukan meru-
pakan warga yang berdomisili 
di lokasi longsor. Menurutnya 
korban yang tewas itu sedang 
melintas di lokasi tersebut 
hingga timbulnya longsor 
tersebut.

“Peristiwa longsorterjadi 
saat ada petir, jadi nggak tahu 
kenapa ini juga ada ikutan 
longsor,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ko-
rban meninggal dunia setelah 
sempat dilarikan ke rumah sakit. 
Kini, korban sedang dimakam-
kan oleh keluarganya. pur

DORONG KEBANGKITAN EKONOMI

Bima Arya Ajak Pemerintah 
Kembangkan Sport Tourism Trail Running

BOGOR (IM)- Wali Kota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
akan mendorong percepa-
tan ekonomi pariwisata lewat 
penyelenggaraan pergelaran 
sport tourism trail running 
atau lari trail. Bima men-
gatakan, menurunnya tren 
kasus Covid-19 belakang ini 
menjadi sinyal kuat untuk 
memperbaiki situasi ekonomi 
khususnya dalam sektor pari-
wisata di tanah air.

Ketua Asosiasi Lari Trail 
Indonesia (ALTI) ini turut 
menyampaikan, dalam perte-
muannya dengan Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif  
(Kemenparekraf), Sandiaga 
Uno, akhir pekan kemarin, 
pemerintah siap membantu 
mengembangkan olahraga 
lari trail sebagai bagian dari 
pariwisata dan kebangkitan 
ekonomi.

“Bicara sport tourism 
adalah lari trail. Jadi kita akan 
banyak sinergi, kolaborasi 
dengan Kementerian Pariwisa-
ta. Ini menjadi kebangkitan 
ekonomi,” kata Bima, Senin 
(14/3).

Bima melihat olahraga lari 
trail bisa berkembang di Indo-
nesia. Apalagi, sambungnya, 

jika dipadukan dengan wisata 
alam maka tidak mungkin akan 
digandrungi oleh masyarakat 
termasuk untuk melakukan 
kampanye tentang lingkungan. 
Ke depan, kata Bima, pihaknya 
akan berkolaborasi tidak hanya 
dengan Kementerian Pari-
wisata melainkan juga menga-
jak komunitas-komunitas lain 
untuk bersama menggaungkan 
olahraga lari trail.

“Bukan hanya menjanji-
kan, tapi lari trail ini bisa men-
jadi olahraga yang happening 
di Indonesia. Yang penting 
ke depan, kita terus ikhtiar,” 
ungkap Bima.

Bima melanjutkan, dirinya 
optimis tahun ini akan menjadi 
momentum kebangkitan eko-
nomi seiring menurunnya ka-
sus Covid-19. Bima menyebut, 
data menunjukkan bahwa tren 
grafi k kasus harian Covid-19 
alami penurunan. Kondisi ini, 
kata dia, menjadi sinyal pe-
rubahan transisi dari pandemi 
menuju endemi.

“Angka-angka yang ada saat 
ini menunjukkan pandemi akan 
berubah menjadi endemi. Kita 
tidak bisa begini terus. Tidak bisa 
kita tertawan oleh pandemi ini,” 
pungkasnya. pra

Taman Publik di Kota Bogor
Kembali Dibuka untuk Umum

BOGOR (IM)- Pemkot 
Bogor mulai hari ini, Senin 
(14/3), membuka taman 
publik di kota tersebut. Ta-
man publik yang dibuka di 
antaranya Alun-Alun Kota 
Bogor dan Taman Sempur. 
“Iya, mulai hari ini taman 
publik sudah dibuka,” ung-
kap Kepala Dinas Peruma-
han dan Pemukiman (Dis-
perumkim) Kota Bogor, RR 
Juniarti Estiningsih kepada 
wartawan, Senin (14/3).

Keputusan itu merujuk 
pada status Kota Bogor yang 
masuk dalam status Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Level 2 untuk wilayah 
aglomerasi Jabodetabek. Ada-
pun untuk pengunjung tetap 
dibatasi dengan kapasitas 
maksimal 75 persen.

“Tetap protokol kese-
hatan dan setiap pengunjung 
wajib menggunakan aplikasi 
PeduliLindungi,” ujarnya.

Nantinya, lanjut dia, 
Pemkot Bogor akan tetap 
menurunkan park ranger 
untuk pengawasan prokes, 
dibantu Satpol PP dan Satgas 
Kesehatan dari Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kota Bogor. 
“Karena tetap harus ada so-
sialisasi dan pengawasan ya, 
meskipun prokes-nya jalan,” 

ungkap Esti.
Pembukaan taman publik 

sudah disampaikan Wali Kota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
melalui Surat Edaran (SE) 
Wali Kota No. 440/1284-
Huk.HAM, tentang Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Level 2 Corona 
Virus Disease 2019 di Kota 
Bogor.

“Fasilitas umum meliputi 
area publik, taman umum, 
tempat wisata umum dan 
area publik lainnya diizinkan 
buka dengan kapasitas maksi-
mal 75 persen,” kata Bima 
Arya dalam keterangannya. 
Fasilitas umum diizinkan 
buka dengan syarat, pertama 
mengikuti protokol kesehat-
an yang diatur oleh Kement-
erian Kesehatan (Kemenkes) 
dan atau kementerian atau 
lembaga terkait Termasuk 
aplikasi PeduliLindungi wajib 
digunakan untuk melakukan 
skrining terhadap semua pen-
gunjung dan pegawai.

“Anak usia di bawah 12 
tahun diperbolehkan masuk 
di tempat wisata dengan 
didampingi orang tua, anak 
berusia enam sampai 12 
tahun wajib menunjukkan 
bukti vaksinasi dosis per-
tama,” ujarnya. gio

Banjir Bandang Landa Cirebon,
Ribuan Rumah Terendam

C I R E B O N G ( I M ) - 
BPBD Cirebon mencatat 
sekurangnya 1.248 rumah 
tergenang air akibat banjir 
bandang yang melanda tiga 
desa di Wilayah Kabupaten 
Cirebon, di antaranya di Ke-
camatan Mundu dan Waled.

Akibatnya, sebanyak 
1.612 kepala keluarga (KK) 
di tiga desa Kabupaten Ci-
rebon ikut terdampak ban-
jir bandang di Kecamatan 
Mundu dan Waled.

Kepala Pelaksana BPBD 
Kabupaten Cirebon, Alex 
Suheriyawan mengatakan 
bahwa banj i r  bandang 
melanda bagian wilayah 
Desa Banjarwangunan dan 
Mundupesisir di Kecamatan 
Mundu serta Desa Mekarsari 
di Kecamatan Waled.

“Di Desa Banjarwan-
gunan, (banjir) tepatnya di 

Perumahan Puri Indah dan 
Grand Firdaus sedangkan di 
Desa Mundupesisir terjadi 
di Blok Kalijaga,” katanya, 
Senin (14/3).

Selain itu, ia mengatakan, 
banjir bandang juga terjadi 
di Blok Manis, Pon, Kliwon, 
dan Wage di Desa Mekarsari, 
Kecamatan Waled.

Alex mengatakan bahwa 
air mulai masuk ke rumah 
warga akibat banjir bandang 
pada Minggu (13/3) malam, 
setelah hujan dengan inten-
sitas tinggi selama beberapa 
jam mengguyur ketiga desa 
tersebut.

Banjir bandang sempat 
menyebabkan permukiman 
tergenang setinggi 30 sampai 
80 cm dan memaksa setida-
knya 179 warga mengungsi. 
Namun, genangan mulai 
surut pada Senin dini hari.

“Alhamdulillah sudah 
surut pada Senin dini hari, 
warga juga sudah mulai 
membersihkan rumahnya 
masing-masing,” kata Camat 
Mundu, Anwar Sadat.

Menurut warga setem-
pat, banjir bandang antara 
lain terjadi karena sungai 
mengalami pendangkalan 
sehingga tidak mampu me-
nampung air saat hujan den-
gan intensitas tinggi turun.

Petugas Balai  Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ci-
manuk-Cisanggarung menu-
rut warga sudah menyurvei 
kondisi sungai.

“BBWS sudah sem-
pat survei. Katanya mau 
mengeruk sungai, tapi nyat-
anya sampai sekarang tidak 
juga dilakukan,” kata Erpan, 
warga yang rumahnya ter-
dampak banjir. pur


