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BAGIAN DARI WAJAH IBU KOTA CIBINONG

DPRD Minta Pedestrian di Jalan
Edi Yoso Martadipura Diperbaiki
Pedestrian di Jalan Edi Yoso Martadipura 
yang tuntas pekerjaannya pada awal 
 Tahun 2021 itu merupakan bagian dari 
 program prioritas Bupati-Wakil Bupati 
 Bogor yaitu Cibinong City a Beautiful, 
bagian dari wajah ibu kota Cibinong serta 
Komplek Stadion Pakansari.

prioritas Bupati-Wakil Bupati 
Bogor yaitu Cibinong City a 
Beautiful, bagian dari wajah ibu 
kota Cibinong serta Komplek 
Stadion Pakansari.

“DPU-PR harus melaku-
kan perawatan atau perbaikan 
pedestrian di Jalan Edi Yoso 
Martadipura, hal ini harus di-
prioritaskan karena ini bagian 
dari program Cibinong City a 
Beautiful, wajah ibu kota dan 
juga pintu masuk Kawasan 
Stadion Pakansari. Kita harus 
punya rasa malu, kalau di wajah 
saja kita sudah terlihat rusak,” 
pinta Daen Hn Nuhdiana ke-
pada wartawan, Kamis (22/9).

Daen menerangkan, jikalau 
dari hasil kajian atau perhitu-
ngan hanya butuh biaya kecil 

CIBINONG (IM) - Ang-
gota Komisi III DPRD Ka-
bupaten Bogor, Daen Hn 
 Nuhdiana meminta Dinas 
Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang (DPU-PR) melak-
sanakan perawatan pedestrian 
di Jalan Edi Yoso Martadipura, 

yang saat ini kondisinya mulai 
rusak dan berlubang hingga 
ditutup dengan ban bekas.

Hal itu karena, pedestrian 
di Jalan Edi Yoso Martadipura 
yang tuntas pekerjaannya pada 
awal Tahun 2021 itu meru-
pakan bagian dari program 

IDN/ANTARA

CIBINONG (IM) - Se-
buah jembatan penghubung 
antar kampung di Babakan-
madang, Kabupaten Bogor 
amblas. 

Warga harus memutar 
jauh untuk menyeberangi 
sungai menuju sekolah, pasar 
hingga kantor Kecamatan.

“Jadi jembatan itu se-
benarnya tidak ambruk, 
hanya amblas di bagian de-
pannya. Jembatannya tidak 
sampai jatuh ke sungai, jem-
batannya ngga putus juga,” 
tambah Kepala Bidang Ke-
daruratan BPBD Kabupaten 
Bogor, Aris Nurjatmiko, 
Kamis (22/9).

Aris menjelaskan jem-
batan penghubung antar 
kampung tersebut amblas 
sekitar pukul 08.00 WIB 
pagi. 

Pondasi sekaligus pe-
nyangga jembatan yang ter-
hubung dengan tebing sungai 
amblas dan terdorong ke 
tengah sungai. Akibatnya, 
jembatan ikut bergerak dan 
terlepas dari bibir tebing 
sungai.

“Dugaan analisa semen-
tara karena terkikisnya bibir 
aliran sungai akibat debit air 
yang meningkat, sehingga 

menyebabkan tiang penyang-
ga jembatan bergeser ke arah 
tengah,” kata Aris dalam 
keterangannya.

“Karena terkikis air, 
kemudian tiang jadi tidak 
kokoh dan terdorong ke 
depan. Kemudian jembatan 
terdorong terlepas dari bibir 
tebing. (Jembatan) Nggak 
bisa dilewati. Warga yang 
mengunakan akses jembatan 
te rsebut  meng gunakan 
jalur alternatif  melalui ja-
lan Puncak Dua Lingkar 
Babakanmadang ,”  ka ta 
Aris.

Saat ini jembatan amb-
las masih dalam proses pe-
nanganan oleh pihak PUPR 
Kabupaten Bogor. 

Jembatan darurat akan 
segera dibangun.

“Untuk akses masyarakat 
tidak terisolir, hanya memutar 
lebih jauh, untuk Kampung 
Cicadas menuju Babakan 
Madang Pasar/SMPN/
SMAN. Untuk kedaruratan 
akan dibahas terlebih dulu 
dengan pimpinan, menge-
nai jembatan daruratnya,” 
kata Staf  Fungsional Jalan 
dan Jembatan pada PUPR 
Kabupaten Bogor, Asep 
Supriyatna.  gio

Terkikis Air, Jembatan Penghubung
Antar Kampung di Babakanmadang Amblas

CIBINONG (IM) - 
Bencana tanah bergerak di 
Desa Bojong Koneng, Keca-
matan Babakan Madang, Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat, 
masih rentan terjadi saat 
hujan turun. 

Hingga kini, bencana 
tersebut telah merusak 328 
unit rumah di tiga kampung. 

Awalnya, hanya ada 18 
rumah warga yang menga-
lami kerusakan akibat tanah 
bergerak.

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) 
setempat mencatat, 328 unit 
rumah rusak akibat tanah 
bergerak itu terdiri dari ru-
sak ringan, sedang, hingga 
berat.

“Total kerusakan rumah 
yaitu rusak berat 9 unit, ru-
sak sedang 73 unit dan ru-
sak ringan 246 unit. Untuk 
korban jiwa nihil,” Kepala 
Bidang (Kabid) Kedaru-
ratan dan Logistik BPBD 
Kabupaten Bogor, Aris 
 Nurjatmiko saat dihubungi, 
Kamis (22/9).

Selain rumah, sejumlah 
fasilitas umum seperti jalan 
antar kampung, tempat iba-
dah, pendidikan, serta villa 
terancam. 

Akses jalan itu juga ma-
sih tidak bisa dilewati oleh 
kendaraan roda dua dan roda 
empat.

Saat ini, kata dia, jalan 
darurat sedang diperbaiki 
secara gotong royong meli-
batkan warga setempat. 

Berdasarkan pemantauan 
di lokasi, ratusan warga men-
gungsi di vila dan posko 
pengungsian yang dibangun 
oleh BPBD dan Dinsos Ka-
bupaten Bogor.

Bencana gerakan tanah 
itu terjadi di dua kampung 
yaitu Kampung Curug dan 
Gunung Batu, Desa Bojong 
Koneng. 

“Dan sekarang sedang 
dalam tahap pemadatan be-

ton jalan yang retak-retak, 
supaya alat berat bisa masuk 
ke dua kampung itu. Sehingga 
kehidupan di sana bisa lancar 
lagi,” ungkapnya. 

Ia mengimbau warga 
tetap waspada terhadap 
pergerakan tanah dan long-
sor yang rawan terjadi saat 
hujan turun. 

Sebab, hujan dengan in-
tensitas sedang dan lebat 
masih terjadi pada waktu 
tertentu seperti siang atau 
sore hari. 

“Tim TRC beserta aparat 
desa terus bergantian me-
monitoring lokasi perge-
rakan tanah karena struk-
tur tanah yang masih labib 
dikhawatirkan apabila hujan 
turun akan terjadinya perge-
rakan tanah kembali,” jelas 
dia.

Sebelumnya, pergerakan 
tanah sepanjang satu kilome-
ter terjadi Kampung Curug, 
Desa Bojong Koneng, Keca-
matan Babakan Madang, Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat, 
Rabu (14/9).

Bencana itupun menye-
babkan retakan-retakan di 
tanah, jalan dinding, pla-
fon  dan  l an t a i  r umah 
warga. 

Bahkan, akses jalan antar 
kampung kini tidak bisa dile-
wati oleh kendaraan roda dua 
dan roda empat.

Staf  Kedaruratan dan 
Logistik BPBD Kabupaten 
Bogor, Jalaludin menga-
takan, hujan dengan inten-
sitas tinggi yang cukup lama 
mengakibatkan keretakan 
tanah sepanjang satu kilo-
meter. 

“Disebabkan hujan den-
gan intensitas tinggi yang 
cukup lama di wilayah Ba-
bakan Madang, sehingga 
mengakibatkan keretakan 
tanah dari titik awal ke titik 
akhir retakan 1 kilometer di 
Desa Bojong Koneng,” kata 
Jalal.  pra

KWB Agar Terus Bersinergi
dengan Pemkab Bogor

CIBINONG (IM) - 
Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) 
Kabupaten Bogor, Irwan 
Purnawan kembali melaku-
kan sosialisasi kepada seluruh 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dan masyarakat mengenai 
pentingnya penerapan Strate-
gi Implementasi Kebijakan 
Manajemen Talenta Berbasis 
Model Komposit Kinerja 
Pegawai (SIMANTAP) di 
Kabupaten Bogor. 

Sebagai upaya melahirkan 
ASN dan calon pemimpin 
yang berkompetensi sesuai 
standar. 

Hal itu disampaikan 
Kepala BKPSDM secara 
langsung melalui siaran Ra-
dio Teman 95,3 FM, Rabu 
(21/9). 

Menurut Kepala BK-
PSDM Kabupaten Bogor, 
Irwan Purnawan bahwa tugas 
BKPSDM adalah mengop-
timalkan komptensi ASN 
agar semua ASN memiliki 
kompetensi yang sesuai de-
ngan standar, salah satunya 

melalui Strategi Implemen-
tasi Kebijakan Manajemen 
Talenta Berbasis Model 
Komposit Kinerja Pegawai 
(SIMANTAP) di Kabupaten 
Bogor. 

Di dalam manajemen 
talenta tersebut terdapat 
dua penilaian yang dilaku-
kan melalui sumbu X dan 
sumbu Y. Di sumbu X ada 
kompetensi rendah, sedang 
dan tinggi, bagi ASN berada 
di kotak terendah maka 
harus diupgrade melalui 
pelatihan, bimbingan kerja, 
sekolahkan agar bisa naik ke 
kotak sedang hingga kotak 
tertinggi. 

“Alhamdulillah respon 
masyarakat, ASN dan PD 
luar biasa. Satu minggu lalu 
kami sudah lakukan sosial-
isasi di seluruh PD, Oktober 
nanti kami akan kumpulkan 
ASN, kalau sudah terbangun 
sistemnya untuk kami simu-
lasikan. Kami optimis ter-
bangunnya Simantap, mantap 
ASN nya, melesat kinerjanya 
dan moncer karirnya,” im-
buhnya.  gio

SIMANTAP Penting untuk Mencetak
ASN Unggul dan Bertalenta 

BANDUNG (IM) - Se-
kretaris Daerah (Sekda) Kota 
Bandung,  Ema Sumarna 
menga takan, Pemerintah Kota 
(Pemkot) Bandung akan kem-
bali melakukan pembangunan 
flyover setelah rampungnya 
pembangunan Flyover Kopo.

Ema Sumarna menilai, 
keberadaan flyover di Kota 
Bandung sangat diperlukan 
untuk mengatasi kemacetan. 
Beberapa yang akan dikerjakan 
yaitu pembangunan Flyover 
Soekarno Hatta Kiaracondong 
dan Soekarno Hattta Buah 
Batu.

“Kita pikir sesuai jadwal 
yang ada. Banyak yang diperlu-
kan untuk fl yover ini. Contoh 
rencana yang di Kiaracon-
dong Jalan Soekarno Hatta, 
 Soekarno Hatta Buah Batu 
itu proyek pusat,” kata Ema 
Sumarna, Kamis (22/9).

Ema Sumarna menyebut, 

bahwa pihaknya telah meminta 
agar pembangunan sejumlah 
fl yover untuk disegerakan. Se-
bab akan memberikan dampak 
signifi kan mengurai kemacetan 
kendaraan di sejumlah titik 
Kota Bandung.

“Kita minta kesegeraan, 
supaya itu akan memberikan 
pengaruh signfi kan mengurai 
antrean panjang. Sejauh ini 
upaya mengurai kemacetan ya-
itu dengan rekayasa lalu lintas. 
Karena kondisi transportasi 
publik di Kota Bandung masih 
perlu ditingkatkan,” ucapnya.

Sebelumnya, pembangu-
nan Flyover Kopo di Jalan 
Soekarno Hatta, Kota Band-
ung telah  rampung 100 persen. 
Selanjutnya akan dilakukan uji 
coba selama satu pekan ke de-
pan kendaraan roda dua, roda 
empat dan berat dapat melintas 
pada dua arah kecuali orang, 
sepeda dan beca.  pra

Kota Bandung akan Kembali
Bangun Dua Flyover  

BANDUNG (IM)  - 
Komisi V Dewan Perwakilan 
Rakyat  Daerah (DPRD) 
Provinsi Jawa Barat (Jabar) 
menyatakan Sistem Asesmen 
Nasional Berbasis Komputer 
(ANBK) Tahun bisa menum-
buhkan kreativitas dari peserta 
didik.

 “Kami juga berharap, 
Sistem ANBK ini bisa mem-
buka ruang kepada anak di-
dik untuk berekspresi lebih 
leluasa dan tanpa tekanan apa 
pun,” kata Anggota Komisi 
V DPRD Jawa Barat H Ade 
Kaca, di Bandung, Kamis 
(22/9).

Beberapa waktu la lu, 
Komisi V DPRD Provinsi 
Jawa Barat melaksanakan kun-
jungan kerja ke SMKN 1 Ga-
rut dalam rangka monitoring 
terkait pelaksanaan kegiatan 
Asesmen Nasional Berbasis 
Komputer (ANBK) Tahun 
2022. 

Ade Kaca menuturkan 
berdasarkan hasil monitoring 
pihaknya di sekolah tersebut 
diketahui bahwa adanya upaya 
pemerintah untuk melakukan 
sampling kepada anak didik 
di beberapa sekolah melalui 

sistem ANBK ini. 
“Pandangan saya sangat 

positif, ini mungkin harus ada 
program lanjutan setelah ini 
bagaimana. Evaluasi peme-
rintah untuk melakukan se-
buah kajian-kajian dari pem-
belajaran ini. Metode apapun 
pemerintah akan berupaya 
dan mudah-mudahan pro-
gram ANBK ini menjadi 
program andalan bagi dunia 
pendidikan,” katanya. 

Komisi V DPRD Jawa 
Barat, kata dia, akan senantiasa 
mendorong apa yang menjadi 
program pemerintah pusat, 
khususnya di Jawa Barat. 

Lewat monitoring ini, lan-
jut Ade, pihaknya menilai 
pemberlakuan sistem ANBK 
di SMKN 1 Garut berjalan 
dengan baik. 

“Tadi saya sudah melaku-
kan koordinasi dengan penga-
was dan para siswa di SMKN 
1 Garut ini dan mereka menik-
mati program ANBK Tahun 
2022,” katanya. 

“Hanya saja ada tantangan 
yang menuntut agar para pe-
lajar bisa memiliki kreatifi tas 
dan kemampuan,” lanjut Ade 
Kaca.  pur

DPRD Jabar: Sistem ANBM Tumbuhkan
Kreativitas Dan Ekspresi Siswa

UJI LAIK FUNGSI JALAN LAYANG KOPO
Foto udara Jalan Layang Kopo di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/9). Kementerian PUPR melakukan uji laik fungsi Jalan Layang 
Kopo pada Rabu (21/9) pukul 00.00 guna memastikan kelaikan dan keamanan konstruksi jalan layang sebelum di resmikan.
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yaitu sebesar 3,66 persen,” 
ucap Burhan.

Meski begitu, Burhan 
tetap mengajak seluruh pe-
mangku kepentingan un-
tuk bersama-sama menjaga 
kondusifi tas daerahnya dan 
melanjutkan upaya pemuli-
han ekonomi imbas pandemi 
Covid-19. “Perlu sinergi, 
kolaborasi dan konsolidasi 
segenap elemen pemerin-
tahan dan para pihak ter-
kaitdi daerah, bersama Tim 
Pengendalian Infl asi Daerah 
dan Tim Pengendalian In-
fl asi Pusat,” tuturnya.

Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik (Kes-
bangpol) Kabupaten Bogor, 
Bambang Tawekal menye-
butkan, kenaikan harga BBM 
menyebabkan adanya pe-
nolakan masyarakat dengan 
melakukan aksi unjuk rasa. Ia 
khawatir hal itu menimbul-
kan gesekan di masyarakat.

“ K e m u d i a n  r a w a n 
terjadinya krisis pangan, 
kriminalitas dan yang lain-
nya. Rawan terjadinya pem-
berian bantuan yang tidak 
tepat sasaran, dan bere-
darnya hoaks dan berita 
bohong di masyarakat,” kata 
Bambang.  gio

CIBINONG (IM) 
- Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Bogor menyisih-
kan sebanyak dua persen 
dana transfer umum (DTU) 
untuk pengendalian infl asi 
dampak kenaikan harga ba-
han bakar minyak (BBM). 
Sekretaris Daerah Kabu-
paten Bogor, Burhanudin 
menyebutkan, dua persen 
DTU dengan nominal seki-
tar Rp 14 miliar itu terdiri 
dana alokasi umum (DAU) 
dan dana bagi hasil (DBH).

“Melihat situasinya yang 
kompleks, pengendalian in-
fl asi harus menjadi isu priori-
tas seperti pada saat penan-
ganan pandemi Covid-19,” 
terang Burhan di Cibinong, 
Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Kamis (22/9).

Menurut dia, Pemkab 
Bogor melalui Tim Pengen-
da l i an  In f l a s i  Daerah 
(TPID) dan Forum Ko-
munikasi Pimpinan Dae-
rah (Forkopimda) Kabu-
paten Bogor telah menyusun 
strategi dalam mengelola 
anggaran yang dialokasikan 
untuk pengendalian infl asi di 
daerahnya. Beberapa strategi 
yang disiapkan yaitu menya-
lurkan bantuan sosial kepada 

1.000 pelaku usaha mikro 
kecil menengah (UMKM).

Kemudian, menggelar 
operasi pasar di 40 kecamatan 
se-Kabupaten Bogor. “Se-
lanjutnya, optimalisasi satgas 
pangan, percepatan realisasi 
APBD untuk Sami sade, pe-
nyaluran bantuan dan in-
sentif  untuk RT, RW, guru 
madrasah, guru ngaji, guru 
Diniyah, penyuluh agama, dan 
upaya lainnya,” kata Burhan.

Dia menjelaskan, ke-
naikan harga BBM dan pa-
ngan berpotensi menimbul-
kan gejolak di masyarakat 
karena berkaitan dengan 
kemampuan daya beli, teru-
tama para pekerja dengan 
pendapatan harian. Namun, 
Burhan mengeklaim, Kabu-
paten Bogor masuk dalam 
daerah dengan kondisi infl asi 
di bawah angka rata-rata na-
sional dan angka rata-rata 
Provinsi Jawa Barat.

“Kondisi infl asi nasional 
pada bulan Juli 2022 sebesar 
4,94 persen dan infl asi Jawa 
Barat pada bulan Agustus 
4,71 persen year over year 
(YoY). Kabupaten Bogor 
mengambil data infl asi dari 
sister city daerah IHK yaitu 
Kota Bogor, per Juni 2022 

Pemkab Bogor Alokasikan Anggaran
Rp14 Miliar untuk Kendalikan Infl asi
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PAMERAN KENDARAAN LISTRIK DI BOGOR
Pengunjung mengamati motor listrik pada Pameran Kendaraan Listrik 
di Dishub Fair, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/9). 
 Pameran menampilkan berbagai kendaraan listrik seperti motor, 
mobil, bus dan alat pengisian ulang kendaraan listrik dengan tujuan 
 memperkenalkan dan promosi kepada masyarakat.

“Jangan sampai terjadi 
lagi salah pilih penyedia jasa, 
proyek pekerjaan pembangu-
nan insfrastruktur juga harus 
tuntas, dan dikerjakan secara 
baik, dari sisi administrasi 
maupun teknis,” tambahnya.

Dari informasi yang di-
himpun, proyek pembangunan 
pedestrian di Jalan Edi Yoso 
Martadipura dikerjakan oleh 
PT. Vanca Utama Perkasa, 
dengan besar anggaran Rp 
23.860.649.000,- .

Proyek yang seharusnya 
selesai pada Bulan Desember 
Tahun 2020 itu, akhirnya me-
luncur ke awal Tahun 2021. 
Dimana, PT. 

Vanca Utama Perkasa di-
berikan waktu tambahan atau 
addendum hingga masa waktu 
50 hari, dan denda Rp 23 juta 
perharinya.  gio

atau kurang dari Rp 200 juta 
untuk merawat pedestrian di 
Jalan Edi Yoso Martadipura, 
maka DPU-PR bisa melakukan 
penunjukan langsung.

“DPU-PR harus meng-
hitung kebutuhan biaya pe-
rawatan pedestrian di Jalan 
Edi Yoso Martadipura, kalau 
tidak lebih dari Rp 200 juta bisa 
penunjukan langsung penyedia 
jasanya, kalau lebih maka harus 
dilelang dan kemungkinan bisa 
dilaksanakan akhir tahun ini 
atau Tahun 2023 mendatang,” 
terang Ketua DPV Partai 
Hanura Kabupaten Bogor ini.

Ia pun menyarankan kepa-
da Bagian Pengadaan Barang 
Jasa Setda dan DPU-PR, untuk 
secara baik melelang pekerjaan 
dan memonitor pekerjaan 
pembangunan insfrastruktur 
secara tuntas.


