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Radar Bogor.

oleh Dahlan Iskan

 DITANGKAP...
Baca Hal 9

 MAYORITAS...Baca Hal 10

 WARGA...Baca Hal 10

 VAKSINASI...Baca Hal 9

SENIN, 
8 FEBRUARI 2021
26 JUMADIL AKHIR 1442 H 

HARGA RP4.000 
BERLANGGANAN RP90.000   

TERBIT 12 HALAMAN 

SUBUH 04.38 DZUHUR 12.11 ASHAR 15.26 MAGRIB 18.25 ISYA 19.32 REDAKSI: �0251� 7544005 IKLAN:  �0251� 7544001 LANGGANAN:  �0251� 7544004     

KLAIM 
BERKURANG 
8.000 

KENDARAAN

Vaksinasi 
Lansia 
Dimulai

DATA PERBANDINGAN 
VOLUME 
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JAKARTA–Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) 
menerbitkan emergency use 
authorization (EUA) Coronavac, 
vaksin Covid-19 buatan Sinovac, 
untuk lansia pada Jumat lalu 
(5/2). Hal ini ditindaklanjuti 
Kementerian Kesehatan dengan 
segera memvaksin mereka yang 
berusia lebih dari 60 tahun. Hari 
ini direncanakan vaksinasi 
Covid-19 untuk lansia akan 
dilaksanakan perdana. 

JAKARTA–Pedangdut 
Muhammad Ridho alias Ridho 
Rhoma belum bisa lepas dari 
jerat narkoba. Putra raja dang-

dut Rhoma Irama itu lagi-lagi 
diamankan polisi karena 
kasus kepemilikan narkoba 
jenis amfetamin. Ridho 

dibekuk petugas Satnarkoba 
Polres Pelabuhan Tanjung 

Priok pada 4 Februari 
lalu.

Ditangkap Lagi 
karena Narkoba

HENDRA EKA/JAWA POS

PERDANA: Calon penumpang kereta api mengikuti pemeriksaan sampel napas GeNose C19 
di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (7/2/2021).

30 JANUARI�31 JANUARI

29.442 
KENDARAAN 

masuk Bogor dari Tol Jagorawi

6 FEBRUARI�7 FEBRUARI

21.360 
KENDARAAN 

masuk Bogor dari Tol Jagorawi

Penurunan 
volume kendaraan 
diklaim mencapai 

8.000 
KENDARAAN

TERMINAL BUS 
TERAPKAN TES GENOSE

Wali Kota Bogor Bima Arya semringah. 
Kepada pewarta, ia mengklaim dua 
hari penerapan ganjil genap, efektif 

mereduksi mobilitas warga. Indikasinya: 
volume kendaraan yang masuk ke Kota 

Hujan berkurang hingga 8.000 unit.

KALAU saja tidak terkena Covid-19 
mungkin saya tidak kenal istilah ini: D-dimer.

Tentu saya sudah ratusan kali 
memeriksakan darah. Tapi baru di saat 
terkena covid Januari lalu itu unsur D-dimer 
darah saya diperiksa: 2.600.

Saya bersyukur tim dokter  memasukkan 
D-dimer ke dalam daftar yang harus dicek. 
Lalu ketahuanlah angka 2.600 tersebut. 
Kelewat tinggi. Normal nya, maksimum 500.

Penantian 
D-dimer

 PENANTIAN...Baca Hal 10

DOKUMENTASI: 
Foto Ridho 

Rhoma saat 
tiba di Rutan 

Salemba, 
Jakarta, Jumat 

(12/7/2019).

IMAM HUSEIN/JAWA POS

UPDATE 
KASUS 

COVID-19 

Mereka bekerja sambil liburan. 
Memanfaatkan ruang-ruang kerja 

bersama. Di mana saja. Sebab, mereka 
adalah pengembara digital.

Kampung Turis Canggu dan Potret Kerja Digital Nomad

Mayoritas Geluti Pemrograman 
Digital dan Pasar Online

Besok (hari 
ini, Red) jam 9 

vaksinasi dengan 
lansia sudah bisa 

dimulai,”
BUDI GUNADI SADIKIN

Menteri Kesehatan 

BOGOR–Hujan deras yang terus 
mengguyur Bogor membuat debit 
Sungai Ciliwung kembali tinggi. Dua 
hari terakhir bahkan kondisi Bendung 

Katulampa berada di level siaga tiga. 
Wali Kota Bogor Bima Arya mengimbau 
masyarakat lebih waspada.

“Apalagi warga yang tinggal di bantaran 

Sungai Ciliwung. Warga Kampung Bebek, 
Bogor Utara, kelurahan siaga, agar bersiap. 
Hindari dahulu daerah bantaran Sungai 
Ciliwung yang sedang siaga 3,” ujar Bima 

Arya saat meninjau kondisi bendungan, 
Minggu (7/2/2021) pagi.

Warga Bantaran Ciliwung Diminta Waspada

ASRI: Co-working space Tropical Nomad di kawasan 
Canggu, Bali, Rabu (27/1). Mayoritas pengunjung adalah 
turis dari berbagai negara menetap sementara di Bali. 

HENDRA EKA/ JAWA POS



AUD
10.734,90
10.625,29

DKK
2.273,54
2.250,52

JPY
13.394,28
13.257,24

SEK
1.670,78
1.653,63

CHF
15.634,82
15.472,40

GBP
19.330,17
19.136,43

NZD
10.104,60
9.998,46

USD
14.132,31
13.991,69

CAD
11.029,67
10.916,51

EUR
16.907,90
16.734,06

NOK
1.637,62
1.620,57

SGD
10.565,42
10.456,39

CNY
2.181,85
2.159,88

HKD
1.822,89
1.804,73

SAR
3.767,71
3.730,02

 Update Terakhir 5 Februari 2021 Sumber: bi.go.id

1.033 Restoran 
Tutup Permanen 

TERDAMPAK: Salah satu restoran di Jakarta yang hampir tutup karena kehilangan pengunjung selama pandemi dan kebijakan pemda. 

Emas Dunia 
Kerek Harga Emas Antam

EKONOMI
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 Ketika Perusahaan Besar Mengajak Kerja Sama Indonesia 

Bidik Energi Besar, Tesla Siap Transfer Teknologi 
Investor pengembangan industri kendaraan 
listrik tanah air bakal bertambah. Tesla, Inc. 

secara resmi telah mengajukan proposal 
penjajakan kerja sama bidang teknologi 

kendaraan listrik dan energi kepada 
Pemerintah Indonesia.

Intiland Grande Ambil Peluang WFH 

INVESTASI: CEO Tesla, Inc., Elon Musk memaparkan keunggulan 
teknologinya dalam sebuah kesempatan. Investor ini mulai menjajaki 
kerja sama di Indonesia.

Restoran yang 
menerapkan 
prokes 
diperbolehkan 
buka sampai 
pukul 21.00 
dengan kapasitas 
duduk makan jadi 
50 persen.

 HASIL 
SURVEI 

PHRI 

Sasaran 
9.000 lebih restoran 

di Indonesia 

Responden  
4.469 responden 

pada September 2020 

Sejak Oktober 2020 
sampai sekarang: 

Sekitar 125 hingga 
150 restoran tutup 

permanen per bulan

Pemda edukasi 
masyarakat 
secara terus-
menerus dan 
mendisiplinkan 
masyarakat, 
terutama di 
tingkat RT/RW, 
kelurahan, dan 
kecamatan.

Memperbanyak 
fasilitas cuci 
tangan, penyediaan 
masker dan face 
shield di klaster 
utama penular. 
Pada pusat 
perbelanjaan 
disediakan 
GeNose.

Beri 
kelonggaran 
bagi pelaku 
usaha yang 
sudah dengan 
sangat ketat 
menjalankan 
prokes. 

Skema 
bantuan 
untuk hotel 
dan restoran 
dalam bentuk 
pajaknya tidak 
disetorkan ke 
pemda.

TERDONGKRAK: Emas batangan Antam kembali naik seiring 
meningkatnya harga emas dunia. 

ANDALAN: 
Marketing 

Intiland 
memperlihatkan 
ruang kerja yang 
nyaman di masa 

pandemi. 

Memperbanyak 

tangan, penyediaan 
masker dan face 
shield di klaster 
utama penular. 

perbelanjaan 

kelonggaran
bagi pelaku 
usaha yang 
sudah dengan 
sangat ketat 
menjalankan 
prokes. 

bantuan 
untuk hotel 
dan restoran 
dalam bentuk 
pajaknya tidak 
disetorkan ke 
pemda.

JAKARTA–Harga emas dunia 
menguat pada perdagangan 
akhir pekan ini tertolong oleh 
pelemahan Dolar Amerika 
Serikat (USD) serta data 
lapangan pekerjaan di Amerika 
Serikat (AS) yang lebih lambat 
dari perkiraan. Hal ini men-
dukung kebutuhan untuk pe-
nam bahan stimulus fiskal.

Mengutip laman Reuters, 
Sabtu (6/2), harga emas di 
pasar spot menguat 1 persen 
ke harga USD1.800,26 per ons. 
Sementara emas di pasar 
berjangka juga menguat 
sebesar 1,2 persen ke level 
USD1.813 per ons.

Analis Standard Chartered, 
Suki Cooper memperkirakan, 
harga emas ke depannya akan 
terus unggul terutama terhadap 
USD. Pelemahan itu membuat 
emas lebih murah bagi pemegang 
mata uang selain USD.

’’Di luar jangka pendek, kami 
yakin prospek emas tetap 
kons  truktif mengingat sti-
mulus fiskal kemungkinan 
akan mengakibatkan twin 
deficit AS yang besar,” katanya, 
Sabtu (6/2).

Seperti diketahui, pertum-
 buhan lapangan pekerjaan 
AS berbalik arah atau rebound 
secara moderat pada Januari 
2021. Sedangkan penuruan 
lapangan pekerjaan di bulan 
sebelumnya lebih dalam dari 
perkiraan sebelumnya.

Senat AS akan menyepakati 
persetujuan akhir pada hari 
Jumat mengenai besaran 
anggaran yang akan 
memungkinkan Demokrat 
mendorong paket bantuan 
Covid-19 senilai USD1,9 triliun 
melalui kongres.

Pada pekan ini, harga emas 

terus merosot 1,9 persen, 
penurunan terbesar sejak 
pekan yang berakhir 8 Januari, 
sebagian karena imbal hasil 
US treasury yang lebih tinggi, 
sebab mereka meningkatkan 
biaya kepemilikan emas 
batangan yang tidak mem-
berikan imbal hasil.

Mengutip Logammulia, 
harga emas Antam hari ini 
naik Rp10.000 per gram 
menjadi Rp940 ribu per gram. 
Padahal, akhir pekan lalu 
sempat anjlok sebesar Rp13 
ribu per gram menjadi Rp930 
ribu per gram.(jp)

JAKARTA–Pengembang 
properti komersial, khususnya 
perkantoran, berusaha mening-
 katkan penyerapan produk. 
Berbagai cara dilaku kan untuk 
mengerek okupansi gedung-
gedung perkantoran. Salah 
satunya menghadirkan konsep 
ruang kerja yang nyaman dan 
membantu karyawan berfokus 
pada pekerjaan.

Direktur Pemasaran PT 
Intiland Grande, Harto 
Laksono, optimistis pasar 
perkantoran di kota-kota besar 

kembali tumbuh tahun ini. 
Menurutnya, bagi sebagian 
orang, work from home justru 
membuat kinerja mereka 
terganggu. ’’Tidak semua 
rumah kon  disinya mendukung 
kinerja karyawan. Beberapa 
malah terhambat saat harus 
bekerja dari rumah,” ungkap 
Harto Kamis (4/2).

Dia mengacu pada hasil survei 
Gensler Research Institute 
tentang kinerja work from home 
di Amerika Serikat (AS). Ter-
nyata, produktivitas karya wan 

yang bekerja dari rumah dengan 
kondisi tak ideal justru menu-
run. Sebab, konsentrasi mereka 
terpecah.

Di sisi lain, para pekerja profe-
 sional memang memilih tetap 
bekerja dari rumah. Biasanya, 
alasan mereka adalah kesehatan 
dan kenyamanan. ’’Soal kesehatan 
atau produk  tivitas itu sama-sama 
penting. Oleh karena itu, kami 
coba hadirkan kon sep ruang 
kantor yang flek sibel. Juga lebih 
banyak ruang terbuka,” kata 
Harto.(jp)

DEPUTI Bidang Koordinasi 
Investasi dan Pertambangan 
Kemenko Kemaritiman dan 
Investasi, Septian Hario Seto 
menuturkan bahwa proposal 
tim dari Tesla diterima pada 
Kamis pagi (4/2). Selanjutnya, 
pihaknya akan melakukan kajian 
internal. ”Minggu depan kami 
akan bertemu mereka untuk 
men dapatkan penjelasan 
langsung tentang proposal 
tersebut,” kata Seto, kemarin 
(5/2).

Soal isi proposal tersebut, 
Kemenko Kemaritiman dan 
Investasi tidak bisa membuka 
secara detail. Seto menyatakan 
bahwa hal itu sangat sensitif 

dan strict. Selain itu, proposal 
Tesla sedikit berbeda dengan 
proposal yang diajukan dua 
perusahaan sebelumnya, yakni 
Contemporary Amperex 
Technology Co., Ltd. (CATL) 
asal Tiongkok dan LG Chemical 
dari Korea Selatan. Dua 
perusahaan itu juga melakukan 
kerja sama pengembangan 
industri kendaraan listrik 
dengan Pemerintah Indonesia. 
”Kalau saya lihat memang basis 
teknologi mereka agak beda,” 
kata Seto.

Namun, dia menolak 
memerinci. ”Tapi, kami sangat 
excited. Karena bisa dikatakan 
Tesla ini adalah perusahaan 

yang dalam bidang teknologi 
baterai litium maupun electric 
vehicle (EV) salah satu yang 
terbaik di dunia,” imbuhnya.

Penjajakan kerja sama 
Indonesia dengan Tesla 
bergaung sejak akhir tahun 
lalu. Dalam jumpa pers akhir 
2020, Menteri Perindustrian, 
Agus Gumiwang Kartasasmita 
membeberkan rencana Tesla 
mengirim tim ke Indonesia 
pada Januari 2021. Namun, 

rencana itu terpaksa ditunda 
karena pandemi. Kendati 
begitu, Menperin memastikan 
bahwa penggodokan rencana 
kerja sama RI dan Tesla terus 
bergulir.

Menurut Agus, salah satu 
yang dibahas bersama Tesla 
adalah pandangan mengenai 
industri mobil listrik dan 
komponen utama baterai listrik. 
Agus mengaku cukup optimistis 
kebijakan pemerintah dalam 

upaya membuat ekosistem 
pengembangan mobil listrik 
di Indonesia sudah mendukung. 
Misalnya terkait bahan baku, 
regulasi, dan insentif.

Selain Tesla, dua perusahaan 
telah memastikan menanam 
modal di Indonesia. Yakni, CATL 
dengan investasi USD5,2 miliar 
dan LG sekitar USD9,8 miliar 
(sekitar Rp211 triliun).

Seto menambahkan, dengan 
kehadiran investasi CATL dan 

LG dengan teknologi yang 
sangat bagus serta ditambah 
Tesla, Indonesia akan banyak 
belajar. Sebab, salah satu yang 
diminta Pemerintah Indonesia 
adalah adanya transfer 
teknologi. ’’Ini adalah 
kesempatan baik kita bisa 
bekerja sama dengan tiga 
perusahaan kelas dunia yang 
punya teknologi litium baterai,” 
kata Seto.

Pada pertemuan minggu 

depan, tim Tesla akan bertemu 
pemerintah beserta beberapa 
perusahaan pertambangan 
dalam negeri seperti Antam dan 
Inalum. Selain EV dan baterai 
litium, Tesla menawarkan kerja 
sama di bidang energy storage 
system (ESS). ESS, kata Seto, 
mirip seperti power bank. Namun 
dengan simpanan energi yang 
jauh lebih besar. Kapasitasnya 
bisa puluhan megawatt, bahkan 
sampai 100 megawatt.(jp)

JAKARTA–Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia 
(PHRI) bersyukur pemerintah 
tidak menerapkan kebijakan 
lockdown akhir pekan. Sebab, 
sebanyak 1.033 restoran telah 
tutup permanen akibat 
pembatasan karena pandemi 
Covid-19.

Ketua BPD PHRI DKI Jakarta, 
Sutrisno Iwantono mengatakan, 
angka tersebut akan makin 
bertambah sebanyak 750 

restoran 
y a n g 

tutup 

jika wacana tersebut diterap-
 kan. “Jika opsi ini berjalan, 
bisa dipastikan penutupan 
restoran secara perma  nen 
akan men  capai sekitar 750 
lagi,” ujarnya dalam telecon-
ference, Jumat (5/2).

Dia mema par  kan, angka 
1.033 resto  ran yang tutup 
secara permanen diperoleh 
dari hasil survei terhadap 9.000 
lebih restoran di Indonesia 
dengan 4.469 responden pada 
September 2020 lalu. Selanjut-
nya, sejak Oktober 2020 sampai 
sekarang diperkirakan sekitar 
125 hingga 150 restoran tutup 
permanen per bulan.

’’Mungkin lebih karena 
banyak juga restoran-

restoran yang 

tidak melapor mandiri yang 
belum tentu menjadi anggota 
PHRI,” ucapnya.

Sutrisno pun meminta 
pemerintah untuk mempertim-
 bangkan kebijakan injak gas 
dan rem dengan sangat berhati-
hati. Namun, seandainya 
kebijakan lockdown di akhir 
pekan, pihaknya mengusulkan 
beberapa hal yang dapat 
dipertimbangkan.

Pihaknya meminta, agar 
restoran yang sudah mene-
rapkan protokol kesehatan 
untuk diberikan pengecualian 
untuk buka sampai pukul 21.00 
dengan kapasitas duduk 
makan menjadi 50 persen.

Kemudian, Pemda DKI 
Jakarta dengan berbagai pihak 

terkait untuk melakukan 
edukasi kepada masyarakat 
secara terus-menerus dan 
mendisiplinkan masyarakat, 
terutama pada klaster utama 
penularan, di tingkat RT/RW, 
kelurahan, dan kecamatan.

’’Memperbanyak fasilitas 
umum cuci tangan, penyediaan 
masker, dan jika mungkin adalah 
face shield di tengah masyarakat 
terutama di klaster utama 
penular. Khusus untuk pusat 
perbelanjaan dapat disediakan 
GeNose,” jelasnya.

Lalu, tidak membuat kebi-
jakan sama rata untuk semua 
yang akan mem per  buruk 
situasi ekonomi. ’’Dipertim-
bangkan kelonggaran bagi 
pelaku usaha yang sudah 
dengan sangat ketat men-

jalankan protokol 
kese hatan,” imbuh-
nya.(jawapos)
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CANTUMKAN 
IDENTITAS 
LENGKAP

Sampaikan unek-unek Anda terhadap 
layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos, 
telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan, 

pembuatan  KK/KTP/SIM/
paspor/ sertifi kat tanah, dll. 

Cantumkan nama dan alamat lengkap, nomor telepon 
yang bisa dihubungi, nomor pelanggan (untuk layanan 

PDAM/PLN/PT Gas) dan lampirkan fotokopi KTP. 
Kirimkan ke Redaksi Radar Bogor, Gedung Graha Pena, 

Jl KH R  Abdullah bin Nuh No 30, Yasmin, Bogor.
radar_bogor

Atau kirimkan melalui email: 
redaksi@radar-bogor.com

fax: 0251-7544008

Ketik :
 MBS (spasi) isi pesan

0815-2574-2013

Sms, Whatsapp, Telegram
ke:lalu kirimkan 

melalui

Hanya yang memenuhi syarat yang akan dimuat. 
Redaksi berhak mengedit isi tulisan tanpa mengurangi 
substansi. Redaksi  tidak bertanggung jawab atas 
dampak langsung maupun tidak, pascapemuatan tulisan.
Terima kasih.

ANEKA RUMAH DIJUAL LOWONGAN TANAH DIJUAL HOTEL

RUMAH DIKONTRAKKAN KEHILANGAN RUANG USAHA SERVICE, DLL

ANEKA RUMAH DIJUAL LOWONGAN TANAH DIJUAL HOTEL

ANEKA RUMAH DIJUAL LOWONGAN TANAH DIJUAL HOTEL

RUMAH DIKONTRAKKAN KEHILANGAN RUANG USAHA SERVICE, DLL

RUMAH DIKONTRAKKAN KEHILANGAN RUANG USAHA SERVICE, DLL

PEMASANGAN IKLAN DAN LANGGANAN BISA JUGA MENGHUBUNGI 
DSS ADVERTISING
Jl. Ir Djuanda, Pelataran Kantor Pos Bogor
Tlp. 0251-8323143 08129673676
Fax. 0251-8323143
Jl. Raya Pemda 17 (Dss Motor)
Tlp. 087770891880 / 081282817994

RAHARDJA AGC
Jl. Raya Tajur No. 162i
Tlp 02517568120

CIOMAS AGC
Jl. Raya Ciomas Kreteg N0.31A Bogor
Tlp. 0251-8630192/Fax.0251-7522150

NUGRAHA PERDANA
Jl. Kh. Sholeh Iskandar (Elton Celuler)

MART IKLAN
Jl. Kantor Batu N0.3 Bogor
Tlp/Fax. 0251-8323357

BUDI AGENCY
Jl. Raya Cikaret No. 42 Cibinong.
Depan Ruko Perum Nirwana Estate
Telp:  081386027844, 085691319168

KAMAL AGENCY
Jl. Raya Ciawi Prapatan No.360
Telp:  087881737024

OMEGA AGENCY
Jl. Raya Pajajaran, Dekat RS.Azra Bogor. Telp: 
081282817994, 087770891880

NINA AGENCY
Jl. Paledang No. 52, 
(Belakang Bank BNI Bogor)
Telp. 0251-8944066/ 0813.8555.7466

ASEP AGENCY
Taman Topi Square Lt. Lg Bl0k B
No. 3a 5 8 8 Samping Matahari Dept. Store
Tlp/Fax. 0251-8344119

BIRO LEUWILIANG
Bapak Endang 085693185247

AMANAH AGENCY
(BIRO IKLAN & JASA)
VMB i20/17 Tanah Sareal Bogor
Telp:  081584346490 - 089636648676
Pin: 587c540a

FAHRUL AGENCY
Gadog (Depan Gumati)
Telp. 08151858809

CITRA AGENCY
Jl. Kapten Muslihat No. 51
(Dalam Taman Topi) Kota Bogor
Telp. 0857 7994 6665

APARTEMEN DIJUAL
Dijual Aparkost Dramaga Tower 3 (take 
over) TP,harga 45 juta,500 meter Kampus 
IPB,siap dihuni.Hub:Novi.0816704370.

(PKT2-21000166-04-06/02/21)

LOWONGAN
Artalab.id bth Adm, Wnt, SMK/D3. WA: 
081219971559 / 08153131377(No Call), 
Email:ptbali71@yahoo.com

(PKT2-21000152-02-08/02/21)

RUMAH DIJUAL
CIMAHPAR STONEYEARD Rumah 
Bogor 2 Lantai, harga mulai 470jt 
Dp.5Jt All In, Cicilan mulai 4Jtan, Free 
Kitchen Set dan Promo Februari, Diskon 
unit Ready Stock, Fasilitas Jogging 
Track, Mushola, Taman Kreasi, Security 
24/7, Akses Mudah dan Gampang Toll 
Bogor-Jagorawi, Tol Tanah Baru-Borr, 
Stasiun Bogor. Hub:081212128060 dan 
Instagram @zalilahasiba

(RB1-21000167-04-06/02/21)

MENANGGAPI kebijakan 
Pemkot Bogor yang mulai 
dijalan kan hari ini Sabtu, 6 
Fe bruari 2021 berupa pem-
berlakuan ganjil genap untuk 
kendaraan bermotor. Saya 
menilai ini adalah action yang 
”ala kadarnya” bukan menun-
  juk kan urgensi yang serius atas 
meningkatnya kasus Covid-19 
di Kota Bogor. Ala kadarnya 
berarti tidak serius terbukti 
pelaksanaannya juga tidak 
serius. Check point tidak 
berjalan dengan baik.

Ala kadarnya berarti buang 
biaya dan tenaga sia-sia. 
Seolah-olah kota ini tidak ada 
pemikir. Konsep pembatasan 
sosial berskala mikro (PSBM) 
sudah baik, tapi pelaksanaan 
dan ekse kusinya yang ala 
kadarnya. 

Seolah pemerintah kota ini 
tidak berdaya untuk mencegah 
penyebaran Covid-19 di kota 
ini. Seharusnya, PSBM bisa 
dieksekusi dengan baik. Karena 
pemkot punya power sampai 
ke level terkecil yaitu lurah dan 

camat. 
Jangan mengandalkan ketua 

RT dan RW, mereka tidak punya 
power. Boleh berkoordinasi 
dengan mereka, tapi lurah dan 
camat harus jadi lead-nya. 
Lurah dan camat harus digerak-
kan secara lebih aktif. 

Harus dibuatkan SOP bagi 
lurah dan camat untuk aktif 
menjalankan PSBM, misal 
setiap hari lurah dan camat 
harus turun ke lapangan, 
mereka punya aparat juga. 
Tentukan objek- objek yang 

bisa jadi sumber penularan, 
misal pasar-pasar tradisional, 
restoran, atau permukiman.

Sosialisasikan jadwal mereka 
biar semua tahu kalau mereka 
punya kewajiban. Sekali lagi, 
lurah dan camat ini harus 
digerakkan untuk lebih aktif. 
Banyak pelanggaran terjadi di 
pasar tradisional, di restoran, 
dan di permukiman, tapi tidak 
ada pengawasannya hanya ada 
spanduk kampanye prokes yang 
warnanya mulai buram. Seolah 
biasa saja. Seolah pemerintah 

sudah tidak berdaya. Kapan lagi 
bergerak lebih cepat untuk 
kebaikan masyarakat. 

Lurah, camat bersama RT 
dan RW seharusnya juga bisa 
bergerak untuk bicara dengan 
warganya. Saya katakan bicara, 
bukan hanya sosialisasi, karena 
kalau sosialisasi nanti kerjaan-
nya diserahkan ke spanduk 
atau selebaran.

Saya yakin lurah camat bisa 
menjalankannya karena 
wilayah tanggung jawab mereka 
juga tidak luas dan mereka 

punya budget untuk itu.
Ayolah Pak Wali Kota Bima, 

buat strategi dan action plan 
yang lebih mumpuni.

Sekali lagi saya katakan ganjil 
genap Jumat, Sabtu, dan 
Minggu yang dijalankan seperti 
hari ini hanya action yang tidak 
bisa banyak diharapkan. Check 
point bisa dihindari apalagi 
dengan hanya diminta putar 
balik. 

Maaf saya katakan ini agar 
kita lebih serius memikirkan 
dan menjalankan strategi untuk 

menahan penyebaran virus 
ini kalau tidak, berarti kita 
menunggu waktu rumah sakit 
penuh, tempat pemakaman 
penuh. Sebaik apa pun strategi 
kalau tidak dieksekusi dengan 
benar maka tidak akan bisa 
jalan. Apalagi kalau strateginya 
juga tidak mumpuni. Terima 
kasih, wassalam.

Taufiq Ibrahim
Kecamatan Tanah Sareal

+62 815-8600-2251

Action yang ”Ala Kadarnya”

BIJAKSANA adalah satu sikap 
yang harus tumbuh bagi semua 
masyarakat Indonesia yang 
berbu  daya dan beragama. 
Rang kaian musibah dan 
bencana, dari wabah penyakit, 
banjir, tanah longsor, gunung 
meletus, gempa, badai, dan 
lain-lain yang melanda beberapa 
daerah di tanah air seakan 
menjadi kado pahit yang harus 
diterima oleh sebagian saudara 
kita pada awal tahun ini. 
Kerugian materiel dan korban 
jiwa menjadi tak terhindarkan 
manakala musibah itu datang 
tiba-tiba tanpa aba-aba.

Bagi umat Islam, musibah 
yang menimpa sesungguhnya 
merupakan ujian yang diberikan 
oleh Allah Swt. untuk menaikkan 
derajat keimanan. Terlebih, 
ujian merupakan suratan takdir 

yang telah ditetapkan-Nya. 
Allah berfirman: “Tiada suatu 
bencana pun yang menimpa 
di bumi dan (tidak pula) dirimu 
sendiri melainkan telah tertulis 
dalam kitab (Lauhul Mahfudz) 
sebelum Kami menciptakannya. 
Sesungguhnya yang demikian 
itu adalah mudah bagi Allah”. 
(QS. al-Hadid: 22).

Oleh karena itu, upaya untuk 
menumbuhkan sikap bijak 
semestinya dilakukan umat 
dalam menghadapi musibah 
yang menimpanya. Pertama, 
hendaknya tidak mencela 
musibah dan tidak mengeluh. 
Pasalnya, musibah menjadi 
salah satu sarana untuk 
menghapus dosa-dosa, sehingga 
tidak sepatutnya untuk dicela, 
seperti saat ditimpa musibah 
wabah penyakit. Rasulullah 

saw. bersabda; “Janganlah 
engkau mencela penyakit de-
mam, karena ia akan meng-
hapuskan kesalahan-kesalahan 
anak Adam sebagaimana alat 
pandai besi itu dapat meng-
hilangkan karat besi”. (HR. 
Muslim).

Kedua, hendaknya tetap ber-
pikiran positif saat ditimpa 
musibah. Pasalnya, umat Islam 
diperintahkan untuk selalu 
berbaik sangka terhadap Allah 
Swt. di dalam musibah apa 
pun. Bahkan Rasul saw. selalu 
meme rintahkan umatnya agar 
tidak pernah berprasangka 
buruk kepada Allah dengan 
keadaan apa pun yang 
dialaminya. Rasulullah saw. 
bersabda: “Janganlah salah 
seorang di antara kalian itu 
mati, kecuali dalam keadaan 

dia berbaik sangka kepada 
Allah.” (HR. Muslim).

Ketiga, pada saat ditimpa 
musibah, secepatnya umat 
Islam mengambil tindakan 
untuk mengatasi musibah 
tersebut. Alih-alih menggerutu 
dan menyesali musibah yang 
terjadi, maka umat Islam sangat 
dianjurkan untuk segera 
mengambil tindakan responsif 
untuk musibah yang menimpa. 
Dengan hal ini, umat Islam 
pun akan terhindar dari tinda-
kan mengeluh, mencela 
musibah, dan terhindar dari 
menyalahkan pihak lain atas 
musibah yang menimpanya 
tersebut. Misalnya, apabila 
tertimpa musibah bencana 
alam, maka umat Islam hen-
daknya mengambil tindakan 
untuk mengatasi musibah itu. 

Apabila seseorang terkena 
musibah sakit, maka secepatnya 
mengambil tindakan pengo-
batan.

Oleh karena itu, umat Islam 
hendaknya tidak mencela 
musibah, selalu berpikiran 
positif, dan segera mengambil 
tindakan responsif saat ditimpa 
musibah. Tujuannya tentu agar 
musibah tersebut dapat berbalik 
menjadi ladang amal dan pahala 
sekaligus menjadi sarana 
penghapus dosa-dosa bagi 
umat Islam. 

Ahmad Agus Fitriawan
(Guru MTs. Yamanka 

Kec. Rancabungur 
Kab. Bogor)

ahmadagusfitriawan
@gmail.com 

Bijaksana dalam Musibah

KABAR adanya virus corona 
masuk ke Indonesia heboh 
di bulan Maret 2020. Hal ini 
diawali oleh pernyataan 
Presiden Jokowi adanya kasus 
positif di Depok, padahal 
diduga virus masuk ke 
Indonesia minggu ke-3 bulan 
Januari, asumsi Pandu Riono 
staf pengajar FKM UI dalam 
ulasan detik.com (19/4). 
Disusul oleh seruan 
pemerintah pusat dan daerah 
untuk masyarakat agar 
menjaga diri di rumahnya 
masing-masing.

Segala aktivitas pun dilaku  kan 
dari rumah, tak terkecuali 
pendidikan perguruan tinggi. 
Aktivitas dari rumah ”terpaksa” 
dilakukan oleh berbagai elemen 
masyarakat, meskipun belum 
siap dengan fasilitas teknolo-
 ginya ditambah kebijakan 
pemerintah yang masih  seruan 
lisan terkesan tidak terlalu 
berbahaya jika beraktivitas 
seperti biasanya.

Kemendikbud baru 
mengeluarkan pedoman 
penyelenggaraan belajar dari 
rumah pada 29 Mei 2020, dua 
bulan setelah pembelajaran 
dilakukan secara online. 
Rentang waktu yang cukup 
lama ini menjadikan satuan 
pendidikan meraba-raba 
dalam kegiatan belajar 
mengajar. Siswa, guru, maha-
siswa, bahkan dosen banyak 
yang menunggu bahkan 
tidak ada pem belajaran 
sampai pedoman ini 
diterbitkan.Pendidikan 
nasional tidak terisi dalam 
dua bulan itu.

Faktanya bahwa kuliah 
online sudah berjalan 
sepuluh bulan ini, mahasiswa 
mengusahakan tetap masuk 
kelas meskipun banyak 
hambatan mulai dari kuota, 
sinyal, jaringan, sampai 
kebutuhan smartphone. 
Pemberitaan mahasiswa 
UMM yang kuliah di pinggir 
jalan menarik perhatian 
rektor, ia harukan per juangan 
mahasiswanya, ada juga 
seorang ayah yang mem-
bangun tenda untuk kuliah 
online anaknya karena tidak 
ada koneksi internet di 
rumah sampai berita 

mahasiswa yang mesum saat 
virtual meeting. 

Kuliah online yang memakai 
aplikasi Zoom meeting cukup 
memberatkan bagi mahasiswa 
selain kuota yang tersedot 
banyak, kebutuhan memorinya 
pun perlu banyak. Survei 
Kemendikbud membuktikan 
bahwa mahasiswa mayoritas 
ingin kuliah secara tatap muka. 
Sebanyak 90% kuliah luring 
diinginkan oleh mahasiswa, 
meskipun begitu hasil pen-
ca pai  an kuliah daring menun-
jukkan kualitas yang baik.

Keluhan mahasiswa tentang 
koneksi internet yang sering 
bermasalah, berdampak pada 
kualitas pemahaman materi 
yang minim dan pengumpulan 
tugas tidak tepat waktu. Hasil 
akhirnya adalah mereka tidak 
bisa mengerjakan ujian karena 
ketidakpahaman dari materi 
yang disampaikan oleh 
dosen.

Kejenuhan-kejenuhan yang 
dirasakan membuat maha-
siswa mencari kegiatan lain 
yang lebih asyik dilakukan. 
Seperti nonton film, main 
game, belajar memasak, olah-
raga, berbisnis, mengem-
bangkan hobi, dan lain-lain. 
Para mahasiswa tidak 

memikir kan lagi bagaimana 
nasib kuliahnya, mereka sudah 
menikmati kegiatan lain di 
luar dari perkuliahan. 

Ada pula mahasiswa yang 
aktif mengembangkan pro-
gram organisasi kampusnya 
guna melanjutkan keeksis -
tensian yang sudah tercipta. 
Ini lebih menarik minat 
mereka, kreativitas bisa terus 
diasah dan feedback dari luar 
pun langsung dirasakan. Obat 
kejenuhan itu mampu 
menyem buhkan mahasiswa 
dari kekhawatirannya tentang 
kuliah.

Mahasiswa tidak bisa diam 
dalam situasi apa pun, 
terutama di tengah pandemi 
ini. Jika ada masalah di 
jaringan internet maka mereka 
mencari cara untuk mengisi 
dirinya dengan aktivitas lain, 
di samping kuliah yang didapat 
”seadanya”. Pemerintah perlu 
menyiapkan protokol yang 
dapat dipakai mahasiswa 
untuk kuliah luring, karena 
kondisi itu telah terbukti 
membakitkan semangat yang 
lebih bagi mahasiswa untuk 
belajar.

Ghaitsa Ranawigena
ghaitsaragen@gmail.com  

ANGKA kasus positif aktif 
pasien Covid-19 di Indonesia 
tidak menunjukkan angka 
penurunan. Bahkan, awal 
Februari ini Indonesia memiliki 
kasus pasien positif terbanyak 
se-Asia, mengalahkan India. 
Kondisi ini menunjukkan 
bahwa kebijakan PSBB atau 
sekarang yang terbaru PPKM 
tidak efektif sama sekali.

Hal ini menjadi bahan perta-
 nyaan, seberapa serius peme-
rintah dan masyarakat 
merespons pandemi ini? Ketika 
kasus pertama Covid-19 muncul 
di Indonesia Maret 2020, 
pemerintah tak merespons 
peringatan dari epidemolog. 
Bahkan menteri saat itu Terawan 
Putranto berpesan agar 
masyarakat tidak panik. Disusul 
pernyataan presiden bahwa 
pemerintah sengaja menyem-
bunyikan sebagian informasi 
dengan alasan tak ingin 
menimbulkan kepanikan.

Padahal, hal itu justru mem-
bahayakan sekaligus merugikan 
dalam penanganan pandemi. 
Pemerintah cenderung mem-
bagus-baguskan keadaan alih-
alih fokus pada pengen dalian 
dan edukasi pada masyarakat. 
Sebagai contoh, pemerintah 
selalu menekankan penyebaran 
informasi indeks tingkat 
kesembuhan agar masyarakat 
tidak panik. Padahal, keganasan 
penyakit bukan dilihat dari angka 
kesembuhan/kematian, tetapi 
tingkat penularan. Akibatnya, 
saat ini penularan jadi tak 
terkendali dan masyarakat 
menganggap tidak serius dengan 
wabah ini, karena yang di -

dengungkan adalah kesem-
buhan.

Sudah cukup pemerintah 
menutupi kenyataan yang 
sesungguhnya. Masyarakat 
Indonesia bukan anak kecil yang 
harus dilindungi dari rasa panik, 
tetapi buta dengan kenyataan 
yang buruk sebenarnya. 
Seharusnya peme rintah terbuka 
saja dengan kondisi saat ini yang 
jauh dari kata titik landai wabah 
agar masyarakat pun tidak 
menganggap enteng dan mau 
diajak kerja sama.

Mindset pemerintah 
menangani wabah termasuk 
edukasi ke masyarakat tidak 
berhasil. Ini semua karena 
kesalahan tata kelola negeri ini 
yang lebih mengedepankan 
pencitraan demi meraih 
kepercayaan rakyat. Selain itu, 
kebijakan yang lahir pun tidak 
100% demi kepentingan rakyat. 
Masih ada kepentingan kaum 
kapitalis/konglomerat yang 
memaksa industri mereka tetap 
berjalan agar tidak merugi. Lagi-
lagi keselamatan rakyat 
dikesampingkan. Kalau sudah 
seperti ini, buat apa membagus-
baguskan keadaan padahal 
kesalahan urus negeri ini sudah 
terpampang di hadapan rakyat. 
Sebaliknya, pemerintah dituntut 
untuk jujur soal Covid-19, tak 
segan bicara terus terang meski 
dalam kondisi mengerikan. 
Karena pandemi ini masih akan 
berlangsung lama.

Mitri,
Cileungsi, 

Kabupaten Bogor
+62 858-6562-4649

HARAPAN para siswa ter-
utama kelas VI, IX, dan XII 
untuk bisa sekolah lagi seper-
 tinya masih lama bisa terwujud. 
Hingga jelang masa mengha-
dapi kelulusan, siswa masih 
harus belajar daring yang 
garing. Wabah Covid-19 yang 
masih belum bisa dikendalikan 
menjadikan pilihan pembe -
la jaran tatap muka (PTM) 
ter paksa ditunda kembali.

Tampaknya guyonan di media 
sosial bahwa lulusan tahun 
ajaran ini adalah lulusan ijazah 
corona benar-benar akan 
terjadi karena praktis selama 
satu tahun ajaran 2020/2021 

ini dijalani dengan daring. 
Tidak ada tatap muka, transfer 
pengetahuan secara langsung 
apalagi transfer nilai dan 
karakter kehidupan.

Kita tidak tahu sampai kapan 
pandemi Covid-19 ini akan 
berlangsung sehingga Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) harus segera 
memberikan terobosan baru dan 
solusi riil pendidikan di masa 
pandemi ini. Jangan sampai dunia 
pendidikan kehilangan makna 
dan harapan.

ayyashyahya2006@
gmail.com 

Pemerintah Harus Jujur 
Soal Corona

Lulusan Ijazah Corona Obat Jenuh Mahasiswa 
saat Pandemi

POLRES BOGOR                                      021-8750163
Polsek Jonggol 021-89931174
Polsek Cileungsi 021-8230861
Polsek Cariu 021-89961058
Polsek Nanggung  0251-8682769
Polsek Babakan Madang  021-87962777
Polsek Megamendung 0251-8248569   
Polsek Klapanunggal 021-82492276
Polsek Caringin 0251-8224417 
Polsek Dramaga 0251-8624107
Polsek Tamansari 0251-8388164
Polsek Jasinga 0251-8688110
Polsek Cigudeg 0251-8681110
Polsek Parung Panjang 021-5978880
Polsek Leuwiliang 0251-8647003
Polsek Cibungbulang 0251-8647398  
Polsek Ciampea 0251-8621146
Polsek Rumpin 021-75791076

NOMOR RUMAH SAKIT
DI BOGOR 

Rumah Sakit Umum Daerah  Kota Bogor (0251) 8312292
RS Azra  (0251) 8318456
RS Hermina  Mekarsari (021) 29232525
RS Medika Dramaga (0251) 8308900/081319310610
Bogor Medical Center (BMC) (0251) 8390435
RS Karya Bhakti Pratiwi (0251) 8626868
Rumah Sakit Dr H Marzoeki Mahdi  (0251) 350658, (0251) 8320467
Rumah Sakit Islam Bogor (0251) 8316822
Rumah Sakit Daerah (Rsud) Cibinong 021-875348, 8753360
Rumah Sakit  Lanud Atang Sandjaja (0251) 7535976
RS Annisa Citeureup (021)8756780, Fax.  (021)8752628
Rumah Sakit FMC  (0251) 865-2391/866-2785
Rumah Sakit Salak (0251) 8344609/834-5222
RSUD Ciawi (0251) 8240797
Klinik Utama Geriatri Wijayakusuma (0251) 7568397
Rumah Sakit Bina Husada (021) 875-8441
Rumah Sakit  ibu dan anak Nuraida (0251) 8368107,  (0251) 368866
Yayasan Bina Husada Cibinong (021) 875-8440
Rumah Sakit Bersalin Assalam Cibinong (021) 875-3724
Rumah Sakit Bersalin Tunas Jaya Cibinong (021) 875-2396
Rumah sakit Bina Husada Cibinong (021) 8790-3000
Rumah sakit Ibu dan Anak Trimitra Cibinong (021) 8756-3055
Rumah Bersalin &  Klinik Insani Cibinong      (021) 875-7567
RS Sentosa Bogor, Kemang (0251)-7541900
RS Ibu dan Anak Juliana, Bogor               (0251) 8339593, 
  Fax. (0251)-8339591
RSIA Bunda Suryatni  (0251) 7543891,(0251) 754-3892
Klinik Insani Citeureup (021) 879-42723
RSIA Kenari Graha Medika Cileungsi  (021) 8230426
Rs Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo 
Cisarua-Bogor       (0251) 8253630, 8257663
RS Asysyifaa Leuwiliang (0251) 8641142
RS Vania IGD  (0251) 8380613, (0251) 8380601/8380605
RSKIA Sawojajar  (0251) 8324371

POLRES BOGOR1.  PLN Bogor  (0251) 8345400
2.  Bendungan Katulampa  (0251) 8334344
3.  RS Hermina Bogor (0251) 8382525, 08129270609
4. RS Melania Bogor (0251) 8321196
5.  Rs Pmi Bogor  (0251) 8324080
6. RS EMC Sentul        (021) 29672977, (021) 29673000
7. RS Mulia Pajajaran (0251) 8379898, (0251) 7566220 
  081292315351 (Umum/ Asuransi), 081316404288 (BPJS)
  UGD (0251) 7566222
8. Damkar Kabupaten Bogor (021) 8753547

NOMOR 
TELEPON
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Warung dan Mobil 
Hangus 

CISARUA–Mobil pribadi milik warga Kampung Ciherang 
RT 02/05, Desa Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, 
hangus terbakar, Minggu (7/2). 

Peristiwa terbakarnya mobil pribadi bernomor polisi B 7544 
UO sempat membuat warga terkejut, sehingga untuk beberapa 
saat menjadi tontonan warga. 

Komandan Disdamkar Sektor Ciawi, Nendri mengatakan, 
diduga terjadi korsleting pada mesin mobil, sehingga memicu 
munculnya api dan membakar seluruhnya. 

”Info dari warga, kami langsung menuju lokasi sekitar 16.45 
WIB,” kata Nendri kepada Radar Bogor, Minggu (7/2). 

Sementara di lokasi berbeda, warung makan milik warga 
Kampung Tegal RT 01/03, Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, 
juga dilalap si jago merah. 

”Karena korsleting listrik, kejadian sekitar pukul 07.00 WIB 
pagi,” ujar Nendri. 

Dia memastikan, dari kedua kejadian itu tidak ada korban 
jiwa. Sebanyak 20 personel dikerahkan untuk penanganan 
tersebut.(reg/c)

CIAWI–Kebijakan ganjil genap 
yang diterapkan di ruas Jalan Kota 
Bogor memang tak berlaku di Kabu-
 paten Bogor. Meski begitu, Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) Bogor 
tetap memberlakukan pembatasan 
sejumlah pengendara. 

Lebih dari 300 kendaraan, baik roda 
dua maupun roda empat dipaksa 
putar balik petugas gabu ngan pada 
operasi pemeriksaan surat kesehatan 
hasil rapid test antigen di Pos Polisi 
Gadog, Kecamatan Kabupaten Bogor,  
Minggu (7/2).

Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, 
Agus Ridhallah mengatakan, 
operasi pemeriksaan surat 
kesehatan hasil rapid test antigen 
dilakukan berdasarkan Instruksi 
Bupati Bogor Nomor 503/Covid-
19/Sekret/II/2021.

Pemkab Bogor saat ini memilih 
untuk memperketat wilayah dalam 
pengendalian penyebaran corona, 
salah satunya dengan membatasi 
kunjungan wisatawan yang tak 
dapat menunjukkan surat kesehatan 
terbebas dari Covid-19. 

”Pemeriksaan ini berkaitan dengan 
peningkatan kewaspadaan, peng-
aktifan posko, dan peningkatan 
efektivitas Satgas Penanganan Covid-
19,” katanya, Minggu (7/2).

Dalam operasi tersebut, setidak-
nya ada puluhan kendaraan baik 
roda dua maupun roda empat yang 
diputarbalikan petugas gabungan, 
lantaran tidak bisa menunjukkan 
surat keterangan sehat berdasarkan 
hasil rapid test antigen.

’’Operasi ini dilakukan kepada 
semua pengendara. Baik pelat 

nomor wilayah Bogor maupun 
luar Bogor,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Bogor, 
AKBP Harun mengatakan, sebanyak 
105 kendaraan roda dua dan 200 
kendaraan roda empat diputarbalikan 
karena tidak memiliki surat ketera-
ngan rapid antigen ketika hendak 
memasuki kawasan Puncak. 

Menurutnya, kawasan Puncak 
dan sejumlah kecamatan lainnya 
di Kabupaten Bogor masuk ke 
dalam zona merah.

”Dalam pengetatan kegiatan 
PPKM di sejumlah checkpoint ini 
juga, kami bersama kodim dan 
dinkes selain memberikan imbauan 
humanis, kami pun turut mem-
bagikan vitamin kepada pengendara 
angkutan umum, ojek online, dan 
ke sejumlah petugas gabungan.
(ded/c)

CIBINONG–Di tengah pandemi 
Covid-19, kegiatan santunan anak 
yatim dan duafa tetap menjadi 
agenda utama bagi Pokja Unit 
Kerja Pengadaan Barang dan Jasa 
(UKPBJ) Kabupaten Bogor.

Menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) ketat, kegiatan santunan 
anak yatim dan duafa serta doa 
ber sama di awal tahun ini hanya 
diha  diri perwakilan anak-anak 
yatim.

Sedangkan untuk santunan 
kepada duafa yang sudah tua, 
diantarkan langsung ke rumah 
penerima santunan oleh ketua 
RT setempat. 

Koordinator Penyelenggara 
Kegiatan, Brian Angga Prawira 
mengatakan, kegiatan santunan 
anak yatim ini sengaja digelar 
sebagai ungkapan rasa syukur atas 
2020 yang berlalu dan sebagai 
doa di awal 2021.

Acara yang digelar di Musala UKPBJ 
ini sengaja diadakan pada Sabtu 
(6/2), sebab untuk meminimalisir 
kerumunan, mengingat pandemi 
Covid-19 dan prokes tetap diterapkan 
selama acara berlangsung. 

”Bila engkau ingin hati menjadi 
lembut dan damai serta keinginan 
(yang baik) tercapai, maka sayangilah 
anak yatim, usaplah kepalanya dan 
berilah dia makanan yang seperti 
engkau makan. Bila itu engkau 
lakukan, hatimu akan tenang, 
lembut, serta keinginanmu (yang 
baik) akan tercapai, seperti dalam 
suatu hadis yang diriwayatkan 
Thabrani,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan serupa 
akan dilakukan kembali bertepatan 
dengan Milad BARA Center IPCR 
Kota Bogor. ”Santunan ini sebagai 
ungkapan rasa syukur atas nikmat 
yang telah diberikan dan sebagai 
bentuk doa untuk kesehatan serta 
keberkahan mengingat pandemi 
Covid-19 yang masih melanda 
kita. Doa anak-anak yatim itu 
mustajab, sebab mereka memiliki 
keistimewaan dan dimuliakan di 
sisi Allah Swt.,” kata pria yang akrab 
disapa Bara ini.

Acara santunan yang dilakukan 
di Musala UKPBJ Kabupaten Bogor 
ini juga mendapatkan respons 
positif dari Kepala UKPBJ, Bambam 
Setia Aji.(ded/c)
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Aktivitas Ketua DPRD Rudi Susmanto Serap Aspirasi Warga 

Ingin Ada Perda Perlindungan Petani
Berbagai kalangan terdampak pandemi Covid-

19. Tak hanya kalangan usaha atau pekerja, 
petani pun merasakannya. 

Laporan : DEDE SUPRIADI

Pokja UKPBJ Santuni 
Yatim dan Duafa

   HENDI/ RADAR BOGOR

LANGGAR PROKES: Pengendara yang melintas checkpoint di simpang Gadog saat 
diperiksa petugas gabungan.
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DAMKAR CIAWI FOR RADAR BOGOR

MENGHITAM: Tampak satu unit kendaraan dan warung terbakar karena korsleting listrik 
di tempat berbeda di kawasan Puncak, kemarin. 

HENDI NOVIAN/ RADAR BOGOR

DUKUNG: Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto saat meresmikan TMMD 
di Tanjungsari, beberapa waktu lalu. 

DEDE SUPRIADI/ RADAR BOGOR

PEDULI: Anak yatim dan perwakilan Pokja UKPBJ Kabupaten Bogor foto bersama 
usai penyerahan santunan. 

BOGOR–DPW Asosiasi Guru 
Agama Islam Indonesia (AGPAII) 
Jawa Barat mengadakan TOT sejak 
awal Januari. Acara yang diseleng-
 garakan secara gratis itu diikuti 90 
pendaftar yang merupakan wakil 
dari pengurus DPD dan DPW 
AGPAII di Provinsi Jawa Barat. 
Ketua Panitia, M. Rifki Romdhoni 
menjelaskan bahwa acara ini 
merupakan puncak dari rangkaian 
kegiatan TOT yang dilaksanakan 
sejak 7 Januari 2021.

Acara ditutup langsung oleh Ketua 
DPW AGPAII Jawa Barat, Wawan 
Gunawan. Dalam sambutannya, 
Ketua DPW menyampaikan terima 
kasih kepada seluruh pihak yang 
terlibat dalam menyukseskan 
kegiatan TOT. ”Saya berharap 
kegiatan ini ikut meningkatkan 
kompetensi para guru PAI,” 
ujarnya. 

 Dia juga menjelaskan berbagai 
peran AGPAII dalam melakukan 
advokasi dan memperjuangkan 
kesejahteraan bagi GPAI, seperti 

mendorong BSU (bantuan subsidi 
upah) GPAI, penerbitan NUPTK 
GPAI, pengawalan kebijakan P3K 
dan PNS GPAI, PPG GPAI, 
melakukan advokasi terhadap 
terbitnya SKB tiga menteri terkait 
penggunaan seragam sekolah dan 
sebagainya.

Setelah kegiatan berakhir, Ketua 
DPW berharap, peserta melakukan 
RTL (rencana tindak lanjut) yang 
bekerja sama dengan pengurus 
DPD masing-masing dengan 
melaksanakan berbagai kegiatan 
di daerah untuk menyo sialisasikan 
AGPAII Digital.

Kegiatan ini sangat bermanfaat 
dan diapresiasi positif peserta. Seperti 
disampaikan perwakilan peserta, 
Abdul Wahidin, utusan DPD AGPAII 
Kabupaten Bogor. Senada dengan 
Abdul, Heni Fatmawati yang 
merupakan utusan DPD AGPAII 

Kabupaten Ciamis menyampaikan 
apresiasi kepada panitia bahwa 
karena setelah mengikuti kegiatan 
TOT akan menjadi termotivasi untuk 
melakukan berbagai inovasi dalam 
pendidikan, salah satunya mengem-
bangkan channel Youtube 
pembelajaran.

Setelah melalui rangkaian tahapan 
penilaian, akhirnya panitia 
memutuskan yang dikukuhkan 
dalam surat keputusan Ketua DPW. 
Dari 90 pendaftar yang dinyatakan 
layak mendapatkan sertifikat, 
sebagai peserta aktif hanya 81 orang 
dari pembagian menjadi beberapa 
kategori, yakni lulus sebagai 
instruktur provinsi sebanyak 55 
orang, instruktur kabupaten/kota 
sejumlah 6 orang, dan sebagai 
peserta 20 orang. Adapun peserta 
terbaik diraih Mukhtar, utusan dari 
DPD Kota Bogor.(*/pia)

Sosialisasikan AGPAII Digital lewat TOT 

 Saya berharap 
kegiatan ini ikut 
meningkatkan 

kompetensi para 
guru PAI,” 

Wawan Gunawan
 Ketua DPW AGPAII 

Jawa Barat 

SEKTOR pertanian mengalami 
imbas Covid-19. Ketua DPRD 
Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto 
meminta Pemerintah Kabupaten 
Bogor meningkatkan perhatian 
pada sektor pertanian dalam upaya 
pemulihan ekonomi 
akibat pandemi.

Dia menilai bahwa 
perlu ada payung 
hukum untuk melin-
 dungi dan mem ber-
dayakan petani agar 
corak Kabupaten 
Bogor sebagai daerah 
agraris dapat dipertahankan. 

’’Kami sudah meminta kepada 
pemerintah agar membentuk Perda 
tentang Perlindungan dan 
Pemberdayaan Petani. Tapi memang 
sejauh ini belum masuk dalam 
Propemperda 2021,” ujarnya.

Jika tidak diusulkan pemerintah, 
lanjut Rudy, DPRD akan meng -
gunakan hak inisiatif untuk 
membentuk perda tersebut. 

Menurut Rudy, perda tersebut 
sangat dibutuhkan untuk mengatur 
perlindungan petani dari praktik 
persaingan usaha pertanian yang 
tidak sehat. 

Perda juga nantinya akan 
mengatur peghapusan praktik 

ekonomi berbiaya tinggi 
karena pungutan yang tidak 

sesuai dengan perun -
dang-undangan, 

mengatur kepas-
tian usaha, kon-

solidasi lahan 
pertanian, asuransi 

pertanian, dan penanganan dampak 
perubahan iklim yang berdampak 
buruknya hasil panen.

’’Perlindungan dan pemberdayaan 
petani ini menjadi sangat penting, 
supaya masyarakat tani bisa 
menjalankan persaingan usaha 
secara sehat,” ujarnya.

Sektor pertanian sangat bisa 
diharapkan untuk menggerakkan 
ekonomi sekaligus ketahahanan 

pangan nasional. Oleh karena itu, 
kualitas masyarakat petani harus 
ditingkatkan melalui pendidikan 
pelatihan, penyuluhan, pendam-
pingan, serta kemudahahan 
masyarakat petani untuk mengakses 
ilmu pengetahuan, teknologi tepat 
guna, dan teknologi informasi.

’’Selain itu, melalui payung hukum 
ini, pemerintah juga harus membuat 
program yang terintegrasi dari 
pelatihan hingga penyediakan 
fasilitas pembiayaan dan 
permodalan yang mudah diakses 
oleh petani,” ujarnya.

Sebagai daerah penyangga ibu 
kota negara, alih fungsi lahan untuk 
mengakomodir kebutuhan ruang 
dan perkembangan ekonomi di 
Kabupaten Bogor cukup tinggi.

Berdasarkan kajian Institut 
Pertanian Bogor (IPB), luas 
okupansi lahan terbangun mulai 
berkembang secara masif terutama 
setelah 1990 hingga 2000. Luas 
lahan terbangun secara dominan 
terlihat berkembang dengan pesat 
di wilayah tengah dengan laju 
konversi lahan mencapai 1.288 
hektare per tahun.(ded/c)
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CIBINONG–Penerapan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) semakin 
diperketat. Kali ini, Bupati Bogor, 
Ade Yasin melarang warganya 
menggelar resepsi pernikahan selama 
dua pekan ke depan untuk menekan 
angka penyebaran Covid-19.

Ade Yasin mengatakan, setiap 
resepsi yang sudah kadung menyebar 
undangan diharapkan untuk 
berkoordinasi dengan Satuan Gugus 
Tugas (Satgas) Penanganan Covid-
19 Kabupaten Bogor. 

“Meniadakan resepsi pernikahan 
selama PPKM, kecuali bagi yang telah 
menyebarkan undangan dan mendapat 
surat izin dari satgas tingkat kabupaten,” 
ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin.

Aturan tersebut ia terbitkan dalam 
Instruksi Bupati Bogor bernomor 
503/COVID-19/SEKRET/II/2021 
tentang peningkatan kewaspadaan, 
pengaktifan posko, dan peningkatan 
efektivitas satgas penanganan Covid-
19 di wilayah Kabupaten Bogor pada 
Jumat, 5 Februari 2021.

Ade Yasin mengatakan, instruksi 

tersebut diterbitkan seiring 
meningkatnya jumlah pasien positif 
dan ditetapkannya Kabupaten Bogor 
sebagai zona merah penularan 
Covid-19 oleh satgas nasional.

Menurutnya, surat instruksi yang 
ditujukan bagi para camat, kepala 
desa, dan lurah itu salah satunya 
untuk memperkuat peran satgas di 
tingkat kecamatan dan desa.

“Sekarang ini yang bergerak itu kan 
cenderung satgas di kabupaten, saya 
ingin sekarang kita maksimalkan 
satgas di kecamatan dan desa untuk 
diaktifkan kembali satgas-satgas tingkat 
RT dan RW,” kata Ade Yasin.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 
Kabupaten Bogor itu membagi 
penanganan Covid-19 menjadi empat 
klaster, yaitu penyelamatan masyarakat 
yang terancam Covid-19, masyarakat 
sehat dan terkonfirmasi positif tanpa 
gejala (OTG), masyarakat terkonfirmasi 
positif bergejala, serta pasien positif 
yang meninggal dunia karena Covid-
19 baik di rumah sakit maupun di 
rumah.(ded/c)

Kembali 
Larang 

Ada 
Resepsi

10 KK Ngungsi, Belasan Rumah Hancur  
BOGOR–Status siaga darurat bencana, yang 

ditetapkan Pemkab Bogor, tampaknya benar-
benar harus dijalankan aparat dan warga. 
Pasalnya upaya kewaspadaan yang dibangun, 
seiring dengan bencana yang tak berhenti 
mengawali 2021. Yang terbaru, cuaca hujan 
yang terus mengguyur Kabupaten Bogor 
selama dua pekan terakhir mengakibatkan 
terjadi pergeseran tanah di Kampung Tapos, 
Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan 
Madang pada Minggu (07/02).

“Ada 10 keluarga yang kami evakuasi 
akibat bencana pergeseran tanah ini. 
Adapun 10 keluarga tersebut dievakuasi 
di rumah kerabat dan saudaranya, di 
tempat yang lebih aman. Tidak ada korban 
jiwa dalam kejadian pergeseran tanah 
ini. Kerugian berupa kerusakan keretakan 
pada beberapa bagian tembok dan lantai,” 
ungkap Kapolsek Babakan Madang Kompol 
Silfia Sukma Rosa, S.H, S.I.K.(BAP).  

Sementara di kawasan Puncak, di hari 
yang sama kembali terjadi longsor.  Belasan 
rumah di dua wilayah yaitu Kecamatan 
Ciawi dan Cisarua hancur.  

Peristiwa tersebut diduga akibat curah hujan 
disertai angin kencang. Komandan Disdamkar 
Sektor Ciawi Nendri mengatakan, longsor 
terjadi di wilayah Kampung Bojong, RT 15/4, 
Desa Bojong Murni, Kecamatan Ciawi. Satu 
rumah milik warga hancur tertimpa tanah 
longsor dan pohon tumbang. 

Sementara itu Lurah Cisarua Hendra 
me nga  ta kan, ben cana yang sama juga 
ter jadi di wilayah nya. Longsor melanda 
Kampung Brujul, RT 1, 2, dan 
Kampung Babakan Haji RT 3/2.  

Lalu, pohon tumbang juga 
menimpa rumah warga di Kampung 
Cipari RT4/4. Ada empat rumah 
di sana yang hancur lantaran 
tertimpa pohon.   “Saat ini tidak 
ada warga yang mengungsi, 
penanganan bekas longsor pohon 
masih berjalan dilakukan RT, RW, 
linmas, warga, dan karang taruna 
kelurahan,” ujar Heru. 

Dia menyebut, hujan disertai angin 
kencang menumbangkan pohon bambu 
di Kampung Brujul terutama sekitar wilayah 
RT 1, 2, dan Kampung Babakan Haji RT 3 
RW 02, Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, 
Minggu (7/02) dini hari. 

Hal sama juga terjadi di wilayah barat, lima 
kecamatan terkena bencana. Yaitu, Dramaga, 
Tenjolaya, Sukajaya, dan Jasinga. 

”Dalam kejadian, paling banyak laporan 
terancam rumah-rumah perseorangan berupa 
turapnya pada longsor. Sementara di Nanggung 

longsoran menutup jalan dan di Sukajaya 
satu kepala keluarga mengungsi,” kata Kasi 
Kadaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten 
Muhamad Adam Hamdani kepada wartawan.
(reg/nal/c)

TERDAMPAK: Tampak atap rumah hancur 
karena longsor dan pohon tumbang di 
kawasan Puncak (atas). Sementara itu 
rumah retak dan alami pergeseran tanah 
di Kampung Tapos, Bojong Koneng, 
Babakan Madang, kemarin.
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DIEGO 
COSTA

TIGA POIN 
PENTING : 

Selebrasi Cristiano 
Ronaldo usai 
menjebol jala 

gawang AS Roma 
di Stadion Allianz, 
Minggu (7/2) dini 

hari WIB kemarin. 

AS ROMA
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Bukan Pemburu Gelar

COSTA

PEMAIN TERBAIK

CRISTIANO 
RONALDO

MENIT 
BERMAIN: 

90’

TEMBAKAN
: 3

GOL: 1

TEPAT 
SASARAN: 

2

GIRINGAN 
BOLA: 1

SENTUHAN : 
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UMPAN: 24

PERTARUNGAN 
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AKURASI 
UMPAN: 
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PERTARUNGAN 
UDARA: 3

KEHILANGAN 
POSISI: 11

DILANGGAR: 1

SAPUAN: 1
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TEMBAKAN 
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3
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MAN UNITED 3�3 EVERTON

DRAMATIS: 
Dominic Calvert-
Lewin mencetak 

gol penyeimbang 
Everton di 

perpanjangan 
waktu saat 

bertandang 
ke markas 

Manchester United 
di Old Trafford, 

Minggu (7/2) dini 
hari WIB kemarin.

MACHESTER–Manajer Manchester 
United, Ole Gunnar Solskjaer 
mengatakan bahwa timnya seharusnya 
tidak dianggap sebagai pemburu gelar 
juara. Ia menyampaikan itu setelah 
skuad asuhannya bermain imbang 
3-3 melawan Everton di Old Trafford 
dalam lanjutan Liga Inggris, Minggu 
(7/2)  dini hari WIB.

Dalam laga itu, pasukan Solskjaer 
hampir memenangkan pertandingan 
setelah mereka unggul 3-2 pada 
menit ke-70. Tiga gol Man United 
dicetak Edinson Cavani (menit ke-
24), Bruno Fernandes (45’), dan 
Scott McTominay (70’).

Namun, gol Dominic Calvert-Lewin 
di pengujung pertandingan (90+5’) 

menggagalkan kemenangan tim 
tuan rumah. Gol itu membuat 
kedudukan menjadi imbang. Dua 
gol Everton sebelumnya dicetak 
Abdoulaye Doucoure (49’) dan James 
Rodriguez (52’).

Meski gagal meraih kemenangan 
dan hanya bisa bermain imbang 
melawan Everton, posisi Manchester 
United tetap di urutan kedua. 

Usai pertandingan, Solskjaer 
mengatakan bahwa timnya 
seharusnya tidak dianggap sebagai 
pemburu gelar juara Liga Inggris.

“Kami tidak berbicara tentang 
memenangkan gelar. Kami telah 
menempuh perjalanan panjang tim 
ini. Kami bahkan seharusnya tidak 

dianggap sebagai pemburu gelar. 
Itu satu untuk Anda (media), kami 
harus melakukannya lebih baik 
sebagai tim dan mari kita lihat di 
mana kami finis. Ke depan kami 
perlu berhenti kebobolan dengan 
mudah,” katanya seperti dikutip 
dari Sky Sports. 

“Mereka memiliki tiga tembakan 
yang membentur di antara gol dan 
mereka mencetak tiga gol. Ini 
mengecewakan. Dan, ketika di 
menit terakhir waktu tambahan, 
itu sangat mengecewakan. Saya 
tidak akan menyalahkan siapa pun 
atas gol itu, tetapi kami tahu kami 
bisa bertahan lebih baik,” ujarnya.
(tmp/rur)

Tak Dapat Klub Anyar
MADRID–Bursa transfer musim dingin 2021 tidak 

bersahabat bagi trio Diego Costa, Alexandre Pato, 
dan winger Samir Nasri. Mereka gagal mendapatkan 
klub baru sampai hari penutupan pada Selasa (2/2) 
pekan lalu. 

Costa yang mengakhiri kontrak dengan Atletico 
Madrid sejak akhir Desember tahun lalu sulit 
menemukan klub baru meski dikaitkan dengan 
Arsenal, Juventus, hingga Trabzonspor. Bahkan, 
penyerang 32 tahun itu juga tidak diterima klub-klub 
Brasil yang notabene di tanah kelahirannya.

Selain gaji per musim yang tinggi, 9 juta euro 
(Rp151,8 miliar), riwayat Costa sebagai pemain 
rentan cedera merupakan handicap. ”Ditambah lagi 
perilakunya di lapangan yang temperamental,” tulis 
El Mundo Deportivo.

Faktor-faktor itu pula yang menjadi ganjalan Pato 
dan Nasri. Bahkan, kedua pemain menganggur sejak 
awal musim. Pato kali terakhir membela klub Brasil 
Sao Paulo. Striker 31 tahun tersebut lalu 
mengakhiri kontrak per 9 Agustus 2020.

Sementara itu, Nasri tak lagi merumput 
setelah kebersamaannya dengan klub asuhan 
Vincent Kompany RSC Anderlecht habis 
musim panas tahun lalu.

Lain lagi dengan gelandang serang 
Tottenham Hotspur Dele Alli. Rencana 
bereuni dengan Mauricio Pochettino di Paris 
Saint-Germain (PSG) tidak terealisasi gara-
gara Chairman Daniel Levy.

Padahal, pelatih Spurs Jose Mourinho 
sudah memberikan lampu hijau 
untuk pergi dan PSG juga bersedia 
menebus banderol EUR 50 juta 
(Rp843,5 miliar) musim depan 
setelah meminjamnya sampai 
akhir musim ini.

Hubungan buruk ketika 
memecat Poche di Spurs dua 
tahun lalu diklaim sebagai 
alasan Levy menolak untuk 
meminjamkan Alli ke PSG.

Tetapi, Daily Mail 
mengklaim Levy 
mempertimbangkan Spurs 
yang masih berprogres di 
empat ajang sehingga 
butuh banyak pemain. 
Apalagi, bomber utama 
Spurs Harry Kane mengalami 
cedera dan absen beberapa pekan.
(jpc)

TURIN–Penyerang bintang Juventus, 
Cristiano Ronaldo, menyambut penuh 
sukacita kemenangan atas AS Roma 
dalam laga pekan ke-21 Liga Italia 
2020-2021. Baginya, tiga poin yang 
diraih dalam kemenangan tersebut 
sangatlah penting untuk Juventus.

Hasil manis memang diraih Juventus 
saat menjamu Roma di Stadion 
Allianz, pada Minggu (7/2) dini hari 
WIB. Pertandingan dimenangkan 
dengan skor 2-0 oleh tuan rumah.

Ronaldo s endir i  tur ut 
menyumbangkan satu gol dalam 
kemenangan Juventus. Tepatnya, ia 
mencetak gol pembuka keunggulan 
Bianconeri –julukan Juventus– pada 
menit ke-13 dengan memanfaatkan 
umpan dari Alvaro Morata.

Satu gol lainnya dicetak bek Roma, 
Ibanez pada menit 70 usai gagal 

mengantisipasi umpan Dejan 
Kulusevski yang ditujukan kepada 
Alvaro Morata. 

Kemenangan ini pun disambut 
gembira oleh Ronaldo. 

Sebab, penyerang asal 
Portugal itu menyadari 
bahwa AS Roma 
bukanlah lawan yang 
mudah. Mereka begitu 
tangguh sehingga 
mengalahkan Roma 
adalah sebuah 
pencapaian yang 

begitu baik.
Apalagi, lewat kemenangan atas 

Roma, Juventus pun bisa memperbaiki 
posisi di papan klasemen sementara 
Liga Italia 2020-2021. Kini, armada 
Andrea Pirlo tengah menempati 
posisi ketiga di klasemen yang 

sebelumnya diisi oleh Roma.
Juventus total telah mengemas 42 

angka sejauh ini. Sementara Roma, 
mereka tergusur ke urutan keempat 
dengan koleksi poin yang tak 
bertambah, yakni mengantongi 
sebanyak 40 angka.

“Senang bisa mencetak gol dan 
membantu tim melawan lawan 
tangguh!” tulis Cristiano Ronaldo 
dalam unggahannya di Instagram, 
@cristiano.

“Ini tiga poin yang penting!” lanjut 
mantan pemain Real Madrid 
tersebut.

Bagi Ronaldo sendiri, gol ke gawang 
Roma begitu berarti karena semakin 
memperkukuh posisinya sebagai 
pemimpin sementara top scorer Liga 
Italia 2020-2021. Kini, dia total sudah 
mengemas 16 gol.(okz/rur)
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Ingin
Sapu Bersih

BOGOR–KONI Kota Bogor 
memberikan pembekalan 
pelatihan kondisi fisik bagi para 
pelatih cabang olahraga ang -
go ta KONI. 

Pembekalan yang dilakukan 
KONI merupakan upaya dalam 
meningkatan kapasitas tenaga 
keolah ragaan terkait upaya pening-
 katan kapasitas fisik atlet Kota 
Bogor di tengah masa pandemi. 
Hal itu juga sebagai upaya per-
siapan menuju Babak Kualifikasi 
Pekan Olahraga Provinsi (BK Por-
prov) Jawa Barat XIV 2022 perte-
ngahan tahun ini. 

 Kabid Binpres KONI Kota Bogor, 
Yudi Wahyudi mengatakan, 
pembekalan pelatihan kondisi 
fisik bagi pelatih cabor di Kota 
Bogor. Khususnya para pelatih 
fisik dari masing-masing cabor, 
merupakan upaya KONI dalam 
mempersiapkan kondisi fisik atlet 
menuju BK Porprov 2022.  

’’Pembekalan ini mulai sejak 6 
Februari hingga Juli 2021 dengan 
pembagian jadwal kegiatan kepada 
pelatih. Baik secara daring/luring 
melalui Zoom Meeting maupun 
pertemuan tatap muka/seminar, 
diskusi, penugasan serta praktik 
di lapangan,” jelasnya. 

Yudi menjelaskan, pemateri 
pembekalan yang diberikan pada 

pelatihan ini adalah fisiologi 
olahraga, anatomi, sistem energi 
aerob, dan an anerob. Sedangkan 
prinsip-prinsip latihan fisik, 
pembebanan latihan fisik, 
komponen-komponen latihan 
kondisi fisik, tes, pengukuran dan 
evaluasi, fisioterapi olahraga, 
PPCO, prinsip-prinsi ecovery, 
perencanaan, penyusunan 
periodisasi, program latihan fisik, 
dengan fasilitator tim binpres dan 
sport science KONI Kota Bogor 
yang akan menghadirkan juga 

fasilitator lainnnya dari para 
pelatih fisik nasional yang sedang 
menangani pelatnas saat ini. 

’’Kapasitas fisik adalah suatu 
indikator utama dalam upaya 
pencapaian prestasi khususnya 
pada 2021. Apalagi tahun ini 
adalah tahun penguatan potensi 
prestasi dalam upaya menuju BK 
Porprov. Maka dari itu, kita 
memberikan pem beka lan pelatihan 
kondisi fisik bagi pelatih cabang 
olahraga anggota KONI Kota Bogor,” 
pungkas  nya.(rur) 

Pelatih Cabor Ikut Pelatihan Daring
BERI 

PENGARAHAN: 
Pelatih Bola 

Tangan Kabupaten 
Bogor, Abdul 

Kadir, memberikan 
arahan kepada 

anak-anak 
asuhannya dalam 

latihan di GOR IPB 
University, Sabtu 
(6/2) pekan lalu.  

(IST) 

PEMBEKALAN DARING: Para pelatih cabor mengikuti pembekalan materi kepelatihan 
secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, Sabtu (6/2) pekan lalu.

(ADAM PANTOZZI / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP) 

ANSAN–Asnawi Mangkualam 
punya kans bermain di level elite 
kompetisi luar negeri. Asnawi saat 
ini tercatat sebagai pemain klub 
divisi kedua Liga Korea Selatan, 
Ansan Greeners FC. 

Saat ini, Asnawi sudah menjalani 
masa karantina mandiri di 
penginapan. Artinya, sepuluh hari 
lagi dia bakal diperkenalkan kepada 
fan Ansan sebagai amunisi 
baru. 

Asnawi menyadari tingginya 
perhatian publik tanah air seputar 
pemberitaan dirinya. Apalagi dia 
adalah pemain pertama Indonesia 
yang bermain di Korsel. ’’Saya di 
sini juga dicoba. Kontrak setahun 
dulu. Kalau berkembang, ada opsi 
perpanjangan setahun lagi,’’ 
paparnya. 

Mantan pemain PSM Makassar 
itu menyadari beratnya perjuangan 
merebut tempat di skuad Ansan. 
’’Apalagi di Indonesia sudah 
setahun saya tidak bertanding. 
Jadi, saya di sini mempersiapkan 
mental dulu. Kalau mental bagus, 
baru harus lebih kerja keras lagi,’’ 
paparnya. 

Beruntung, Ansan memberikan 
segala fasilitas agar pemain 21 
tahun itu bisa mengembalikan 
kondisi fisiknya. Selain suplai 
makanan sehat setiap hari yang 
disediakan di depan pintu kamar 
karantina, klub berjuluk Green 
Wolves itu juga memberikan 
fasilitas alat-alat gym di dalam 
kamar karantinanya. 

’’Saya latihan setiap hari. Juga 
kadang baca-baca kamus biar 
bisa sedikit-sedikit komunikasi,’’ 
katanya. 

Meski baru empat hari di Korsel, 
Asnawi merasa cukup nyaman. 
Apalagi beberapa rekan Pelatih 

Indonesia, Shin Tae-yong, sudah 
s i a p  m e m b a n t u n y a 
beradaptasi. 

’’Beberapa WNI di sini juga mau 
bantu. Saya makin termotivasi, 
terutama untuk Coach Shin Tae-
yong. Saya tidak ingin kecewakan 
dia,’’ tuturnya. 

Asnawi pun berani berbicara 
target kariernya di luar negeri saat 
ini. Dia berharap, tahun depan 
bisa bermain di K League 1. Entah 
membawa Ansan Greeners 
promosi atau pindah klub. ’’Ini 
jadi batu loncatan saya dulu,’’ 
ungkapnya. 

Nah, jika berhasil tembus di 
K League 1, Asnawi berharap 
ada langkah maju lagi di 
tahun depannya. Tepatnya 
pada 2023. Apa itu? Dia 
ingin berkarier di 
Eropa. ’’Jadi, tiga 
tahun ini saya 
ingin habiskan 
karier di luar 
n e g e r i ,’ ’ 
ucapnya.
(jpc) 

Korea Dulu Baru Eropa

CIBINONG–Cabang olahraga bola 
tangan yang akan dipertandingkan 
dalam Porprov Jawa Barat XIV 2022 
Ciamis, Subang, dan Bandung Barat 
akan dijadikan sebagai pembuktian 
kualitas pembinaan talenta atlet lokal 
Kabupaten Bogor.  

Pelatih Bola Tangan Kabupaten 
Bogor, Abdu  Kadir menjelaskan, 
peluang untuk merebut dua medali 
emas sangat terbuka lebar. 

 Kami sudah melakukan persiapan 
jauh jauh hari. Selain itu, materi atlet 
putra dan putri Tim Hand Ball 
Kabupaten Bogor sangat mumpuni 
untuk mendulang dua medali emas.” 
ujarnya.  

Kadir menambahkan bahwa dirinya 
bersama tim pelatih telah melihat 

dan menganalisis peta kekuatan 
daerah lain di cabor bola tangan.  

Sementara itu, Ketua Pengcab 
Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) 
Kabupaten Bogor, Irman Nurcahyan 
mengatakan, jika tim dari Bumi Tegar 
Beriman akan turun di empat nomor, 
yakni indoor putra, indoor putri,  bola 
tangan pantai putra, dan bola tangan 
putri.  

’’Pelatih memang menargetkan 
dua emas, tapi saya minta agar 
semua medali emas dari semua 
nomor bisa diborong Tim Hand 
Ball Kabupaten Bogor,” 
tegasnya.  

Irman  optimis, Tim Bola Tangan 
Kabupaten Bogor mampu memenuhi 
target yang diberikan oleh KONI 

Kabupaten Bogor di Porprov Jawa 
Barat 2022 mendatang.(rur) 

CARI 
PENGALAMAN: 

Asnawi Mangkualam 
memiliki target 

mentas di Eropa 
dalam waktu tiga 
tahun ke depan, 

dengan menjadikan 
K-League sebagai 

batu loncatan. 

Pertahanan 
Supersolid Lakers

MENGAMUK: 
Superstar 

Los Angeles 
Lakers, LeBron 
James (kanan) 

berusaha 
melewati 

pertahanan 
Detroit Pistons. 

LOS ANGELES–Bintang Los 
Angeles Lakers, LeBron 

James, tidak senang dengan 
keputusan NBA yang 

tetap mengadakan NBA 
All-Star pada 7 Maret 

mendatang. Ajang 
tersebut ber-

langsung di State 
Farm Arena, 

Atlanta. Tapi, itu 
tidak membuat 

performanya 
terganggu. 

MVP NBA 
empat kali 

i t u 
bahkan 

”ngamuk” dalam 
dua laga terakhir. 
Dia membuat triple-
double untuk 
membawa Lakers 
mengempaskan 
Denver Nuggets 
dengan skor 114-93 
di Staples Center. 

Sedangkan saat 
menghadapi Detroit 

Pistons, kemarin, LeBron juga tampil 
sebagai top scorer dengan catatan 33 
poin dan 11 assist. Lakers dia bawa 
menang dengan skor 135-129 setelah 
menjalani dua kali overtime.  

Pertandingan tersebut sekaligus 
menjadi ulangan final wilayah barat 
musim lalu. Saat itu Lakers menum-
bangkan Nuggets dengan skor 4-1. 

Triple-double LeBron merupakan 
kali kedua yang dia bikin musim 
ini. Sepanjang karier, King James, 
julukan LeBron, kini sudah mengum-
pulkan 96 triple-double. Kemarin, 
dia membuat catatan tersebut dengan 
total mengemas 27 poin, 10 rebound, 
dan 10 assist. 

Jumlah itu membuat LeBron 
tercatat menduduki posisi lima di 
daftar pencetak triple-double 
terbanyak sepanjang sejarah. Empat 
pemain yang ada di depannya adalah 
Oscar Robertson (181), Russell 
Westbrook (151), Magic Johnson 
(138), dan Jason Kidd (107). 

Setelah laga, LeBron tidak tertarik 
membicarakan raihan individunya 
tersebut. Dia lebih bersemangat saat 

membahas kemampuan timnya 
dalam menggalang pertaha  nan 

supersolid di laga ini. 
”Aku harus angkat topi 

dengan cara kami melakukan 
defense,” ucap LeBron. ”Kami 
saat ini ada lah tim terbaik 
dalam defense. Dan kami 
ingin pertahankan itu,” 

tutupnya.(jpc) 

”Aku harus angkat topi ”Aku harus angkat topi 
dengan cara kami melakukan dengan cara kami melakukan 
defensedefense,” ucap LeBron. ”Kami 
saat ini ada lah tim terbaik saat ini ada lah tim terbaik 
dalam defense. Dan kami 
ingin pertahankan itu,” 

tutupnya.(jpc) 

Gabung Mandalika Racing Team
JAKARTA–Mandalika Racing 

Team Indonesia (MRTI) resmi 
mengu mumkan Dimas Ekky 
Pratama sebagai pembalap 
utama yang turun di kelas FIM 
CEV Moto2 musim 2021.  

Pengu mu man tersebut diper-
  kuat den gan ditanda tanga ninya 
surat kontrak yang dilaku kan 
langsung Dimas Ekky dan 
Direktur Mandalika Racing 
Team Indonesia, Kemalsyah 
Nasution, yang disaksikan juga 
oleh Rapsel Ali. ’’Alhamdulillah, 
hari ini saya sudah menan-

datangani surat kontrak untuk 
mengikuti balap FIM CEV mu-
sim 2021 bersama Mandalika 
Racing Team Indonesia,’’ ucap 
Dimas.  

Dengan prosesi penanda-
tanganan surat kontrak ’’kerja’’ 
tersebut, resmi sudah keber-
adaan Dimas kembali berkiprah 
di k ancah balap internasional. 

’’Mohon dukungannya untuk 
semua masyarakat Indonesia 
selalu mendoakan saya yang 
terbaik di balap musim ini,’’ lanjut 
pembalap asal Depok itu. 

 Dengan demikian, skuad 
Mandalika Racing Team 
Indonesia untuk berlaga di kelas 
FIM CEV Moto2 musim ini sudah 
lengkap dengan resminya Dimas 
Ekky di sana. 

Hal tersebut sekaligus men-
jawab kegundahan publik akan 
nasib pria berusia 28 tahun itu 
di Mandalika Racing Team 

Indonesia. Nantinya, 
Dimas akan berduet 
dengan Piotr Biesiekirski 
yang telah terlebih 
dahulu mengikat 
perjanjian de ngan 
M a n  d a l i k a 
Racing Team 
I n d o  n e s i a 
u n t u k 
melakoni ba-
lap di FIM 
CEV Moto2 
mu  sim 2021.
(jpnn) 

IKUT BALAPAN 
LAGI: Dimas 

Ekky Pratama 
resmi dikontrak 

Mandalika Racing 
Team Indonesia 

untuk balapan 
FIM CEV Moto2 

musim 2021.  



TITIK 
PEMERIKSAAN 

RAPID ANTIGEN

Pemerintah DKI Jakarta mencatat 
klaster keluarga dalam kasus Covid-19 terus 

meningkat setiap pekannya.

KEPALA Bidang Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia 
berujar, penularan corona di keluarga dan komunitas kini 
mendominasi.

“Penularan di keluarga dan komunitas mendominasi 
karena persentase warga keluar rumah menurun menjadi 
52 persen, kendati demikian kasus tetap tinggi,” ujarnya 
dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 7 Februari 2021.(ran)

dan Komunitas Mendominasi
Waspada, Klaster Keluarga

Dilarang Gelar Resepsi 
Dua Minggu ke Depan
PENERAPAN pembatasan kegiatan masyarakat 

(PPKM) makin diperketat. Kali ini, Bupati Bogor, 
Ade yasin melarang warganya menggelar resepsi 
pernikahan selama dua pekan ke depan untuk 
menekan angka penyebaran Covid-19.

Ade Yasin mengatakan, setiap kegiatan respesi 
yang sudah kadung menyebar undangan diharapkan 
untuk berkoordinasi dengan Satuan Gugus Tugas 
(Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor.
“Meniadakan resepsi pernikahan selama PPKM, 

kecuali bagi yang telah menyeberkan undangan dan 
mendapatkan surat izin dari Satgas Tingkat Kabupaten,” 

ungkap Bupati Bogor, Ade Yasin.(ran)

Suntik Vaksin 
pada Lansia 

Harus Hati-Hati 
BADAN Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) 

sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau 
emergency use authorization (EUA) pada vaksin Sinovac 
untuk lansia. Meski begitu, berdasarkan hasil uji klinis 
yang dilakukan di Brasil dan Tiongkok, lansia yang 
diuji yakni hanya sampai 70 tahun. 

Oleh karena itu, apabila akan dilakukan 
penyuntikan pada lansia di atas 70 tahun, maka 
harus didampingi oleh para dokter dengan 
screening yang ketat. 

“Uji klinis di Brasil lansia sampai 
70 tahun ya. Kalau di atas 70 tahun 
harus ada perhatian dokter. Data 
yang kami terima seperti itu. Perlu 
ada pertimbangan, bukan dilarang, 
tapi perlu screening ketat oleh 
pengawasan dokter,” tegas Kepala 
Badan POM, Penny K. Lukito dalam 
keterangan virtual, Minggu (7/2).(ran)

Muspika Sukaraja 
Bagi-Bagi Masker

KECAMATAN Sukaraja menjadi salah satu wilayah yang 
warganya paling banyak terpapar Covid-19 di Kabupaten Bogor.

Oleh karena itu, Muspika Kecamatan Sukaraja langsung turun ke 
lapangan, menyisir permukiman warga untuk melakukan antisipasi 
penyebaran Covid-19 dengan membagi-bagikan masker kepada 
warga.

“Masih didapati pengguna jalan yang tidak menggunakan 
masker. Anggota langsung memberhentikan pengguna jalan 
untuk memberikan masker. Dan memberikan pengarahan 
pentingnta 3M. Kami akan terus melaksanakan kegiatan ini untuk 
memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah kecamatan 
Sukaraja,” ujar Danramil 2101/Sukaraja, Kapt. Inf. Dwi Bambang 
yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.(ran)

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (Badan 
POM) resmi telah mengeluarkan izin penggunaan 
vaksin Covid-19 CoronaVac dari Sinovac bagi 
kelompok usia lanjut di atas 60 tahun

Berdasarkan keputusan tersebut, Kementerian 
Kesehatan akan melakukan vaksinasi Covid-19 bagi 
tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin 
mengatakan, Badan POM mengeluarkan izin vaksin 

untuk bisa diberikan bagi orang dengan usia di atas 
60 tahun yang berdasarkan uji klinis di tiga negara 
di luar Indonesia. Menurut Budi, penting sekali 
bagi pemerintah untuk memprioritaskan tenaga 
kesehatan berusia lanjut karena adanya risiko 
ganda.
“Yaitu profesi mereka yang rawan terpapar Covid-
19, selain itu usia mereka yang rentan,” katanya saat 
konferensi pers secara virtual, Minggu (7/2).(ran)

Hari Ini, 11.600 Nakes Lansia Divaksinasi

Badan POM 
Izinkan Vaksin 
untuk Lansia

BADAN Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) 
menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 dari Sinovac, 
yakni CoronaVac untuk lansia. Keputusan ini diambil 
setelah memonitoring perkembangan uji klinis pada 
lansia yang dilaksanakan di Brasil dan di Tiongkok.

Sebelumnya, perusahaan asal Tiongkok itu telah merilis 
data uji klinis tahap I dan tahap II pada orang dewasa 
sehat berusia 60 tahun ke atas. Hasilnya menunjukkan 
vaksin akan aman dan stabil. “Terkait vaksinasi dan 
penggunaan vaksin CoronaVac ini, terdapat banyak 
pertanyaan dan sekaligus pemintaan dari berbagai 
kalangan bahwa melihat dari angka kematian akibat 
Covid-19 pada umumnya terjadi pada kelompok usia 
lanjut (lansia), maka kelompok populasi ini seharusnya 
juga menjadi prioritas untuk memperoleh hak akses 
vaksin yang sama,” kata Kepala Badan POM, Penny K. 
Lukito dalam keterangan virtual, Minggu (7/2).(ran)

Ada 
Sembilan Titik 
Pemeriksaan 

Rapid Antigen 
BAGI wisatawan yang hendak 

mengunjungi Kabupaten Bogor, wajib 
membawa hasil pemeriksaan rapid test 
antigen.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Bogor menyiapkan sebanyak sembilan 
titik posko checkpoint pemeriksaan 
tersebut.

Selain dibangun di sejumlah lokasi 
objek wisata, khususnya di kawasan 

Puncak, Bupati Bogor, Ade Yasin 
mengatakan, checkpoint yang 

dibangun Kabupaten Bogor tersebar 
di pos checkpoint.

“Total ada sembilan pos checkpoint, 
di setiap pos ada petugas gabungan 

yang melakukan pemeriksaan,” 
kata Ade.(ran)

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(Badan POM), Penny K. Lukito.

(DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM) 

ILUSTRASI. Kementerian Kesehatan akan melakukan vaksinasi 
Covid-19 bagi tenaga kesehatan berusia di atas 60 tahun pada 
Senin, 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB. 

(REUTERS) 

ILUSTRASI. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan 
POM) menyetujui penggunaan vaksin Covid-19 dari Sinovac, 
yakni CoronaVac untuk lansia. 

Muspika Kecamatan Sukaraja bagi-bagi masker.

DOK INSTAGRAM RIDWAN KAMIL 

Ilustrasi. 

Polsek Babakan Madang Gelar Operasi Yustisi PPKM
POLSEK Babakan Madang bersama koramil, satpol 

PP, dan dishub yang tergabung dalam Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 melakukan operasi yustisi 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di 
Jalan Raya Sentul City dan Jalan Raya Cipambuan, 
Kecamatan Babakan Madang, Minggu (7/2/2020).

Penegakan protokol kesehatan terus dilakukan Tim 
Satgas kecamatan Babakan Madang. Kegiatan yang 
di pimpin langsung oleh Kapolsek Babakan Madang, 
Kompol Silfi a Sukma Rosa, S.H., SIK. menyasar 
penegakan protokol kesehatan dan menyisir titik 
keramaian masyarakat yang melakukan aktivitas.

Dalam operasi yustisi PPKM yang digelar ini, Satgas 
Covid-19 Babakan Madang melakukan penindakan 
bagi para pelanggar protokol kesehatan.

Sejumlah 21 orang diberikan teguran tertulis, sanksi 
sosial sebanyak 15 orang, dan 6 orang diberikan 
sanksi fi sik.(ran)

ILUSTRASI: 
Operasi 
pemberlakuan 
pembatasan 
kegiatan 
masyarakat 
(PPKM) yang 
berlangsung di 
Gadog, Ciawi, 
oleh satpol PP 
bersama TNI/
Polri, Minggu 
(7/2).
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HUMAS PE
MKA

B B
OG

OR

BUPATI 
ADE YASIN

Waspada, Klaster KeluargaWaspada, Klaster Keluarga
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Radar Bogor kembali mengajak pembaca setia untuk terlibat aktif 
dalam penyampaian informasi yang faktual dan aktual. Caranya: 
kirimkan informasi atau liputan peristiwa menarik di sekitar Anda, 
dalam bentuk video/ foto, atau informasi awal sederhana. Kirim 
melalui WhatsApp di nomor 

+62 815-4132-8034 
atau alamat email 
luckylukman847
@gmail.com
Para pewarta Radar Bogor akan 
melakukan konfirmasi ulang sebelum 
informasi ditayangkan. Selamat meliput.

JURNALISME WARGA

JAKARTA–Kegiatan riset dan 
inovasi terkait penanganan 
Covid-19 di Indonesia terus 
berlanjut. Sedikitnya ada 40 
jenis penelitian atau inovasi 
terkait Covid-19 yang digarap 
tahun ini. Seperti deteksi Covid-
19 berbasis air liur atau saliva, 
dari aroma ketiak, sampai 
teknologi pelebur jarum suntik 
hingga menjadi bubuk.

Puluhan inovasi terkait pena-
nganan Covid-19 itu digarap 
oleh sejumlah lembaga. Di 
antara nya lembaga penelitian 
seperti Lembaga Ilmu Penge-
tahuan Indonesia (LIPI), Badan 
Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), dan Lembaga 
Molekuler Eijkman. Kemudian 
juga ada yang digarap per-
guruan tinggi seperti ITB, ITS, 
UI, dan lainnya.

Kepala LIPI Laksana Tri 

Handoko menuturkan, tekno-
logi alat penghancur jarum 
suntik (APJS) sudah jadi cukup 
lama di LIPI. Dia mengatakan, 
saat ini sudah masuk ke APJS 
generasi kedua. ’’Selasa (besok, 
Red) akan kita perkenalkan 
dengan Pak Bro (Menristek 
Bambang Brodjonegoro),’’ 
katanya kemarin (7/2).

Handoko mengatakan, 
teknologi APJS tersebut juga 
bisa sekaligus menghancurkan 
tabung alat suntik. Tujuannya 
supaya tidak digunakan kem-
bali. Dia mengatakan, inovator 
APJS tersebut akan menjelaskan 
secara detail keunggulan APJS 
generasi kedua. 

Menurut dia, teknologi APJS 
itu bermanfaat di tengah pro-
gram vaksinasi Covid-19 yang 
sedang berjalan saat ini. Limbah 
jarum suntik diperkira kan 

sangat tinggi. Sebab sasaran 
vaksinnya mencapai 70 persen 
dari populasi masyarakat 
Indonesia. Selain itu, vaksinasi 
dila kukan dua kali. Dengan de-
mikian perlu diciptakan teknologi 
yang bisa mengelola sampah 
atau limbah medis dari kegiatan 
vaksinasi Covid-19.

Inovasi APJS dari LIPI saat 
ini sudah mendapatkan paten 
hak kekayaan intelektual. 
Inovasi ini berangkat dari 
keterbatasan cara pemusnahan 
jarum suntik bekas pakai. 
Inovasi dari LIPI itu mampu 
melebur bahan stainless steel 
atau baja jarum suntik menjadi 
serbuk dalam waktu 10 detik. 
Untuk diketahui jarum suntik 
yang terbuat dari baja itu 
memiliki titik lebur 1.200 
derajat celcius untuk bisa 
menjadi serbuk.

Tidak hanya itu saja, Handoko 
mengatakan, LIPI terlibat dalam 
sejumlah riset atau inovasi 
terkait Covid-19 tahun ini. Di 
antaranya adalah kelanjutan 
pembuatan herbal immuno-

modulator untuk pencegahan 
Covid-19. Beragam bahan her-
bal yang digunakan. Seperti jambu 
biji, VCO, jahe merah, minyak 
kayu putih, dan lainnya.

Tahun lalu LIPI juga membuat 
herbal immunomodulator 
untuk membantu penyembuhan 
pasien Covid-19. Immuno-
modulator untuk penyembuhan 
sudah diuji coba ke pasien 
Covid-19 yang menjalani pera-
watan di Wisma Atlet Jakarta. 
Bahan herbal yang diguna kan 
di antaranya jahe merah, 
sambiloto, dan meniran.

Immunomodulator ini sudah 
didaftarkan ke BPOM. Diharap-
kan memiliki khasiat untuk 
mengobati dan meningkatkan 
imunitas pasien Covid-19. 
Handoko mengatakan, pekan 
lalu tim menjalani paparan final 
di BPOM. Paparan final itu 

setelah sebelumnya ada per-
min taan perbaikan analisis data. 
’’Kita tunggu saja,’’ katanya.

Sementara itu, Menteri Riset 
dan Teknologi (Menristek) 
Bambang Brodjonegoro terus 
mendorong kegiatan riset dan 
inovasi terkait penanganan 
Covid-19 tahun ini. Kegiatan 
risetnya meliputi deteksi, 
pengobatan, sampai kegiatan 
terkait vaksinasi.

Untuk deteksi dia di antaranya 
menyebutkan inovasi deteksi 
Covid-19 berbasis air liur atau 
saliva. Menurut dia, inovasi ini 
cukup baik. Sebab bisa menjadi 
alternatif lain dalam deteksi 
Covid-19. Masyarakat tidak perlu 
lagi merasa tidak nyaman karena 
harus dicolok di hidung atau 
tenggorokan nya.

Namun dia menegaskan 
untuk penegakan diagnosis 

Covid-19 tetap menggunakan 
RT-PCR. Bambang mengatakan, 
teknologi deteksi Covid-19 
berbasis air liur, pernapasan 
melalui teknologi GeNose, atau 
ada juga berbasis aroma ketiak, 
sebagai alternatif. Sehingga 
ke depan pengecekan atau 
deteksi Covid-19 semakin 
mudah dan terjangkau.

Penggunaan air liur atau saliva 
untuk deteksi Covid-19 bukan 
hal baru. Skema ini sudah 
diterapkan di sejumlah negara. 
Seperti di Singapura, Hong 
Kong, dan Taiwan. Menurut 
jurnal kedokteran JAMA 
Internal Medicine, pengujian 
berbasis air liur menunjukkan 
akurasi deteksi virus Covid-19 
sebesar 83 persen. Tingkat 
akurasi ini ditinjau dari 16 studi 
yang melibatkan 5.900 
partisipan.(wan)

Deteksi Covid-19 dari Air Liur, Aroma Ketiak, sampai Pelebur Jarum Suntik

Kabidhumas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol. Yusri Yunus 
membenarkan hal itu. Namun, 
dia hanya mau menyebut inisial. 
’’Inisial MR alias RR, sudah tes 
urine dan positif amfetamin,’’ 
ujarnya saat dihubungi tadi 
malam (7/2). 

Yusri masih enggan ber-
komentar banyak. Termasuk 
soal bagaimana tanggapan 
keluarga Ridho. ’’Saya mem-
benarkan saja dulu, belum mau 
rilis. Mudah-mudahan bisa 
besok (hari ini, Red), kita lihat 
kondisinya,’’ kata Yusri.

Sebelumnya, Ridho ter san-
dung kasus serupa pada Maret 
2017. Dia kedapatan me-
ngonsumsi narkoba jenis sabu-
sabu. Ridho sempat divonis 10 
bulan masa tahanan. Dia lantas 
menjalani rehabilitasi di Rumah 

Sakit Ketergantungan Obat 
(RSKO) Cibubur.

Namun, setelah menghirup udara 
bebas dan beraktivitas selama 1,5 
tahun, Ridho mesti kembali ke 
Rutan Salemba pada Juli 2019. Di 
sana dia harus menjalani masa 
tahanan 8 bulan. Sebab, Mahkamah 

Agung mengabulkan kasasi jaksa 
penuntut umum.

Hingga berita ini ditulis, pihak 
manajemen Ridho belum 
memberikan respons. Begitu 
pula pihak manajemen Rhoma 
yang hanya membaca pesan 
teks.(len/c18/ayi)

Coronavac sudah hampir 
sebulan digunakan di 
Indonesia dengan penyuntikan 
pertama pada 13 Januari lalu 
kepada Presiden Joko Widodo.  
Kelompok lansia memang 
pada awalnya termasuk dalam 
kelompok yang mendapat 
vaksin bersama dokter dan 
petugas publik. Namun karena 
vaksin ini belum memiliki 
data yang cukup dari uji klinis 
tahap III untuk lansia, maka 
BPOM melarang menyuntikkan 
pada lansia. 

Brazil menjadi negara yang 
salah satu subjek uji klinis tahap 
III Coronavac mengguna kan 
lansia. Begitu juga di Tiongkok. 
BPOM pun meman tau uji klinis 
ini. Sekaligus meminta data 
dari hasil uji klinis yang mereka 
lakukan. Kepala BPOM Penny 
K. Lukito kemarin (7/1) dalam 
konferensi pers yang 
dilakukannya me nyatakan 
bahwa pada akhir Januari lalu 
telah mendapat hasil uji klinik 
fase II di Tiongkok dan fase III 
di Brazil untuk kelom pok usia 
di atas 60 tahun.

”Uji klinis fase I dan III di 
Tiongkok melibatkan subjek 
penelitian lansia sejumlah 400 
orang,” ungkapnya. Coronavac 
diberikan dua kali penyuntikan 
dengan jarak 28 hari. Hasilnya 
dapat memberikan imuno-
genitas yang baik. Selain itu, 
keamanannya juga dapat 
toleransi yang baik dan tidak 
ada efek samping serius. 

Sedangkan uji klinis fase III 

di Brazil menggunakan 600 
orang lansia sebagai subjek 
penelitian. Hasilnya tidak ada 
kematian karena Covid-19 dan 
efek samping juga yang parah 
tidak dilaporkan. ”Efek samping 
yang umum terjadi adalah 
nyeri, demam, bengkak, 
kemerahan pada kulit, dan 
sakit kepala,” katanya.  

BPOM telah menerbitkan 
acuan bagi nakes untuk 
melakukan skrining bagi lansia 
yang akan divaksin. Lebih lanjut, 
pemberian suntikan vaksin 
Coronavac bagi lansia dilakukan 
dua kali dengan jeda 28 hari. 
Berbeda dengan rekomendasi 
untuk kelompok di bawah 60 
tahun yang bisa dilakukan 
vaksinasi dengan jarak 14 hari 
dari penyuntikan pertama ke 
penyuntikan kedua. 

Pada kesempatan lain, Menteri 
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 
menyatakan vaksinasi untuk 
lansia ini tidak mengurangi jatah 
vaksin pada kelompok lain. 
Pemerintah akan menyediakan 
426 juta dosis vaksin jika 
dibutuhkan dua kali penyuntikan 
seperti Coronavac. 

”Besok (hari ini, Red) jam 9 
vaksinasi dengan lansia sudah 
bisa dimulai,” ujar Budi. Dia 
memprioritaskan tenaga 
kesehatan yang akan divaksin. 
Tentu nakes yang berusia 60 
tahun ke atas. Budi beralasan, 
nakes merupakan kelompok 
rentan yang berisiko terpapar 
virus Covid-19. 

Dia yakin bahwa vaksinasi 
ini akan berjalan sesuai 
rencana. Menurutnya, ini 

terlihat dari progres vaksinasi 
nakes yang pada minggu 
keempat sudah 900 ribu orang 
yang divaksin. Jatah nakes yang 
divaksin adalah 1,5 juta orang 
di 34 provinsi. ”Saya mendapat 
informasi bahwa nakes yang 
di atas 60 tahun ada 11.600 
nakes,” tuturnya. 

Mulai dilakukannya vaksinasi 
pada lansia disambut positif 
oleh semua pihak. Direktur 
Pascasarjana Universitas Yarsi 
Prof. Tjandra Yoga Aditama 
mengungkapkan, hal ini juga 
terjadi di negara-negara lain 
yakni lansia juga mendapat 
vaksinasi di awal. 

”Vaksinasi di dunia pertama 
kali dilakukan pada perempuan 
90 tahun di Inggris, di Swiss yang 
pertama juga usia 90 tahun, di 
Jerman yang pertama bahkan 
101 tahun,” tutur mantan direktur 
WHO Searo tersebut. 

Untuk tahapan vaksinasi, 
Tjandra sepakat dengan proses 
vaksinasi lansia yang dimulai 
dari tenaga kesehatan. Sebab, 
mereka berisiko ganda karena 
bertugas di bagian kesehatan 
dan sudah memasuki usia di 
atas 60 tahun.   

Kemudian, ia merekomen-
dasikan lansia di rumah jompo 
dan lansia lain yang tinggal 
bersama keluarga. ”Hanya 
sebaiknya diberikan kesem patan 
yang baik dan diatur agar tidak 
jadi kerumunan pada waktu 
penyuntikan,” sambungnya. 

Mengenai teknis vaksinasi, 
menurut mantan dirjen Pence-
gahan dan Pengendalian 
Penyakit (P2) Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) tak ada 
perbedaan antara lansia dan 
yang muda. Hanya saja, skrining 
kesehatan sebelum vaksinasi 
pada lansia perlu dilakukan 
dengan baik, termasuk pe-
ngawasan sesudah divaksinasi 
juga lebih baik pula. ”Tentu 
saja pengawasan sesudah 
divaksin harus dilakukan 
dengan saksama, karena tentu 
lansia punya keterbatasan 
tertentu,” ungkapnya. 

Dia menegaskan tak perlu 
takut untuk divaksinasi Covid-
19 ini. Ada dasar ilmiah yang 
bisa dijadikan rujukan. Dirinya 
pun mengaku sangat siap untuk 
divaksinasi pada kloter ini. 

Senada, ahli epidemiologi 
Universitas Indonesia Pandu 
Riono mengungkapkan, 
proses vaksinasi lansia yang 
diper kirakan berbarengan 
dengan tenaga publik justru 
akan lebih mudah. Sebab, 
saat ini proses sudah tidak 
lagi bergantung pada database 
yang sebelumnya sempat 
menjadi persoalan di vaksinasi 
para nakes. Sistem juga lebih 
siap dibanding di awal. 

”Data lansia sudah masuk 
semua. Vaksinator dan vaksin 
tersedia,” paparnya. 

Menurutnya, pada tahapan 
ini, vaksinasi bakal dilakukan 
menganut sistem klaster. Untuk 
mereka yang bekerja di sektor 
publik bisa dilakukan secara 
massal, seperti di gelora atau-
pun tempat-tempat pertemuan 
dengan kapasitas besar. ”Di 
luar negeri juga begitu, katedral, 
gedung-gedung pertemuan 

Ditangkap Lagi karena Narkoba

Vaksinasi Lansia Dimulai

”Memang jika dibandingkan 
dengan minggu sebelumnya, 
data menunjukkan pengurangan 
sekitar 8.000 kendaraan,” kata 
Bima kepada wartawan saat 
memantau penerapan ganjil 
genap di pintu masuk Tol 
Jagorawi, Baranangsiang, Minggu 
(7/2/2021) siang.

Bima merinci, pada 30 Januari 
hingga 31 Januari, terdapat 
29.442 kendaraan yang keluar 
dari gerbang Tol Jagorawi arah 
Baranangsiang. Sehingga Bima 
membandingkan, dari waktu 
yang sama pada 6 Februari 
dan 7 Februari, tercatat hanya 
21.360 kendaraan yang melintas 
di gerbang Tol Jagorawi, 
Baranangsiang. ”Jadi dua hari 
ini Kota Bogor lebih lengang 
sekitar 50 sampai 60 persen. 
Nantinya kita lihat minggu 
depan, apakah pengurangan 
mobilitas ada dampaknya 
bagi tren Covid-19 di Kota 
Bogor,” ujarnya.

Bima menegaskan akhir pekan 
ini juga menjadi perhatian 
khusus. Pasalnya, akan ada libur 
panjang perayaan Imlek. Mulai 
hari ini, evaluasi dan pemantapan 
program ganjil genap akan 
dilakukan. Terlebih untuk 
memastikan kalau pengurangan 
mobilitas berpengaruh terhadap 
tren Covid-19 Kota Bogor.

”Minggu depan kan long 

weekend, kita akan maksimal-
kan lagi pelaksanaannya, 
sosialisasinya, setelah itu kita 
lihat datanya. Kalau misalnya 
data menunjukkan korelasinya, 
sangat mungkin kita lanjutkan 
selama pandemi Covid-19,” 
kata dia.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie 
A. Rachim menambahkan, 
secara keseluruhan penerapan 
sistem ganjil genap masih akan 
dievaluasi oleh tim gabungan. 
Melibatkan Polresta Bogor, 
Kodim 0606, dishub dan satpol 
PP, serta Satgas Covid-19 Kota 
Bogor. “Secara kasatmata telah 
terjadi penurunan volume 
kendaraan yang masuk dan 
melintas di dalam Kota Bogor 
hampir 50 persen. Artinya, 
pesan wali kota untuk menurun-
kan mobilitas warga dalam 
upaya menekan penyebaran 
virus corona telah ditangkap 
oleh masyarakat Kota Bogor. 
Untuk itu kita berikan apresiasi 
kepada warga Bogor dan 
sekitarnya,” kata Dedie.

Langkah evaluasi ganjil genap 
diamini pengamat tata kota 
Yayat Supriatna. Menurutnya, 
perlu penekanan di masyarakat 
bahwa penerapan ganjil genap 
ini adalah untuk protokol 
kesehatan dan tidak ada terkait 
dengan persoalan kemacetan 
dan lain sebagainya.

”Ini dilihat nanti dievaluasi, 
sudah berjalan, bagaimana 

angka penurunan covid-nya. 
Seminggu, dua minggu, kalau 
terjadi penurunan karena 
berkurangnya aktivitas, berarti 
ini ada indikator keberhasilan. 
Bisa ditiru kota lain kalau model 
ini bisa membantu menurunkan 
angka covid,” pungkasnya.

Dia mendorong sosialisasi 
kepada masyarakat bahwa 
situasi dan kondisi yang sudah 
sangat parah menyebabkan 
langkah-langkah pembatasan 
perlu dilakukan. “Jika kondisi 
rumah sakit sudah penuh, 
covid terus bertambah parah, 
tenaga kesehatan sudah 
semakin lelah dan lain 
sebagainya, ini satu-satunya 
cara untuk mendidik 
masyarakat,” bebernya. 

Di bagian lain, suksesnya 
penerapan sistem ganjil genap 
justru “mencekik” usaha bidang 
perhotelan dan restoran. Ketua 
Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Kota Bogor, 
Yuno Abeta Lahay menyebut 
transaksi hotel selama akhir 
pekan kemarin mengalami 
penurunan rata-rata sampai 25 
persen. “Sabtu-Minggu ini 
(kemarin, red) okupansi hanya 
43 persen,” ungkapnya kepada 
Radar Bogor.

Yuno menyebut tak sedikit 
tamu hotel yang membatalkan 
pesanan kamar. Berkaca pada 
kondisi akhir pekan kemarin, 
dia berharap PHRI diajak 

berdiskusi dan dilibatkan dalam 
evaluasi ganjil genap. Terlebih 
mengantisipasi libur di akhir 
pekan nanti. 

“Harapan kita bisa tetap win-
win solution. Ekonomi jalan, 
penanganan Covid-19 juga 
optimal,” ujarnya.

Yuno khawatir jika tanpa 
mempertimbangkan kondisi 
ekonomi, usaha perhotelan 
dan restoran di Kota Hujan 
semakin terpuruk. Padahal 
industri ini termasuk salah 
satu penyumbang terbesar 
pendapatan daerah. “Sudah 
ada sekitar lima pengusaha 
hotel yang mencoba menjual 
hotelnya. Kondisinya memang 
berat. Sementara kita pengusaha 
memulihkan ekonomi, dan 
pemer intah memang 
mengendalikan laju kasus 
positif Covid-19,” ucapnya.

Dia menambahkan, PHRI 
mengusulkan pemerintah kembali 
memperketat pemantauan 
protokol kesehatan di area-area 
pusat keramaian. Ketimbang 
menerapkan sistem ganjil genap 
yang berpotensi mengurangi 
okupansi hotel dan restoran.

“Kalau hotel dan resto me nurut 
saya sudah sangat komitmen. 
Kami keras mene rap kan pro-
tokol kesehatan. Tinggal 
pemantauan di lingkungan-
lingkungan dan titik keramaian 
lain yang mesti diawasi ketat,” 
tukasnya.(dka/ric/c)

Klaim Berkurang 8.000 Kendaraan

dipakai juga. Ini memudahkan 
orang, yang penting memu-
dahkan vaksinator untuk bisa 
bekerja bersama-sama,” jelas 
alumnus University of 
California Los Angeles, 
Amerika Serikat tersebut. 

Kemudian, lansia nakes bisa 
divaksin di tempat kerja. 
Sementara, lansia lainnya bisa 
dilakukan di rumah jompo. 

Menurutnya, pemerintah harus 
sudah memetakan saat ini rumah 
jompo mana saja yang 
memungkinkan untuk dilakukan 
vaksinasi di tempat. Dengan 
begitu, tak perlu melakukan 
pemindahan para lansia ke 
tempat lainnya. ”Harus ada 
(vaksinasi, red) kunjungan ke 
rumah jompo. Ini akan lebih 
memudahkan,” katanya. 

Dia menegaskan klaster lansia 
di rumah jompo ini harus 
diprioritaskan. Sebab, banyak 
pengalaman bila satu lansia kena 
maka sebagian besar penghuni 
lainnya pun terinfeksi. 

”Karena tugas kita kan 
menekan kematian dan 
menekan angka yang masuk 
rumah sakit. Di mana, sebagian 
besar yang masuk rumah sakit 
itu lansia,” paparnya.  

Sementara, bagi lansia yang 
tinggal bersama sang anak bisa 
dilakukan di tempat berbeda. 
Nantinya, sang anak bisa me-
laku kan pendaftaran manual 
bila diperlukan dan men-
dampingi saat dilakukan vaksi-
nasi. Dengan begitu, bisa turut 
diinfokan mengenai vaksinasi 
tahap kedua dan kejadian ikutan 
pasca-imunisasi (KIPI). 

Untuk di rumah jompo, 
petugas harus memberikan 
penyuluhan mengenai KIPI 
pada penjaga yang bertugas 
di sana. ”Ini seperti klaster-
klaster penularan, ini klaster 
vaksinasi. Jadi harus ada 
satgas-nya di lokasi masing-
masing,” ungkap staf pengajar 
di Fakultas Kesehatan 
Masyarakat UI tersebut. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Pandu juga kembali mene kan-
kan penerapan protokol ke-
sehatan usai divaksinasi. 

Penggunaan masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak tetap 
wajib dilakukan. Karena perlu 
waktu untuk pembentu kan 
antibodi. ”Dan perlu diingat, 
vaksinasi tidak mencegah infeksi. 
Hanya mencegah itu gak jadi 
penyakit,” tegasnya. 

Dia optimis sebagian besar 
lansia akan memberikan 
respons yang baik pada proses 
vaksinasi ini. Mengingat, hasil 
studi vaksinasi pada lansia 
di Tiongkok menunjukkan 
hasil antibodi tinggi pada 
kelompok ini.

TERMINAL BUS 
TERAPKAN TES GENOSE

Pengecekan secara acak 
(random test) dengan alat tes 
GeNose C-19 di fasilitas moda 
transportasi bus mulai dilakukan 
di Terminal Pulo Gebang per 
kemarin (7/2). Kementerian 
Perhubungan menargetkan 
50 hingga 100 tes bisa dilakukan 
per harinya. 

Jubir Kemenhub Adita Irawati 
mengungkapkan, tes GeNose 
bagi para calon penumpang di 
Terminal Pulo Gebang dilakukan 
secara gratis. ”Pada pagi hari 
ini kami dari Kemenhub bersama 
dengan Dishub Provinsi DKI 
Jakarta mulai melakukan pe-
ngecekan kesehatan menggu-
nakan alat deteksi Covid-19 
karya anak bangsa “GeNose”, 
untuk para calon penumpang 
di Terminal Pulo Gebang,” kata 
Adita kemarin (7/2).

Adita menjelaskan, merujuk 
pada SE Satgas Penanganan 
Covid-19, pengecekan kese-
hatan bebas dari Covid-19 bagi 
para calon penumpang bus 
sifatnya adalah berupa imbauan 
(tidak wajib), tidak seperti 
halnya pada transportasi kereta 
api antarkota (jarak jauh) yang 
menjadi syarat wajib (mand-
atory) bagi para calon 
penumpangnya.

“Ini merupakan inisiatif kami 
untuk menyediakan pe-
ngecekan melalui GeNose 
secara gratis mulai hari ini. 
Selanjutnya akan diterapkan 
juga di beberapa terminal besar 

di DKI,” ungkap Adita.
Sementara itu Dirjen Perhu-

bungan Darat Budi Setiyadi 
men jelaskan, pengecekan kese-
hatan menggunakan GeNose 
ini baru mulai dilaksanakan 
pada hari ini di Terminal Pulo 
Gebang secara gratis melalui 
subsidi dari Kemenhub, dan 
nantinya akan diterapkan pula 
di sejumlah  terminal tipe A 
yang ada di seluruh wilayah 
Indonesia. ”Selain di terminal, 
pengecekan GeNose juga akan 
diterapkan di pelabuhan pe-
nyeberangan,” jelas Budi. 

Budi berharap pengetesan  ini 
dapat bermanfaat untuk 
mendeteksi kesehatan para 
calon penumpang angkutan 
bus dan penyeberangan. ”Kami 
targetkan dalam sehari dapat 
mengecek antara 50 hingga 100 
penumpang di Terminal Pulo 
Gebang yang per harinya ada 
sekitar 700 sampai 1.000 penum-
pang,” ucap Dirjen Budi.

Kepala Dinas Perhubungan 
Provinsi DKI Jakarta Syafrin 
Liputo selaku pengelola 
Terminal Tipe A Pulo Gebang 
menyampaikan terima kasih 
kepada Kemenhub yang telah 
memfasilitasi pengecekan 
kesehatan secara gratis 
melalui GeNose.

Dengan adanya pengecekan 
melalui GeNose secara gratis, 
kata Syafrin, para pengguna 
bus AKAP tentu akan merasa 
terbantu dan terlindungi. 
”Mengingat harga tiket bus 
cukup murah, sehingga kalau 
harus membayar untuk 
melakukan pengecekan rapid 
test tentu membutuhkan biaya 
yang tidak sedikit,” ujarnya. 

Dalam kegiatan pengecekan 
secara acak menggunakan 
GeNose di Terminal Pulo Ge-
bang, salah satu penumpang 
bus ber nama Johan Hadian 
mengatakan sangat senang dan 
terbantu. Menurutnya, pelak-
sana an tes nya sangat mudah 
dan dengan waktu yang tidak 
lama dapat diketahui hasilnya 
bahwa dirinya dinyatakan negatif 
dan dapat melanjutkan per-
jalanan.(tau /lyn/mia)

 Sambungan dari Hal 1

 Sambungan dari Hal 1

 Sambungan dari Hal 1

Selasa (besok, 
Red) akan kita 
perkenalkan 

dengan Pak Bro 
(Menristek Bambang 

Brodjonegoro),’’

LAKSANA TRI HANDOKO
Kepala LIPI
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JAKARTA–Hujan deras yang 
melanda sebagian wilayah 
Jawa Tengah dan Timur bagian 
utara menyebabkan banjir di 
be berapa wilayah. Kota Semarang 
adalah salah satu yang terdam-
pak paling parah. 

Pada periode Jumat, 5 hingga 
6 Februari 2021, Stasiun 
Klimatologi Kota Semarang 
mencatat curah hujan tinggi 
hingga ekstrem di wilayah Kota 
Semarang. Wilayah Semarang 
bagian barat yakni Kecamatan 
Tugu, Ngaliyan, Mijen sebelah 
utara hingga sebagian besar 
Kecamatan Semarang Barat 
mengalami curah hujan ekstrem 
yakni di atas 150 mm per hari. 

Sementara wilayah lain 
seperti Semarang Selatan, Utara 
dan Timur, serta beberapa 
kecamatan seperti Mijen, 
Candisari, Gajahmungkur, 
Genuk, dan Pedurungan juga 
mengalami curah hujan 
intensitas sangat lebat yakni 
100-150 mm per hari. Sementara 
Kecamatan Banyumanik dan 
Tembalang mengalami curah 
hujan lebat di kisaran 50-100 
mm per hari.  

Hujan lebat hingga sangat lebat 
disertai kilat/petir terjadi pada 
Sabtu, 6 Februari 2021 pukul 
02.00 hingga 05.30 WIB me-
nyebabkan genangan di beberapa 
titik di wilayah Kota Semarang 
Provinsi Jawa Tengah. 

Stasiun Klimatologi Kota 

Semarang mencatat, peta 
sebaran curah hujan harian 
Kota Semarang pada 6 Februari 
2021 pukul 07.00 WIB menun-
jukkan sebaran curah hujan 
dengan intensitas lebat–
ekstrem. Bahkan curah hujan 
pukul 07.00 WIB di Stasiun 
Meteorologi Ahmad Yani 
tercatat sebesar 171 mm.

Curah hujan tertinggi terukur 
di Pos Hujan Beringin Kecamatan 
Ngaliyan dengan curah hujan 
183 mm, sementara curah hujan 
terendah di Pos Hujan Meteseh 
Kecamatan Tembalang yang 
tercatat 69 mm. 

Kepala Stasiun Klimatologi 
Semarang, Sukasno pada Sabtu 
lalu menyatakan bahwa pihak-
nya telah mengeluarkan 
peringatan dini cuaca ekstrem 
pada 6 Februari dari pukul 01.30 
WIB dan telah di-update pukul 
05.20 WIB. ”Kota Semarang 
termasuk salah satu wilayah 
yang masuk dalam peringatan 
dini tersebut,”  katanya. 

Berdasarkan data AWS Stasiun 
Klimatologi Semarang, hujan 
terukur sejak pukul 00.10 WIB.  
Intensitas hujan mulai mening-
kat menjadi lebat–sangat lebat 
sejak pukul 02.10 WIB. Periode 
intensitas lebat–sangat lebat  
berlangsung sampai dengan 
pukul 05.30 WIB. 

Kepala Pusat Meteorologi 
Publik BMKG Fachry Radjab 
mengungkapkan bahwa curah 

hujan ekstrem bisa saja terjadi 
pada puncak musim hujan. Di 
wilayah langit Jawa sendiri BMKG 
belum melihat adanya fenomena 
atmosfer yang khusus. ”Tapi 
dalam skala lokal memang 
kondisi udaranya labil, banyak 
pertumbuhan awan konvektif 
(kumulonimbus,Red),” kata 
Fachry kemarin (7/2).

Menurut Fachry, faktor dina-
mika atmosfer yang berpengaruh 
terhadap peningkatan curah 
hujan di Jateng sejauh ini adalah 
aktifnya angin monsun Asia  dan 
daerah pertemuan angin.   

Berdasarkan pengamatan pada 
citra satelit Himawari, awan 
konventif sudah mulai tumbuh 
pada dini hari tanggal 6 Februari 
2021 pukul 02.00 WIB dan 
semakin bertambah hingga 
menjelang pukul 07.00 WIB. 

Pertumbuhan awan tersebut 
memicu hujan yang terjadi di 
Kota Semarang dengan intensitas 
lebat sejak pukul 02.00 WIB. 
Hujan kemudian meningkat  
intensitasnya menjadi hujan 
dengan intensitas sangat lebat 
hingga ekstrem pada pukul 05:00 
sampai 06.00 WIB, dan kemudian 
mulai menurun intensitasnya 
hingga pukul 07.00 WIB.

Berdasarkan analisis terbaru, 
BMKG memperpanjang 
peringatan dini hujan lebat 
hingga sepekan ke depan untuk 
wilayah Jawa Tengah. Setidaknya 
hingga 9 Februari, empat wilayah 

yakni Kota Pekalongan, Kabu-
paten Pekalongan, Pemalang, 
dan Batang, berstatus siaga. 
Sementara wilayah lain di Jawa 
Tengah dan Yogyakarta ber-
status waspada. 

Sementara itu, banjir me-
nyebabkan sejumlah simpul-
simpul transportasi di Semarang 
seperti bandara, stasiun, dan 
pelabuhan tidak dapat beroperasi 
karena tergenang air.

Meski sempat tergenang pada 
Sabtu, Bandara Ahmad Yani 
Semarang sudah dibuka pada 
Minggu pagi kemarin. “Mulai 
Minggu pagi ini sudah bisa 
digunakan dengan catatan 
tertentu. Oleh karena itu, saya 
ingin mengecek kondisi terkini 
di bandara dan juga di stasiun 
dan pelabuhan,” kata Menteri 
Perhubungan Budi Karya 
Sumadi yang langsung bertolak 
ke Semarang. 

Terminal penumpang di 
Pelabuhan Tanjung Emas juga 
dikabarkan sempat terendam 
pada Sabtu pagi. Namun 
berdasarkan laporan Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas 
Pelabuhan KSOP Semarang, 
kondisi terminal penumpang 
di Pelabuhan Tanjung Emas 
pada Minggu berangsur-angsur 
mulai surut. KSOP Semarang 
telah menyiagakan pompa untuk 
menyedot genangan air.

Jalur kereta api juga sempat 
terganggu pada Sabtu karena 

genangan banjir. Kondisi 
Stasiun Tawang dan jalur kereta 
api di sejumlah titik hingga 
Minggu pagi ini masih tergenang 
air sehingga perjalanan kereta 
api pagi masih belum bisa 
beroperasi. Sedangkan di Stasiun 
Poncol genangan air dilaporkan 
sudah surut.

PT KAI telah melakukan 
perubahan pola operasi pada 
perjalanan kereta api jarak jauh, 
dengan mengalihkan perjalanan 
ke jalur selatan dan juga me-
lakukan pengalihan kepada 
penumpang KA dengan meng-
gunakan transportasi bus.

Menhub Budi Karya Sumadi 
langsung menggelar pertemuan 
dengan Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo di Bandara 
Ahmad Yani, Semarang pada 
Minggu (7/2) untuk membahas 
rencana aksi penanggulangan 
musibah banjir di Semarang yang 
berdampak terhadap terganggunya 
operasional di simpul-simpul 
transportasi khususnya di bandara 
dan stasiun kereta api.

Menhub menjelaskan, PT 
Angkasa Pura I juga akan 
melakukan langkah-langkah 
konkret seperti menginventari-
sasi sistem pengendalian air, 
mengoptimalkan saluran pipa, 
menambah kapasitas pompa 
air untuk menyedot genangan 
air dengan cepat, dan meng-
optimalkan tanggul yang ada 
di bandara. (tau)

Hujan Ekstrem, Jalur Kereta Tergenang

JAKARTA–Pemerintah 
daerah diberi kelonggaran 
untuk membuka sekolah tatap 
muka. Namun Kementerian 
Agama (Kemenag) meminta 
madrasah di semua jenjang 
untuk tetap menjalankan pem-
belajaran daring dari rumah. 
Di antara pertim bangan  nya 
kasus Covid-19 saat ini cen-
derung naik drastis.

Seperti diketahui sejak Januari 
lalu atau awal semester genap 
tahun pelajaran 2020/2021 
pemerintah pusat memberikan 
keleluasaan pemerintah daerah 
membuka kembali sekolah 
tatap muka. Di antara per tim-
bangannya adalah mengurangi 

dampak negatif pendidikan 
jarak jauh (PJJ).

Dirjen Pendidikan Islam 
Kemenag Ali Ramdhani 
menga takan, madrasah di 
lingkungan Kemenag saat ini 
masih berstatus belajar daring 
atau PJJ. Ketentuan ini berlaku 
untuk seluruh jenjang 
madrasah. Mulai dari madrasah 
ibtidaiyah (MI), madrasah 
tsanawiyah (MTs), dan 
madrasah aliyah (MA).

Pejabat yang akrab disapa 
Dhani itu mengakui menurut 
sejumlah laporan hasil pene-
litian, pembelajaran dari rumah 
atau PJJ menimbulkan dampak 
negatif kepada siswa. Di antara-

nya adalah gangguan psikososial 
yang dialami para siswa. Dam-
pak negatif ini di antaranya 
muncul karena anak kurang 
ber interaksi dengan guru, teman, 
dan lingkungan sekitar.

Selain itu, ditambah tekanan 
akibat sulitnya transformasi atau 
menyerap pelajaran membuat 
anak didik menjadi stres. Belum 
lagi jika ada guru yang cenderung 
memberikan banyak tugas 
kepada siswa saat melakoni PJJ 
di tengah pandemi. Selain itu, 
siswa selama belajar dari rumah 
juga berpotensi stres karena 
kekerasan dari orang tuanya.

Untuk mengatasi dampak 
tersebut, Dhani menjelaskan 

Kemenag sudah menyiapkan 
kurikulum darurat. ’’Sebenar-
nya (kurikulum darurat, Red) 
ini sudah disiapkan tahun 
lalu. Dan semakin relevan 
saat pandemi menunjukkan 
grafik naik drastis,’’ katanya 
kemarin (7/2).

Dalam kondisi darurat di 
tengah pandemi, pembelajaran 
tidak bisa berjalan normal. 
Sehingga dibutuhkan kurikulum 
darurat yang menyesuaikan 
kondisi di sekolah maupun 
kemampuan siswa. Dhani 
mengatakan dalam kurikulum 
darurat itu, pembelajaran 
menekankan pada pengem-
bangan karakter, akhlak mulia, 

dan kemandirian siswa. Se-
mentara untuk pemenuhan 
aspek kompetensi dasar maupun 
inti, tetap mendapatkan per-
hatian, tetapi dalam kadar atau 
skala tertentu.

Dhani mengatakan, sampai 
sekarang belum bisa 
dipastikan pandemi Covid-19 
berjalan sampai kapan. Untuk 
itu dia meminta seluruh 
madrasah untuk terus 
memahami dan menerapkan 
kurikulum darurat tersebut 
dengan baik. Sehingga siswa 
tidak mengalami dampak 
negatif pelaksanaan PJJ seperti 
stres berlebih atau gejala 
psikososial lainnya.(wan)

Minta Madrasah Tetap Sekolah Daring

JAKARTA–Kapolri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo memiliki pekerjaan rumah dalam 
bidang pemberantasan terorisme. Yang paling 
dinanti adalah pe nuntasan pengejaran 
Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali 
Kalora. Kelompok MIT sudah menjadi duri 
dalam daging selama beberapa periode Kapolri. 

Pengamat Terorisme Al Chaidar menjelaskan, 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo perlu untuk 
melakukan penanganan baru terhadap teroris 

tamkin atau teritorial, 
semacam MIT dan 
KKB. Teroris yang 
berbasis teritorial ini 
memang mem-
butuhkan area 
tersendiri. ”Untuk bisa 
dituntaskan pe-
nanganannya,” 
paparnya. 

Dalam penanganan 
teroris teritorial, perlu 
mengedepankan aparat 
teritorial militer. Yang 

dapat memetakan, mengevakuasi, dan 
mengisolasi wilayah per gerakan kelompok teroris. 
”Pemetaan dan isolasi inilah yang paling tepat dan 
sebenarnya sudah diamanahkan dalam UU 
Nomor 5/2018 tentang Pem berantasan Tindak 
Pidana Terorisme,” ujarnya. 

Yang perlu dipahami, teroris teritorial itu 
sangat bergantung kepada dukungan kelompok 
sipil di sekitarnya. Tanpa dukungan kelompok 
sipil itu akan sulit untuk mereka bertahan. ”Ini 
kuncinya,” terangnya kemarin. 

Menurutnya, Polri perlu untuk 
mengendalikan dan menguasai kelompok 
sipil tersebut. Bila hal itu bisa dilakukan, 
bukan tidak mungkin MIT atau KKB itu bisa 
diatasi tahun ini atau tahun depan. ”Sehingga, 
tidak lagi berlarut-larut,” jelasnya. 

Al Chaidar meyakini ke mampuan dari Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo menuntaskan pengejaran 
MIT. Menurutnya, Kapolri saat ini memahami 
dan memiliki kepekaan teritori. ”Insyaallah 
akan diselesaikan Kapolri saat ini,” paparnya. 

Sudah berulang kali kelompok MIT menebar 
teror. Yang paling baru, Desember 2020, 
kelompok MIT diduga membantai empat 
orang warga Desa Lemban Tongoa, Sigi, 
Sulawesi Tengah. Kapolri saat itu, Jenderal 
Idham Aziz bahkan sampai me merintahkan 
Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Abdul Rahman 
Baso untuk berkantor di Poso.

Namun, sayangnya hingga saat ini belum ada 
tanda ke lom pok MIT pimpinan Ali Kalora 
tertangkap. Jumlah anggota MIT diduga 
mencapai lebih dari tujuh orang. Jumlah 
anggota MIT selama ini bertambah diduga 
karena ada rekrutmen.(idr)

Kelompok Sipil Kunci 
Hentikan MIT 

Pembicaraan soal D-dimer 
ini ramai minggu lalu. Yakni 
ketika seorang pasien Covid-
19 di Semarang meninggal 
dunia. Justru setelah 10 hari 
dinyatakan covid-nya negatif. 
Sudah double pemeriksaan 
–negatif terus.

Ternyata saya kenal 
almarhum: Santoso Widjaya. 

Umur 63 tahun. Kontraktor 
listrik. Rekanan PLN sejak 
zaman dulu.

Tanggal 9 Desember 2020, 
Santoso terkena covid. Ia 
dimasukkan RS besar di 
Semarang. Tanggal 21 Desember 
dinyatakan sembuh. Hasil tes 
swab-nya negatif. Lalu di-swab 
lagi: tetap negatif.

"Suami saya itu tidak pernah 
sakit. Tidak pernah masuk rumah 

sakit," ujar Swanniwati, istrinya. 
"Ya baru sekarang ini berurusan 
dengan rumah sakit. Meninggal," 
kata Swanniwati. 

Saya menelepon Swanniwati 
kemarin. Sehari setelah dia 
tampil di CNN Indonesia. 
Swanniwati menceritakan semua 
yang dialami suami. Kini 
Swanniwati memang ingin agar 
jangan ada orang lain senasib 
dengan suaminya. Yakni mening-

gal justru setelah dinyatakan 
sembuh dari Covid-19.

"Pokoknya memeriksakan 
D-dimer itu penting. Biar pun 
sudah dinyatakan sembuh dari 
covid. Bisa saja masih terjadi 
pengentalan darah," ujar 
Swanniwati.

Itulah yang dialami suami 
Swanniwati. Sang suami se-
benar nya minta pulang tanggal 
22 Desember itu. Dokter juga 

Penantian D-dimer

WARGA lokal menyebut 
Canggu di Kuta Utara, Badung, 
Bali, sebagai Kampung Bule. 
Turis asing begitu mudah 
ditemui di sana. Jumlahnya 
mencapai ribuan orang. Di 
jalanan Canggu, terutama yang 
menuju arah pantai, banyak 
bule berpakaian terbuka yang 
berseliweran mengendarai 
motor. Begitu pula resto, kafe, 
dan miniclub yang dipenuhi 
imigran Barat.

Canggu adalah salah satu 
spot wisata favorit para 
pelancong mancanegara. Selain 
terdapat pantai eksotis, fasilitas-
fasilitas penunjang wisata juga 
menjamur di perkampungan 
yang berjarak sekitar 20 kilo-
meter dari Bandara Inter-
nasional Ngurah Rai tersebut. 
Mulai hotel, vila, resto, kafe, 
bar, kelab, spa, pusat perbelanja-
an, studio yoga, sports center, 
hingga studio tato.

Canggu dikenal sebagai jujukan 
backpacker atau wisatawan 
dengan bujet minim. Bila di-
bandingkan dengan spot wisata 
lain di Bali, harga kebutuhan 
sehari-hari di Canggu terbilang 
paling terjangkau.

Khususnya makanan, minu-
man, serta ongkos sewa 
penginapan. Penginapan low-
budget itu bisa dilihat di 
beberapa aplikasi traveling.

Canggu juga dikenal sebagai 
surganya turis digital nomaden 
(biasa juga disingkat digital 
nomad) atau pengembara digital. 

Mereka mudah didapati di co-
working space di perkampungan 
yang masih memegang kuat 
adat dan tradisi Bali tersebut. 
Umumnya, di setiap ruang kerja 
bersama itu tersedia akses 
internet berbayar.

Co-working space biasanya 
menjadi satu dengan resto atau 
kafe. Jawa Pos (Radar Bogor 
Group)  mengunjungi salah satu 
co-working space di Canggu 
pekan lalu (27/1). Di salah resto 
bergaya tropical modern, co-
working space terletak di bagian 
dalam. Belasan orang serius 
meng hadap laptop masing-
masing.

Mereka duduk berjarak satu 
sama lain sambil menikmati 
suguhan. ”Sehari bisa ada 50 
orang (pengunjung resto, Red), 
kadang bisa lebih,” kata Ichi 
Yamada, pengelola resto dan 
co-working space tersebut.

Resto plus co-working space 
itu berdiri sekitar 2,5 tahun 
lalu. Mayoritas pengunjungnya 
adalah turis dari berbagai 
negara yang menetap sementara 
di Bali, khususnya di Canggu. 
Resto dengan fasilitas co-
working space di Canggu 
memang diminati para turis.

Berdasar pantauan, biasanya 
resto-resto itu ramai sejak pagi 
hingga sore. Pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) saat pandemi Covid-19 
memaksa pengelola harus 
menutup resto lebih awal 
daripada biasanya. ”Jam 8 
(malam) harus tutup,” ujar pria 
berkewarganegaraan Jepang 

tersebut. Ichi menyatakan, 
fenomena co-working space di 
Bali, khususnya Canggu, 
belakangan cukup marak. Pria 
kelahiran Tokyo itu menyebutkan 
bahwa mayoritas turis yang 
datang ke co-working space 
miliknya merupakan pengem-
bara digital dari Eropa dan 
Amerika. ”Mereka mengontrol 
(pekerjaan) di sini (co-working 
space),” ungkap pria yang 
sudah 12 tahun tinggal di 
Indonesia tersebut.

Istilah digital nomaden ada 
sejak beberapa tahun terakhir. 
Sebutan itu merujuk pada 
seseorang yang bekerja secara 
online dan berpindah-pindah 
tempat. Para pengembara digital 
umumnya bekerja sambil liburan 
alias workcation. Di kalangan 
milenial, workcation tengah 
menjadi tren. Apalagi saat 
pandemi sekarang ini. Ichi 
mengungkapkan, mayoritas 
pengembara digital yang nong-
krong di restonya menggeluti 
bidang kerja pemrograman 
digital (programming) dan 
pasar online (e-commerce). 
Khusus e-commerce, tidak 
sedikit digital nomaden yang 
menjadi drop shipper beberapa 
aplikasi perdagangan online 
luar negeri. Sebut saja Shopify 
dan Amazon.

Dropshipper adalah seseorang 
yang membuat toko online 
sebagai perantara penjualan 
berbagai barang dari penyuplai. 
Kebanyakan penyuplai berada 
di Tiongkok. Dropshipper juga 
bisa diartikan jembatan antara 

pembeli dan supplier. Lewat 
sistem itu, dropshipper tidak 
perlu repot-repot menyewa 
gudang karena barang yang 
dipesan akan dikirim penyuplai 
ke alamat pembeli.

Sebagai warga negara asing 
(WNA) yang telah menetap 
lama di Bali, Ichi mengakui 
bahwa pengembara digital 
cukup membantu ekonomi 
daerah di tengah geliat wisata 
yang lesu akibat pandemi 
Covid-19. Sebab, kata dia, 
digital nomaden menyumbang 
pemasukan yang tidak sedikit 
bagi usaha mikro di Pulau 
Dewata. ”Mereka (digital 
nomaden) belanja makanan, 
minuman, dan penginapan. 
Selain pariwisata, ini harus dilihat 
sebagai cadangan (pemasukan 
warga lokal),” paparnya. Selain 
itu, Ichi menyebut skill para 
digital nomaden bisa 
dimanfaatkan untuk membantu 
warga lokal memasarkan produk 
dalam negeri ke pasar 
internasional. Menurut Ichi, 
jiwa wirausaha digital nomaden 
umumnya lebih tinggi ketimbang 
turis-turis biasa. Begitu juga jiwa 
sosial mereka. ”Karena 
kebanyakan sudah lama menetap 
di Bali,” ujarnya. Dalam situasi 
pandemi, kata Ichi, mereka bisa 
bergerak lebih cepat dalam 
mengum pulkan pundi-pundi 
uang secara online. ”Contohnya, 
daun kelor itu saja bisa 
dipromosikan ke luar negeri 
oleh digital nomaden,” ungkap 
pria 44 tahun tersebut.(tyo/
c14/fal)

Mayoritas Geluti 
Pemrograman Digital dan Pasar Online

 Sambungan dari Hal 1

 Sambungan dari Hal 1

 Sambungan dari Hal 1 sudah membolehkan. Tapi sang 
istri minta agar sang suami tidak 
perlu pulang dulu. Beres kan 
dulu sakit lain akibat covid.

Kebetulan, tanggal itu, 
Swanniwati sendiri masih di  
rumah sakit. Dia sengaja 
opname satu minggu. Dia pilih 
opname di rumah sakit di luar 
Kota Semarang. Di Mranggen. 
Masuk Kabupaten Demak, 
sebelah timur Semarang.

Swanniwati pilih rumah sakit 
itu karena kenal pemiliknya. 
Sang teman sebenarnya tidak 
menyarankan Swanniwati 
opname. Keadaannya baik. Tidak 
ada keluhan. Tapi dia ingin lebih 
sehat. Setelah suami dan dua 
anaknya terkena covid.

Tanggal 22 Desember itu, 
ketika Santoso dinyatakan 
sembuh dari covid, Swanniwati 
opname di Mranggen. Lalu 
sang suami dipindah ke lantai 
atas –untuk pasien yang non-
covid. Ia ingin dokter menyem-
buhkan sisa infeksi di paru-
parunya –akibat covid.

Keesokan harinya, Santoso 
justru sulit bernapas. Tiba-tiba 
saja. Sampai harus dimasukkan 
ke ICU non-covid. Dipasangi 
ventilator. 

Setelah diperiksa, D-dimer 
Santoso ternyata di level 6.000. 
Santoso tidak pernah lagi keluar 
dari ICU. Sampai ia meninggal 
dunia tanggal 1 Januari, tepat 
di tahun baru 2021. 

Ia berstatus bukan meninggal 
karena covid. Juga bukan karena 
paru-paru. Tapi karena jantung. 

Jantungnya berhenti. Ada 
sumbatan D-dimer di dalam 
jantung itu.

Saya tidak bisa mendapat 
angka ini: berapa D-dimer 
Santoso saat dinyatakan 
sembuh dari covid itu. Istrinya 
belum siap dengan angka itu, 
masih di tangan anaknya.

Swanniwati sendiri seorang 
pengusaha herbal. Ia menjual 
ramuan dari Kalteng dan 
Tiongkok. Kakeknya Tionghoa 
kelahiran Tiongkok. Neneknya 
orang asli Dayak, Kalteng.

Orang Semarang juga me-
ngenal Swanniwati sebagai 
orang yang bisa menghilang-
kan tahi lalat. Dengan ramuan 
itu. Sudah lebih 30 tahun ia 
praktik menghilangkan tahi 
lalat di Semarang. 

" D - d i m e r  m e m a n g 
menakutkan para dokter di 
ICU covid," ujar Prof. Dr. Med 
Puruhito, dr SpB TKV, ahli 
bedah jantung terkemuka dari 
Unair Surabaya. 

Apalagi keberadaan detail 
D-dimer masih terus diselidiki. 
Demikian juga bagaimana 
mengatasinya.

D-dimer adalah munculnya 
''cendol-cendol'' di dalam 
darah. Lapisan protein tertentu 
dalam darah menyatu dengan 
''teman sejenis'' sehingga 
membentuk gumpalan kecil-
kecil. Saking kecilnya, gumpalan 
itu tidak terlihat oleh mata. 
Bisa dilihat oleh mikroskop. 
Gumpalan itulah yang saya 
sebut cendol. 

Itu bukan sekadar pengentalan 
darah. Beda. Kalau ''pengen-
talan darah'' kesannya seluruh 
darah itu mengental. Bukan 
itu. Darah penderita covid 
memang bisa mengental. Bisa 
juga tidak. Tapi di darah yang 
tidak mengental pun bisa 
muncul ''cendol-cendol-kecil'' 
itu. ''Cendol-cendol'' itu ikut 
mengalir di dalam darah. Bisa 
menyumbat. 

Saya bukan dokter. Maafkan 
kalau penggambaran itu 
salah. Anggap saja tulisan 
ini tidak ada.

''Cendol'' yang ikut mengalir 
di dalam darah itulah yang 
berbahaya. Apalagi kalau 
jumlahnya banyak. Ia bisa 
berhenti di jantung dan 
menyumbat saluran darah 
di jantung. Apalagi kalau 
''cendol-cendol'' lainnya ikut 
nimbrung di situ.

Kalau cendol itu berhenti di 
saluran darah di otak, terjadilah 
stroke. Kalau berhenti di paru 
terjadilah sesak napas. Dalam 
hal Santoso tadi, ''cendol'' itu 
berhenti di jantung.

Waktu saya boleh keluar dari 
RS Premier Surabaya lalu, 
D-dimer saya masih 1.130. 
Masih sangat tinggi dari 
normalnya, maksimum 500. 

Pagi ini saya akan tes D-dimer 
lagi. Saya harus hati-hati. 
Jangan-jangan naik –meski 
harapan saya turun.

HUKUM

Penyebab meningkatnya 
tinggi air muka (TMA) Bendung 
Katulampa juga dipengaruhi 
hujan deras di kawasan Puncak. 
Sejak pagi kemarin, petugas 
di bendungan mencatat, TMA 
di Bendung Katulampa Bogor 
mencapai 130 sentimeter dan 
berstatus siaga 3. 

Koordinator Satuan Unit 
Pelaksana Ciliwung Katulampa, 

Andi Sudirman memaparkan, 
TMA Bendung Katulampa Bogor 
dilaporkan mencapai 130 
sentimeter pada pukul 07.00 
WIB. Kemudian kembali turun 
ke 120 sentimeter pada pukul 
08.00 WIB. Akan tetapi statusnya 
masih sama, siaga 3.

Menurutnya, dengan kondisi 
itu, luapan Sungai Ciliwung 
akan tiba di Ibu Kota Jakarta 
sekitar 8 sampai 12 jam ke 
depan. Andi meminta warga 

yang tinggal di bantaran 
Sungai Ciliwung atau wilayah 
yang kerap terdampak oleh 
luapan Sungai Ciliwung untuk 
tetap waspada.

“Debit air yang ke Jakarta 
melalui Sungai Ciliwung itu 
tidak cuma dari kawasan 
Puncak sebagai hulu Ciliwung, 
bisa saja debit air bertambah 
dari kawasan tengah seperti 
Kabupaten Bogor dan Depok,” 
jelas Andi.(dka/c)

Warga Bantaran Ciliwung 
Diminta Waspada

Jenderal Listyo Sigit 
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Hal itu diungkapkan Kepala 
Seksi Data dan Informasi Sta-
siun Klimatologi Bogor, Hadi 
Saputra kepada Radar Bogor, 
Minggu (7/2). Menu rutnya, 
kondisi cuaca yang terbilang 
’’labil” itu memang dipengaruhi 
oleh musim hujan yang telah 
memasuki klimaksnya. 

Hujan akan turun hampir 
setiap hari. Kadang-kadang 
mengguyur dengan intensitas 
tinggi. Di lain waktu, mengguyur 
hanya sebentar.

’’Potensinya kalau kondisi 
seperti ini (hujan terus) masih 
dalam dua hingga tiga hari ke 
depan. Sebab sekarang kan 
puncak musim hujan. Jadi, 
proses itu biasanya akan 
berlangsung pada akhir Januari 
sampai pertengahan Februari,” 
paparnya.

Hujan itu juga tak hanya 
berpe ngaruh terhadap situasi 
di Kota Bogor sendiri. Secara 

umum, musim hujan berdam-
pak terhadap wilayah Bogor 
Raya. Apalagi kumpulan awan-
awan mendung yang berpotensi 
hujan juga terjadi setiap hari. 
Tak perlu heran jika matahari 
sama sekali tak terlihat selama 
beberapa hari ke depan. 

Meskipun puncak hujan 
bera khir pada pertengahan 
Februari, namun musim hujan 
masih akan lebih panjang. Dia 
memperkirakan, musim hujan 
akan berjalan hingga April. 
Hanya saja, intensitasnya sudah 
tergolong normal. Kon disi 
langit berawan juga tidak akan 
terjadi setiap hari.

’’KaIau hujan dengan angin 
kencang kemarin itu disebab-
kan oleh belokan angin di 
wilayah kita (Bogor). Kan di 
selatan (pulau) Jawa ada teka-
nan rendah. Angin kan saat 
ini bertiup dari Asia menuju 
Australia. Jadi, kalau wilayah 
kita menjadi belokan nya, angin 
akan menjadi sangat kencang 

(ekstrem). Kondisi itu masih 
berpotensi juga ter jadi sampai 
April,” tuturnya.

Dia mengimbau masyarakat 
untuk tetap waspada selama 
musim hujan. Potensi bencana 
longsor yang paling riskan terjadi 
di wilayah Bogor. Kewaspadaan 
masyara kat harus tetap diuta-
makan. ’’Peralihan (musim hujan 
ke kema rau) nanti banyak keja-
dian. Mungkin ada angin puting 
beliung, hujan lebat dalam waktu 
singkat bersama petir, bahkan 
bisa juga terjadi hujan es,” 
sambungnya.

Kepala Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kota 
Bogor, Priyatnasyamsah, 
berula ng kali telah mewanti-
wanti agar masyarakat meni-
ngkatkan kewaspa daannya. 
Meski perso nel BPBD juga 
telah disiagakan selama musim 
hujan, potensi bencana yang 
terjadi sewaktu-waktu tak bisa 
diprediksi. Antisi pasi terhadap 
risiko yang lebih besar penting 

dilakukan. 
Sebut saja longsor dan 

pergeseran tanah yang juga 
sempat terjadi di Kota Bogor, 
Minggu (7/2). Itu lantaran 
hujan yang mengguyur sejak 
pagi. Bahkan, hujan di daerah 
hulu membuat debit air Sungai 
Ciliwung meluap tak terkendali. 
Tinggi muka air (TMA) di Ben-
dung Katulampa sempat me-
nyen tuh angka 130 sentimeter 
dengan status siaga 3.  Alhasil, 
area permukiman yang berada 
di bantaran sungai tersebut 
terkena imbasnya.

’’Tanah longsor tebingan 
terjadi di pinggir Sungai Cili-
wung dan di belakang rumah 
milik Ibu Chrisma Albandjar, 
yang dihuni satu KK. Dam-
paknya, tembok penahan tanah 
(TPT) pada pagar bela kang 
rumah menjadi ambruk 
terbawa material longsoran 
serta mengancam rumah 
tersebut. Tidak ada korban 
jiwa,” tandasnya.(mam/c)

Puncak Musim Hujan 
hingga Pertengahan Februari

menerawang jauh demi 
mencari tahu penyebabnya.

Kelak, dia akhinya tahu pe-
nye bab ayam-ayam itu mati. 
Per na pasan hewan itu ter-
ganggu karena pengaruh unsur 
amoniak dari kandang itu 
sendiri. Jerami, sebagai tempat 
tidurnya, bercampur dengan 
kotoran ayam-ayam itu. Jerami 
yang jarang ’’dibalik” oleh 
penjaga kandang sangat meme-
ngaruhi produktivitas ternak 
ayam tersebut.

Pengalaman itulah yang 
kemudian menginspirasi Dhipa 
untuk membuat teknologi 
robotik Chirofarm untuk 
mengatur pakan dan alas tidur 
ternak ayam, beberapa tahun 
kemudian. 

Teknologi besutannya bersa-
ma Muhammad Banyu Baskoro 
itu berhasil membawa pulang 
medali emas dalam ajang Indo-
nesia Youth Robot Competition 
(IYRC) pada tahun lalu.

’’Ada lima sistem otomatis 
untuk mendukung aktivitas 
di kandang. Yaitu robot pemeli-
haraan alas kandang, instalasi 
pakan ayam, air minum, peng-
angkatan instalasi, dan penga-
turan suhu. Waktu bikinnya 
kira-kira dalam sebulan,” ucap 

Dhipa yang disambangi Radar 
Bogor, Minggu (7/2).

Anak berusia 11 tahun itu 
ditemani kedua orang tuanya. 
Dia terlihat sibuk mengutak-
atik pemrograman laptop di 
hadapannya. Sementara teman-
nya, Banyu, terlihat menyusun 
beberapa perangkat yang akan 
dijadikan perangkat robotik. 
Orang tuanya juga menemani 
aktivitas tersebut.

Sebenarnya, Chirofarm bukan 
produk pertama yang diciptakan 
kedua anak tersebut. Mereka 
telah melakoni dunia pemro-
graman dan robotik sejak dua 
tahun silam. Total, ada lima 
proyek yang berhasil mereka 
lahirkan. 

Kelima proyek itu juga telah 
malang melintang dalam 
kompetisi robotik tingkat 
nasional. Tak jarang, saingan 
mereka berasal dari kalangan 
mahasiswa hingga orang 
dewasa.

Salah satunya, proyek robotik 
Smart Home dan Security 
System yang sempat diperaga-
kannya, Minggu (7/2). Proyek 
itu berupa sistem keamanan 
rumah berbasis sensor dari 
keberadaan pencuri atau orang 
asing. Sebuah alarm akan 
otomatis berbunyi jika seseo-
rang memanjat atau melewati 

pagar rumah. Alarm itu akan 
mengirimkan notifikasi ke 
gadget atau smartphone secara 
otomatis.

Banyu dan Dhipa memang 
terpaut usia satu tahun. Akan 
tetapi, keduanya memiliki 
keahlian yang saling meleng-
kapi. Sebut saja Banyu, berse-
kolah di SMPN 5 Bogor, lebih 
condong dengan desain-desain 
model robotik. 

Sedangkan, Dhipa, bersekolah 
di SD Taruna Bangsa Sentul 
bertugas sebagai programmer 
yang menyusun kode-kode 
spesifik agar robot bisa berope-
rasi. ’’Awalnya, suka bongkar  
remote TV di rumah, sampai 
kalau ada barang lainnya juga 
diminta untuk tak dibuang,” 
ungkap ibu Dhipa, Deliana.

Ketertarikan sejak kecil itulah 
yang berusaha diarahkan 
Deliana ke jalurnya. Meski 
dirinya tak memiliki basic IT, 
Delianan dan sang suami justru 
mendukung kegemaran 
tersebut. Mulai dari mengarah-
kannya lewat ekstrakurikuler 
di sekolahnya hingga memper-
dalamnya melalui kursus 
robotik. 

Dari kursus itu pula, Dhipa 
berkawan dan menjalin lebih 
banyak kolaborasi robotik 
dengan Banyu. Anak berusia 

12 tahun itu menjadi pelengkap 
bagi Dhipa dalam merancang 
lebih banyak robot di masa 
depan. Pasalnya, ketertarikan 
Banyu dalam dunia desain 
bentuk dan model itu diawali 
dengan mainan-mainan 
berbentuk Lego. Sebagian besar 
model robotik mereka selama 
ini juga mengambil material 
bahan lego, khas anak-anak.

Ibu Banyu, Tintin, juga sangat 
mendukung ketertarikan 
mereka dalam dunia robotik. 
Menurutnya, banyak pengala-
man yang telah ditorehkan 
keduanya dalam berbagai event 
berskala nasional maupun 
internasional. 

Tujuan utamanya bukan 
sekadar mencari gelar atau 
juara. Mereka hanya diarahkan 
untuk memperbanyak penga-
laman dan jam terbang sebelum 
terjun ke proyek yang lebih 
kompleks.

Target selanjutnya, kata 
Tintin, mereka bakal mengikuti 
kom petisi robotik skala interna-
sional di Rusia pada tahun ini. 
Akan tetapi, rencana itu masih 
melihat situasi pandemi yang 
menyerang secara global. 
Alternatifnya, seluruh peserta 
untuk kompetisi itu disebut-
sebut akan melakoni kompetisi 
secara online.(mam/d)

Lahirkan Lima Poyek Robotik, 
Targetkan Kompetisi di Rusia

Hal tersebut dibuktikan de-
ngan bantuan sembako 
sebanyak 200 paket untuk 
warga yang sedang isolasi 
karena terpapar Covid-19.

Paket bantuan lansung dijem-
put Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol. Susatyo Purnomo 
Condro di kantor partai berlam-
bang pohon beringin itu di 
Jalan Cikuray.

Ketua Dewan Pertimbangan 
DPD Golkar Kota Bogor, Tauhid 
J. Tagor mengungkapkan, 
kegiatan tersebut sebagai langkah 
kontribusi terhadap program-
program yang digulirkan Polresta 
Bogor Kota. “Kami di sini ketika 
mende ngar ada program Peduli 
Isolasi Mandiri langsung 
berkumpul dan bagaimana 
caranya dapat membantu. 
Alhamdulillah, terkumpul 200 
paket sembako yang mudah-

mudahan bisa bermanfaat dan 
meringankan beban rekan-
rekan yang terpapar Covid-19,” 
urai Tagor, Sabtu (6/2).

Tagor menambahkan, sejak 
Covid-19 merebak di Kota 
Bogor, pihaknya sudah meng-
am bil langkah-langkah untuk 
mendukung upaya mencegah 
penyebaran dengan terjun 
langsung ke masyarakat. 

’’Sebelumnya, kegiatan seperti 
ini sudah rutin kami lakukan 
sejak pandemi berlangsung. 
Kemudian, pembagian masker 
serta hand sanitizer gratis 
kepada warga,” jelasnya.

Kombes Pol. Susatyo 
mengung kapkan, program 
tersebut sebagai salah satu 
langkah mendukung upaya 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bogor dalam me mutus mata 
rantai penye baran Covid-19. 

’’Dalam empat minggu tera-
khir, beberapa program telah 

diluncurkan, Satgas Khusus 
PPKM, Pemburu Pela ng gar 
PPKM, Crowd Free Road, Polisi 
RW, dan Peduli Isolasi Mandiri,” 
kata Susatyo. 

Dalam program Peduli Isolasi 
Mandiri tersebut, pihaknya 
ingin menampilkan dua sisi. 
Selain melakukan tindakan 
tegas terhadap pelanggar 
protokol kesehatan (prokes).

Di sisi lain, pihaknya juga 
memikirkan masyarakat yang 
harus menjalani isolasi mandiri 
dan mengajak masyarakat yang 
sehat untuk mampu 
membantu.

’’Insyaallah saya punya niat 
tulus, saya siap datang menjem-
put satu per satu. Saya juga 
ingin program Isoman bukan 
nilai bantuannya, tetapi energi 
positif dari semua komponen 
masyarakat yang bersama-sama 
memerangi melawan Covid-
19,” ujarnya.(dka/c)

Golkar Kirim 200 Paket Sembako

Rektor Institut Pertanian 
Bogor (IPB) yang juga Ketua 
De wan Pembina SEAMEO 
BIOTROP, Prof. Arif Satria 
mengu ngkapkan, kedua konsep 
tersebut dimaknai sebagai 
kemudahan dan fleksibilitas 
bagi para peserta didik untuk 
memperoleh akses pendidikan 
di mana saja dan kapan saja, 
sesuai minat, bakat, dan 
kemampuan.

SEAMEO Outlook Pendidikan 
21, kata dia, diselenggarakan 
untuk memberikan pandangan 
mengenai arahan sinergi yang 
dapat dilakukan oleh tujuh 
SEAMEO Centre di Indonesia 
dalam mendukung kedua 
program tersebut bersama 
sekolah, mitra kerja sama, 
perguruan tinggi, pemangku 
kebijakan, dan stakeholder 
lainnya.

’’Perlu adanya perubahan 
pola pikir, growth mindset harus 
lebih dari fixed mindset. Kita 
berharap guru dan dosen yang 
hebat adalah yang menggerakan 
siswa untuk terus berpikir 

mengarah pada kemajuan,” 
kata Arif.

Di tempat yang sama, 
mewakili tujuh SEAMEO Centre 
di Indonesia, Zulham syah 
Imran yang juga Direktur 
S E A M E O  B I O T R O P 
menyampaikan, tujuhSEAMEO 
Centre di Indonesia memiliki 
keunikan masing-masing. 

Demi merespons kebijakan 
Kemendikbud tentang Merdeka 
Belajar dan Kampus Merdeka, 
Regional Centre di Indonesia 
telah melakukan berbagai 
kajian dan menerapkan model 
pembe lajaran untuk mem-
bentuk peserta didik menjadi 
unggul dan berkarakter Pan-
casila. Hal yang sama juga 
dilaku kan terhadap peng ajar, 
guru, dan dosen menuju guru 
dan dosen penggerak.

’’Dalam pengembangan 
model pembelajaran ini, 
tentunya ketujuh Regional 
Centre di Indonesia sudah 
melakukan perubahan pende-
katan dari model teaching base 
menjadi student centers, artinya 
pelajar dan mahasiswalah yang 
menjadi pusat perhatian dan 

berperan lebih aktif serta guru 
dan dosen yang lebih berperan 
sebagai fasilitator juga mediator. 
Namun demikian, fungsi guru 
dan dosen sebagai pendidik 
tetap menjadi urainya utama 
dari ketujuh Regional Centre”, 
ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala 
Biro Kerja Sama dan Hubungan 
Masyarakat pada Kemendikbud, 
Hendarman yang hadir sebagai 
pembicara utama menyam-
paikan bahwa pemerintah 
telah mencanangkan tujuh 
episode transformasi pendi-
dikan Indoensia yang dapat 
menjadi rujukan dalam 
program Merdeka Belajar.

Lebih lanjut, kata Hendarman, 
Merdeka Belajar tidak terhenti 
karena tekanan pandemi Covid-
19. Oleh karena itu, Kemen-
dikbud telah menetapkan 
sepuluh strategi dalam Merdeka 
Belajar.

Mengakhiri sambutannya, 
dia menyampaikan, tujuh 
SEAMEO Centre di Indonesia 
berpeluang untuk dapat 
memberikan dukungan, yang 
pertama memperkuat para 

instruktur atau pengajar 
program pendidikan guru, 
melalui program pengembangan 
guru atau tenaga pendidik.

Kedua adalah konektivitas 
digital, dengan meningkatkan 
literasi digital guru dan siswa 
dan mengembangkan ’’next 
generation school spaces”. 
Ketiga, sambung dia, mewujud-
kan kolaborasi antara peneliti 
kelas dunia dengan peneliti 
lokal dengan menjadi ’’peng-
hulu” mmenggunakan jejaring 
yang dimiliki.

’’Keempat adalah memberikan 
kesempatan pihak swasta untuk 
memberikan pelatihan 
bersertifikat bagi guru dengan 
melibatkan sosok-sosok yang 
memiliki pengalaman industri 
untuk mengisi webinar,” 
urainya.

Selanjutnya, kelima, mendu-
kung program hak tiga semester 
di luar kampus melalui program 
training, magang, dan riset di 
setiap centre dengan membantu 
membangun sinergi antara 
centre dan menyiapkan SDM 
masa yang akan datang.
(dka/b)

Merdeka Belajar lewat Outlook 21 Ritual menyambut Imlek 
berlangsung seperti biasa di 
beberapa tempat ibadah. Salah 
satunya, Vihara Dhanagun yang 
merampungkan pemandian 
rupang, Minggu (7/2). Sekitar 
80 rupang menjadi pemungkas 
sejumlah rangkaian ritual yang 
akan dilakukan vihara itu 
menjelang perayaan Imlek.

’’Iya, hari ini rangkaian tera khir 
(menyambut Imlek). Besok (hari 
ini) tidak ada lagi rangka ian 
acaranya. Sebab kita juga me-
ngimbau agar perayaan Imlek 
kali ini lebih sederhana,” ungkap 
Wakil Ketua Yayasan Vihara 
Dhanagun, Frankie Sibbald 
kepada Radar Bogor.

Dia menyebutkan, tak ada 
perbedaan mendasar dalam 
menyambut ibadah tahunan 

itu. Pihaknya hanya menerapkan 
aturan sebagaimana yang 
diimbau pemerintah untuk 
menekan kasus Covid-19. 

Tak terkecuali, mewajibkan 
rapid test antigen kepada 
seluruh pengelola, karyawan, 
hingga umat yang terlibat dalam 
ritual pencucian rupang.

’’Dari segi suasana, tentu 
banyak perbedaan ya. Sebab 
perayaan tahun lalu belum 
sampai pandemi. Tahun ini, kita 
juga harus mengurangi kumpul-
kumpul dan keramaian. Jadi, 
habis sembahyang (di vihara), 
pulang. Terus, nanti tahun baru 
Imlek, sembah yang nya kita 
imbau di rumah masing-masing 
meskipun vihara tidak ditutup,” 
papar Frankie.

Pengunjung di tempat-tempat 
ibadah juga telah dibatasi hingga 
maksimal 50 persen dari 

kapasitasnya. Hal tersebut telah 
diterapkan Vihara Dhana gun. 
Pengunjung untuk momen Imlek 
juga akan ditekan seminimal 
mungkin. 

’’Pengunjung paling banyak 
kalau untuk hari-hari biasa 
cuma sampai 150 orang atau 
malah setengahnya. Malah kita 
tidak pernah sampai 50 persen 
(batas maksimal) sih selama 
pandemi ini,” imbuhnya.

Selain itu, Vihara Dhanagun 
juga ikut terkena imbas 
penutupan Jalan Suryakencana 
selama akhir pekan. Hanya 
saja, kata Frankie, penutupan 
itu sama sekali tak banyak 
berpengaruh pada kondisi 
vihara. Baginya, ditutup atau 
tidak, umat yang datang untuk 
bersembahyang di tengah 
pandemi juga sudah berkurang.
(mam/c)

Imlek Tahun Ini Berbeda

Lumpur Ciliwung Ganggu Pasokan Air
Direktur Teknik (Dirtek) Pe-

rum da Tirta Pakuan, Ardani 
Yusuf mengakui, kekeruhan air 
yang sampai ke pengolahan air 
bersih mencapai 2.700 NTU. 
Kekeruhan itu telah terjadi sejak 
Sabtu (6/2) kemarin. Hanya saja, 
tingkat kekeruhan nya cukup 
fluktuatif. Levelnya sempat turun 
di angka 1.100 NTU.

Menurutnya, debit sungai 
yang membawa lumpur itu 
sangat mempengaruhi sistem 
pengolahan air bersih di IPA 

Katulampa. Demi mengejar 
kualitas yang tetap baik sampai 
ke pelanggan, mereka harus 
menu runkan sedikit debit di 
pengo lahan. Level yang 
ditentukan itu paling optimal 
agar kualitas air tak terganggu 
meskipun pasokan agak 
tersendat.

’’Kekeruhan masih fuktuatif. 
Sebab kita juga harus membu-
ang banyak lumpur demi 
mempertahankan kualitasnya. 
Produksi juga masih terus 
berjalan, cuma level agak 
rendah,” bebernya saat dikonfir-

masi Radar Bogor, Minggu 
(7/2).

Kondisi tersebut berpotensi 
menyebabkan gangguan pada 
sistem pengolahan air. 
Gangguan pengaliran menyasar 
wilayah zona VII yang meliputi 
sebagian wilayah Bogor Timur 
dan Bogor Utara. Mulai dari 
Cimahpar, Perumahan MBR, 
Pajajaran Regency, Parung 
Benteng, hingga Perum Kemang 
Regency.

Dia menargetkan, peningkatan 
level reservoir bisa dilakukan 
pada malam hari. Itu lantaran 

pemakaian pelanggan agak 
menurun. Dengan begitu, 
pasokan air bersih untuk hari 
berikutnya bisa dinormalkan 
kembali. 

Tak ketinggalan, masyarakat 
diminta untuk menampung 
air selama musim hujan ini. 
Lantaran dikhawatirkan 
gangguan kembali berulang 
selama puncak musim hujan 
dalam seminggu ke depan.

Persoalan itu sebenarnya 
bukan hal baru bagi Perumda 
Tirta Pakuan. Ardani mengakui, 
gangguan pasokan air karena 

tingkat kekeruhan yang tinggi 
selalu terjadi setiap tahunnya. 
Musim hujan tak pernah absen 
terjadi di wilayah Bogor. 
Kendala itu menjadi titik tolak 
evaluasi yang dilakukan 
Perumda Tirta Pakuan.

’’Ada beberapa evaluasi yang 
bisa dilakukan (sebagai solusi), 
terutama dalam pembuangan 
lumpur. Mungkin, kita harus 

membuang bekas dari (enda-
pan) kemarin ya, yang sempat 
mencapai 42.000 (NTU) dengan 
kekeruhan tinggi. Kalau misal-
kan normal, kita akan melaku-
kan pembersihan WTP di 
sedimen dan filter. Di situ juga 
memengaruhi,” paparnya.

Dia juga menggadang-gadang 
untuk penambahan pompa 
untuk pengurasan lumpur di 

dalam sedimen. Hanya saja, 
pihaknya perlu melakukan 
kajian terhadap evaluasi 
tersebut. Tahun ini, kata Ardani, 
solusi terhadap permasalahan 
rutin tersebut akan dikaji 
timnya. Harapan Ardani, tingkat 
kekeruhan tinggi tak akan lagi 
mengganggu atau mengurangi 
debit pasokan air yang sampai 
ke pelanggan.(mam/c)
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Lumpur Ciliwung 
Ganggu Pasokan AirGanggu Pasokan Air

NARADHIPA tertegun. Dia me-
ngelus-elus ayam yang mati di kan-
dang peternakan milik ayahnya. 
Hatinya tak sampai hati melihat 

banyak ayam yang mati dengan 
kondisi yang sama. Pikirannya 

Melihat Kreativitas para Pelajar Bogor

Lahirkan Lima Poyek Robotik, Targetkan Kompetisi di Rusia
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Puncak Musim 
Hujan hingga 
Pertengahan 

Februari
BOGOR–Kondisi hujan yang sering berubah-

ubah dalam waktu singkat, masih akan berlang-
sung di Kota Bogor. Diperkirakan, hujan semacam 
itu akan terus terjadi selama dua sampai tiga 
hari ke depan.

BOGOR–Pasokan air bersih di wilayah timur 
dan utara Kota Bogor, terganggu. Pasalnya, 
air yang dipasok Perumda Tirta Pakuan dari 
Sungai Ciliwung itu mengalami tingkat 
kekeruhan dan lumpur yang cukup besar.

Merdeka Belajar 
lewat Outlook 21

BOGOR–Tujuh SEAMEO Centre di Indonesia 
meluncurkan program terbaru SEAMEO Outlook 
Pendidikan 21, Sabtu (6/2). Selain itu, dihelat juga 
diskusi daring perdana dengan mengusung tema 
’’Merdeka Belajar Era New Normal Covid-19’’.

Golkar Kirim 
200 Paket Sembako

BOGOR–Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
Golkar Kota Bogor, ikut membantu program Peduli 
Isolasi Mandiri (Isoman) yang diinisiasi Polresta 
Bogor Kota.

Berbagai kreasi robot unik telah lahir dari tangan dingin 
dua pelajar asal Bogor, Muhammad Banyu Baskoro dan 

Nyoman Satria Wirya Naradhipa. Kolaborasi keduanya bisa 
menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya.

Laporan: IMAM RAHMANTO

 LUMPUR...Baca Hal 11

 MERDEKA...Baca Hal 11

 IMLEK...Baca Hal 11

 GOLKAR...Baca Hal 11  LAHIRKAN...Baca Hal 11

 PUNCAK...Baca Hal 11

BANGGA: 
Naradhipa 
(kanan) bersama 
rekannya, 
Banyu (kiri) 
memperlihatkan 
model robot 
yang dibuatnya, 
kemarin.  

PEDULI: Pengurus Partai Golkar Kota Bogor menyerahkan 
bantuan melalui Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol. 
Susatyo Purnomo Condro.

(SOFYANSYAH/ RADAR BOGOR) 

SIAGA: Hujan deras mengakibatkan debit Sungai Ciliwung naik, sehingga status di Bendung Katulampa mencapai siaga 3, 
kemarin.  

BOGOR–Perayaan Imlek 2021 
terasa sangat berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Kali 
ini, sekaligus menjadi momen-
 tum pertama masyarakat Tiong-
hoa merayakannya di tengah 
pandemi.

KOMPAK: Warga 
keturunan 
Tionghoa sedang 
melakukan 
tradisi pencucian 
patung di Vihara 
Dhanagun, Kota 
Bogor, Minggu 
(7/2).   

CATATAN 
PERUMDA 

TIRTA PAKUAN
Minggu (7/2), 
pukul 20:30 WIB, 
kekeruhan air baku 
Sungai Ciliwung masih 
di kisaran 1.500 NTU, 
sehingga mengganggu 
sistem pengolahan air 
di IPA Dekeng.

Petugas menurunkan 
debit air baku dari 
300 liter per detik 
menjadi 200 liter 
perdetik untuk 
mengoptimalkan 
proses pengolahan air 
dan menjaga kualitas 
air bersih agar sesuai 
standar Permenkes.

Ketinggian air di Reservoir 
Katulampa terpantau 
rendah, di level 50 
sentimeter dari kondisi 
normal 200 sentimeter. 
Hal ini menyebabkan 
gangguan pasokan di 
wilayah Perum MBR, Griya 
Katulampa, Bantar Kemang 
dan sekitarnya.
  

IMBAUAN 

Pelanggan untuk 
menampung air saat 

masih mengalir. 

Petugas di lapangan siaga 
24 jam berupaya menjaga 
pasokan agar pelayanan 
kembali normal.

Bagi pelanggan yang 
pasokannya terganggu, 

bisa hubungi call center di 
nomor 0251-8324-111 

atau chat WhatsApp 
081-1118-2123.

(IMAM/ RADAR BOGOR)

Dari segi suasana, tentu 
banyak perbedaan ya. Sebab 
perayaan tahun lalu belum 
sampai pandemi. Tahun ini, 
kita juga harus mengurangi 
kumpul-kumpul dan 
keramaian,” 

Frankie Sibbald  
Wakil Ketua 

Yayasan Vihara 
Dhanagun
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