mIMBAR BEBAS
Ketik :

MBS (spasi) isi pesan
sms, whatsapp
sms

ke:

0878-8348-2361
Cantumkan nama
dan alamat lengkap,
nomor telepon yang bisa
dihubungi, nomor pelanggan
(untuk layanan PDAM/PLN/PT
Gas) dan lampirkan
fotokopi KTP.

Atau kirimkan melalui email:

redaksi@radar-bogor.com

fax: 0251-7544008
radar_bogor

Kirimkan ke Redaksi
Radar Bogor,
Gedung Graha Pena,
Jl KH R Abdullah bin Nuh
No 30, Yasmin, Bogor.
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.
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Butuh Fasilitas Umum Memadai

Sampaikan unek-unek Anda terhadap
layanan publik seperti PLN, PDAM, PT Pos,
telepon, jalan rusak, pungli, kemacetan,
pembuatan KK/KTP/SIM/
paspor/ sertifikat tanah, dll.

lalu
kirimkan
melalui

senin, 28 september 2020 10 safar 1442 H

Nomor Telepon Penting

POLRES Bogor
1. 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
		
08111181298 (Umum/ Asuransi), 08111191298 (BPJS)
		
UGD (0251) 7566222
8. Damkar Kabupaten Bogor
(021) 8753547
Layanan Pengaduan Pungli

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) 8368866
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

Krisis Air Bersih Datang
Meski telah memasuki musim hujan, sejumlah
sumur milik warga Desa Jonggol, Kecamatan
Jonggol, Kabupaten Bogor, masih mengalami
kekeringan. Pasokan air yang ada tidak mampu
memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga.
Rencana pembuatan embung untuk
mengantisipasi kekeringan pun terkendala lahan
(radarbogor.id, 26/9/2020).
Kurangnya persediaan air bersih terjadi juga di
beberapa wilayah lain. Tentunya, hal ini menjadi
masalah besar yang harus diselesaikan. Terlebih
di tengah kondisi pandemi Covid-19, air sangat
dibutuhkan untuk mencuci tangan sebagai salah
satu cara paling efektif guna mencegah
penyebaran Covid-19. Tanpa adanya persediaan
air bersih, kegiatan higienis lain seperti
membersihkan tubuh, makanan, dan pakaian
tidak dapat dilakukan. Sehingga terbatasnya
persediaan air bersih tentu berpengaruh pada
tingkat sanitasi. Rendahnya tingkat sanitasi ini
tidak hanya mempercepat penyebaran virus
Covid-19, tetapi juga meningkatkan risiko
komplikasi bagi para pasien.
Krisis air bersih disinyalir terjadi akibat pemanasan
global, hilangnya daerah resapan air akibat
deforestasi (hilangnya hutan karena penebangan
liar), pencemaran sungai dan danau, hingga
kapitalisasi sumber daya air oleh perusahaan air
minum. Oleh karena itu, butuh peran semua pihak
agar krisis air bersih tidak terjadi. Terutama peran
pemerintah sebagai penentu kebijakan. Pasalnya,
sangat sulit menunggu kesadaran individu untuk
tidak membuang sampah di sungai, tidak
melakukan penebangan dan pembakaran hutan,
serta kapitalisasi perusahaan air untuk berhenti
beroperasi.
Pemerintah sebagai pelayan rakyat harus
memastikan bahwa air bisa mudah didapatkan
setiap orang. Tidak boleh terdapat pihak swasta
yang hanya mengeruk kekayaan alam demi
memperkaya diri sendiri. Dalam Islam, air yang
menjadi hajat hidup orang banyak tidak boleh
dimiliki oleh individu. Sebagaimana hadis Nabi
Muhammad saw. ’’Manusia berserikat dalam tiga
perkara yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR.
Abu Dawud dan Ahmad). Sudah seyogianya
pemerintah menggunakan aturan Islam dalam
sistem perundang-undangan agar kemaslahatan
rakyat bisa terwujud.
Nurul
nurulaqidahku@gmail.com

Kami warga Ciwaringin yang
berada di lingkungan korem
merasa kecewa ketika tempat
pembuangan sampah dibongkar.
Padahal selama ini kami mem
buang sampah di situ sejak lama.
Tidak ada penjelasan dari pihak
yang membongkar, secara men
dadak tempat sampah tiba-tiba
dibongkar. Memang kami tidak
pernah membayar iuran pemu
ngutan sampah, namun bukankah
itu fasilitas umum yang mestinya
disediakan oleh pemerintah?
Warga sekitar pun akhirnya
pasrah dan memilih diam tidak
tahu mengadu ke mana. Me

mang bukan hal yang mengun
tungkan dari segi ekonomi,
namun menurut saya pengadaan
fasilitas umum seperti ini
merupakan hak kami sebagai
masyarakat.
Menurut saya, segala sesuatu
ada aturannya. Jika ada pembo
ngkaran semacam ini mestinya
ada prosedurnya. Pertama,
sosialisasi kepada masyarakat
sekitar. Kedua, penyediaan
tempat pembuangan sampah
alternatif.
Saya jadi teringat kepada kisah
Umar bin Khattab bahwa ada
rumah warga Yahudi yang akan

Keberatan dengan
Pertemuan Tatap Muka
Kepada YTH
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Gunung Putri Kabupaten Bogor.
Bersama ini kami orang tua peserta didik SMAN 2 Gunung
Putri merasa khawatir dengan rencana pihak sekolah yang
memaksakan melakukan pertemuan tatap muka dengan orang
tua peserta didik kelas XII IPA dan IPS pada tanggal 28 dan 29
September 2020.
Walau akan dilakukan dengan memperhatikan protokol
kesehatan, kami tetap khawatir. Dengan beberapa alasan:
1. Kecamatan Gunung Putri masih merupakan daerah merah
Covid-19
2. Tidak ada jaminan yang akan hadir dalam pertemuan tatap
muka bukan merupakan carrier ataupun OTG Covid-19
3. Semakin tingginya penyebaran penderita Covid-19 di wilayah
Jabar khususnya Kab. Bogor
Kami berharap pertemuan dapat dilakukan dengan daring,
mengingat selama ini pun proses belajar mengajar untuk lebih
dari 300 siswa kelas xii dilakukan dengan daring dan berjalan
efektif serta berdampak positif.
Kami sudah sampaikan pada pihak sekolah mengenai keberatan
ini, hanya saja pihak sekolah bersikukuh dengan pendapatnya.
Di saat masyarakat diminta untuk tetap di rumah, menjaga
jarak, menghindari kerumunan. Mengapa malah diminta melakukan
pertemuan tatap muka dalam jumlah yang cukup besar (minimal
per 2 kelas = 70 orang tua ) dalam ruangan kelas yang tertutup.
Mohon perhatian Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Gunung Putri Kab. Bogor agar pertemuan dilakukan
dengan daring.
Demikian disampaikan, semoga menjadi perhatian.
Hormat kami,
Orang Tua Peserta Didik Kelas xii
SMAN 2 Gunung Putri Kabupaten Bogor

Pemimpin Harus
Memberi Contoh
Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk saling
membantu antar-sesama di tengah pandemi Covid-19 yang
turut berdampak pada perekonomian. Bagi umat muslim,
Jokowi mengajak agar tidak boleh melupakan istighfar, zikir,
taubat kepada Allah Swt., dan memperbanyak infak serta
sedekah (26/9). Menanggapi ajakan tersebut, Hidayat Nur
Wahid sangat mengapresiasi dan menyebutkan bahwa hal
tersebut sangat baik. Sebab itu lah yang diajarkan Islam pada
umatnya, jika dalam keadaan terkena musibah harus bertobat
dan kembali pada agamanya. Namun, menurut mantan ketua
MPR RI tersebut, tak cukup hanya rakyat yang diimbau, tetapi
perlu keteladanan para pemimpin dalam mengamalkan agamanya
dengan bertobat dan memimpin dengan amanah.
Ya, melihat karut-marut kondisi negeri hari ini di tengah pandemi
sudah selayaknya bangsa ini berbenah. Kembali pada aturan Ilahi
adalah salah satu kunci utamanya. Perlu adanya contoh teladan
dari para pemimpin dalam mengajak rakyat ke arah perbaikan
bangsa. Agar bangsa ini keluar dari berbagai permasalahan harus
ada introspeksi dari berbagai aturan dan kebijakan.
Jika memang aturan dan sistem bernegara yang mengadopsi
nilai-nilai barat sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan
negeri, maka alangkah baiknya untuk mencontoh kepemimpinan
Islam. Sebab, sejarah mencatat bahwa dalam kepemimpinan
Islam yang menerapkan aturan Ilahi, kesejahteraan, kemakmuran,
keadilan dirasakan bukan saja untuk muslim, namun juga
nonmuslim.
Sebut saja kepemimpinan masa Umar bin Khatab yang
menyelesaikan wabah dengan cepat dan tepat. Saat diberi
musibah Umar sosok pemimpin yang lebih dahulu merasakan
kelaparan dan Umar juga yang mencontohkan untuk bertobat
terhadap segala maksiat. Sejarah mencatat dalam kepemimpinan
Islam, rakyat diurusi dengan maksimal, pemimpin sangat
bertangung jawab dan pastinya amanah. Ini lah yang perlu
dicontoh bangsa ini sebagai negeri mayoritas muslim.

digusur untuk pembangunan
kantor gubernur pada saat itu.
Namun warga Yahudi ini
mengadu kepada Khalifah Umar
karena tidak rela rumahnya
digusur. Tidak menunggu lama,
seusai mendengar ceritanya,
Umar mengambil sebuah tulang
unta dan menorehkan dua garis
yang berpotongan: satu garis
horizontal dan satu garis lainnya
vertikal. Umar lalu menyerahkan
tulang itu pada sang Yahudi
dan memintanya untuk mem
berikannya pada Amr bin ‘Ash.
’’Bawalah tulang ini dan berikan
kepada gubernurmu. Katakan

bahwa aku yang mengirimnya
untuknya.”
Meski tidak memahami mak
sud Umar, sang Yahudi me
nyampaikan tulang tersebut
kepada Amr sesuai pesan Umar.
Wajah Amr pucat pasi saat
menerima kiriman yang tak
diduganya itu. Saat itu pula, ia
mengembalikan rumah Yahudi
yang digusurnya.
Terheran-heran, sang Yahudi
ber tanya pada Amr bin ‘Ash yang
terlihat begitu mudah mengem
balikan rumahnya setelah
menerima tulang yang dikirim
oleh Umar. Amr menjawab, ’’Ini

adalah peringatan dari Umar
bin Khattab agar aku selalu
berlaku lurus (adil) seperti garis
vertikal pada tulang ini. Jika aku
tidak bertindak lurus, maka Umar
akan memenggal leherku
sebagaimana garis horizontal
di tulang ini.”
Itu lah contoh yang diberikan
oleh Khalifah Umar. Semoga para
pimpinan di negeri ini bisa
mencontoh beliau. Aamiin.
Irfan Firdaus
ifangantengbanget90@
gmail.com

Menakar Ancaman Rabies dan
Faktor Kultural di Indonesia
Dalam memperingati Hari
Rabies Dunia yang jatuh pada
28 September, yang juga meru
pakan hari wafatnya Louis Pas
teur, ilmuwan asal Perancis yang
berhasil menemukan vaksin
rabies. Sejak saat itu, lebih dari
satu abad vaksin rabies ditemu
kan, akan tetapi masyarakat global
memandang penyakit ini sebagai
momok yang menakutkan yang
mengancam jiwa manusia sampai
saat ini.
Bayangkan, siapa pun yang
terinfeksi virus rabies (semisal
akibat gigitan hewan pembawa
rabies/HPR), maka hampir pasti
berakhir dengan kematian. Data
global menyebutkan, sekitar
lebih dari 35.000 orang me
ninggal setiap tahunnya akibat
penyakit ini, dan sekitar 40%
dari data tersebut merupakan
anak-anak yang berumur kurang
dari 15 tahun.
Di Indonesia sendiri, ratarata kasus gigitan HPR dalam
5 tahun terakhir tercatat
sebanyak lebih dari 80 ribu
orang setiap tahunnya, laporan
kasus luar biasa terbaru terjadi
di Nusa Tenggara Barat, setelah
sebelumnya upaya pem
berantasan rabies di Provinsi
Bali belum dapat ditangani,
mulai awal Pulau Dewata di
nyatakan terjadi wabah rabies
pertama kali di 2008.
Dari sudut pandang etiologi,
rabies merupakan penyakit
yang sudah terang benderang
diketahui penyebab dan cara
pencegahannya, artinya sudah
cukup pengetahuan yang
diperlukan untuk dapat mem
berantas penyakit ini.
Pada prinsipnya sederhana,

Oleh:
Drh. Imron Suandy, MVPH
(Center for Indonesian Veterinary
Analytical Studies)

selama mayoritas populasi he
wan pembawa rabies di sekitar
kita divaksinasi secara konsisten,
maka virus rabies dapat hilang
dengan sendirinya. Tinggal
seberapa sadar masyarakat
memvaksinasikan hewan piara
HPR-nya (kelompok hewan
karnivora berdarah panas,
seperti anjing, kucing, musang,
dan primata), maka ancaman
bahaya rabies dapat diken
dalikan. Akan tetapi hal ini tidak
sesederhana dalam pelak
sanaannya di Indonesia,
pengaruh kultur masyarakat
sangat erat terkait dengan keja
dian kasus gigitan hewan pem
bawa rabies (GHPR).
Beberapa praktik-praktik
seperti pemeliharaan anjing
komunitas di masyarakat Bali,
budaya atau hobi masyarakat
dalam kegiatan berburu babi
hutan di beberapa wilayah
Sumatra, atau pemeliharaan
anjing untuk kepentingan
menjaga wilayah areal perta
nian di sentra-sentra perke
bunan di Kalimantan, sampai
dengan kebiasaan konsumsi
daging HPR di daerah Sulawesi
memberikan kompleksitas
dalam pengendalian rabies
di Indonesia, di samping
keberadaan anjing tak
berpemilik (stray dogs) di
daerah urban masih sering
dijumpai di sekitar kita.
Tak kalah rumitnya berbagai
aspek teknis dalam pengen
dalian rabies juga menjadi ba

gian yang sering menjadi cerita
setiap tahunnya, sebut saja
terkait dengan kontinyuitas
dalam pemenuhan ketersediaan
vaskin atau serum anti-rabies
(VAR/SAR) di daerah endemis,
sulitnya melakukan vaksinasi
terhadap hewan yang mayoritas
tidak dikandangkan atau tanpa
pemilik, dan kurangnya keber
pihakan prioritas pemerintah
dan pemerintah daerah pasca
otonomi daerah dalam pe
ngendalian rabies, memberikan
nuasa pesimisme dalam pe
ngendalian penyakit rabies di
Indonesia.
Ancaman kematian jiwa akibat
penyakit rabies, seolah-olah
diabaikan dan tidak cukup un
tuk dapat merubah kultur dan
komitmen kita semua untuk
bekerja keras mengejar keter
tinggalan. Padahal cita-cita
masyarakat global dalam men
jadikan rabies sebagai sejarah
di 2030 terus didengung-de
ngungkan di berbagai belahan
dunia. Untuk itu, jika Indonesia
yang merupakan bagian dari
masyarakat global dan mendu
kung upaya pembebasan rabies
2030, maka akselerasi dalam
pelaksanaan strategi pengen
dalian rabies mutlak dilakukan
dalam 10 tahun ke depan.
Titik berat pendekatan yang
harus dilakukan, wajib mem
pertimbangkan faktor kultural
masyarakat, di samping komit
men pemerintah dalam memfa
silitasi penyediaan aspek sa
rana-prasarana yang dibutuhk
an dan tanpa lelah mendidik
masyarakat untuk sadar dan
mau terlibat dalam pelak
sanaannya.(*)

Badai PHK Belum Berlalu
Diprediksi bakal ada tam
bahan lima juta pengangguran
baru saat Indonesia masuk ju
rang resesi. Demikian proyeksi
dari Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Indonesia (25/9).
Kini nasib para pengangguran
dipertaruhkan, apa lagi jika
ini menimpa kaum laki-laki.
Sungguh, menjadi kemus
tahilan apabila ada yang meng
inginkan keadilan dan kesejah
teraan di tengah kehidupan
kapitalisme.Karena kekayaan

MIMBAR BEBAS

hanya berputar pada segelintir
pemilik modal yang tidak
terdistribusi secara merata.
Maka perlu ada jaminan
kesejahteraan dan keadilan
masyarakat sampai level
individu dengan membuka
lapangan pekerjaan seluasluasnya. Tentunya dengan
politik ekonomi akan mampu
mengelola SDA yang langsung
ditangani pemerintah bukan
swasta, sehingga hasilnya
sepenuhnya untuk keseja

MANDIRI

LESTARI

hteraan rakyat. Merangsang
terciptanya iklim usaha dengan
memudahkan birokrasi dan
bebas pajak serta melindungi
industri dari persaingan tidak
sehat.
Semua hanya dapat dilakukan
dengan kembali pada jalan
Ilahi yang hakiki, sehingga
dapat mewujudkan kehidupan
yang lebih baik dan berkah.
Devi Yulianti
devi.ayuk@gmail.com

INOVATIF

Nelly, M.Pd.
nelly.syahminin83@gmail.com
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