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Pemkot Bogor sudah membebaskan aset 
atau lahan aset milik Pemkot Bogor, yang 
selama bertahun-tahun dikuasai pihak yang 
tidak berwenang. Hanya saja, rencana 
pembangunan Stasiun Sukaresmi tersebut 
belum direalisasikan. Pemkot Bogor ingin 
PT KAI, DJKA dan BTP Jawa Barat konsisten 
melaksanakan rencana tersebut.

Wacana Pembangunan Stasiun
Sukaresmi Belum Terealisasi

BOGOR (IM) - Wacana 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bogor yang ingin membangun 
Stasiun Sukaresmi di kawasan 
Kecamatan Tanah Sareal, Kota 
Bogor kembali mencuat.

Selain sudah menyiapkan 
lahan melalui pembebasan 
lahan dan pembangunan jalan, 
Pemkot Bogor akan kembali 
menyurati PT Kereta Api In-
donesia (KAI), Direktorat Jen-
deral Perkeretaapian (DJKA) 
Kementerian Perhubungan 
(Kemnhub) dan Balai Besar 
Teknik Perkeretaapian (BTP) 
Jawa Barat terkait rencana 
pembangunan Stasiun Suk-
aresmi.

Wakil Wali Kota Bogor, 
Dedie A. Rachim mengatakan, 
Pemkot Bogor ingin PT KAI, 
DJKA dan BTP Jawa Barat 
untuk konsisten melaksanakan 
rencana tersebut. 

“Nanti kita bersurat lagi. 
Tentu kita tetap meminta pihak 
PT KAI, DJKA, dan BTP 
Jawa Barat untuk konsisten, 
melaksanakan rencana semua 
menjadikan Sukaresmi ada 
stoplet kereta api,” ujar Dedie, 
Minggu (12/9).

Dedie mengatakan, Pem-
kot Bogor sudah membebas-
kan aset atau lahan aset milik 
Pemkot Bogor, yang selama 
bertahun-tahun dikuasai pihak 
yang tidak berwenang. Hanya 
saja, rencana pembangunan 
Stasiun Sukaresmi tersebut 
belum direalisasikan.

Mengenai perkembangan 
terakhir bersama pihak terkait, 
Dedie menjelaskan, Pemkot 
Bogor baru dalam tahap meng-
ingatkan kembali. 

Lantaran, selain ada refo-
cusing anggaran di pemerintah 
pusat, juga terdapat penurunan 
pendapatan dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) yang mengakibatkan 
beberapa rencana proyek di-
tunda atau dibatalkan.

Meski demikian, Dedie 
berharap pembangunan Sta-
siun Sukaresmi bisa direalisa-
sikan. Karena Pemkot Bogor 
sudah menyiapkan lahan seki-
tar 1,9 hektare.

Dedie menambahkan, se-
lain rencana pembangunan 
Stasiun Sukaresmi, Pemkot 
Bogor juga berencana mem-
bangun Rumah Susun Seder-
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MUI Tegaskan Petasan Bungkus
Al Quran di Ciledug Haram

hana Sewa (Rusunawa) di Su-
karesmi.

“Kita sudah ajukan ke 

Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Repub-
lik Indonesia (Kemen PUPR), 

Dirjen Perumahan Rakyat 
untuk dibangun Rusunawa di 
Sukaresmi,” ujar dia. pur

MENGGAMBAR SKETSA DI BANTARAN SUNGAI CILIWUNG
Peserta menggambar sketsa di bantaran sungai Ciliwung, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (12/9). Kegiatan 
yang diadakan komunitas Bogor Sketchers dengan tema Ciliwung Rhapsody 2 tersebut untuk menggambarkan kondisi 
lingkungan dan aktivitas masyarakat di sekitar bantaran sungai Ciliwung melalui sketsa. 

IDN/ANTARA

LEBAK (IM) - Sempat 
ditentang oleh berbagai pihak 
termasuk mahasiswa, Tim 
Anggaran Pemerintah  Daerah 
(TAPD) yang terdiri dari be-
berapa anggota DPRD Lebak 
dan juga Pemerintah Kabupat-
en Lebak, masih tetap melan-
jutkan pembahasan mengenai 
perubahan kebijakan umum 
anggaran (KUA) dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) APBD Tahun 2021.

Pembahasannya dilaku-
kan di sebuah Hotel Bintang 
4 yakni Hotel Ciputra yang 
berada di Jakarta.

Pembahasannya dilakukan 
selama 3 hari yakni sejak Jum’at 
(10/9) hingga  Minggu (12/9).

Sekertaris Daerah (Sekda) 
Lebak, Budi Santoso men-
gatakan, pihaknya sendiri 
dalam hal ini merupakan 
penerima undangan yang mana 
pemilik acaranya sendiri yakni 
dari pihak legislatif.

Baca Juga:
“Sesuai undangan dari 

dewan kita hadir terbatas hanya 
sekda, asda 1 dan 3, Kepala  
BKAD, Kepala Bapelitbangda 
dan Kepala Bapenda,” kata 
Sekda saat dihubungi, Minggu 
(12/9). Menurutnya, pemba-

hasan KUA-PPAS ini sendiri 
merupakan suatu pembahasan 
yang sangat penting untuk 
dilakukan, karena menyang-
kut tentang pelayanan publik 
kepada masyarakat.

“Substansi rapatnya san-
gat penting untuk masyarakat 
kabupaten lebak menyang-
kut APBD untuk  kegiatan 
pelayanan masyarakat, ban-
yak kebutuhan belanja yang 
harus disiapkan di APBD 
perubahan,” katanya. “Kebu-
tuhan belanja itu sendiri berupa 
kekurangan iuran BPJS PBI 
untuk masyarakat miskin, gaji 
pegawai honorer, kekurangan 
bayar telepon, air, listrik dan 
internet,” tambahnya.

Ketika disinggung menga-
pa rapat pembahasan peruba-
han KUA-PPAS itu dilakukan 
di Jakarta, mantan Kepala 
BKAD Lebak ini mengaku 
hanya mengikuti apa yang 
dicantumkan dalam undangan.

“Kalau kita melihat sub-
stansi rapatnya penting untuk 
masyarakat kabupaten Lebak 
menyangkut APBD untuk  
kegiatan pelayanan masyarakat, 
adapun masalah tempat rapat 
sepenuhnya kewenangan yang 
mengundang (Tim TAPD,-
red),” pungkasnya. pra

Anggota DPRD dan Pemkab Lebak
Bahas KUA-PPAS di Jakarta

TANGERANG (IM) 
- Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Kota Tangerang me-
nyatakan, petasan dengan bah-
an kertas bertuliskan Al Quran 
di Ciledug, Kota Tangerang 
, hukumnya haram. Bahkan, 
mengarah pada penistaan 
agama.

Hal ini diungkapkan oleh 
Ketua Umum MUI Kota 
Tangerang, Ahmad Baijuri 
Khotib. Menurut dia, tidak bo-
leh memakai kertas Al Quran 
sebagai bungkus petasan. “Itu 
jelas haram. Kalau dengan sen-
gaja, maka penistaan agama,” 
kata Baijuri, Minggu (12/9).

Dia menambahkan, ke-
pada warga yang terlanjur beli 
dan tidak tahu jika petasan 
itu dibuat dari bahan kertas 
Al Quran, maka enggak kena 

hukum. Sebab, orang itu tidak 
mengetahuinya. “Kalau yang 
beli, terus dibakar dan eng-
gak tahu bungkusnya itu, ya 
enggak kena hukum. Paling 
dari hukum mubadzir gunain 
petasan atau ganggu orang,” 
sambung Baijuri lagi. 

Sebelumnya diberitakan, 
warga Parung Serab, RT01/06, 
Ciledug, Kota Tangerang, 
dihebohkan dengan petasan 
yang dibuat dari kertas diduga 
Al Quran. Petasan ini pun 
terungkap setelah dibakar di 
acara hajatan warga.

Tampak dalam video yang 
diterima, warga terkejut saat 
mengetahui kertas yang dilapis 
warna merah putih itu ternyata 
berisi tulisan Al Quran. Video 
ini pun viral setelah diunggah 
Instagram @viralciledug. pp

PEMENTASAN SINOPSIS NGAOS ART
Aktor Ngaos Art mementaskan Sinopsis Suara Ke 
Dua dan Menunda Kematian yang disutradarai 
oleh Kido Fauji dengan Teguh X Banggabara di 
Studio Ngaos Art, Perum Amanda Residence, 
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (11/9) malam. 
Pementasan sinopsis yang diambil dari naskah Ab 
Asmarandana menceritakan atau merefl eksikan 
perjumpaam dan kematian kehidupan manusia.

IDN/ANTARA

DPRD Jabar Apresiasi Keberadaan
Apartemen Transit Solokanjeruk Bandung

BANDUNG (IM) - De-
wan Perwakilan Rakyat Dae-
rah (DPRD) Provinsi Jawa 
Barat (Jabar) mengapresiasi 
keberadaan Apartemen Tran-
sit di wilayah Solokanjeruk, 
Kabupaten Bandung yang 
merupakan program Pem-
prov Jabar dalam memenuhi 
kehidupan yang layak bagi 
masyarakat yang berpeng-
hasilan rendah.

“Alhamdulillah apartemen 
transit ini merupakan sebuah 
program Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat untuk memenuhi 
kehidupan yang layak bagi ma-
syarakat yang berpenghasilan 
rendah,” kata Ketua Komisi 
IV DPRD Provinsi Jawa Barat, 
KH Tetep Abdulatip, ketika 
dihubungi melalui telepon di 
Bandung, Minggu (12/9).

Tetep Abdulatip men-
gatakan beberapa waktu lalu 
pihaknya melalukan kunjungan 
kerja ke Apartemen Transit 
Solokanjeruk dan Program 
Apartemen Transit perlu di-
dorong atau didukung karena 
dapat memberikan keuntun-
gan bagi masyarakat penghasi-
lan rendah.

Oleh karena itu, pihaknya 
meminta Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat dapat menam-
bah kembali pembangunan 
Apartemen Tansit di Solokan-
jeruk karena dapat membantu 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang mendapatkan 
penghasilan rendah.

“Untuk ke depannya 
Pemerintah Provinsi bisa 

menambah pembangunan 
Apartemen Transit ini guna 
menyejahterakan masyarakat 
berpenghasilan rendah,” kata 
dia.

Selama ini Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat mempu-
nyai empat apartemen transit 
yang berlokasi di empat lokasi 
Kabupaten/ kota yaitu di Ka-
bupaten Bandung (Rancaekek 
dan Solokan Jeruk), Kota 
Bandung (Ujung Berung), 
Kabupaten Bandung Barat 
(Batu Jajar).

Keempat apartemen tran-
sit tersebut diresmikan ketika 
periode Gubernur Jabar, Ah-
mad Heryawan dan Wakil Gu-
bernur Jabar, Deddy Mizwar 
yang dilaksanakan pada tanggal 
29 Desember 2015.

Sementara i tu,  Dinas 
Perumahan dan Permuki-
man Provinsi Jawa Barat me-
nyatakan buruh menjadi salah 
satu kelompok masyarakat 
yang menghuni Apartemen 
Transit di Solokan Jeruk, Ka-
bupaten Bandung.

Kepala Dinas Perumahan 
dan Permukiman (Disperkim) 
Jawa Barat, Boy Iman Nugraha 
mengatakan minat buruh men-
ghuni apartemen dengan luas 
lahan 0,9 hektare dan memiliki 
dua menara kembar berisi 198 
unit kamar tersebut tinggi.

Menurut Boy tingkat huni-
an dan minat pekerja di wilayah 
tersebut tercatat tinggi karena 
itu pihak PUPR kembali mem-
bangun satu menara kembar di 
lokasi yang sudah ada. pur

TERKAIT PAJAK IMB

Pemkot Serang Terancam
Kehilangan Pendapatan Rp13 M

SERANG (IM) - Pemkot 
Serang terancam kehilangan 
pendapatan daerah sebesar 
Rp13 miliar dari sektor pajak 
Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB) yang sekarang diubah 
menjadi Persetujuan Ban-
gunan Gedung (PBG) pada 
tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, Pemkot Se-
rang sendiri menargetkan 
pendapatan dari sektor ini 
sebesar Rp15 miliar, namun 
sampai semester pertama 2021 
ini serapannya masih sangat 
rendah, yakni sekitar 9 persen 
atau Rp1,8 miliar. 

Ketua Komisi III DPRD 
Kota Serang, Tubagus Ridwan 

Akhmad menyoroti dengan 
tajam terkait serapan pendapa-
tan dari sektor PBG

Politisi PKS ini menilai, 
Pemkot Serang dalam hal 
ini dinas Pekerjaan Umum 
(PU) yang mendapat mandat 
undang-undang Cipta Kerja 
untuk memungut pajak PBG 
tidak serius dan terkesan gagap 
dalam menjalankan tugas ba-
runya ini. 

“Padahal sektor PBG ini 
menjadi primadona Pemkot 
Serang dalam hal penerimaan 
pajak daerah,” katanya saat 
dihubungi, Minggu (12/9). 

Ridwan melanjutkan, 
dalam perjalanannya pajak 

sektor ini menyumbangkan 
paling besar pendapatan pajak 
daerah ke Pemkot dari pada 
sektor lainnya. 

“Hampir 50 persen pajak 
daerah itu berasal dari sek-
tor IMB atau yang sekarang 
berubah nama menjadi PBG,” 
ujarnya. 

Padahal, lanjutnya, secara 
prinsip baik pajak PBG mau-
pun IMB itu sama saja. Hanya 
saja yang membedakan itu 
kewenangannya saja. 

“Kalau PU tidak gagap, 
seharusnya serapan itu sudah 
maksimal dan bisa dikerjakan 
sejak awal tahun kemarin,” 
pungkasnya. pra

IMIGRASI BATAM BUKA LAYANAN PASPOR DI HARI MINGGU
Petugas Imigrasi merekam wajah pemohon pembuatan paspor di layanan 
 Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Batam di Mall botania Dua, Batam,  Kepulauan 
Riau, Minggu (12/9). Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam membuka 
 pelayanan paspor di Hari Minggu atau Pasar Minggu untuk memberikan 
 kemudahan bagi masyarakat, serta mendorong Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) di masa pandemi Covid-19.

IDN/ANTARA

Kepala Sekolah di Tangerang Masuk
Daftar Pejabat Terkaya, Harta Rp1,6 T

TANGERANG (IM) 
- Seorang kepala sekolah di 
Kota Tangerang tercatat ke 
dalam daftar pejabat negara 
terkaya versi Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN). Adalah 
Nurhali, yang merupakan 
Kepala  SMKN 5 Kota 
Tangerang, yang mencatat-
kan harta Rp 1,6 triliun lebih.

Dicek melalui laman LH-
KPN KPK yang terbuka 
untuk publik, Minggu (12/9), 
Nurhali rajin menyampai-
kan LHKPN. Dia mulai 
mencatatkan LHKPN pada 
awal menjabat pada 12 Juni 
2019 laporan periodik 2019 
tertanggal 14 Januari 2020 
dan terakhir laporan periodik 
2020 tertanggal 17 Februari 
2021.

Secara berurutan hartanya 
tercatat sebagai berikut:

- Awal Menjabat: Rp 
1.602.003.000.000

- Periodik 2019: Rp 
1.602.036.800.000

- Periodik 2020: Rp 
1.601.972.500.000

Dari penelusuran LH-
KPN itu tampak bila Nurh-
ali memiliki harta triliunan 
karena memiliki tanah seluas 
80 ribu m2 di Jakarta Utara. 
Dia menuliskan bila tanah itu 
didapat dari warisan dengan 
nilai Rp 1,6 triliun.

Berikut detail LHKPN 
Nurhali yang terbaru yaitu 
periodik 2020:

Tanah dan Bangunan 
senilai Rp 1.601.352.000.000 
yang terdiri dari:

1. Tanah dan Bangunan 
seluas 672 m2/589 m2 di 
Kota Tangerang (Warisan) 
Rp 250.000.000

2. Tanah seluas 2.500 m2 
di Kab/Kota Tangerang (Ha-
sil Sendiri) Rp 500.000.000

3. Tanah seluas 4.400 
m2 di Kab/Kota Tangerang 
(Warisan) Rp 600.000.000

4. Tanah seluas 80.000 m2 
di Kota Jakarta Utara (Wari-
san) Rp 1.600.000.000.000

5. Tanah seluas 150 m2 di 
Kab/Kota Tangerang (Hasil 
Sendiri) Rp 2.000.000

Alat Transportasi dan 
Mesin senilai Rp 558.000.000 
yang terdiri dari:

1. Mobil Pajero Dakar 
tahun 2015 (Hasil Sendiri) 
Rp 350.000.000

2. Mobil Honda Jazz ta-
hun 2011 (Hasil Sendiri) Rp 
200.000.000

3. Motor Honda NF 
125TR tahun 2008 (Hasil 
Sendiri) Rp 8.000.000

Harta bergerak lainnya 
Rp 74.000.000

Kas dan Setara kas Rp 
4.500.000

H a r t a  l a i n n y a  R p 
30.000.000

S u b  T o t a l  R p 
1.602.018.500.000

Utang Rp 46.000.000
Total Harta Kekayaan 

(Sub Total - Utang) Rp 
1.601.972.500.000. pp

Penandatanganan bersama nota Kesepakatan perubahan 
Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Priotitas Plafon Anggaran 
Sementara (PPAS)  Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun 
Anggaran 2021.

DPRD Kota Tangerang Adakan Rapat Paripurna
Agenda Penetapan KUPA PPAS Perubahan TA 2021

TANGERANG (IM) - 
Wali Kota Tangerang, H. Arief  
R. Wismansyah menghadiri 
Rapat Paripurna DPRD Kota 
Tangerang dengan agenda 
Pengambilan Keputusan Ke-
bijakan Umum Perubahan 
APBD (KUPA) dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Perubahan APBD 
Kota Tangerang Tahun Ang-
garan 2021.

Dalam rapat paripurna 

yang dihadiri Ketua DPRD 
Kota Tangerang, Gatot Wi-
bowo tersebut, Wali Kota me-
nyampaikan secara garis besar 
komposisi pendapatan dan 
belanja daerah pada nota ke-
bijakan umum yang disepakati 
bersama.

“Pendapatan daerah dis-
epakati bersama sebesar 4,18 
Triliun, atau naik dari rancan-
gan yang diusulkan sebesar 
11,35 Miliar,” jelas Arief  dalan 

rapat yang berlangsung di 
ruang rapat Paripurna DPRD 
Kota Tangerang, Jumat (10/9).

Selain itu, Arief  juga men-
jabarkan terkait prioritas dan 
plafon anggaran sementara 
berdasarkan prioritas pem-
bangunan perubahan APBD 
tahun 2021.

“Pertama, pemulihan dam-
pak Covid-19 baik dari aspek 
kesehatan, ekonomi dan so-
sial.”

“Peningkatan daya saing 
SDM, kualitas infrastrukfur 
kota. Serta tata kelola pemer-
intahan yang baik dan layanan 
publik yang terintegrasi,” pa-
par Wali Kota yang hadir 
didampingi Wakil Wali Kota, 
H. Sachrudin.

Untuk diketahui, dalam 
rapat paripurna tersebut juga 
dilakukan penandatanganan 
bersama nota Kesepakatan 
perubahan Kebijakan Umum 
APBD (KUPA) dan Priotitas 
Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS)  Perubahan APBD 
Kota Tangerang Tahun Ang-
garan 2021. joh


