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BOJONG KONENG 
(IM)- Pengrusakan yang 
terjadi di kantor Desa Bojong 
Koneng, Bogor dipicu peng-
gusuran yang dilakukan Sentul 
City di lahan yang masih 
bersengketa.

Kuasa hukum Rocky 
Gerung dan warga Bojong 
Koneng, Nafirdo Ricky 
menjelaskan tindakan warga 
yang merusak Kantor Desa 
Bojong Koneng. Dia menye-
but warga kesal lantaran ad-
anya upaya penggusuran yang 
dilakukan pihak Sentul City ke 
lahan yang masih bersengketa.

“Kedatangan warga ke 
kantor desa itu adalah dipicu 
karena dari hari Jumat kema-
rin, dari pihak Sentul dan ke-
mungkinan juga ada kepala 
desa melakukan pengukuran. 
Namun sudah dicegat sama 
warga,” kata Firdo, Senin 
(4/10).

Warga yang terdesak ke-
mudian mendatangi kantor 
Desa Bojong Koneng untuk 
meminta bantuan. Namun, 
Nafi rdo mengatakan saat di-
datangi oleh warga pihak desa 
malah mengabaikan.

“Itulah yang menyulut 
emosi dari warga, sehingga 
sempat terjadi kericuhan dan 
pengrusakan kantor desa,” 
tutur Firdo.

Firdo menilai, seharusnya 
PT Sentul City menyelesaikan 
setelah proses hukum selesai.

Saat ini, kata Firdo, status 
kepemilikan lahan di Desa 
Bojong Koneng pun belum 
jelas. Ditambah dengan kepe-
milikan Sertifi kat Hak Guna 
Bangunan (SHGB) Sentul 
City di desa tersebut, masih 
dipertanyakan.

“Kalau mereka mau me-
lakukan penggusuran itu, 
kalau tanah atau lahan warga 
sudah dibebaskan. Namun 
faktanya saat ini masih proses 
hukum dan masih sengketa 
juga dengan warga setempat. 
Mereka langsung asal meng-
gusur aja tanpa adanya perin-
tah eksekusi dari pengadilan,” 
tambah Firdo.
 
Tetapkan Tersangka

Polres Bogor segera 

menetapkan tersangka dalam 
dugaan pengrusakan Kantor 
Desa Bojong Koneng pada 
Sabtu 2 Oktober 2021 lalu. 
“Saat ini kami masih dalam 
tahap memeriksa saksi-saksi 
dan penyelidikan, setelah 
cukup barang bukti maka 
akan kami segera menetapkan 
tersangka kepada oknum ma-
syarakat yang telah mempro-
vokasi warga hingga terjadi 
pengrusakan Kantor Desa 
Bojong Koneng.

Calon tersangka tersebut 
akan dikenakan pasal 170 
kitab undang-undang hu-
kum pidana (KUHP) dengan 
ancaman terkena hukuman 
maksimal dipenjara  selama 5 
tahun 6 bulan,” kata Kapolres 
Bogor AKBP Harun kepada 
wartawan, Senin (4/10).

Mantan Kapolres Lamon-
gan ini menerangkan awal 
mula kejadian pengrusakan 
Kantor Desa Bojong Koneng 
berawal dari pengosongan 
lahan yang dimiliki oleh PT. 
Sentul City Tbk.

“Saat pihak PT. Sentul 
City Tbk melakukan pengo-
songan  penggusuran dan 
penguasaan lahan miliknya 
di RT 01 RW 11, ternyata 
tiba-tiba datang 50 orang 
warga dari RW 08, mereka 
memprovokasi, melakukan 
unjuk rasa hingga terjadi 
pengrusakan Kantor Desa 
Bojong Koneng,” terangnya.

AKBP Harun menutur-
kan pasca pengrusakan, pelay-
anan Pemdes Bojong Koneng 
pada hari ini tetap berjalan 
normal  dan jajaran Polsek 
Babakan Madang juga sudah 
menjaga agar kejadian anarkis 
kemarin tidak lagi terulang.

“Demi menjaga agar 
pelayanan administratif  ter-
hadap masyarakat di Kantor 
Desa Bojong Koneng berjalan 
normal, kami pun menem-
patkan sejumlah personil di 
sana,” tutur AKBP Harun.

Ayah tiga orang anak ini 
mengimbau agar masyarakat 
tidak lagi bertindak anarkis, 
apabila ada yang merasa dirugi-
kan, baiknya membuat laporan 
ke pihak kepolisian dan jangan 
‘main hakim’ sendiri.  pur

Warga Kesal Sentul City Main
Gusur, Kantor Desa Dirusak

Dari hasil konsolidasi antara Pemkab 
Bogor dengan Pemprov Jawa Barat, 
karena APBD tingkat I mengalami de-
fi sit hingga Rp5 triliun, maka beberapa 
mata anggaran yang bersumber dari 
bantuan keuangan seperti Huntap un-
tuk pengungsi asal Kecamatan Sukajaya 
itu ditiadakan atau dihapus.

Bankeu Berkurang, Anggaran Pembangunan
467 Unit Huntap Desa Sukaraksa Dicoret

SUKAJAYA (IM)- Ren-
cana pembangunan 467 unit 
hunian tetap (Huntap) di lahan 
seluas 32 hektare di Desa Su-
karaksa, Kecamatan Cigudeg 
tidak akan dibangun pada 
2021.

Hal itu dipastikan setelah 
anggaran bantuan keuangan 
dari Pemprov Jawa Barat sebe-
sar Rp364 miliar, terkena ra-
sionalisasi atau refocusing 

karena APBD Jawa Barat 
mengalami defi sit hingga Rp5 
triliun.

“Dari hasil konsolidasi 
antara Pemkab Bogor dengan 
Pemprov Jawa Barat, karena 
APBD tingkat I mengalami 
defisit hingga Rp5 triliun, 
maka beberapa mata anggaran 
yang bersumber dari bantuan 
keuangan seperti Huntap un-
tuk pengungsi asal Kecamatan 

Pemprov Jawa Barat Rp364 
miliar, bakal berkurang sekitar 
Rp249 miliar.

“Nilai Bankeu dari Pem-
prov Jawa Barat dikurangi 
hingga Rp249 miliar hingga 
anggaran yang tersisa sekitar 
Rp115 miliar, pagu anggaran 
yang ‘aman” itu tinggal proyek 
Jalan Kiarabeha-Pasir Madang-
Cileuksa dan pembangunan 
RSUD Bogor Utara,” jelas 
Suryanto.

Dihubungi terpisah, ang-
gota Komisi V DPRD Jawa 
Barat, Asep Wahyuwijaya me-
minta Pemkab Bogor memak-
simalkan anggaran Bankeu 
yang tersisa, terutama pem-
bangunan RSUD Bogor Utara 
yang progres pekerjaannya 
masih di bawah rencana kerja.

“Saya minta Pemkab Bo-
gor jangan menyia-nyiakan 
anggaran Bankeu tersisa, kare-
na di tahun 2022 mendatang 
belum tentu ada Bankeu lagi. 
Hal itu terjadi karena masih 

S U K A B U M I  ( I M ) - 
Pencu ri mobil berkeliaran di 
Kabupaten Sukabumi. Pelaku 
mengincar mobil yang parkir di 
garasi rumah warga.

Kasus teranyar, kawanan 
pencuri beraksi di rumah milik 
warga Kampung Bantarmuncang 
Permen, Kecamatan Cibadak, 
Senin (4/10). Pelaku merang-
sek masuk garasi usai merusak 
jendela basemen rumah korban.

Korban yang berada di 
lantai atas rumah kaget saat 
ke lantai bawah melihat posisi 
garasi terbuka dan mobil pikap 
miliknya raib. Awalnya ia men-
gira kendaraan itu dibawa sang 
adik yang kebetulan tengah 
menginap di rumahnya.

“Awalnya saya mau buka 
pintu garasi sebelum jam 07.00 
WIB. Saya melihat garasi sudah 
terbuka dan mobil pikap tidak 
ada. Saya pikir oleh adik saya. 
Tapi biasanya adik saya mengaji 
sampai jam 07.00 WIB. Saya 
cek, ternyata betul adik saya 
masih mengaji,” kata korban, 
inisial WR, di tempat kejadian.

Rumah ini hanya ditinggali 
korban dan ibunya. Sesekali adik-
adiknya dari Cianjur dan Jakarta 
datang untuk menginap. Kondisi 
rumah korban juga berada jauh 
dari permukiman lain, posisinya 
dikelilingi kebun-kebun warga.

“Kalau yang menetap bi-
asanya hanya saya dan ibu, di 
atas. Ibu enggak bisa ditinggal 
karena sedang sakit. Kamar 
pembantu dua kosong, semua 
tidur di atas. Saya curiga pelaku 

merusak gerbang dan masuk 
lewat jendela,” ucapnya.

Panit Reskrim Polsek Ci-
badak Ipda Sapri mengatakan 
pihaknya ke lokasi tidak lama 
setelah menerima laporan dari 
warga. Ia bersama tim identi-
fi kasi memeriksa tiap sudut di 
ruang basemen.

“Hasil identifi kasi kami men-
emukan sejumlah petunjuk. Ma-
suk melalui jendela, membawa 
mobil tersebut melalui gerbang 
utama. Pelaku diperkirakan lebih 
dari dua orang,” ujar Sapri.

Menurut Sapri, pelaku di-
duga masuk ke dalam rumah 
dengan memanjat pagar luar, 
lalu berjalan ke arah basemen. 
Setelah itu, pelaku merusak 
lubang angin di atas jendela 
dapur basemen dan membuka 
kunci jendela dari dalam dengan 
memasukkan tangan.

“Pelaku merusak dan me-
lepaskan jendela dapur basemen. 
Setelah berada di dalam ruang 
basemen, pelaku menghampiri 
kendaraan yang sedang diparkir. 
Pelaku merusak pintu kendaraan 
diduga dengan menggunakan se-
buah alat. Kemudian pelaku juga 
merusak kunci kontak kendaraan 
dan menghidupkan kendaraan,” 
tuturnya.

Selain memintai keterangan 
beberapa saksi, polisi juga men-
emukan sejumlah bukti. “Melaku-
kan pemeriksaan saksi di sekitar 
TKP. Sementara ada beberapa 
barang bukti, sudah dilakukan pe-
nyitaan dan saat ini diperiksa oleh 
tim identifi kasi,” ucap Sapri.  pur

Waspada! Pencuri Mobil
Berkeliaran di Sukabumi 

Sukajaya itu ditiadakan atau 
dihapus,” ucap Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (BPKAD) Kabupaten 
Bogor, Ade Jaya Munadi ke-
pada wartawan, Senin (4/10).

Ia menerangkan selain di 
Dinas Perumahan Kawasan 
Pemukiman dan Pertanahan 
(DPKPP), kegiatan di Dinas Per-
tanian, Holtikultura dan Perkebu-
nan (Disranhorbun) dan Dinas 
Pendidikan juga dihapus.

“Tak hanya pembangunan 
Huntap, bantuan alat-alat 
pertanian dan sejenis hingga 
pembangunan ruang kelas juga 
dihapus. Saat ini kami masih 
membahas hal tersebut dan 
mengantisipasi kedepannya,” 
terangnya.

Kepala Badan Perenca-
naan, Pembangunan Penelitian 
dan Pengembangan Daerah 
(Bappeda Litbang) Kabu-
paten Bogor, Suryanto Putra 
menjelaskan, dari nilai ban-
tuan keuangan (Bankeu) dari 

MONUMEN PERJUANGAN PAHLAWAN COVID-19
Pekerja memahat nama dari tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 di Monumen Gasibu, Bandung, Jawa Barat, 
Senin (4/10). Guna menghormati perjuangan para tenaga kesehatan, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan ke 
pemerintah pusat agar menjadikan Monumen Gasibu sebagai Monumen Perjuangan Pahlawan COVID-19. 

IDN/ANTARA

BANDUNG (IM)- Gu-
bernur Jawa Barat (Jabar) M 
Ridwan Kamil menuturkan 
siap bekerja sama dengan 
Papua untuk mempromosikan 
produk UMKM Papua secara 
masif  ke berbagai daerah.

“Dan Jawa Barat bersedia 
menjadi saudara Papua un-
tuk kerja sama meningkatkan 
UMKM di Papua,” kata guber-
nur yang memiliki panggilan 
akrab Kang Emil itu dalam 
siaran persnya, Senin (4/10).

Menurut Kang Emil 
keikutsertaan Provinsi Jabar 
dalam Festival PON Kopi 
Papua UMKM di Taman Mes-
ran, Jayapura, yang beriringan 
dengan perhelatan PON itu 
merupakan bentuk dukungan 
Jabar supaya produk UMKM 
Papua terutama kopi bisa se-
makin berkembang. “Ini ino-
vasi yang membuat UMKM 
bergairah. Saya harapkan ada 
kerja sama dengan UMKM 

Papua,” kata Kang Emil.
Kang Emil juga menuturkan, 

potensi UMKM Papua sangat 
luar biasa. Hanya saja, katanya, 
pelaku UMKM Papua harus 
mendapatkan bimbingan dan do-
rongan dalam hal pemasaran. 
“Karena Papua itu potensinya 
besar, tinggal ilmu mengolah dan 
ilmu marketing-nya. Saya kira itu 
akan melompat,” ucapnya.

Dalam festival tersebut, 
Pemda Provinsi Jabar ber-
sama Dewan Kerajinan Na-
sional Daerah (Dekranasda) 
Jabar, Dinas Koperasi dan 
UKM Jabar hanya memamer-
kan berbagai produk UMKM 
khas Tanah Pasundan.

Ada beberapa produk 
yang akan dipamerkan dalam 
Festival PON Kopi Papua 
UMKM. Selain alas kaki 
seperti sepatu, kerajinan dari 
bahan kelapa khas Pangan-
daran, kerajinan dari Cianjur, 
dan lain-lain.  pur

Ridwan Kamil akan Bantu
Promosikan Produk UMKM Papua

BANDUNG (IM)- Pemer-
intah Kota (Pemkot) Bandung 
mulai menyuntikkan vaksin 
Moderna kepada masyarakat 
Kota Bandung di empat rumah 
sakit yaitu RSUD Ujung Berung, 
RSKIA Bandung, RS Al-Islam 
dan RSHS Bandung. Vaksin Mod-
erna yang diberikan pemerintah 
pusat kepada Pemerintah Kota 
Bandung sebanyak 4.000 dosis.

“Moderna untuk umum 
sudah mulai diberikan di em-
pat rumah sakit Ujung Berung, 
RSKIA Kopo, Al Islam dan 
RSHS Bandung. Ini untuk dosis 
satu,” ujar Wakil Wali Kota Band-
ung, Yana Mulyana di Pendopo 
Wali Kota Bandung, Senin (4/10).

Ia menuturkan, masing-ma-
sing rumah sakit mendapatkan 
1.000 dosis vaksin yang diperun-
tukkan bagi masyarakat umum. 
Sedangkan vaksinasi bagi tenaga 
kesehatan memakai vaksin Mod-
erna sudah banyak diberikan.

Pihaknya juga mendapatkan 
vaksin Pfizer dari pemerintah 
pusat. Dengan stok vaksin yang 
ada ditunjang dengan para vak-
sinator maka pihaknya yakin pada 
Desember vaksinasi dosis per-
tama bisa mencapai 100 persen.

“Kami lihat stok vaksin juga 
dapat tambahan terus vaksinator 

banyak, fasilitas kesehatan ban-
yak berkeyakinan selama vaksin 
ada Desember bisa tercapai 
target,” ungkapnya.

Yana menambahkan, pi-
haknya mendapatkan tambahan 
vaksin Sinovac sebanyak 600 
ribu dosis yang diperuntukkan 
bagi warga berusia 12 sampai 17 
tahun. Pihaknya berharap pem-
berian vaksinasi dapat berjalan 
lancar sehingga target Desember 
dapat tercapai dengan lancar.

“Alhamdulillah baru dapat 
tambahan lagi Vaksin Sinovac 
600 ribu untuk percepatan usia 
12 sampai 17 tahun. Mudah-
mudahan percepatan pem-
berian vaksin bisa tuntaskan 
sampai Desember,” katanya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Kota Bandung mencatat hingga 
Minggu (3/10) kemarin, konfi r-
masi aktif  Covid-19 sebanyak 
103 kasus, meninggal dunia 1.421 
kasus. Konfi rmasi sembuh 40.948 
dan konfi rmasi total 42.472 kasus.

Target sasaran vaksinasi 
di Kota Bandung mencapai 
1.952.358 orang. Dosis pertama 
vaksin telah mencapai 1.669.348 
orang atau 85.35 persen. Sedan-
gkan untuk vaksin kedua sudah 
mencapai 1.134.801 orang atau 
58.12 persen.  pur

Vaksin Moderna Mulai
Diberikan ke Warga Bandung 

belum seimbangnya neraca 
antara pendapatan dengan 
kebutuhan,” pinta Asep.

Sementara i tu,  Ketua 
Komisi III DPRD Kabupaten 
Bogor, Sastra Winara meminta 
Pemkab Bogor mengaloka-
sikan anggaran untuk pem-
bangunan Huntap di APBD 
tingkat II 2022 mendatang, hal 
itu karena sudah 22 bulan pen-
gungsi di Kecamatan Sukajaya 
dan Cigudeg masih tinggal di 
hunian sementara (huntara).

“Presiden Joko Widodo 
sudah dua kali mengunjungi 
pengungsi korban bencana alam 
Bulan Januari Tahun 2020 lalu, 
oleh karena itu Pemkab Bogor 
harus memprioritaskan pem-
bangunan Huntap tersebut 
baik itu melalui APBD tingkat 
II maupun dana alokasi khusus 
(DAK) atau anggaran pendapa-
tan belanja nasional (APBN). 
Kasihan para pengungsi yang su-
dah 22 bulan tinggal di huntara,” 
tegas Sastra.  gio

PTM Kota Bogor, Siswa Naik
Angkot ke Sekolah Jadi Catatan

BOGOR (IM)- Setelah 
hampir dua tahun, Kota Bo-
gor memulai pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas 
serentak di 200 sekolah pada 
Senin (4/10). Dalam pelaksa-
naan hari pertama, ditemukan 
sejumlah siswa yang berangkat 
sekolah menggunakan ang-
kutan umum, bukan diantar 
orangtua atau menggunakan 
ojek daring.

Wakil Wali Kota Bogor, 
Dedie Abdu Rachim men-
gatakan, temuan siswa naik 
angkot maupun ojek menjadi 
catatan bagi pihak sekolah 
dalam melaksanakan PTM. Dia 
tidak ingin siswa ketika berang-
kat dalam kondisi sehat, namun 
malah berpotensi tertular di 
perjalanan.

“Ada beberapa anak yang 
ke sekolah menggunakan sarana 
angkutan umum. Jadi harus ada 
treatment khusus. Jangan sampai 
di rumah steril, di sekolah steril, 
tapi di tengah-tengah ini rawan, 
ujar Dedie ketika meninjau 
pelaksanaan PTM di SMPN 1 
dan SMAN 1 Kota Bogor, Jawa 
Barat, Senin (4/10).

Oleh karena itu, kata 
Dedie, sekolah dan komite 

harus bisa melindungi dan 
menjaga anak-anak agar tetap 
aman selama PTM di ling-
kungan sekolah. Juga, ha-
rus dibuat satu metode yang 
dikembangkan khusus untuk 
mencegah terjadinya paparan 
baru Covid-19.

Misalnya, sambung dia, 
anak-anak yang memakai an-
gkutan umum, didisinfeksi 
memakai disinfektan chamber. 
Kemudian, dipastikan setiap 
ruangan ada beberapa petugas 
yang membawa disifektan dan 
melakukan disinfeksi.

Tentunya, kata Dedie, pro-
tokol kesehatan di sekolah ha-
rus dilaksanakan secara ketat. 
Hal itu sesuai dengan daftar 
periksa dari SKB 4 Menteri. 
“Di rumah saya yakin juga 
anak-anak sudah divaksin, 
orang tua sudah divaksin, 
rumah juga insya Allah aman,” 
tutur Dedie.

Dia menambahkan, selama 
hampir dua tahun belakangan, 
hampir 40 ribu warga Kota 
Bogor terpapar Covid-19. 
Hari ini, tercatat 55 orang 
masih positif  Covid-19, dan 
tiga orang dirawat di Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) 

Kota Bogor.
“Jadi risiko dari pembu-

kaan PTM ini harus ditekan 
semaksimal mungkin supaya 
tidak terjadi lagi paparan-pa-
paran baru. Jadi mohon pada 
KCD (kepala cabang dinas), 
kepala sekolah, dan tim komite 
sekolah untuk memperhatikan 
hal seperti ini,” kata Dedie.

Kepala Dinas Pendidikan 
(Disdik) Kota Bogor, Hanafi 
mengatakan, pihaknya tentu 
khawatir para siswa bisa terpapar 
ketika mengikuti PTM. Sehing-
ga, ia pun tidak menganjurkan 
siswa yang berangkat sekolah 
naik angkutan umum, lantaran 
potensi terinfeksi Covid-19 bisa 
terjadi di mana pun.

Pasalnya, kondisi angkutan 
umum relatif  sempit dan tidak 
bisa menjaga jarak antarpen-
umpang. Berbeda jika kondi-
si angkutan umum kosong. 
“Makanya kita menganjurkan 
sama orang tua itu naik (ojek) 
online, jangan sampai dari 
rumah steril, sekolah steril, di 
jalan tidak steril nah itu kan 
tidak kita inginkan. Sehingga 
kewaspadaan ini harus dipa-
hami secara individu,” kata 
Hanafi .  gio

PERPUSTAKAAN OMAH BACA NAWALA
Warga membaca buku saat mengakses 
fasilitas perpustakaan Omah Baca Nawala di 
Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (4/10). 
Perpustakaan gratis untuk meningkatkan 
minat baca dan literasi warga. 

IDN/ANTARA

HARI PERTAMA SEKOLAH TATAP MUKA DI DEPOK
Sejumlah siswa berbaris saat memasuki ruang kelas untuk mengikuti 
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok, Depok, Jawa Barat, 
Senin (4/10). Pemerintah Kota Depok kembali memberlakukan Pembe-
lajaran Tatap Muka (PTM) terbatas kepada seluruh sekolah dimulai hari 
ini dengan menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran hanya 
dilakukan seminggu dua kali selama 2 jam. 

IDN/ANTARA


