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Surat penghentian penggusuran paksa 
itu masih berlaku sampai nantinya 
ditemukan jalan keluar dari kedua belah 
pihak terkait penyelesaian kasus seng-
keta lahan tersebut. “Kami minta untuk 
cooling down dulu. Saling menahan diri 
lah di lapangan,” kata Ketua Bidang 
Pertanahan DPKPP, Eko Mujiarto.

Pemkab Bogor Minta Sentul City
Patuhi Surat Setop Penggusuran

BOGOR (IM)- Dinas 
Perumahan Kawasan Permuki-
man dan Pertanahan (DPKPP) 
Kabupaten Bogor meminta 
pihak PT Sentul City Tbk 
menghentikan penggusuran 
paksa di lahan sengketa di Desa 
Bojong Koneng.

“Kami meminta agar Sen-
tul City dapat mematuhi surat 
yang sudah disampaikan oleh 
Pemkab Bogor untuk meng-

hentikan sementara peng-
gusuran paksa,” ucap Ketua 
Bidang Pertanahan DPKPP, 
Eko Mujiarto, Selasa (5/10).

Surat permintaan penghen-
tian penggusuran paksa tersebut, 
kata dia, berlaku untuk seluruh 
bangunan yang saat ini masih 
berada di atas wilayah sengketa. 
Terlepas lahan atau bangunan itu 
milik warga pendatang maupun 
warga asli yang menetap di sana.

pihak Sentul City untuk lebih 
mengedepankan musyawarah 
mufakat di lapangan. Jangan 
sampai terjadi bentrok di lapan-
gan seperti kemarin,” tuturnya.

Jika mediasi masih tidak 
menemukan titik terang, Eko 
menyebut para pihak terkait 
masih dapat melanjutkan pros-
es penyelesaian sengketa lahan 
melalui jalur hukum.

“Kalau misalkan secara 
musyawarah tidak ditemukan 
titik temu maka ada jalur hu-
kum yang bisa menyelesaikan 
masalah itu,” ujarnya.

Kepemilikan lahan di Desa 
Bojong Koneng, Kecamatan 
Babakan Madang, Kabupaten 
Bogor saat ini dalam sengketa.

Sentul City mengaku pi-
haknya merupakan pemilik 
sah atas lahan yang berada di 
Desa Bojong Koneng. Klaim 
tersebut berdasarkan Sertifi kat 
Hak Guna Bangunan (SHGB) 
untuk tanah di Desa Bojong 
Koneng dengan nomor 2411 

BOGOR (IM)- PT Sentul 
City terus melakukan penataan 
lahan di Desa Bojong Koneng, 
Kecamatan Babakan Madang, 
Kabupaten Bogor. Dari akti-
vitas penataan lahan tersebut, 
sumber air bersih dari warga 
Kampung Gunung Batu Kidul 
di desa tersebut terganggu.

Hal itu disampaikan oleh 
Ketua RT 02 RW 11, Hazarul 
Azwar. Hingga Senin (4/10), 
ada lima alat berat atau back-
hoe milik PT Sentul City yang 
beroperasi melakukan pena-
taan dan pengembangan lahan.

Azwar menyebutkan, aktivitas 
penataan lahan yang dilakukan 
Sentul City berada di kawasan 
dataran tinggi. Sehingga, hal itu 
menyebabkan sumber air bersih 
yang digunakan masyarakat untuk 
kebutuhan sehari-hari terganggu.

“Akibat aktivitas alat berat 
itu, sumber air bersih warga 
terganggu. Karena posisi per-
mukiman warga ada di bawah 
dan lokasi pengembangan 
berada di atas, jadi akses air ber-
sih warga sekitar terganggu,” 
kata Azwar melalui telepon 
selulernya, Selasa (5/10).

Azwar menyebutkan, di 
RT 02 sendiri ada 30 rumah 
lebih yang akses air bersihnya 
terganggu, akibat adanya akti-
vitas alat berat milik PT Sen-
tul City di kawasan tersebut. 
Sementara untuk di wilayah 
lain dia belum mengetahui 
apakah terdampak atau tidak.

Oleh karena itu, dia 
melakukan koordinasi dan 
berkomunikasi dengan pihak 
Sentul City dan pemerintah 
desa. Namun hingga kini be-

lum ada tanggapan dari ked-
uanya.

“Kami sudah komunikasi 
dengan pemerintah desa dan 
pihak Sentul City mengenai 
hal ini. Tapi sampai saat ini 
belum ada tanggapan dari 
pihak-pihak terkait mengenai 
aduan warga ini,” ucapnya.

Atas hal itu juga, masyara-
kat yang khawatir dan kesal 
mendatangi kantor Desa Bo-
jong Koneng akhir pekan 
lalu. Azwar mengatakan, 
warga yang merupakan warga 
asli Desa Bojong Koneng me-
minta kepastian agar tempat 
tinggalnya tidak tergusur.

“Kades pernah meminta ke-
pada warga untuk membuat batas 
kampung dulu, agar perkampun-
gan warga sekitar tidak tergusur. 
Tapi kami tidak tahu ke depannya 
kampung warga akan tergusur apa 
tidak. Kami ingin kejelasan aja agar 
pribumi tidak tergusur dan was-
was,” ucapnya.

Sementara itu, Head of  
Corporate Communication PT 
Sentul City, David Rizar Nu-
groho, mengatakan, alat berat 
atau buldozer yang ada di Desa 
Bojong Koneng digunakan un-
tuk melakukan penataan lahan, 
bukan digunakan untuk meng-
gusur rumah asli warga desa. 

“Kami tegaskan bahwa 
kami tidak mem-buldozer 
rumah warga asli Bojong 
Koneng. Yang kami kejar 
adalah warga pendatang yang 
menguasai tanah garapan 
dari mafi a tanah dan mereka 
mendirikan bangunan liar di 
atas tanah kami,” kata David 
akhir pekan lalu.  pur

Aktivitas Alat Berat Sentul City
Ganggu Air Bersih Warga

“Iya, [penghentian] ber-
laku baik pada warga pen-
datang maupun warga asli 
yang menetap di situ,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Pemkab menanggapi ma-
sih adanya kegiatan pengola-
han lahan yang dilakukan oleh 
Sentul City di Desa Bojong 
Koneng hingga Senin (4/10).

Eko menjelaskan surat 
penghentian penggusuran paksa 
itu masih berlaku sampai nanti-
nya ditemukan jalan keluar 
dari kedua belah pihak terkait 
penyelesaian kasus sengketa 
lahan tersebut. “Sampai mediasi 
selesai, solusinya nanti seperti 
apa, kami minta untuk cooling 
down dulu. Saling menahan diri 
lah di lapangan,” ujarnya.

Langkah ini dinilai Pemk-
ab perlu dilakukan agar konfl ik 
di lapangan antara Sentul City 
dengan Warga Desa Bojong 
Koneng tidak terus terulang 
sekaligus menurunkan tensi.

“Kita mengimbau kepada 

PENERBANGAN INTERNASIONAL BANDARA BALI AKAN DIBUKA
Suasana lengang di area Terminal Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Selasa (5/10). 
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Bandara Ngurah 
Rai akan dibuka untuk penerbangan internasional pada 14 Oktober 2021 mendatang. 
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BANDUNG (IM)- 
Sistem komunikasi kabel 
laut JaSuKa (Jawa-Sumatera-
Kalimantan) milik PT Tel-
kom Indonesia (Persero) 
Tbk (Telkom) telah pulih dan 
kembali beroperasi normal 
seperti sedia kala, sejak Senin 
pagi (4/10) pukul 05.30 WIB.

Sehari sebelumnya pe-
nyambungan kabel yang 
sempat terputus pada ruas 
Batam-Pontianak tersebut 
juga telah selesai dilakukan, 
lebih cepat dari target waktu 
yang diperkirakan semula 
yakni selama sebulan.

Vice President Corporate 
Communication Telkom, 
Pujo Pramono mengatakan, 
“Alhamdulillah saat ini kabel 
laut Jasuka sudah kembali 
pulih dan melayani trafi k tele-
komunikasi dengan normal 
sehingga pelanggan dapat 
merasakan kembali pengala-
man digital terbaik dari bera-
gam layanan TelkomGroup.

Kami mengucapkan terima 
kasih atas dukungan berbagai 
pihak yang telah membantu 
proses penyambungan kabel 
laut tersebut. Terima kasih 
juga kami sampaikan kepada 
pelanggan yang terus percaya 
dan setia menggunakan lay-
anan TelkomGroup.”

Dikatakan, Telkom akan ter-
us melakukan monitoring trafi k 
dan layanan guna memastikan 
kualitas layanan yang dirasakan 
pelanggan tetap prima.

Kenyamanan pelanggan 
merupakan prioritas kami se-
hingga kami akan terus memas-
tikan keandalan kualitas infra-
struktur, jaringan dan layanan.

Diharapkan layanan Tel-
komGroup ini dapat men-
dukung beragam kebutuhan 
pelanggan yang sarat akan 
teknologi digital karena kami 
meyakini dengan adanya digi-
talisasi di berbagai sisi dapat 
menjadikan Indonesia lebih 
baik lagi.  lys

CIREBON(IM)- Ketua 
Komisi IV DPRD Kabupaten 
Cirebon, Siska Karina mem-
pertanyakan data Dinas Sosial 
(Dinsos) Kabupaten Cirebon, 
dari Kemensos terkait angka 
kemiskinan di daerah tersebut.

Siska juga mempertanyakan 
validitas data tersebut. Masalahnya, 
kata dia, selama pandemi ini pro-
gram yang diluncurkan tidak ada 
efeknya untuk mengurangi pro-
gram kemiskinan. Sementara saat 
pandemi, berbagai program ban-
tuan diluncurkan, baik dari pusat 
maupun daerah. “Ini yang mem-
buat tanda tanya besar kita. Kenapa 
kemiskinan sampai melonjak begitu 
besar. Tinggal bagaimana kita cros 
cek data itu sudah real atau belum,” 
ungkap Siska, Selasa (5/10).

Siska menjelaskan, beberapa 
waktu lalu sempat ada graduasi 
PKH yang 10 persen. Artinya, 
data sekarang harus dipertan-
yakan karena sia-sia saja dengan 
data kemiskinan yang semakin 
tinggi. Kesannya, saat ini masyara-
kat berebut menerima bantuan. 
Padahal memang, selama pande-
mi daya beli masyarakat menurun 
dan lapangan pekerjaan baru buka 
selesai pandemi ini.

“Padahal penerima BPNT 
kan lama juga programnya. 
Masa semakin kesini semakin 
banyak yang miskin,” jelasnya.

Siska justru mempertan-
yakan program Pemkab dan 
Dinsos dalam rangka mengen-
taskan kemiskinan. Sampai saat 
ini, programnya sudah tidak 

jelas. Jangan sampai, masyara-
kat hanya dikasih makan untuk 
hari itu saja. Justru harusnya 
Pemkab berfikir, bagaimana 
masyarakat diajak berfi kir un-
tuk bisa memenuhi kebutu-
hannya sehari-hari.

“Dinasnya dong buat dan 
luncurkan program yang nyata 
dan real. Bukan hanya teriak ang-
garannya kurang. Kalau semua 
programnya kongkret, pasti tim 
TAPD maupun banggar tidak 
akan memberikan yang kecil ke 
Dinsos,” jelas Siska.

Justru lanjut Siska, dewan 
sudah mengesahkan Perda Pe-
nyandang Masalah Kesejahter-
aan Sosial (PMKS), setahun 
yang lalu. Namun sampai saat 
ini Perbupnya belum jelas. Pa-
dahal Perbup diperlukan untuk 
menciptakan program itu sendiri. 
Sementara PMKS itu ada 26 
kriteria. “Perbub PMKS saja 
belum dibuat. Baru disampaikan 
programnya. Pasti anggaran 
mengikuti. Nah saya pertanyakan 
sekarang, apakah program din-
sos sudah ada untuk mengen-
taskan kemiskinan,” paparnya.

Seperti diberikan sebelum-
nya, Kemensos merilis jumlah 
warga miskin di Kabupaten Ci-
rebon yang tembus pada angka 
1.653.192 jiwa. Sedangkan jum-
lah pendudukan Kabupaten 
Cirebon sendiri, saat ini sekitar 
2,2 juta jiwa. Artinya, saat ini 
jumlah penduduk miskin di 
Kabupaten Cirebon sekitar 70 
persen.  pur

Angka Kemiskinan di Kab. Cirebon
Melonjak, Kinerja Dinsos Disorot Dewan

PUJO PRAMONOPUJO PRAMONO
Vice President Corporate Vice President Corporate 
Communication TelkomCommunication Telkom

BANDUNG BARAT 
(IM)- Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) di beberapa 
SMA sudah mulai dilak-
sanakan. Namun demikian 
berbagai sekolah menerap-
kan berbagai metode dalam 
pelaksanaannya.

Ang g ota  Komis i  V 
DPRD Provinsi Jawa Barat, 
Siti Muntamah mengapresiasi 
pelaksanaan Pembelajaran 
Tatap Muka (PTM) di SMAN 
2 Lembang. Ia menilai dengan 
sistem Shifting bagi seluruh ci-
vitas SMAN 2 Lembang men-
jadikannya sebagai sekolah 
yang peduli dengan Protokol 
Kesehatan Covid-19.

Menurut Siti terdapat be-
berapa catatan di SMAN 2 
Lembang tersebut, salah sa-
tunya dari 48 Civitas SMAN 2 
Lembang hanya 8 orang yang 
berstatus sebagai ASN, hal ini 
dirasa harus menjadi perhatian 
dan catatan khusus Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat bersama 
DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kami Komisi V datang 
ke SMAN 2 Lembang dengan 
penuh bahagia , pertama me-
monitoring PTM yang dinilai 
sudah berjalan dengan lancar 
dan berjalan dengan baik.

Di sini diberlakukan 

sistem shifting bagi civitas 
SMAN 2 Lembang, jadi di sini 
sangat patuh protokol kesehatan,  
ada beberapa catatan-catatan dari 
48 civitas hanya 8 saja yang ASN,

Hal ini harus mendapatkan 
perhatian khusus dari Pemprov 
Jabar dan DPRD, ucapnya 
di SMA Negeri 2 Lembang, 
Kabupaten Bandung Barat, 
Senin (4/10).

Siti juga mengapresiasi 
langkah SMAN 2 Lembang 
yang melakukan blusukan ke 
daerah pelosok di Kabupaten 
Bandung Barat, untuk mem-
fasilitasi anak-anak yang kurang 
mampu agar bisa bersekolah.

Kedepannya Siti berharap 
dengan slogan SMAN 2 Lem-
bang yakni Future Brighter bisa 

membawa masa depan cerah 
bagi generasi penerus bangsa dan 
bisa berkolerasi dengan moto 
Jabar Juara Lahir dan Bathin.

Kami juga mengapresiasi 
langkah SMAN 2 Lembang 
yang blusukan ke daerah pe-
losok sekitaran KBB untuk 
memfasilitasi anak-anak sekitar 
agar bisa bersekolah.

Semoga seperti visi dari 
SMAN 2 Lembang yakni future 
brighter bahwa masa depan 
harus lebih gemilang lagi  dan 
berkolerasi dengan moto Jawa 
Barat juara lahir bathin, ucap Siti.

Sementara itu Anggota 
Komisi V lainnya, Abdul Muiz 
mengapresiasi program religi 
yang ada di SMAN 2 Lem-
bang yakni mendorong seluruh 

dan hal lain bisa dipraktikkan 
bagi sekolah lain yakni setiap 
anak berinfak seribu rupiah 
sebagai tabungan keberang-
katan Umroh dan sudah 
memberangkatkan 4 orang 
untuk umroh,” ujarnya

“Kami juga mengawal 
untuk sarana dan prasarana 
di SMAN 2 Lembang, fasili-
tas di sini baru ada 6.000 
meter serta ada perluasan 
lahan, diperlukan pembe-
basan jalan untuk akses 
masuk sekolah, plus ruang 
kelas mengingat siswanya 
cukup banyak, kedepan-
nya Komisi V akan meng-
advokasi untuk kemajuan 
SMAN 2 Lembang ini,” 
tutupnya.  lys

siswa-siswinya agar hapal mini-
mal 3 juz Al-Quran.

Dirinya juga mengapresiasi 
program tabungan religi yang 
berupa infak dari seluruh civi-
tas sebesar seribu rupiah untuk 
keberangkatan Umroh bagi 
siswa-siswi terpilih.

Menurutnya Komisi V akan 
terus mengawal pembangunan 
sarana dan prasarana di SMAN 
2 Lembang agar seluruhnya 
bisa terealisasi, seperti perlua-
san lahan, pembebasan lahan 
serta pembangunan ruang kelas 
mengingat siswa di SMAN 2 
Lembang sudah cukup banyak.

“Ada yang menarik dari 
SMAN 2 Lembang ini yaitu pro-
gram religi yang mendorong agar 
semua murid menghapal 3 juz 

Meski PTM Berhasil, DPRD Jabar Soroti Kurangnya ASN dan Infrastruktur

dan 2412 yang diterbitkan 
Pemkab Bogor pada 1994.

Head of Corporate Commu-
nication Sentul City, David Rizar 
Nugroho mengatakan proses 
penerbitan SHGB pun telah 
dilakukan secara legal serta sesuai 
aturan dan hukum yang berlaku.

Sementara itu, warga Desa 
Bojong Koneng, termasuk aktivis 
politik Rocky Gerung, mengklaim 
sebagai pemilik sah lahan tersebut 
berdasarkan penguasaan lahan 
secara fi sik dan surat pernyataan 
oper alih garapan.

Terbaru, sejumlah warga 
Desa Bojong Koneng dikabar-
kan meminta perlindungan 
kepada aparat desa guna meng-
hentikan penggusuran paksa 
yang dilakukan oleh Sentul City 
pada Sabtu (2/10) siang.

Namun, aparat desa se-
tempat justru kabur ketika 
dimintai bantuan. Hal tersebut 
diduga menyulut emosi warga 
yang berujung pada perusakan 
sejumlah fasilitas kantor.  pra

Ade Yasin Ikuti Upacara
HUT TNI Secara Virtual

BOGOR (IM)- Bupati 
Bogor,  Ade Yasin mengikuti 
rangkaian Upacara Hari Ulang 
tahun (HUT) Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) ke-76 secara 
virtual, di lapangan upacara 
Markas Komando Resort Mi-
liter (Makorem) 061/Surya 
Kencana, Selasa (5/10). 

Hadir pada upacara terse-
but, Danrem 061/Surya Ken-
cana, Brigjen TNI Achmad 
Fauzi, serta Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah (Forkopim-
da) se-wilayah Korem 061. 
Upacara dipimpin oleh Pres-
iden Joko Widodo di Istana 
Kepresidenan Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden 
Jokowi mengungkapkan, sam-
pai dengan hari ini kita masih 

dalam bayang-bayang ancaman 
Covid-19. Bila diibaratkan 
sebagai perang, melawan virus 
Covid-19 saat ini seperti dalam 
perang yang berlarut-larut. 
Perang yang sangat menguras 
tenaga, menguras pikiran, 
mental, dan semangat juang. 
Perang yang memerlukan ke-
waspadaan, kecepatan, sinergi, 
serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi.

“Keberhasilan kita dalam 
menangani pandemi Covid-19 
ini tidak terlepas dari peran be-
sar TNI. TNI selalu memberi-
kan profesionalismenya dalam 
setiap penugasan, kemampuan 
perorangan, kemampuan satu-
an, pemanfaatan ilmu pengeta-
huan dan teknologi termasuk 

alutsista  yang telah digunakan 
dan digerakkan dalam menun-
aikan setiap tugas yang diberi-
kan,” tandas Jokowi.

Jokowi menambahkan, 
untuk itu saya perintahkan 
untuk terus melakukan adopsi 
dan inovasi teknologi mutakhir 
di negara kita. Bergerak aktif  
dalam konsorsium industri 
pertahanan global, memegang 
terus semangat kemandirian 
dan penguatan industri per-
tahanan dalam negeri untuk 
mewujudkan kekuatan per-
tahanan Indonesia yang lebih 
mumpuni.

“Selamat Hari Ulang Ta-
hun Ke-76 Tentara Nasional 
Indonesia, selamat bekerja 
dan mengabdi untuk nusa dan 

bangsa. Semoga Tuhan Yang 
Maha Esa selalu bersama kita, 
Dirgahayu TNI,” ujar Presiden 
Jokowi.

Usai upacara, Presiden 
Jokowi dan Wakil Presiden 
Ma’ruf  Amin menyaksikan 
demonstrasi udara. Sebanyak 
18 pesawat tempur beraksi 

di atas Istana Kepresidenan 
Jakarta. Berbeda dengan Peray-
aan HUT TNI sebelumnya, ta-
hun ini beberapa alutsista milik 
Kodam Jaya berupa kendaraan 
tempur, anoa, hingga rudal 
mistral turut dipamerkan di 
sekitar Istana Merdeka di Jalan 
Merdeka Barat.  gio

Bupati Bogor saat mengikuti upacara HUT TNI 
secara virtual.


