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Kalau rumah warga ambruk dan fasilitas 
masyarakat lainnya mengalami keru-
sakan akibat usaha tambang, tak ada 
alasan jika PT BSM tidak segera ber-
tanggung jawab dan memberikan ganti 
rugi, kata Anggota Komisi VII DPR RI, 
Adian Yusak Napitupulu.

LONGSOR DI RUMPIN, KABUPATEN BOGOR

Komisi VII DPR RI Bakal Panggil
PT BSM untuk Bertanggung Jawab

RUMPIN (IM)- Ang-
gota Komisi VII DPR RI, 
Adian Yusak Napitupulu akan 
memaksa PT Batu Sampurna 
Makmur untuk segera ber-
tanggung jawab atas bencana 
tanah longsor di dua Kampung 
Ciater dan Kampung Cipinang, 

Desa Cipinang, Rumpin, Ka-
bupaten Bogor.

Selain memastikan peru-
sahaan tambang  tersebut ber-
tanggung jawab akan rumah 
warga yang rusak maupun 
ambruk, ia akan meminta PT 
BSM untuk memperbaiki jalan 

“Saya tidak hanya men-
ghubungi Direktur Utama 
PT BSM tetapi bersama Ke-
menterian ESDM, kami akan 
memanggil mereka ke Gedung 
DPR-RI. Akan dicek apakah 
usaha tambang tersebut ada 
izin dan apakah sesuai prose-
dur penambangan usaha tam-
bang yang ada di Kabupaten 
Bogor hingga kedepan tidak 
ada lagi kejadian serupa,” te-
gasnya.

Asisten Ekonomi dan Pem-
bangunan Kabupaten Bogor, 
Nuradi membenarkan bahwa 
proses relokasi dan ganti rugi 
belum tuntas, karena masih 
ada aspirasi warga yang belum 
disanggupi oleh PT BSM.

“Sampai saat ini, proses 
relokasi dan ganti rugi belum 

BANDUNG (IM)- Ke-
pala Dinas Pendidikan Jawa 
Barat, Dedi Supandi mengatakan 
kegiatan pembelajaran tatap 
muka (PTM) terbatas ditunda 
di SMAN 6 dan 7 Kota Bogor 
imbas peristiwa penusukan yang 
menewaskan seorang siswa.

Dedi mengatakan PTM 
baru bakal dilangsungkan pada 
dua pekan mendatang. Semula 
PTM di Kota Bogor ber-
langsung serentak pada Senin 
(11/10), namun khusus dua 
sekolah menengah atas ini, 
PTM baru akan dilangsungkan 
Senin (25/11) mendatang.

“Karena kejadian itu 
dikhawatirkan terjadi pemaha-
man atau gesekan antarsekolah, 
maka PTM di SMAN 6 dan 
SMAN 7 ditunda dua pekan 
untuk membangun atmosfi r 
belajar yang lebih kondusif,” 
kata Dedi, Selasa (12/11).

Sebelumnya seorang 
siswa SMAN 7 Bogor tewas 
karena ditusuk. Dedi men-
gatakan peristiwa penusukan 
hingga menewaskan seorang 
siswa tersebut bukan karena 
kegiatan PTM. Sebabnya, 

PTM di Kota Bogor baru 
dimulai pada pekan ini.

Sementara penusukan yang 
melibatkan tiga siswa SMAN 6 
dan 7 Bogor diketahui terjadi 
pada Rabu (6/10) malam. 
“Bukan PTM yang menjadi 
akar masalahnya, bukan karena 
PTM terus siswa saling tusuk 
dan tawuran, itu kan kejadian-
nya sebelum PTM,” kata Dedi.

Tapi, sambungnya, demi 
menjaga situasi kondusif  
karena khawatir ada gesekan 
antarsekolah imbas penusu-
kan tersebut maka PTM dipu-
tuskan ditunda sementara.

Sebelumnya dalam perkara 
ini, polisi menangkap dua 
orang tersangka berinisial 
RA (18) dan ML (17) yang 
diduga merupakan pelaku 
pembunuhan pelajar SMAN 
7 Bogor. Dugaan awal, motif  
penusukan karena dendam 
antarkelompok pada korban. 
Atas perbuatan pembunuhan 
itu, tersangka dijerat Pasal 76 C 
jo Pasal 80 ayat (1), (3) UU RI 
Nomor 35 tahun 2014 tentang 
perubahan atas UU RI Nomor 
23 Tahun 2002.   pur

PTM SMAN 6 dan 7 Bogor Ditunda
Imbas Pelajar Tewas Ditusuk 

desa maupun fasilitas umum 
lainnya ikut terdampak nega-
tif  atas usaha tambang batu 
andesitnya.

“Kalau rumah warga am-
bruk dan fasilitas masyarakat 
lainnya mengalami kerusakan 
akibat usaha tambang, tak 
ada alasan jika PT BSM tidak 
segera bertanggung jawab 
dan memberikan ganti rugi,” 
kata Adian kepada wartawan, 
Selasa (12/10).

Politisi PDI Perjuangan ini 
juga akan memanggil PT BSM 
dan Kementerian Energi Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) 
ke Gedung DPR-RI, di DKI 
Jakarta untuk memberikan 
keterangan perihal bencana 
tanah longsor yang terjadi 
pada awal Bulan Agustus lalu.

PAMERAN FOTO RESPONS
Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa (kedua kiri) bersama Kurator Galeri Foto Jurnalistik Antara (GFJA) Ismar Patrizki (kiri) mengamati 
karya foto pada pameran foto Respons di Monumen Pers Nasional, Solo, Jawa Tengah, Selasa (12/10). Pameran menyajikan sebanyak 
121 karya foto dan 2 arsip tentang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama di Solo hingga PON XX di Papua. 

IDN/ANTARA

KARAWANG (IM)- 
Ruang belajar di SDN Bayur 
Kidul I, Cilamaya, Karawang 
ambruk. Padahal, sejak 6 
bulan yang lalu pihak sekolah 
melalui Korwilcambidik Cila-
maya Kulon sudah mengaju-
kan proposal perbaikan seko-
lah ke Disdikpora Karawang 
namun belum direalisasikan.

“Dampaknya ke bangunan 
ruang kelas di sebelahnya, ada 
yang retak-retak dan atapnya 
bolong, khawatir akan am-
bruk juga,”kata Kepala sekolah 
SDN Bayur Kidul 1, Akhmad 
Holili, Selasa (12/10).

Dijelaskannya, saat am-
bruk kondisi ruangan dalam 
kondisi kosong. Setelah di-
pantau hanya 1 ruangan yang 
ambruk yaitu ruang kelas 2.

“Bangunan ruang kelas 2 
yang ambruk tersebut diban-
gun pada tahun 2010, sedang-
kan bangunan ruang kelas 3 

di sebelahnya dibangun pada 
tahun 2006,”jelasnya

Akhmad melanjutkan, bah-
wa dirinya sudah mengajukan 
proposal sejak 6 bulan lalu me-
lalui Korwilcambidik Kecamatan 
Cilamaya Kulon, akan tetapi 
belum juga diperbaiki dengan 
alasan tidak ada anggaran karena 
masih pandemi Covid-19, hingga 
terjadinya atap dan bangunan 
sekolah ambruk. “Untungnya 
tidak ada korban jiwa sewaktu 
kejadian, hanya menimpa atap 
rumah warga (pak Casdam) di 
sebelahnya,” terang Akhmad.

Sementara dari data yang 
ada, tahun 2021 jumlah ruang 
kelas SD yang rusak ada 1.200, 
yang di awal rusak ringan dan 
selama 2 tahun tidak digunakan 
akhirnya rusak berat. Sebagian 
sudah dilaksanakan oleh Dinas 
PUPR Karawang di tahun 
2021 ini, dan sisanya masih ada 
hampir 900 ruang kelas.  pur

BOGOR (IM)- Mem-
peringati Hari Santri Nasional, 
Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab)   Bogor   menggelar Musa-
baqah Qiroatil Kutub (MQK) 
secara virtual dan lomba Video 
Nadzom Alfi yah, di Aula Dis-
kominfo Kabupaten Bogor, 
Selasa (12/10). 

Bupati Bogor, Ade Yasin 
mengajak para santri Kabu-
paten Bogor untuk meme-
riahkan Hari Santri Nasional 
dengan mengikuti Musabaqah 
Qiroatil Kutub dan lomba 
Video Nadzom Alfi yah, guna 
melahirkan santri-santri yang 
hebat dunia dan akhirat. “He-
bat ilmu pengetahuan dan 
agama, berlandaskan iman dan 
taqwa, jadi santri siaga jiwa dan 
raga,” ungkap Ade Yasin.

Selanjutnya, Kepala Bagian 
Kesejahteraan Rakyat Kabu-
paten Bogor, Abdul Aziz men-
gatakan, kegiatan Musabaqah 
Qiroatil Kutub secara virtual 
dan lomba Video Nadzom Al-
fi yah dilakukan dalam rangka 
menyambut dan memeriahkan 
Hari Santri Nasional.

Berdasarkan pendaftaran 
dari 40 Kecamatan sebanyak 
25 Kecamatan yang ikut serta 
dalam kegiatan MQK tahun 
2021 dengan total peserta 
sebanyak 41 orang terdiri dari 
22 putra dan 19 putri.

Untuk MQK tahun ini 
berbeda dengan tahun se-
belumnya, karena di 2021 
ini hanya satu cabang yang 
dilombakan yaitu tingkat 

marhala ula, artinya tahun 
ini hanya satu cabang yang 
dilombakan dan tingkatan-
nya yang paling tinggi.

“Karena kegiatan ini 
adalah kegiatan rutin dalam 
rangka hari santri dan Insya 
Allah yang juara tahun ini 
akan kita ikutkan nanti di 
tingkat provinsi,” ujar Aziz.

Kemudian, Kabag Kesra 
menambahkan, kegiatan MQK 
juga dilakukan untuk menguji 
kemampuan para santri dalam 
memahami, membaca kitab 
kuning yang telah mereka pela-
jari di pondok pesantren. “Kita 
dapat melihat sejauh mana 
kemampuan mereka dalam 
memahami dan membaca kitab 
kuning, sehingga jadi tolok ukur 
kemampuan para santri yang 
sudah mondok baik di Pondok 
Pesantren Salafiah maupun 
modern yang ada di Kabupaten 
Bogor ini,” paparnya.

Lomba Video Nadzom 
Alfi yahini prosesnya dimulai 
dari tanggal 4-17 Oktober 
2021. Bilamana ada pondok 
pesantren ataupun siapapun 
yang ada di Kabupaten Bogor 
yang akan mengikuti silakan 
membuat videonya dan disam-
paikan ke panitia yang sudah 
disebar melalui media sosial.

“Pengumuman akan dis-
ampaikan pada 22 oktober 
2021, bertepatan dengan 
upacara Hari Santri Nasional 
sekaligus peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW,” 
tandasnya.  gio

Hari Santri, Pemkab Bogor Gelar MQK
Virtual dan Lomba Video Nadzom Alfi yah

PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI DISABILITAS
Seorang siswa tuna daksa mengikuti pelatihan 
menjahit di Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa 
Barat, Cimahi, Jawa Barat, Selasa (12/10). Panti 
Sosial Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Di-
nas Sosial Provinsi Jawa Barat memberikan 
berbagai pelatihan seperti salon kecantikan, 
menjahit, kriya kayu, kuliner, dan otomotif 
kepada siswa disabilitas secara gratis untuk 
melatih kemandirian disabilitas. 

IDN/ANTARA

BELAJAR MEMBACA PRASASTI MUSEUM AIRLANGGA
Peserta berlatih membaca aksara pada prasasti saat kegiatan bertajuk 
“Belajar Bersama di Museum” di museum Airlangga, Kota Kediri, Jawa 
Timur, Selasa (12/10). Kegiatan yang diikuti pelajar dan mahasiswa terse-
but bertujuan menumbuh kembangkan kecintaan terhadap budaya nu-
santara sekaligus mendongkrak jumlah kunjungan ke museum. 

IDN/ANTARA

C I B I N O N G  ( I M ) - 
Sepanjang September 2021, 
101 kejadian bencana melanda 
Kabupaten Bogor. Dari 101 
bencana tersebut, 70 desa dari 
24 kecamatan di Kabupaten 
Bogor terdampak.

Sekretaris Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Bogor, 
Budi Pranowo memaparkan, 
7.393 jiwa dari 2.083 Kepala 
Keluarga (KK) terdampak 
kejadian bencana. Sebab, 108 
rumah di antaranya mengalami 
kerusakan mulai dari rusak 
ringan, sedang, hingga berat.

“Dari ribuan jiwa, 81 orang 
harus mengungsi, sedangkan 
satu orang mengalami luka 
ringan,” ujar Budi, Selasa 
(12/10).

Lebih lanjut, Budi men-
gatakan, kejadian bencana 
pada September lebih banyak 
dibandingkan pada Agustus. 
Di mana, pada Agustus, Bumi 
Tegar Beriman dilanda 89 ben-

cana selama satu bulan.
Budi menyebutkan, 101 

bencana yang melanda selama 
September didominasi oleh 
angin kencang sebanyak 44 
kejadian. Disusul oleh tanah 
longsor sebanyak 39 kejadian, 
lima kejadian banjir, tiga ke-
jadian kebakaran, dua kejadian 
pergeseran tanah, dan satu 
rumah roboh. Selain itu, tujuh 
daerah di Kabupaten Bogor 
dilanda kekeringan. 

Selain berdampak pada 
masyarakat, sambung dia, 
bencana yang melanda juga 
berdampak pada berbagai 
sarana ibadah, pendidikan, 
pondok pesantren, hingga 
sarana pemerintahan terdam-
pak. Termasuk juga sejumlah 
jembatan dan jalan warga.

“Total ada 20 bangunan 
dan jembatan yang mengalami 
kerusakan akibat bencana. 
Ada juga jalan sepanjang 12 
meter yang mengganggu akses 
warga,” ujarnya.  gio

7.393 Warga Kab. Bogor
Terdampak Bencana

Ade Yasin Instruksikan Camat
se-Kab. Bogor Percepat Vaksinasi 

CIBINONG (IM)- Bupati 
Bogor, Ade Yasin melakukan 
Rapat Koordinasi dengan camat 
se-Kabupaten Bogor untuk 
membahas percepatan vaksinasi 
di Kabupaten Bogor, di Ruang 
Serbaguna I Setda Kabupaten 
Bogor, Senin (11/10). 

Dalam keempatan itu, Bu-
pati Bogor menegaskan saat ini 
seluruh stakeholder mulai dari 
tingkat Kabupaten, TNI, Polri, 
Kecamatan dan Desa sedang 
gencar melakukan percepatan 
vaksinasi agar target 70% vak-
sinasi di Kabupaten Bogor bisa 
segera tercapai. 

Ade Yasin mengatakan, 
vaksinasi di Kabupaten Bogor 
sudah mencapai 2.635.404 do-
sis atau 31,18% dengan rincian 
dosis pertama 1.800.605 atau 
setara 42,61 %, dosis kedua 
824.660 atau setara 19,51 %, 
dosis ketiga 10.139 atau setara 
77,26 %. 

Saat ini vaksinasi sedang gen-
car dilakukan agar target 70% 
vaksinasi di Kabupaten Bogor 
bisa tercapai. Ia juga terus meng-
gerakkan seluruh camat dan para 
kepala desa se-Kabupaten Bogor 
terutama di titik yang belum ter-
vaksin seperti wilayah yang berada 
di pelosok.

“Kami menggerakan Per-
angkat Daerah, TNI, Polri, 

PD Pasar, sektor pendidikan 
dengan vaksinasi di sekolah-
sekolah agar bisa mempercepat 
vaksinasi di Kabupaten Bogor. 

Sekolah-sekolah seperti 
SMP, SMA lalu madrasah, pon-
dok pesantren dan perguruan 
tinggi, jika sekolah tidak mau 
melaksanakan vaksinasi maka 
Pembelajaran Tatap Muka-nya 
bisa ditunda. Sasaran kita ma-
syarakat terpencil, pasar juga 
petani dan kelompok tani, kita 
sasar semua,” tegas Ade Yasin.

Menurutnya, untuk per-
cepatan vaksinasi masyarakat 
lanjut usia ia akan lakukan 
dengan jemput bola, terlebih 
Pemkab Bogor memiliki 111 
Nakes untuk bisa diturunkan 
ke desa-desa, bila perlu mereka 
tinggal sementara di rumah 
para kepala desa, bagi wilayah 
yang sulit menjangkau vak-
sinasi. 

“Semua harus kita sasar, 
target 70% harus tercapai, 
karena kalau belum bisa men-
capai 70% vaksinasi kita belum 
bisa turun ke level 2, karena 
minimal 50% vaksinasi un-
tuk bisa ke level 2, kita akan 
kejar 20% di 1 bulan ini agar 
70% vaksinasi di Desember 
2021 bisa tercapai. Kita akan 
naikkan dari 50 ribu vaksinasi 
perhari jadi 70 ribu vaksinasi 

per hari. Alhamdulillah untuk 
ketersediaan vaksin, kita aman 
ada di Dinkes, TNI, Polri dan 
gotong royong,” ungkap Ade 
Yasin.

Ade Yasin menjelaskan, 
selain vaksinasi Pemkab Bo-
gor juga tengah meningkat-
kan proses pembangunan 
melalui program Satu Miliar 
Satu Desa (Samisade) saat ini 
sudah terbangun infrastruktur 
di 545 titik, 356 desa dan 39 
kecamatan. 

Kemudian penuntasan re-
habilitasi Rumah Tidak Layak 
Huni (Rutilahu) yang diberikan 
langsung kepada penerima 
bantuan melalui APBD den-
gan memberikan buku tabun-
gan kepada mereka dengan 
saldo sebesar 15 juta rupiah.

“Ter masuk pers iapan 
pelaksanaan MTQ tingkat 
Kabupaten Bogor, persiapan 
penyelenggaraan pemilihan 
umum 2024, dengan me-
mutakhirkan Data Pemilih 
Berkelanjutan (DPB), jumlah 
DPB sebelumnya   3.480.019,

Jumlah data pemilih bulan 
berjalan menjadi 3.488.985, 
serta penghapusan Koordina-
tor Layanan Satuan Pendidikan 
di wilayah, sebagai tindak 
lanjut Permendagri 12 tahun 
2017,” tandasnya.  gio

selesai, kemarin warga juga ada 
yang menolak lahan relokasi 
yang ditawarkan oleh PT. BSM 
karena alasan kurang strategis 
atau layak,” kata Nuradi.

Ia melanjutkan sebelum 
dibangunkan hunian tetap 
(Huntap), warga yang rumahn-
ya rusak atau ambruk sudah 
diungsikan ke rumah kon-
trakan. Pemkan Bogor sendiri 
terlibat dalam pembangunan 
Huntapnya.

“Anggaran pembangunan 
Huntap itu dari PT. BSM, 
kalau teknis pembangunannya 
itu ditangani oleh badan pen-
anggulangan bencana daerah 
(BPBD) Kabupaten Bogor,” 
lanjut mantan Kepala Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian 
ini.  yan

PUNCAK (IM)- Kawasan 
Rindu Alam di Puncak, Kabu-
paten Bogor yang telah mati, 
kini berencana dihidupkan lagi 
sebagai kawasan wisata oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Pemda Provinsi Jabar beru-
saha memanfaatkan kembali dae-
rah wisata Rindu Alam ini untuk 
meningkatkan PAD (Pendapatan 
Asli Daerah),” kata Wakil Gu-
bernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul 
Ulum setelah meninjau kawasan 
wisata di Puncak, Kabupaten 
Bogor, Senin (11/10) kemarin.

Sebelumnya, kawasan wisata 
Rindu Alam mati suri setelah 
salah satu ikonnya yaitu Restoran 
Rindu Alam ditutup pada Febru-
ari 2020. Restoran itu didirikan 
oleh Letjen TNI Ibrahim Adji 
pada 1979. Namun karena masa 
kontraknya dengan Pemprov 
Jabar telah habis, restoran yang 
beroperasi pada 1980 itu ditutup.

“Siapa tahu dengan men-
goperasionalkan Rindu Alam ini 
bisa mendapat PAD,” kata Uu.

Menurut Uu dalam rencanan-
ya, area wisata Rindu Alam ini 
akan dimanfaatkan lagi menjadi 
restoran wisata, kafe, dan pusat 
jajan serba ada atau Pujasera. Ia 
memastikan arah pengembangan 

kembali akan memberi manfaat 
kepada masyarakat sekitar.

“Mau pakai yang mana, 
kita ambil yang lebih manfaat, 
lebih maslahat, tidak merugi-
kan dan juga tidak melanggar 
aturan yang ada,” ujar Uu. 
Ia mengatakan akan sangat 
berhati-hati memanfaatkan 
aset milik provinsi Jabar itu.

Pada 2017 lalu, Pemerintah 
Kabupaten Bogor berencana 
membongkar kawasan restoran 
Rindu Alam di Puncak Pass, 
Desa Tugu Selatan, Kecamatan 
Cisarua Kabupaten Bogor. 
Pembongkaran dilakukan un-
tuk pelebaran jalan di kawasan 
itu menjadi 11 meter.

Pada 11 Maret 2016, Wakil 
Gubernur Jawa Barat saat itu, 
Deddy Mizwar mengatakan 
akan merobohkan Restoran 
Rindu Alam 1 yang berada di 
Puncak Pass, Bogor, untuk dija-
dikan ruang terbuka hijau. “Biar 
untuk ruang publik saja, untuk 
menikmati pemandangan segala 
macam, enggak boleh ada ban-
gunan. Kita harus konsisten, ka-
lau tata ruangnya enggak boleh, 
sekalipun punya kita, walaupun 
punya pemprov, bongkar,” kata 
Deddy Mizwar.  pra

Pemprov Jabar Bakal Hidupkan
Lagi Kawasan Wisata Rindu Alam


