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FLYOVER KOPO HAMPIR TUNTAS

Pemkot Bandung Lanjut Bangun
Flyover Kiaracondong dan Buah Batu
BANDUNG(IM)- Plt
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana memastikan progres konstruksi Flyover Kopo mencapai
70 persen. Pihaknya langsung
mematangkan rencana pembangunan Flyover Kiaracondong
dan Buah Batu.
“Progres Flyover Kopo
sudah lebih dari 70 persen,
dengan target antara September Oktober. Tetapi kemarin
melakukan peninjauan, bicara
dengan pengembang April
2022 bisa diaktivasi,” kata Yana
Mulyana, Rabu (5/1).
Yana Mulyana menyebut,
keberadaan flyover yang membentang dari perempatan Cibaduyut hingga perempatan
Kopo tersebut, diharapkan
dapat mengurai kemacetan yang
sering terjadi di wilayah itu.
Progres konstruksi pun, dia
pastikan tidak menemui hambatan. “Flyover Kopo tahun
ini selesai, dan mudah-mudahan

Jalan Soekarno Hatta koridor
Samsat Kiaracondong dan Jalan
Buahbatu. Dua persimpangan
ini akan kita lewati. Tinggal
proses sharing tanah, dan ini
terus berproses. Dan saya pikir
tidak ada kendala,” ucapnya.
Di tahun ini, Pemerintah
Kota (Pemkot) Bandung dikatakannya akan fokus terhadap pemulihan ekonomi
masyarakat.
Termasuk pembangunan
infrastruktur, banjir, kemacetan
dan ketahanan pangan. Sementara proses vaksinasi Covid-19,
terus berjalan.
“Ada beberapa infrastruktur yang dibangun tahun ini
yakni Jalan Layang Kopo target
April sebelum lebaran sudah
bisa difungsikan. Kita juga
akan membuat rumah susun
di Rancacili sebanyak 200 unit.
Lalu mendorong interchange
tol 149 agar segera dibuka,” ujar
dia. pur

Kab. Bogor Berhasil Tekan Kerumunan
Hingga 80 Persen Selama Libur Nataru
CIBINONG (IM)- Tim
Satgas Penanganan Covid-19
Kabupaten Bogor mengklim
selama libur natal dan tahun baru
(Nataru), berhasil menekan angka
kerumunan hingga 80 persen.
Angka kerumunan berhasil ditekan Kabupaten Bogor saat libur
Nataru dengan cara menerapkan
operasi ganjil genap (Gage) dan
plus pengecekan vaksinasi Covid-19 dan rapid test.
Langkah itu dilakukan Tim
Satgas Penanganan Covid-19
Kabupaten Bogor plus Sat
Lantas Polres Bogor, demi
mencegah penyebaran wabah
Covid-19, termasuk varian
baru Omicron. “Selama Operasi Gage plus pengecekan
vaksinasi Covid-19 dan rapid
test selama libur Nataru dari
24 Desember hingga 2 Januari
kemarin, kita berhasil menekan
potensi kerumunan masyarakat
maupun wisatawan hingga 80
persen,” ucap Wakil Ketua Tim
Satgas Penanganan Covid-19
Kabupaten Bogor, AKBP Harun kepada wartawan, kemarin.
Harun yang juga Kapolres
Bogor ini menambahkan, selain
menekan potensi kerumunan
masyarakat maupun wisatawan
hingga 80 persen, jajarannya
juga berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas dan

pelanggaran Undang-Undang
nomor 22 Tahun 2009 tentang
lalu lintas. “Hanya terjadi dua
kejadian kecelakaan dengan korban luka berat dua orang, dan
luka ringa dua orang. Selain itu,
jumlah pelanggaran lalu lintas
juga turun, jika tahun lalu 39
kasus, maka tahun ini menurun
menjadi 35 kasus,” tambahnya.
AKBP Harun menuturkan,
selama giat Operasi Gage plus
pengecekan vaksinasi Covid-19
dan rapid test selama libur Nataru, para tenaga kesehatan yang
ada di pos pelayanan kesehatan
juga berhasil memvaksin 4.975
masyarakat. “Selama Operasi
Gage plus pengecekan vaksinasi
Covid-19 dan rapid test selama
libur Nataru, kami memvaksinasi
Covid-19 dosis pertama sebanyak
3.988 masyarakat, dan sebanyak
987 masyarakat untuk dosis
kedua,” tutur AKBP Harun.
Ia menjelaskan berdasarkan
pantauan Tim Satgas Penanganan
Covid-19 Kabupaten Bogor, banyak hotel, restoran, objek wisata,
dan mall yang sudah menerapkan
pemeriksaan sertiikat vaksinasi
Covid-19. “41 hotel, 5 objek
wisata, 13 mall dan 48 restoran
sudah banyak yang menerapkan
pemeriksaan sertifikat vaksinasi
Covid-19 melalui aplikasi peduli
lindungi,” jelasnya. gio
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DAMPAK KENAIKAN MINYAK GORENG BAGI UKM
Sejumlah pekerja mengemas keripik jamur di
sebuah rumah produksi di Glodogan, Klaten
Selatan, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (5/1). Menurut pelaku usaha kecil menengah (UKM) keripik
jamur tersebut kenaikan harga minyak goreng
menjadi Rp41 ribu per dua liter memaksa pihaknya menaikan harga jual keripik jamur dari
Rp12 ribu menjadi Rp14 ribu per 100 gram dan
Rp23 ribu menjadi Rp25 ribu per 250 gram.

Puluhan Tukang Tato Keroyok
Warga di Kawasan Wisata Asia Afrika
BANDUNG (IM)- Peristiwa pengeroyokan yang dilakukan puluhan pria tak dikenal di
kawasan Jalan Asia Afrika, Kota
Bandung, Jawa Barat membuat
heboh jagat dunia maya.
Kejadian tersebut menjadi
viral setelah korban, Wulan Dwi
Cantika (16) mengunggah kabar
yang menimpa ayahnya itu di
akun media sosialnya.
Dalam keterangannya, korban mengungkapkan bahwa
peristiwa tersebut bermula saat
dirinya menggunakan jasa tukang tato temporer yang memang kerap mangkal di kawasan
wisata itu, Senin malam (3/1).
Dijelaskannya, tukang tato
temporer tersebut awalnya
menawarkan harga pembuatan
tato Rp3.000 per cm. Namun,
saat tato selesai, korban diminta
membayar Rp1 juta. Namun,
harga tato yang fantastis itu
membuat korban kebingungan.
Pasalnya, harga tato tersebut
di luar ekspektasinya. Terlebih,
ukuran tato tersebut terbilang
kecil dan temporer. Korban pun
tetap dipaksa untuk membayar
Rp1 juta. Merasa tak bisa membayar, korban lalu menghubungi
ayahnya yang saat itu sedang
berjaga di pos salah satu organisasi masyarakat tak jauh dari
lokasi kejadian. Tiba di lokasi

kejadian, ayah korban sempat
terlibat cekcok mulut dengan
tukang tato dan berakhir dengan pengeroyokan oleh tukang
tato dan puluhan pria lain yang
diduga komplotan tukang tato
itu. Ayah korban tidak hanya
dikeroyok menggunakan tangan kosong, namun juga dipukuli menggunakan helm hingga
mengalami luka-luka di bagian
wajahnya.
“Ayah saya dihajar sama
20 orang di situ, ayah saya di
siksa sampai ayah saya gak
bisa ngapa ngapain juga masih
disiksa, saya juga kena sama
istri si tukang tato tipunya,”
ujar Wulan.
Kapolsek Regol Kompol
Edy Kusmawan membenarkan peristiwa pengeroyokan
tersebut. Pihaknya kini sedang
melakukan penyidikan untuk
menangkap para pelaku.
“Korban sudah membuat
laporan dan saat ini sudah
dalam penyidikan,” kata Edy,
Rabu (5/1).
Edy juga mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah
tempat kejadian perkara (TKP)
dan pemeriksaan terhadap
saksi korban serta saksi lainnya. “Saat ini, pelaku tengah
dalam pengejaran anggota,”
tegasnya. pur
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LAYANAN JEMPUT BOLA ADMINDUK DI BANTEN

Wali Kota Serang Syafrudin (kanan) menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada warga saat menggelar Pelayanan
Jemput Bola Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Alun-alun Serang, Banten, Rabu (5/1). Pelayanan jemput bola
Adminduk tersebut dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah warga dalam mengurus dokumen kependudukan
dan pencatatan sipil di masa pandemi COVID-19.

Restoran Pesawat Terbang Kemang tak
Dapat Izin Usaha, Pesawat Jadi Bangkai

Permohonan izin usaha pergudangan
maupun restoran yang diajukan pemilik
tidak diperbolehkan, padahal dia sudah
mengontrak lahan kurang lebih 1 hektare
selama 10 tahun. Karena belum berizin,
maka lahan tersebut hanya digunakan
untuk menyimpan bangkai pesawat.
CIBINONG (IM)- Garagara tak dapat izin usaha dirikan restoran bertema Pesawat
Terbang di Kemang Bogor,
seorang pengusaha harus rela
aset-aset miliknya hanya jadi
bangkai.
Di Kampung Humbala,
Desa Pondok Udik, Kemang,
Kabupaten Bogor, berserakan
belasan bangkai pesawat yang
ternyata sudah ada sejak tahun
2017 lalu.

Belasan bangkai pesawat
itu tampak tak terurus dan
kotor lantaran gagal untuk
dijadikan aset usaha.
Awalnya, belasan bangkai pesawat itu hendak dijadikan gudang barang bekas dan
restoran. Sayangnya hingga
saat ini belum keluar izin usaha
dari Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Teepadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Bogor.
“Bangkai pesawat yang ada

di di Kampung Humbala RW
05, Desa Pondok Udik, Kemang
itu sudah ada sejak 5 tahun lalu.
Bangkai pesawat tersebut milik
Teddy pengusaha asli Madura,
Jawa Timur,” kata warga sekitar
bernama Ahmad Ali kepada
wartawan, Rabu (5/1).
Dia menerangkan, bahwa
Teddy selaku pemilik bangkai pesawat sudah mengurus
izin usaha pergudangan, lalu
beralih ke permohonan izin
usaha restoran. Namun, kedua
permohonan izin usaha diatas
tidak keluar.
“Baik permohonan izin
usaha pergudangan maupun
restoran tidak diperbolehkan,
padahal dia sudah mengontrak
lahan kurang lebih 1 hektare selama 10 tahun. Karena
belum berizin, maka lahan
tersebut hanya buat menyimpan bangkai pesawat saja,”
terangnya.
Diwawancara terpisah, Ke-

Bupati Bogor Resmikan
Gedung Satlantas Polres Bogor
CIBINONG (IM)- Bupati
Bogor, Ade Yasin meresmikan
Gedung Satlantas Polres Bogor
yang berlokasi di Mapolres Bogor Cibinong, Selasa (4/1). Bupati Bogor berharap keberadaan
Gedung Satlantas Polres Bogor
bisa memberikan kemudahan
dan kenyamanan pelayanan
lalu lintas seperti SIM, BPKB
dan lainnya kepada masyarakat
Kabupaten Bogor, karena pelayanan yang dulu masih terpecah
dan terpisah kini jadi tersentral
di satu gedung.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengucapkan selamat
atas selesainya pembangunan
Gedung Satlantas Polres Bogor yang selesai tepat waktu
selama 4 bulan mulai dari
September sampai Desember.
Semoga gedung baru ini lebih
representatif dapat mendukung kelancaran tugas jajaran
Satlantas Polres Bogor dalam
memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat khususnya
di bidang lalu lintas.
Katanya, memang Satlantas itu lebih banyak di lapangan
tapi perlu juga dukungan yang
representatif untuk hal-hal
yang lain, tidak hanya di lapangan juga dukungan sarana
penunjang kepengurusan dokumen dan sebagainya.

“Saya kira ini perlu, dengan
infrastruktur yang lebih baik
dapat menunjukkan bahwa
kinerjanya kita juga lebih baik
serta untuk menunjukkan
kewibawaan masing-masing
kesatuan. Kalau tahun 2020
saya meresmikan Gedung Satreskrim, Alhamdulillah tahun
ini Gedung Satlantas dan tahun
depan Insya Allah gedung
utama,” tutur Ade Yasin.
Lebih lanjut Ade Yasin
menerangkan, Satlantas mempunyai tugas sangat krusial
dalam melayani bidang lalu
lintas. Tentunya Satlantas ini
dituntut untuk bagaimana
masyarakat nyaman ketika
melakukan antrean dengan
layanan yang tersentral dan
tidak terpecah. Kalau dulu terpisah sekarang terintegrasi satu
gedung sehingga memudahkan
masyarakat.
“Ini bentuk dukungan
dari Pemerintah Daerah karena
Polres Bogor cukup memberikan kontribusi yang besar
kepada Kabupaten Bogor. Ini
bentuk kebersamaan kami dalam
memfasilitasi infrastruktur di
masing-masing kesatuan. Tentunya kami ucapkan terima kasih
atas dedikasinya kepada Kabupaten Bogor dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat

masyarakat,” tambahnya.
Kabid Pengendalian Investasi
DPMPTSP Kabupaten Bogor,
Ruslan menjelaskan bahwa ditolaknya permohonan perizinan
usaha karena ketidak sesuaian
dengan peruntukan lahannya.
“Suatu usaha seperti pergudangan tidak diterbitkan izin
usahanya karena mungkin tidak
sesuai peruntukan lahannya
misalnya lahannya PP1 dan PP2,
hingga tidak bisa untuk dibangun industri, lalu bisa juga karena
lahan tersebut termasuk lahan
pangan pertanian berkelanjutan
(LP2B),” jelas Ruslan.
Dari informasi yang dihimpun, belasan hingga puluhan
bangkai pesawat tersebut diangkut
secara terpisah dan mengangkutnya dengan truck kontainer.
Bangkai pesawat model cesna dan
pesawat jet penumpang ringan
tersebut berasal dari Maskapai
Aviastar, Sriwijaya Grup dan Sky
Aviation. pur

Pemkab Bogor Berlakukan
PPKM ke 2 Pra Adaptasi

termasuk membantu Kabupaten
Bogor tetap kondusif seperti
membantu pengamanan Pilkada
dan Pileg sehingga berjalan
dengan aman dan kondusif.
Dengan bantuan Polri, TNI
dan Forkopimda Insya Allah
kedepannya bisa lebih kondusif
lagi,” imbuh Bupati Bogor.
Kapolres Bogor, AKBP Harun mengucapkan terima kasih
kepada Bupati Bogor, Ade Yasin
dan Pemkab Bogor. Dengan
adanya hibah sebesar Rp12,8
miliar ini Polres Bogor bisa
melaksanakan pembangunan
Gedung Satlantas Polres Bogor.
“Setelah pengerjaan 115
hari, Alhamdulillah hari ini
Kantor Pusat Satlantas Polres
Bogor bisa diresmikan langsung oleh Bupati Bogor. Gedung pelayanan Satlantas ini
untuk menunjang dan meningkatkan kualitas layanan yang
dilakukan Satlantas Polres
Bogor seperti SIM dan BPKB
sehingga masyarakat nanti bisa
terlayani dengan baik. Dengan
gedung yang bagus kami juga
akan berupaya meningkatkan
pelayanan dari segi SDM, ini
merupakan komitmen bersama
semoga kita bisa meningkatkan pelayanan juga merawat
gedung ini dengan baik,” tandasnya. gio

SEKOLAH MASIH DILIBURKAN AKIBAT BANJIR

pala Desa Pondok Udik, Sutisna menuturkan bahwa Teddy
memiliki koneksi ke Bandara
Soekarno Hatta, hingga bisa
mendapatkan bangkai pesawat,
lalu disimpan di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor.
“Dia punya koneksi, hingga pesawat-pesawat dari berbagai maskapai penerbangan
yang tidak layak terbang dia
beli selaku pengepul barang
atau besi bekas,” tutur Sutisna.
Ia mengaku mendukung
Teddy yang ingin membangun
usaha kuliner bertema pesawat
terbang, hingga bisa menyerap
tenaga kerja dari pemudapemudi Desa Pondok Udik.
“Pemdes Pondok Udik
mendukung jika bangkai pesawat terbang dijadikan objek
wisata kuliner atau restoran.
kami yakin bakal bisa menyerap tenaga kerja, menarik
minat wisatawan dan meningkatkan pendapatan ekonomi
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Pelajar SDN 145 Tanjung Menanti memeriksa buku pelajaran yang sempat
terendam banjir luapan Sungai Batang Tebo di Bathin II Babeko, Bungo,
Jambi, Rabu (5/1). Aktivitas belajar mengajar yang seharusnya dimulai
pada Senin (3/1) lalu di sekolah itu hingga hari ini masih diliburkan karena
seluruh ruangan sekolah terendam banjir.

CIBINONG (IM)- Antisipasi Covid-19 varian baru Omicron mulai merebak dan sudah
masuk ke Indonesia. Pemerintah
kembali memberlakukan perpanjangan PPKM ke 2 pra adaptasi.
Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Bogor
kembali melakukan perpanjangan kedua pemberlakuan
pembatasan sosial berskala besar
(PPKM) pra adaptasi kebiasaan
baru menuju masyarakat sehat,
aman dan produktif melalui
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
di Kabupaten Bogor, terhitung
mulai 4 Januari 2022 sampai
dengan 17 Januari 2022.
Perpanjangan tersebut memperhatikan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2022 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level
1 Coronavirus Disease 2019 di
Wilayah Jawa dan Bali.
Bupati Bogor, Ade Yasin
menjelaskan bahwa selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,
Pemerintah Kabupaten Bogor

mengeluarkan aturan baru melalui
Keputusan Bupati Bogor Nomor
443/15/Kpts/Per-UU/2022 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala
Besar Pra Adaptasi Kebiasaan
Baru Menuju Masyarakat Sehat,
Aman, dan Produktif Melalui
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Bogor.
Penyesuaian aturan pada
PPKM level 2 perpanjangan
kedua di Kabupaten Bogor
yaitu pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar di satuan pendidikan,
dilakukan melalui pembelajaran
tatap muka terbatas dan/atau
pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan,
Riset dan Teknologi, Menteri
Agama, Menteri Kesehatan dan
Menteri Dalam Negeri Nomor
05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun
2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847
Tahun 2021 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran
di Masa Pandemi Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19). gio

Mayat tak Dikenal Ditemukan
di Sisi Sungai Ciamut Bogor
BOGOR (IM)- Sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki ditemukan di pinggir Sungai Ciamut,
tepatnya di belakang perumahan
Rivela Park, Kelurahan Kertamaya,
Kecamatan Bogor Selatan, Kota
Bogor. Mayat yang tak diketahui
identitasnya itu ditemukan Rabu
(5/1) pagi, dalam keadaan membusuk di antara tumpukan sampah.
Kapolsek Bogor Selatan,
Kompol Diana Sulistiowati,
mengatakan mayat tersebut ditemukan oleh dua petugas taman
perumahan sekitar pukul 10.00
WIB. “Pertama kali mayat ditemukan oleh Saudara Tatang
sebagai petugas taman, ketika
membersihkan rumput di bawah
Sungai Ciamut. Beliau melihat
ada benda terapung di tumpukan
sampah berwarna cokelat,” ujar
Diana dalam keterangannya.
Kemudian, sambung dia,
sampah di sekitar benda tersebut
digeser menggunakan bambu. Dari
situ ditemukan sesosok mayat lakilaki tak dikenal dengan keadaan

terlentang.
Diana mengatakan, ketika ditemukan mayat tersebut mengenakan
pakaian kemeja abu tanpa celana.
Dalam kondisi bau membusuk dan
tertutup tumpukan sampah dan
ranting-ranting pohon. Para saksi
pun segera melapor ke Babhinkamtibmas Kelurahan Kertamaya.
“Setelah melakukan olah tempat
kejadian perkara (TKP) kami menguubungi Inavis Polresta Bogor
Kota sambil mengumpulkan barang
bukti serta meminta keterangan para
saksi,” lanjutnya.
Kasubsie Penmas Polresta Bogor Kota, Iptu Rachmat Gumilar,
menambahkan saat ini mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Umum
Daerah (RSUD) Ciawi oleh Unit
Identifikasi Satuan Reserse Kriminal
Polresta Bogor Kota. Selain itu, polisi
juga masih mencari tahu dari mana
asal korban untuk menghubungi
keluarganya. “Mayat saat ini dibawa
ke RSUD Ciawi untuk dilakukan
visum. Terkait keluarganya masih
lidik,” ujarnya. gio

