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TNI-Polri berperan penting dalam men-
jaga kondusifi tas, mengawal serta ber-
partisipasi dalam mewujudkan cita-cita 
pembangunan, termasuk di Kabupaten 
Bogor, kata Ketua DPRD Kabupaten Bo-
gor, Rudy Susmanto.

Ketua DPRD Puji Kinerja TNI-Polri
Kawal Pembangunan Kab. Bogor

CIBINONG (IM)- Ket-
ua DPRD Kabupaten Bogor, 
Rudy Susmanto memberikan 
apresiasi terhadap sinergitas 
jajaran TNI-Polri dalam men-
gawali proses pembangunan 
di Kabupaten Bogor. Hal ini 
ia sampaikan saat menghadiri 
peresmian Pembangunan Mar-
kas Kodim 0621/Kabupaten 
Bogor dan Rehab Infrastruk-
tur yang dibiayai melalui dana 
hibah Kabupaten Bogor Ta-

hun Anggaran 2021.
Acara tersebut turut dihadiri 

Bupati Bogor, Ade Yasin, Dan-
rem 061/SK, Brigjen Achmad 
Fauzi, Dandim 0621/Kabu-
paten Bogor, Letkol Inf. Sukur 
Hermanto, Kapolres Bogor, 
AKBP Harun, Kepala Kejak-
saan Negeri Cibinong, Kasrem 
0621, Kasdim, Kasirem, Ka-
siops, jajaran Kodim 0621 dan 
Kepala Bakesbangpol.

“TNI-Polri berperan pent-

di tengah-tengah masyarakat.
“TNI-Polri juga konsisten 

menjaga semangat gotong 
royong dan mengayomi ma-
syarakat kita,” imbuhnya.

Sementara itu, Ade Yasin 
mengungkapkan kolaborasi 
dan kerja sama yang terjalin 
antara Pemerintah Kabupaten 
Bogor dengan TNI- Polri, 
Korem 061/SK, Kejaksaan, 
Pengadilan Negeri, dan DPRD 
ini berperan besar dalam men-
dorong kesuksesan berbagai 
pelaksanaan kegiatan dan pro-
gram Pemerintah Kabupaten.

“Pemkab Bogor tidak bisa 
berjalan sendiri kalau tidak ada 
kolaborasi dan dibantu semua 
pihak untuk bisa melaksanakan 
berbagai kegiatan,” tegas Ade.

Terkait acara peresmian 
yang digelar, Brigjen TNI 
Achmad Fauzi menjelaskan 
kegiatan diawali dengan meres-

BANDUNG (IM)- Babak 
baru, para pencabulan”korban 
pencabulan Herry Wirawan, 
meminta ganti rugi atas tin-
dakan kekerasan seksual yang 
dilakukan terdakwa kepada 
para santriwati.  

Permintaan ganti rugi 
para santriwati yang jadi pen-
cabulan “korban pencabulan 
Herry Wirawan tersebut dis-
ampaikan LPSK saat dihadir-
kan sebagai saksi ahli.

Hal itu disampaikan oleh 
Tenaga ahli LPSK, Abdan 
V Yova, yang hadir sebagai 
saksi ahli dalam sidang lan-
jutan kasus pencabulan yang 
dilakukan terdakwa Herry 
Wirawan kepada besalan 
santriwati di Pengadilan Neg-
eri (PN) Bandung, Jalan RE 
Martadinata, Kamis (6/1).

“Kehadiran (kami) untuk 
memberikan saksi ahli terkait 
restitusi, permohonan ganti 
kerugian dari para korban. 
Fakta persidangan bisa ditanya 

ke rekan kejaksaan,” katanya.
Adapun permintaan ganti 

rugi, lanjut Abdan mengacu 
kepada peraturan pemerintah 
nomor 43 tahun 2017 tentang 
pelaksanaan restitusi bagi 
anak yang menjadi korban tin-
dak pidana. Dalam undang-
undang di atas, terdapat tiga 
syarat yang harus dipenuhi, di 
antaranya ganti kerugian atas 
kehilangan penghasilan, atau 
kekayaan, kedua, penderitaan 
yang ditimbulkan akibat tin-
dak pidana dan ketiga biaya 
medis, dan psikologis yang 
timbul akibat proses hukum 
yang masih berlangsung.

Namun tidak dijelaskan, 
berapa besaran ganti rugi 
yang harus dibayarkan oleh 
terdakwa. “Kami gak bisa 
memberikan nilai angka, 
(karena) kebutuhan psikis dan 
pemulihan ke depan masing-
masing korban kebutuhan 
berbeda itu yang membuat 
perbedaan,” ucap dia.  pur

Para Korban Pencabulan
Herry Wirawan Minta Ganti Rugi

ing dalam menjaga kondusifi tas, 
mengawal serta berpartisipasi 
dalam mewujudkan cita-cita pem-
bangunan, termasuk di Kabu-
paten Bogor,” ujar Rudy dalam 
keterangan tertulis, Kamis (6/1).

Rudy menjelaskan peran 
TNI-Polri menjaga kondusifi -
tas terlihat dalam pengamanan 
Pilkada, Pileg, Pilkades, serta 
penanganan bencana alam 
dan non alam sepanjang 2018 
hingga 2021.

“Di masa pandemi, TNI-
Polri dan tentu bersama Sat-
gas Covid-19 berada di garda 
terdepan dalam pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyara-
kat, penanganan pasien dan juga 
vaksinasi yang saat ini sudah 
mencapai 70 persen,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi per-
an TNI-Polri dalam menum-
buhkan serta menjaga jiwa 
nasionalisme dan patriotisme 

OPERASI PASAR MURAH MINYAK GORENG DI SIDOARJO
Gubernur Jawa Timur Khofi fah Indar Parawansa (kiri) melayani warga yang membeli minyak goreng yang dijual dengan 
harga Rp14 ribu per liter saat operasi pasar murah minyak goreng di halaman TK Al Ahmad Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 
(6/1). Operasi pasar murah tersebut selain membantu masyarakat mendapatkan harga yang lebih terjangkau juga dalam 
rangka stabilisasi kenaikan harga minyak goreng yang mencapai Rp 20 ribu per liter. 

IDN/ANTARA

CIBINONG (IM)- 
Anggota Komite I Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD) 
RI, Eni Sumarni protes men-
genai penguasaan lahan oleh 
PT Sentul City Tbk. di Kabu-
paten Bogor, Jawa Barat, yang 
telah melampaui batas.

“Dalam aturan yang dike-
luarkan Kementerian ATR/
BPN, suatu korporasi hanya 
diizinkan menguasai lahan 
400 hektare per provinsi. Akan 
tetapi, PT Sentul City sudah 
melampaui itu,” kata Eni usai 
menemui Wakil Bupati Bogor, 
Iwan Setiawan di Cibinong, 
Bogor, Rabu (5/1) kemarin.

Anggota DPD RI asal Jawa 
Barat itu menyatakan akan mem-
bawa permasalahan ini pada 
rapat paripurna mendatang dan 
mengusulkan pembentukan 
panitia khusus (pansus).

Ia merasa kesal atas sikap 
PT Sentul City karena be-
berapa kali menggusur warga 
di atas lahan yang mereka 
kuasai atas kepemilikan hak 
guna bangunan (HGB) di 
Kecamatan Babakanmadang, 

Kabupaten Bogor. “Ternyata 
Pemkab Bogor sudah mem-
beri teguran kepada pihak 
Sentul City, namun, tidak 
diindahkan,” tutur Eni.

Sementara itu, Wakil Bu-
pati Bogor, Iwan Setiawan 
menyatakan telah menerima 
banyak aduan dari masyarakat 
terkait dengan kerusakan ling-
kungan akibat pembangunan 
lahan milik PT Sentul City.

Iwan berharap Sentul City 
mengedepankan musyawarah 
mufakat dengan warga terkait 
penggusuran agar seluruh 
pihak tidak ada yang merasa 
rugi. “Ya, kami sudah pernah 
bersurat ke Sentul agar musy-
awarah mufakat itu diutamakan 
dengan warga. Kami sebagai 
pemerintah daerah juga harus 
melindungi masyarakat karena 
belakangan ini ada aduan soal 
banjir usai Sentul City mem-
buka lahan,” kata Iwan.

Ia juga meminta Sentul 
City untuk tidak sering melay-
angkan somasi kepada warga 
yang tinggal di atas lahan yang 
mereka kuasai sejak lama.  pra

CIBINONG (IM)- Se-
banyak 660 ribu anak seting-
kat SD atau anak usia 6 hingga 
11 tahun di Kabupaten Bogor 
divaksin Covid-19 dosis per-
tama dan ditargetkan ram-
pung dalam dua minggu.

Vaksinasi dosis pertama 
Covid-19 anak usia 6 hingga 
11 tahun di Kabupaten Bo-
gor ini akan dilaksanakan 
setiap hari oleh Polres Bogor 
bersama TNI dan Pemkab 
Bogor, bagi anak SD dan MI.

“Polres Bogor bersama TNI 
dan Pemkab Bogor menargetkan  
vaksinasi Covid-19, 530 ribu anak 
yang bersekolah di sekolah dasar 
(SD) dan 130 ribu lainnya anak 
yang bersekolah di madrasah 
ibtidaiyah (MI), pelaksaaan ini 
akan dilakukan setiap hari se-
lama dua minggu untuk vaksin 
dosis pertama,” kata Kapolres 
Bogor, AKBP Iman Imanudin 
kepada wartawan di Gedung 
SDIT Al-Madinah, Cibinong, 
Kamis (6/1).

Mantan Kapolres Tang-
gerang Selatan ini menerang-
kan akan melibatkan Tim 
Satgas Penanganan Covid-19 
tingkat kecamatan, pelak-
sanaan vaksinasi Covid-19 
dilakukan di sekolah, Pusk-
esmas, Kantor Polsek atau 
Kantor Koramil atau sentra 
vaksinasi lainnya.

“Giat vaksinasi Covid-19 
kepada anak usia 6 hingga 
11 tahun ini akan dilakukan 
secara serentak dan tentunya 
melibatkan Tim Satgas Pen-

anganan Covid-19 tingkat 
kecamatan. Baik pemerintah 
kecamatan, pemerintah desa, 
Polsek, Koramil dan Pusk-
esmas akan bekerja kompak 
untuk menyeselaikan target 
vaksinasi,” terangnya.

AKBP Iman menutur-
kan dengan divaksinasi Co-
vid-19 anak usia 6 hingga 11 
tahun, maka pembelajaran 
tatap muka (PTM) tingkat SD 
atau MI bisa berlangsung 100 
persen atau normal. “Mudah-
mudahan sesuai harapan kita,  
PTM jenjang pendidikan SD 
atau MI di Kabupate Bogor 
bisa berlangsung 100 persen. 
Tentunya  dengan syarat anak-
anak didik sudah tervaksinasi 
Covid-19,” tutur AKBP Iman.

Ia menjelaskan bahwa 
giat vaksinasi Covid-19 
Merdeka Anak ini sudah 
didukung dengan ketersedi-
aan vaksin Sinovac, baik itu 
stok yang dimiliki oleh Dinas 
Kesehatan, Kodim 0621 dan 
Polres Bogor. Ketua Yayasan 
Al-Madinah, Agus Riyanto 
melanjutkan bahwa 1.100 
anak didik SDIT Al-Madinah 
siap divaksinasi Covid-19, 
pelaksanaannya dilakukan 
sejak kemarin hingga hari ini.

“Kemarin dan hari ini, 
1.100 anak didik SDIT Al-
Madinah siap divaksinasi Co-
vid-19, selain itu, Gedung Aula 
Al-Madinah siap dijadikan 
sentra vaksinasi Covid-19 
untuk wilayah Cibinong Raya,” 
lanjut Agus.  gio

Kab. Bogor Targetkan 660 Ribu Anak
Divaksin Covid-19 dalam Dua Minggu

Kota Tangsel dan Kab. Tangerang
Berstatus PPKM Level 2

TANGERANG (IM)- 
Pemer in t ah  K abupa t en 
Tangerang dan Kota Tangerang 
Selatan kembali menerapkan lev-
el 2 pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
yang berlaku hingga tanggal 
17 Januari 2022. Penerapan 
status itu didasari kewaspadaan 
pemerintah terhadap ancaman 
penyebaran virus Corona varian 
Omicron di wilayah Aglomerasi.

“Karena kita masuk ke dalam 
aglomerasi dengan Jakarta, hingga 
sesuai Instruksi Mendagri tahun 
2022 kita ada di level 2,” kata 
Juru Bicara Satgas Penanganan 
dan Penanggulang Covid-19 
Kabupaten Tangerang, Hendra 
Tarmizi, Kamis (6/1).

Dia menyebutkan, status 
PPKM level 2 di wilayah Ka-
bupaten Tangerang mengikuti 
aturan sama level 2 yang diter-
apkan sebelumnya di wilayah 
Kabupaten Tangerang. Di anta-
ranya pembatasan aktivitas di ru-
ang publik dan area-area publik 
seperti restoran, rumah ibadah 
dan fasilitas umum lainnya.

“Kalau aturan enggak ter-
lalu berbeda, kapasitas untuk 
sekarang masih 75 persen un-
tuk pusat perbelanjaan, hingga 
restoran atau rumah makan. 
Namun, nanti kita tunggu In-
struksi Bupati (Inbup) seperti 
apa,” kata Hendra

Sementara Wali  Kota 
Tangerang Selatan, Benyamin 
Davnie menegaskan bahwa, 

penerapan Level 2 PPKM di 
Tangsel mengatur pembelajaran 
tatap muka terbatas dan pembe-
lajaran jarak jauh berdasarkan 
SKB 4 menteri. “Ketentuan 
PTM kapasitas maksimal 50 
persen dan pembelajaran tatap 
muka di sekolah bagi siswa 
SDLB, MILB, SMPLB, SMLB 
dan MALB maksimal 62 persen 
sampai 100 persen, PAUD 
maksimal 33 persen,” jelas dia.

Selain jam belajar atau PTM 
terbatas, aktivitas bekerja di sektor 
nonesensial diatur 50 persen work 
from offi ce. Kecuali pada sektor 
tertentu yang diizinkan bekerja 
di kantor hingga 75 persen dari 
kapasitas ruang kantor.

“Keuangan dan perbankan 
75 persen WFO, pelayanan 
masyarakat dan administrasi 
perkantoran 50 persen, pasar 
modal, teknologi informasi 
dan komunikasi 75 persen 
WFO,” ungkap wali kota.

Benyamin juga menjelaskan 
kalau operasional perhotelan dan 
penanganan karantina beroperasi 
50 persen, fasilitas umum, ruang 
pertemuan kapasitas maksimal 
50 persen dan industri berorien-
tasi ekspor kapasitas maksimal 
75 persen.

PPKM level 2 di Tangsel, 
juga membatasi aktivitas perni-
agaan yang hanya diizinkan buka 
terbatas sejak pukul 05.30 sampai 
22.00 WIB. Kecuali toko obat 
dan apotek 24 jam. “Pada level 2 
ini perniagaan di pasar tradisional, 

supermarket, hypermarket, toko 
kelontong dan pasar swalayan 
kapasitas pengunjung hanya 75 
persen,” jelasnya.

Kemudian untuk warung 
nasi, pedagang kaki lima dan lapak 
jajanan, kapasitas tamu hanya 50 
persen. Begitu juga dengan tempat 
usaha kafe, restoran baik di dalam 
gedung dan area terbuka hanya 
diizinkan terisi 50 persen dari 
kapasitas tempat duduk.

“Untuk operasional bios-
kop, wajib menggunakan ap-
likasi Peduli Lindungi, kapa-
sitas maksimal 70 persen, usia 
di bawah 12 tahun harus di-
dampingi orang tua, makan 
di restoran di dalam bioskop 
hanya 50 persen dan mengikuti 
protokol kesehatan,” jelasnya.

Benyamin juga menjelas-
kan, di masa PPKM level 2 
ini aktivitas sosial, kebuday-
aan, seperti pertunjukan seni, 
budaya dan olahraga dibatasi 
hanya 50 persen penonton.

Sementara untuk fasilitas 
umum seperti taman umum, 
area publik dan tempat wisata 
umum dibatasi maksimal hanya 
25 persen. “Tempat ibadah 
seperti musala, masjid, gereja, 
vihara, klenteng dan sebagainya 
dibatasi maksimal 75 persen. 
Untuk kegiatan resepsi perni-
kahan semua agama, khitanan 
dan undangan hanya diboleh-
kan 50 persen dari kapasitas ru-
ang dan tidak diizinkan makan 
di tempat,” terang dia.  pp

GARUT (IM)- Gubernur 
Jawa Barat, Ridwan Kamil men-
gatakan bahwa kesiapan jalur 
kereta api (KA) Cibatu-Garut 
sudah mencapai 100 persen. 
Walau begitu, ia mengaku belum 
mengetahui secara pasti kapan 
jalur tersebut akan bisa digu-
nakan karena masih dalam kajian 
Kementerian Perhubungan.

Pria yang biasa disapa Emil 
itu menjelaskan bahwa pihaknya, 
Kamis (6/1) melakukan ins-
peksi terakhir jalur Cibatu-Garut. 
“Hari ini kami melakukan ins-
peksi terakhir untuk memastikan 
sebentar lagi akan resmi kita 
operasikan, (sekarang sedang 
menunggu fi nalisasi dari Kemen-
terian Perhubungan,” jelas Emil.

Hasil inspeksi yang dilaku-
kannya, Emil mengklaim bahwa 
kesiapan jalur tersebut 100 persen. 
“Hasil inspeksi sudah 100 persen 
saya boleh klaim. Tadi saya cek 
semuanya, tinggal administrasi aja. 
Makanya kita dorong Kemenhub 
untuk mempercepat,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa masih 
terkendalanya di sisi administrasi 

untuk reaktivasi jalur tersebut 
adalah karena masih adanya 
permasalahan investasi yang se-
dang dihitung. “PT KAI hanya 
operator. Kalau di jalur ini kan 
memodali rel juga yang sebena-
rnya bagian dari pemerintah 
pusat. Ini gimana ngitungnya 
sedang dicari, itu ujungnya ke 
pada tarif,” katanya.

Dan kaitannya dengan tarif  
itu, menurutnya untuk antar sta-
siun di Garut bahkan antar kota 
masih lebih murah. “Dibanding-
kan dengan kerepotan-kerepotan 
naik darat, tol, dan lain sebagainya, 
jadi sangat luar biasa,” ucapnya.

Meski begitu, Emil mengaku 
belum mengetahui kapan jalur 
tersebut akan mulai direalisasi-
kan. “Bolanya ada di pa Menteri 
(Perhubungan) makanya hari 
saya inspeksi, nanti malam saya 
WA (whatsapp), saya telpon.
(Berharap reaktivasi) ya secepat-
nya. Itu kewenangannya bukan 
ada di wilayah Gubernur, dan 
saya pahami biar jangan bergerak 
(diaktifkan) tahunya masih belum 
jelas, kasian,” sebutnya.  pur

Gubernur Jabar: Jalur KA
Cibatu-Garut 100 Persen Selesai

BANDUNG (IM)- PT KAI 
Daop 2 Bandung menggelar ke-
giatan vaksinasi bagi warga yang 
tinggal di wilayah Stasiun Wanaraja, 
Kecamatan Wanaraja, Kabupaten 
Garut. Terutama, bagi warga di 
Desa Sindang Mekar, Sindang 
Prabu dan Wanasari dengan meng-
gunakan rail clinic, Kamis (6/1). 

Rail clinic merupakan kereta 
kesehatan milik PT KAI yang 
diperuntukkan untuk memberi-
kan pelayanan kesehatan kepada 
seluruh masyarakat yang ada di 
sepanjang jalur kereta api. Menurut 
Manager Humas Daop 2 Bandung, 
Kuswardoyo, dalam kegiatan rail 
clinic di Stasiun Wanajaya ini, 
Tim Kesehatan PT KAI Daop 
2 Bandung menargetkan dapat 
memberikan pelayanan vaksinasi 
kepada 500 orang. Yakni, dengan 
menyuntikkan vaksin Sinovac baik 
yang membutuhkan vaksin dosis 
pertama maupun kedua. 

“Kegiatan vaksinasi ini meru-
pakan bentuk komitmen PT KAI 
Daop 2 Bandung dalam mendukung 
upaya Pemerintah mencegah penye-
baran Covid-19, sekaligus memban-
tu Pemerintah dalam mencapai target 
herd immunity,” ujar Kuswardoyo, 

dalam siaran persnya, Kamis. 
Kuswardoyo berharap, den-

gan menggunakan rail clinic 
dapat menjangkau warga yang 
tinggal di sepanjang jalur kereta 
api yang belum menerima vaksin. 
Pada kegiatan ini, kata dia, Tim 
Kesehatan Daop 2 Bandung telah 
menyiagakan tenaga kesehatan 
sebanyak 30 orang. Yakni, terdiri 
dari gabungan Tim Kesehatan 
Daop 2 Bandung dengan Pusk-
esmas Wanaraja. Di antaranya, 
enam orang petugas registrasi, 
enam orang petugas scrining, 
sepuluh orang petugas vaksina-
tor, enam orang petugas obser-
vasi dan dua orang pengatur fl ow. 

Selain melakukan vaksinasi, 
Daop 2 Bandung juga akan mem-
bagikan sembako kepada warga 
yang telah menerima vaksin. Total 
sembako yang disiapkan seban-
yak 500 paket.  Kegiatan vaksinasi 
menggunakan rail clinic di Stasiun 
Wanajaya merupakan kali kedua 
yang diselenggarakan PT KAI Daop 
2 Bandung, setelah sebelumnya rail 
clinic hadir memberikan layanan vak-
sinasi kepada masyarakat di sekitar 
wilayah Stasiun Pasirjengkol pada 15 
Desember 2021 lalu.   pur

PT KAI Daop 2 Bandung Gelar
Vaksinasi Gunakan Rail Clinic

VAKSIN COVID-19 BAGI ANAK DI INDRAMAYU
Petugas kesehatan bersiap menyuntikkan 
vaksin COVID-19 kepada seorang anak di SDN 
6 Margadadi, Indramayu, Jawa Barat, Kamis 
(6/1). Vaksinasi COVID-19 bagi anak umur 6-11 
tahun tersebut bertujuan mempercepat dan 
memperluas pelaksanaan PTM (Pembelajaran 
Tatap Muka) di seluruh wilayah Indonesia. 
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mikan pembangunan beberapa 
rumah dan renovasi yang ada 
di Kodim 0621, di antaranya 
renovasi rumah dinas Dandim 
0621, rumah Dinas Kasi Ops, 
Rumah Dinas Kasi Intel, dan 
rumah penjagaan termasuk 
juga melaksanakan pemban-
gunan pagar, gudang amunisi, 
DPM, dan pengerasan jalan.

“Ini hasil sinergitas dan 
perhatian terutama Bupati 
Bogor, Ade Yasin dan Ketua 
DPRD Kabupaten Bogor be-
serta Forkopimda, tentunya 
pembangunan dan renovasi ini 
untuk kesejahteraan prajurit di 
Kodim 0621. Kita akan semakin 
semangat menjalankan tugas 
untuk NKRI, kita berjanji akan 
merawat dan menjaga dengan 
sebaik-baiknya bangunan dan 
fasilitas yang ada, yang diberikan 
oleh Pemerintah Kabupaten 
Bogor,” pungkasnya.  gio

PAMERAN PRODUK UMKM JAMBI
Pengunjung melihat koleksi tas dari bahan reptil saat Pemeran Produk UMKM di 
halaman Kantor Gubernur Jambi, Jambi, Kamis (6/1). Pameran yang digelar 6-9 
Januari 2022 dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-65 Provinsi Jambi 
tersebut menampilkan produk-produk UMKM dan kerajinan khas daerah itu. 
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