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Pihak Kejari Bogor saat ini sedang 
melacak harta kekayaan miliknya. Kami 
akan sita aset berharga miliknya demi 
memulihkan kerugian negara. Dari hasil 
pelacakan, aset berharga seperti rumah 
dipastikan masih ada. Sementara semua 
kendaraannya, sudah tidak ada, kata Kasi 
Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bo-
gor, Dodi Wiraatmaja.

Kejari Bogor Lacak Harta
Adik Ipar Zaskia Sungkar

BOGOR (IM)- Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Bogor akan 
akan melacak harta kekayaan 
tersangka Hafiz Fatur (33), 
adik ipar artis terkenal Zaskia 
Sungkar dalam kasus dugaan 
korupsi KUR BRI.

Kejari Bogor sudah mene-
tapkan adik iparnya Zaskia 
Sungkar,  Hafi z Fathur sebagai 

tersangka dugaan korupsi KUR 
BRI dan juga ditetapkan sebagai 
daftar pencarian orang (DPO).

Bahkan, Zaskia Sungkar 
dan Irwansyah pun sudah 
dimintai keterangan dalam 
kasus dugaan kredit fiktif   
usaha rakyat (KUR) BRI KCP 
Tegar Beriman. Hingga negara 
mengalami kerugian sebesar 

eri Kabupaten Bogor sudah 
memohon pencekalan kepada 
Kemenkum HAM atau dalam 
hal ini pihak Direktorat Jen-
deral Imigrasi.

“Tersangka Hafiz Fatur 
sudah dicekal agar tidak kabur 
ke luar negeri. Menurut pan-
tauan kami, ia masih berada di 
dalam negeri. Kami berharap 
bantuan netizen untuk ikut 
mengabarkan keberadaannya,” 
tutur Dodi.

Akibat perbuatan tersangka 
Hafi z Fatur, aktris cantik Zaskia 
Sungkar yang juga kakak ipar 
tersangka Hafiz Fatur datang 
memenuhi panggilan Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Bogor pada 
Kamis, (16/12) lalu dengan 
mengendarai mobil Toyota Al-
phard warna hitam.

Ia yang ditemani Irwan-
syah, dipanggil karena meru-
pakan Komisaris dari PT. Halal 
Berkah Indonesia (HBI), saat 
itu ia diperiksa dari pukul 10.30 

DENPASAR (IM)- Hu-
jan badai menerjang kawasan 
selat Bali, Selasa (11/1) siang. 
Kondisi ini membuat jalur 
pelayaran penyeberangan Gili-
manuk-Ketapang ditutup total. 
Kebijakan penutupan jalur 
pelayaran ini, dilakukan untuk 
keselamatan penumpang.

Hingga berita ini ditu-
runkan, jalur penyeberangan 
yang menghubungkan pulau 
Bali dan Jawa itu masih ditutup. 
“Hujan lebat disertai angin 
kencang dan ombak tinggi,” 
kata Kepala BPTD Bali-NTB 
Satuan Pelayanan Gilimanuk, I 
Nyoman Sastrawan.

Dia menjelaskan, penu-
tupan dilakukan sejak pukul 

13.27 WITA. Hal itu dikare-
nakan jarak pandang di laut 
terbatas akibat kabut tebal. 
Kondisi itu sangat berisiko 
tinggi bagi keselamatan ka-
pal feri.

Selain itu, angin kencang 
dan gelombang tinggi yang 
terjadi berpotensi mendo-
rong kapal feri keluar jalur 
pelayaran, dan bisa memicu 
tabrakan antar kapal yang 
terjadi di tengah selat Bali.

Gelombang tinggi juga 
menyulitkan pergerakan kapal 
feri saat sandar maupun bong-
kar muat. “Semua kapal feri su-
dah sandar di dermaga, sampai 
menunggu cuaca membaik,” 
ujar Sastrawan.  pra

Hujan Badai, Penyeberangan
Gilimanuk-Ketapang Ditutup

Rp 3,8 miliar.
“Sete lah sebelumnya 

menetapkan Hafi z Fatur se-
bagai DPO, kami saat ini 
sedang melacak harta kekay-
aan miliknya. Kami akan sita 
aset berharga miliknya demi 
memulihkan kerugian negara,” 
tegas Kasi Pidsus Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Bogor, 
Dodi Wiraatmaja kepada 
wartawan, Selasa (11/1).

Ia menerangkan, dari ban-
yak harta tidak bergerak atau-
pun non bergerak, aset berharga 
seperti rumah dipastikan masih 
ada. Sementara semua kendara-
annya, sudah tidak ada.

“Setelah dilacak sebelum-
nya, kendaraannya sudah ga 
ada, paling kami akan menyita 
aset rumahnya. Semoga kami 
segera memberikan kabar baik 
perkembangan kasus ini,” 
terangnya.

Dodi menuturkan, Seksi 
Intelejen Kejaksaan Neg-

RIDWAN KAMIL TINJAU OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI BEKASI
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (tengah) meninjau operasi pasar murah minyak goreng di Kecamatan Bekasi Selatan, 
Jawa Barat, Selasa (11/1). Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyediakan 72 ribu liter minyak goreng untuk wilayah Bekasi 
yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. 

IDN/ANTARA

YOGYAKARTA (IM)- 
Sejumlah pedagang kaki lima 
(PKL) Malioboro mengadu 
ke Lembaga Bantuan Hukum 
(LBH) Yogyakarta, hari ini. 
Mereka berharap agar Pemer-
intah Daerah Istimewa Yogya-
karta (DIY) bersedia menunda 
rencana relokasi PKL yang 
sedianya dilaksanakan bulan ini.

“Kami istilahnya bukan me-
nolak, kami menerima sebena-
rnya. Kami minta transparansi 
dan penundaan saja supaya siap 
mental dan fi nansial,” kata salah 
satu PKL Malioboro, Supriyati, 
saat ditemui di LBH Yogyakarta, 
Selasa (11/1).

Supriyanti mengaku be-
lum tahu pasti kapan tempat 
usahanya akan dipindahkan 
ke bekas Gedung Dinas Pari-
wisata. Menurut dia, lokasi eks 
gedung Dispar dianggap tidak 
representatif  bagi para PKL.

“Terlalu mendadak dan 
tidak ada transparansi dari 
pemerintah seperti apa, tem-
patnya di mana. Kalau dilihat 
sepertinya itu shelter darurat 
ya, sepertinya belum ada yang 
permanen,” kata warga Noto-
prajan, Kota Yogyakarta itu.

Senada diutarakan Pur-
wandi (66), PKL Malioboro 
yang lain. Menurut dia, ren-
cana relokasi PKL begitu 
mendadak. Dia menambah-
kan, pengaduan ke LBH 
Yogyakarta itu atas inisiatif  
masing-masing PKL, bukan 
atas nama paguyuban.

“Apalagi  pemerintah 

sendiri tidak bisa menjamin 
kesejahteraan anggota PKL. 
Jadi ini dirasa rekan-rekan 
berat sekali,” ucap warga 
Mijilan itu.

Menurut Divisi Pene-
litian LBH Yogyakarta, Era 
Harivah, kebijakan relokasi 
PKL oleh Pemda DIY terlalu 
tergesa-gesa. Era menilai ada 
pelanggaran dalam penyusu-
nan kebijakan ini.

“Kalau melihat dari pem-
buatan kebijakan, kami meli-
hat ada beberapa hal yang se-
cara administratif  dilanggar. 
Seperti tahap perencanaan 
yang tidak melalui tahap den-
gar pendapat dengan PKL 
Malioboro, itu yang juga 
menjadi sorotan,” kata Era.

LBH Yogyakarta juga 
menyayangkan sikap pemer-
intah yang memaksakan re-
lokasi pada masa pandemi. 
Padahal, perekonomian ma-
syarakat belum pulih.

“Kami membuka rumah 
aduan bagi PKL Malioboro 
untuk datang membuat ad-
uan sehingga ke depan kami 
akan melakukan advokasi 
terhadap rencana relokasi 
tersebut,” terang dia.

Untuk diketahui, Pemda 
DIY akan merelokasi PKL 
dalam rangka penataan Ma-
lioboro. Pemda telah me-
nyiapkan dua tempat untuk 
relokasi itu, yaitu lapak eks 
gedung Dinas Pariwisata dan 
eks gedung Bioskop Indra. 
 pra

Minta Relokasi Diundur, PKL
Malioboro Mengadu ke LBH Yogya

Februari, Disdik Jabar Putuskan
PTM 100 Persen di Kota Bogor

BANDUNG (IM)- Kepala 
Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa 
Barat, Dedi Supandi akan me-
mutuskan Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) 100 Persen di Kota 
Bogor pada Februari 2022.

Sejauh ini, PTM Kota Bo-
gor masih kapasitas 50 persen 
lantaran Disdik Jawa Barat 
masih melihat perkembangan 
Covid-19 pascalibur Natal dan 
Tahun Baru.

“Begini, kenapa Kota Bo-
gor baru bisa menerapkan 
PTM 50 persen, karena Kota 
Bogor bagian dari wilayah 
aglomerasi. Saya juga sudah 
tanyakan dan jawabannya Dis-
dik Kota Bogor di pekan ini 
mau melihat dulu perkemban-
gan Covid-19 pasca libur Natal 
dan Tahun Baru (Nataru),” 
ungkap Dedi kepada wartawan 
di SMK Negeri 1 Kota Bogor, 
kemarin.

Dedi menyatakan bukan 
hanya Kota Bogor saja yang 
belum bisa menerapkan PTM 
100 persen, tetapi daerah lain 
yang sudah bisa menggelar 
PTM 100 persen pun saat ini 
rata-rata baru melaksanakan 
PTM 75 persen. Ini dikarena-

kan semua daerah di wilayah 
Jawa Barat ingin melakukan 
evaluasi terlebih dahulu pasca 
libur Nataru kemarin.

“Jadi rata-rata di 10 Januari 
mulai pembukaan PTM baru, 
mereka baru di 75 persen. 
Karena mereka ingin melaku-
kan evaluasi dulu di pekan 
ini pasca Nataru, mengingat 
kondisi di tahun sebelumnya 
pasca Nataru Covid-19 selalu 
naik. Evaluasi dua pekan, ke-
mungkinan dari 75 persen ini 
bisa naik di 100 persen pada 
awal Februari,” bebernya.

Dedi menjelaskan, ada 
beberapa persyaratan yang 
harus dipenuhi setiap daerah 
apabila ingin menggelar PTM 
100 persen. Di antaranya, PTM 
dengan kapasitas siswa 100 
persen maksimal 6 jam per 
hari diperuntukkan bagi seko-
lah yang minimal 80 persen 
pendidik dan tenaga kependi-
dikan (PTK) serta 50 persen 
warga lansia di kabupaten/
kota sekolahnya sudah divaksin 
dosis dua.

“Kemudian, kapasitas 50 
persen maksimal enam jam 
perhari ditujukan bagi satuan 

pendidikan yang 50-80 persen 
PTK serta 40-50 persen warga 
lansia di lingkungan sekolahn-
ya, sudah memperoleh vaksin 
dosis kedua,” jelasnya.

Masih kata Dedi, ketiga, 
sekolah dapat menjalankan 
PTM terbatas dengan kapa-
sitas 50 persen maksimal 4 
jam per hari bila kurang dari 
50 persen PTK dan kurang 
dari 40 persen warga lansianya 
sudah mendapat vaksin kedua. 
Sedangkan untuk sekolah di 
PPKM level 3, PTM terbatas 
dilakukan dengan kapasitas 
50 persen atau pembelajaran 
jarak jauh. Pelaksanaan PJJ 
ini berlaku jika vaksinasi dosis 
2 pada PTK kurang dari 40 
persen dan warga lansia kurang 
dari 10 persen.

“Rata-rata daerah tidak bisa 
masuk ke level 1 dan menggelar 
PTM 100 persen itu bukan 
karena kasus tinggi, tapi karena 
presentase vaksinya rendah. 
Tapi kalau di Jawa Barat pre-
sentase vaksin gurunya sudah 
oke, sekarang itu sudah di 88,68 
persen. Rata-rata yang belum di 
vaksin itu karena ada komorbid 
saja,” pungkasnya.  pur

CIBINONG (IM)- Ketua 
DPRD Kabupaten Bogor, Rudy 
Susmanto memberikan perhatian 
serius terhadap gagasan dari 
Sekdispora Kabupaten Bogor, 
Trian Turangga tentang rencana 
pemberian gaji atlet. Sebelum-
nya, Trian mengusulkan rencana 
pemberian gaji atlet Kabupaten 
Bogor yang disesuaikan dengan 
empat klaster.

“Konsep TR (Trian Turangga) 
selaku Sekdispora sudah tepat. Ia 
ingin memberikan marwah yang 
baru dan positif  dalam tata kelola 
kesejahteraan para atlet Kabupaten 
Bogor,” kata Rudy dalam keteran-
gan tertulis, Selasa (11/1).

Rudy juga mengatakan kon-
sep yang dikemukakan oleh TR 
sangat tepat sebab jarang sekali 
ada orang yang memikirkan nasib 
atlet hingga sedetail itu.

“Nantinya para atlet tugas-

nya berlatih, bertanding dan 
berprestasi serta memberikan 
prestise kepada daerah dan neg-
ara,” kata Rudy.

Ia juga menjelaskan, walaupun 
nantinya para atlet hanya berla-
tih, bertanding, dan berprestasi 
nantinya mereka seperti karyawan 
di lingkup Pemkab Bogor yang 
mendapatkan gaji setiap bulan.

Rudy yakin, jika konsep ini 
dijalankan maka akan memberi-
kan efek positif  terhadap dunia 
olahraga di Kabupaten Bogor dan 
nasional. Bahkan, Kabupaten Bo-
gor bisa menjadi daerah pencetak 
atlet masa depan.

“Pola atau konsep yang diga-
gas TR itu seperti Investasi 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
dikumpulkan SDM putra putri 
terbaik Kabupaten Bogor untuk 
jadi anak Negara,” tutup Rudy 
Susmanto.  gio

Ketua DPRD Kabupaten Bogor
Dukung Atlet Dapat Gaji Bulanan

CIREBON (IM)- Ribuan 
warga di Kecamatan Waled Ka-
bupaten Cirebon masih terkena 
dampak banjir. 

Banjir Kecamatan Waled me-
nyerang pada Selasa (11/1) dini 
hari sekitar pukul 01.30 WIB. Ratu-
san rumah terendam akibat peris-
tiwa tersebut. Banjir Kecamatan 
Waled yang sudah langganan setiap 
tahunnya ini, berasal dari luapan air 
sungai Ciberes. 

Data dari BPBD Kabupaten 
Cirebon menyebutkan, banjir di 
Kecamatan Waled terjadi di Desa 
Mekarsari Blok Manis, Pahing, Pon, 
Kliwon, Wage. Kemudian di Desa 
Gunungsari terjadi di Dusun 1 
sampai dengan 4. Air mulai masuk 
ke permukiman sekitar pukul 19.00 
WIB. Sedikitnya, ada 2.770 jiwa yang 
terdampak akibat banjir tersebut.

“Tapi air mulai surut siang ini. 
Ketinggian bajjir di Desa Mekar-
sari sempat mencapai sepinggang 
orang dewasa. Begitu juga di Desa 
Gunungsari,” ungkap Kepala Di-
nas BPBD Kabupaten Cirebon, 
Alek Suheryawan, Selasa (11/1).

Alek menjelaskan, dari 2.770 
jiwa yang terdampak,  di Desa 
Mekarsari terdapat 348 rumah 

terendam dengan 380 kepala 
keluarga atau 1.520 jiwa yang 
terdampak.

Sedangkan di Desa Gu-
nungsari, banjir membuat 725 
kepala keluarga atau 1.250 jiwa 
terdampak dengan 350 rumah 
yang terendam.

Sementara untuk desa Gunung 
Sari, sampai berita ini diturunkan 
air masih sedikit menggenangi 
kawasan tersebut. Namun, warga  
lebih memilih bertahan di rumah 
mulai. Sejak pagi mereka sudah 
mendapatkan bantuan makanan 
yang dikirim menggunakan perahu 
karet, bantuan dari Kementerian 
Sosial (Kemensos) RI.

Salah seorang warga ber-
nama Nining mengatakan, air 
mulai masuk ke rumah mulai 
Senin (10/1) malam sekitar pukul 
20.00 WIB. Menurutnya, keting-
gian air di dalam rumah mencapai 
setengah meteran. Sementara 
ketinggian air bahu jalan bisa 
mencapai satu meteran.

 “Setiap tahun banjir selalu 
melanda di daerah kami. Tolong 
dong pemerintah bantu kami. 
Masa tidak bisa menanggulangi,” 
tukasnya.  pur

Ribuan Rumah di Kecamatan
Waled Cirebon Terendam Banjir

hingga 15.30 WIB atau selama 
lima jam.

Hafi z Fatur menjadi tersang-
ka bersama  HC, ST dan AG. 
Jika HC dan ST adalah karyawan 
PT. HBI,  sedangkan AG adalah 
manajemen dari Koperasi Serba 
Usaha Lestari Taman Wisata 
Matahari (TWM).

Dodi menjelaskan ber-
dasarkan keterangan para 
saksi dan sebagian barang 
bukti, HF diketahui memerin-
tahkan 22 orang karyawannya 
mengisi permohonan  (Nasa-
bah) KUR BRI.

“Total 30-an orang su-
dah kami periksa dalam kasus 
dugaan tindak pidana korupsi 
(Tipiokor) ini, termasuk Zaskia 
Sungkar, 22 orang karyawan 
PT. HBI dan 3 orang tersangka 
lainnya yang sudah kami titip 
tahan di Ruang tahanan Mako 
Polres Bogor pada awal Bulam 
November tahun lalu,” jelas 
Dodi.  gio

PERESMIAN RSUD BANDUNG KIWARI
Seorang tenaga kesehatan merapikan sebuah ruangan di Instalasi Radiologi 
RSUD Bandung Kiwari usai diresmikan di Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/1). 
Pemerintah Kota Bandung merubah status Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 
(RSKIA) menjadi RSUD Bandung Kiwari yang memiliki 500 tempat tidur serta 
sarana dan prasarana penunjang operasional yang telah memadai. 

IDN/ANTARA

TRUK HANYUT DITERJANG BANJIR BANDANG
Warga memperhatikan truk yang hanyut diter-
jang banjir bandang Sungai Kaligung, Desa 
Danawarih, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 
Selasa (11/1). Truk pengangkut galian C pasir dan 
batu tersebut terseret banjir bandang Sungai 
Kaligung mencapai 150 meter dan mengakibat-
kan dua awak truk tewas tenggelam. 

IDN/ANTARA

Omicron Masuk Jabar, Bima Arya
Instruksikan Aparatur Pantau Pendatang

BOGOR (IM)- Adanya 
dugaan Omicron sudah ma-
suk ke Jawa Barat, mem-
buat Wali Kota Bogor, Bima 
Arya bergerak cepat dengan 
memerintahkan aparatur 
wilayah untuk mengawasi 
secara khusus kedatangan 
warga dari luar negeri.

Bukan tanpa alasan, Bima 
Arya tak ingin kejadian di Ka-
bupaten Bandung terulang di 
Kota Bogor. Di mana 4 warga 
Kabupaten Bandung positif  
Omicron setelah pulang dari 
luar negeri.

Bima Arya Sugiarto me-
maparkan, sekarang yang sakit 
Covid-19 di Kota Bogor ting-
gal enam orang, pertumbuhan 
nol kasus per hari kadang satu 
sampai maksimal dua. Seka-
rang masih sangat landai, tapi 
semua harus antisipasi kedatan-
gan dari luar negeri.

“Antisipasi kemungkinan 
ada orang dari luar negeri ke 
Jakarta terus ke Bogor atau 
ada orang Bogor pulang dari 
luar negeri. Jadi saya mengim-
bau kepada Camat, Lurah, RT 
dan RW mengawasi secara 
khusus kedatangan warga dari 
luar negeri. Itu agar dilapor-
kan, diawasi dan dipastikan 
sudah karantina setelah dari 
luar negri,” singkatnya kepada 
wartawan di Taman Heulang, 
Kecamatan Tanah Sareal 

pada Selasa (11/1).
Sementara itu Gubernur 

Jabar, Ridwan Kamil men-
gatakan, untuk kasus Omi-
cron ada 10 orang tercegat 
di bandara, dan sekarang 
dikarantina. Diketahui empat 
orang yang terduga ada di Ka-
bupaten Bandung, sekarang 
sedang ditracing.

“Tetapi kami yakinkan 
semuanya datang dari perjala-
nan luar negeri, apakah yang 
Kabupaten Bandung ini salah 
satunya, kami duga pulang 
dari luar negeri. Nah, sekarang 
sedang kami telusuri,” ungkap 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil. Ridwan Kamil melan-
jutkan, kuncinya varian omi-
cron ini menularnya cepat tapi 
daya fatalitasnya tidak separah 
delta, artinya semua tetap harus 
waspada tetapi jangan terlalu 
khawatir.

“Ya, mudah-mudahan 
dengan kewaspadaan kita, 
Omicron ini bisa kita kenda-
likan lebih baik,” terang pria 
yang akrab disapa Kang Emil.

Kang Emil menginstruk-
sikan, agar setiap daerah tetap 
melakukan 3T khususnya 
melakukan testing, telusuri 
warganya yang datang dari 
luar negeri, pintu pertamanya 
adalah warganya yang diketa-
hui ada perjalanan dari luar 
negeri.  pur


