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Holywings selalu menuai polemik di se-
tiap daerah, karena mengusung konsep 
tempat hiburan malam, di samping dija-
dikan cafe dan restoran. Karena itu, bila 
konsep Holywings tidak sejalan dengan 
visi Kota Bogor yang mengusung Kota 
Ramah Keluarga, kehadiran Holywings 
di kota Bogor akan ditolak, kata Ketua 
DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto.

KALAU TAK SEJALAN AKAN DITOLAK

Bima Arya Minta Konsep Holywings
Sesuai Visi Misi Kota Bogor

BOGOR (IM)- Wali Kota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
memaparkan bahwa Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bogor sejalan 
dengan pimpinan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

soal Holywings Bogor.
Nantinya pihak Holywings 

Bogor akan dipanggil oleh 
Forum Komunikasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) Kota 
Bogor untuk menyampaikan 

pemanggilan berikutnya, pi-
haknya akan didampingi oleh 
Forkopimda Kota Bogor dan 
pimpinan DPRD Kota Bogor. 
“Nanti saya akan didampingi 
oleh Forkopimda, dengan pimp-
inan dewan supaya clear kon-
sepnya seperti apa. Baru sekali 
saya bertemu dengan pihak 
Holywings Bogor,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD 
Kota Bogor, Atang Trisnanto 
menegaskan, sikap DPRD Kota 
Bogor akan berpatokan kepada 
Perda Nomor 1 tahun 2021 
tentang Penyelenggaran Keter-
tiban Umum dan Ketenetraman 
Masyarakat. Di mana, apabila 
ada rencana pendirian cafe yang 
melanggar tertib asusila dan 
mengganggu kenyamanan ma-
syarakat, DPRD Kota Bogor 
akan menolaknya.

KBB (IM)- Kebijakan 
Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kabupaten Bandung Barat 
(KBB) yang menaikkan tunjan-
gan kinerja (tukin) bagi penilik 
dan kepala sekolah mendapat 
respon positif  dari seluruh 
pihak terkait.

Pasalnya, kebijakan yang 
digaungkan Pelaksana Tugas 
(Plt) Bupati Bandung Barat, 
Hengky Kurniawan tersebut 
memberi angin segar bagi para 
pegiat pendidikan di KBB lan-
taran bisa menjadi pemantik 
guna meningkatkan kualitas 
pendidikan, serta kesejahteraan 
para guru.

Kepala Dinas Pendidikan 
(Kadisdik) KBB, Asep Dendih 
mengatakan, pihaknya sangat 
berterimakasih kepada Plt Bu-
pati Bandung Barat, lantaran 
telah membantu menaikkan 
tunjangan kinerja (tukin) ke-
pada para guru, kepala sekolah, 
pengawas, penilik sekolah dan 
pemberian insentif  kepada para 
guru honorer di KBB.

“Tentu kebijakan tersebut 
merupakan bentuk keberpi-
hakan Kang Hengky terhadap 
dunia pendidikan di KBB,” 
katanya.

Ia berharap, dengan adanya 
kebijakan tersebut kualitas pen-
didikan di KBB bisa terus me-
ningkat dan bisa menjadi trigger 
bagi kabupaten/kota lainnya.

“Mudah-mudahan kinerja 
dari rekan-rekan guru, kepala 
sekolah, penilik dan lainnya 
bisa terus meningkat, terutama 
dalam menciptakan generasi 
terbaik bangsa,” harapnya.

Sementara itu, Penilik Kabu-
paten Bandung Barat, Poniman 
mengatakan, pihaknya sangat 
berterimakasih dan mengapr-

esiasi kebijakan kenaikan tukin 
untuk penilik di KBB. “Untuk 
penilik yang asalnya Rp2,5 juta 
semua rata, kini direalisasikan 
berdasarkan grade,” katanya.

Ia menyebut, untuk penilik 
golongan III yang asalnya Rp2,5 
juta menjadi Rp 5 juta. Semen-
tara untuk golongan IV yang 
awalnya Rp2,5 juta kini sebesar 
Rp 7 juta.

“Mudah-mudahan dengan 
adanya kenaikan ini bisa me-
ningkatkan kinerja penilik. Jadi, 
penilik bisa semakin terdorong 
untuk bekerja lebih baik lagi,” 
sebutnya.

Selain itu, lanjut dia, dengan 
adanya kenaikan tukin ini bisa 
menjadi motivasi. Pasalnya, 
penilik yang ada hanya 16 orang 
dan memiliki garapan cukup 
luas, yaitu 16 kecamatan. 

“Kami juga ada tiga bidang 
garapan, yaitu PKBM, Bimbel, 
Kejar Paket A, B dan C dan 
lainnya,” sebutnya.

“Semoga dengan adanya 
kenaikan tukin bagi penilik bisa 
menjadi motivasi bagi para guru 
dan kepala sekolah agar mau 
menjadi penilik,” sambungnya.

Terpisah, Kepala Sekolah 
SMPN 1 Padalarang, Suhar-
tono mengungkapkan, pihaknya 
sangat mengapresiasi kebijakan 
Plt Bupati Bandung Barat yang 
memberikan kebahagiaan lanta-
ran menaikkan tukin bagi para 
kepala sekolah.

“Kami tidak mengukur 
besar atau kecilnya, tapi yang 
kami lihat adalah itikad baik 
Kang Hengky sebagai bentuk 
keberpihakan terhadap pada 
pendidik di KBB,” ujarnya.

“Mudah-mudahan ini jadi 
pemicu agar kinerja kami lebih 
baik,” tukasnya.  pur

Hengky Kurniawan Naikkan Tunjangan
Kinerja Kepala Sekolah di KBB 

konsep yang sesuai visi Kota 
Bogor yang ramah keluarga.

“Untuk Holywings Bogor 
kami tidak membahas secara 
resmi dengan DPRD, ya tapi 
pak ketua DPRD sampaikan 
hal-hal yang kira-kira sama. 
Kami satu frekuensi lah, sama 
temen-temen dewan satu 
frekuensi,” ungkap Bima kepada 
wartawan, Kamis (13/1) siang.

Bima melanjutkan, pi-
haknya bersama DPRD Kota 
Bogor menung gu pihak 
Holywings Bogor untuk me-
maparkan konsep yang sesuai 
dengan visi kota Bogor.  “Jadi 
saya katakan hanya akan buka 
kalau sejalan dengan visi Kota 
Bogor. Ya, mereka kami kasih 
waktu, kami tunggu dan nanti 
akan dipanggil lagi,” tuturnya.

Bima menjelaskan, untuk 

SEKOLAH KEKURANGAN RUANG KELAS DI JAMBI
Pelajar kelas III (kanan) dan II (kiri) SDN 217 Pamenang mengikuti kegiatan belajar mengajar di ruang kelas bekas bangunan 
perumahan guru di Dusun Tuo, Pamenang, Merangin, Jambi, Kamis (13/1). Sejak lima tahun terakhir, belasan siswa dari tiga 
tingkatan kelas di sekolah tersebut terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di bangunan bekas perumahan guru 
yang sudah tidak layak huni karena terbatasnya jumlah ruangan. 

IDN/ANTARA

“Kami akan menolak dan 
meminta Pemerintah Kota 
Bogor untuk menertibkan 
dan menegakkan perda ini,” 
ungkap Atang.

Atang memaparkan, Holy-
wings yang diketahui selalu 
menuai polemik di setiap dae-
rah, karena mengusung konsep 
tempat hiburan malam, di 
samping dijadikan cafe dan 
restoran. Karena itu ia menilai 
akan menjadi sorotan dan po-
lemik di Kota Bogor.

“Kehadiran Holywings 
tidak sejalan dengan visi Kota 
Bogor yang mengusung Kota 
Ramah Keluarga. Sehingga 
pembangunan ini tidak boleh 
dibiarkan agar Kota Bogor 
tetap menjadi kota beriman 
dan ramah keluarga,” pung-
kasnya.  gio

VAKSINASI BOOSTER DI BANDUNG
Petugas kesehatan menunjukkan vaksin Pfi zer untuk dosis ketiga (booster) di Pusdai, Bandung, 
Jawa Barat, Kamis (13/1). Sedikitnya 200 ribu masyarakat Kota Bandung yang masuk kelompok 
prioritas seperti lansia ditargetkan menerima vaksinasi booster Pfi zer ataupun AstraZeneca. 

IDN/ANTARA

Penyidik Kejari Kabupaten Bogor
Geledah Rumah Aktor Irwansyah

CISARUA (IM)- Penyidik 
Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Bogor menggeledah rumah 
aktor Irwansyah. Apa saja yang 
mereka dapatkan?

Kasi Pidana Khusus Ke-
jari Kabupaten Bogor, Dodi 
Wiraatmadja kepada wartawan, 
Kamis (13/1), mengatakan dari 
penggeledahan, jajarannya men-
gamankan buku rekening BC dan 
surat hibah dua lahan milik Hafi z 
Fatur di Kabupaten Bandung.

Dodi menuturkan bahwa 
dalam kesempatan ini, jajaran 
Seksi Pidana Khusus Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Bogor juga 
menyita dua unit rumah milik 
Hafi z Fatur. “Dua buah unit 
rumah milik Hafi z Fatur kami 
sita demi memulihkan kerugian 
negara,” tutur Dodi.

Kedua rumah itu berada 
di The Leiden 1 dan Cluster 
Oriana, Permata House. Peny-
itaan berdasarkan penetapan 
Pengadilan Negeri Tangerang 
nomor 2/Pen.Pid.Ijin.Peny-
itaan/2022/PN.Tng. Tanggal 
07 Januari Tahun 2022 dan surat 
perintah penyitaan nomor : 
Print-60/M.2.18/Fd.1/01.2022 
Tanggap 12 Janurai 2022.

Hafiz Fatur, adik Irwan-
syah, menjadi tersangka korupsi 
dana pinjaman BRIguna dengan 
total kerugian mencapai Rp 4,3 
miliar. Sebelumnya, tersangka 
Hafiz Fatur yang merupak-
an Direktur Utama PT. Halal 
Berkah Indonesia (HBI) juga 
sudah ditetapkan sebagai daftar 
pencarian orang (DPO). 
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34.698 Lansia Kota Bogor Jadi
Target Pertama Vaksinasi Booster

BOGOR (IM)- Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bogor mulai mulai 
melakukan vaksinasi ketiga booster, 
Kamis (13/1) kemarin. Sebanyak 
34.698 lanjut usia (lansia) menjadi 
target utama pemberian booster.

Kadinkes Kota Bogor, Sri Nowo 
Retno dalam saat meninjau vaksi-
nasi booster di Curugmekar, Bogor, 
Barat, Kota Bogor menuturkan, 
untuk saat ini target pertama pem-
berian booster kepada lansia.

“Untuk jumlah sasaran Lansia 
sebanyak 34.698 orang. Untuk pelak-
sanaan vaksin dilakukan di 25 Pusk-
esmas di Kota Bogor,” kata Retno.

Para lansia akan mendapatkan 
0,5 ml vaksin jenis Aztrazeneca. 
Para penerima vaksin didata ber-
dasarkan domisili di setiap kelura-
han dan diperkenankan membawa 
pendamping.

Untuk pelaksanaan vaksin 
booster dilakukan mulai 13 hingga 

15 Januari 2022. Selanjutnya, Din-
skes melakukan vaksinasi booster 
dengan target 77.651 orang pelayan 
publik. “Untuk vaksin booster 
pelayan publik dilakukan si sentra 
vaksin dan pendaftaran secara kolek-
tif  melalui link dinkes,” papar Retno.

Saat ini, lanjut Retno, ketersediaan 
vaksin booster jenis AZ sebanyak 
23.000 dosis. Untuk itu, jadwal selan-
jutnya akan dilakukan berdasarkan 
ketersediaan vaksin.  gio

Mantan Pegawai Honorer Kemenkeu
jadi Gembong Pemalsuan Tanah di Bogor

BOGOR (IM)- Kepolisian 
Resor (Polres) Bogor menangkap 
enam pelaku penipuan jual beli 
aset tanah milik Kementerian 
Keuangan (Kemenkeu) seluas 
2.000 meter persegi di Desa 
Cijayanti, Kecamatan Babakan-
madang, Kabupaten Bogor. Salah 
satu pelaku merupakan mantan 
pegawai honorer di Kemenkeu.

Kapolres Bogor, AKBP Iman 
Imanudin menjelaskan, modus para 
pelaku yakni dengan membuat surat 
tanah palsu mirip dengan yang dikel-
uarkan Direktorat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Kemenkeu, agar 
mampu meyakinkan pembeli.

Para pelaku berinisial AS, D, 
R, IS, MS dan A. Mereka membuat 
surat tanah palsu untuk kemudian 
membuka blokir di Kantor BPN 
Kabupaten Bogor. “Ternyata setelah 
koordinasi dengan BPN, surat itu 
palsu,” kata Iman, Kamis (13/1).

Selain memalsukan surat 
DJKN, para pelaku juga memal-
sukan sertifi kat tanah lain. “Kita 
terus kembangkan ke sumber yang 

menerbitkan atau menghasilkan 
dari bahan-bahan palsu ini. Mu-
dah mudahan kita terus bekerja 
sehingga permasalahan pertanahan 
bisa terselesaikan,” tutur Iman.

 Dari kejadian tersebut, keru-
gian yang ditimbulkan oleh ke-
lompok AS dan kawan-kawannya 
mencapai Rp15 miliar, dengan 
Rp10 miliar kerugian yang dialami 
para pembeli dan Rp5 miliar keru-
gian dialami Kementerian Keuan-
gan. “Terhadap keenam orang 
tersangka, kami kenakan pasal 
263 ayat satu dan ayat dua KUHP 
dengan ancaman pidananya enam 
tahun penjara,” jelas Iman.

Sementara Kasat Reskrim 
Polres Bogor, AKP Siswo Tarigan 
mengatakan pihaknya masih 
melakukan pengejaran terhadap 
dua orang lainnya. “Ada dua orang 
DPO. Satu sebagai perantara dan 
satu lagi yang memproduksi serti-
fi kat palsu,” tutur Siswo.

Kata dia, tersangka utama 
dalam kasus ini berinisial AS. 
Dia merupakan mantan pegawai 

honorer di DJKN. Dia bertugas 
sebagai pengawal objek tanah. 
“Tapi setelah dia tidak kerja lagi, dia 
mengaku sebagai orang DJKN un-
tuk melakukan penipuan,” kata dia.

Sebagai mantan pegawai hon-
orer di DJKN, AS memiliki akses 
untuk mencari objek-objek tanah 
yang merupakan aset milik DJKN. 
“Ketika kita periksa yang seharus-
nya itu sifatnya rahasia dia bawa ke 
rumah, kemudian dimanfaatkan un-
tuk membuat dokumen palsu terkait 
aset tanah negara tersebut,” katanya.

Selama tujuh tahun ber-
aksi sejak tahun 2014, AS dan 
komplotannya sudah berhasil 
membuat sekira 60 surat palsu 
yang bentuknya variatif. Mulai 
dari surat dari DJKN ataupun 
sertifi kat pelunasan tanah.

“Ini ada sertifi kat tanah, dari 
satu sertifi kat ini AS mendapat 
keuntungan Rp20 juta. Sedang-
kan, untuk pembuatan satu surat 
palsu dari DJKN, tersangka D 
yang membuatnya dibayar Rp200 
ribu per surat,” tegas Siswo.  gio

BOGOR (IM)- Polresta 
Bogor Kota berencana memasang 
cermin di jembatan penyeberan-
gan orang ( JPO ) Stasiun Bogor. 
Hal itu untuk mempersempit 
ruang gerak copet yang marak di 
lokasi tersebut.

“Nanti kita bisa pasang kaca 
sehingga bisa melihat orang di 
belakangnya. Artinya memperkecil 
peluang kesempatan bagi para 
pelaku (copet) melakukan kejahat-
an,” kata Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol Susatyo Purnomo 
Condro di Bogor, Kamis (13/1).

Tak hanya JPO Stasiun Bogor, 
pihaknya juga akan memonitor 
lokasi rawan aksi kejahatan lainnya. 
Termasuk menempatkan personel 
di daerah rawan. “Daerah-daerah 
rawan kejahatan tentunya selain 
kita menempatkan personel kita 
juga membuat daerah tersebut 
lebih terang, lebih aman lebih 
termonitor sehingga masyarakat 
lebih nyaman. Saat ini di JPO 
stasiun, kita petakan lagi apakah 
ada perlu JPO lain yang dipasang 
untuk menghindari kerawanan 

tentunya kita akan evaluasi lagi,” 
papar Susatyo.

Sementara itu, Kasat Reskrim 
Polresta Bogor Kota, Kompol 
Dhoni Erwanto meminta kepada 
masyarakat yang mengalami atau 
melihat aksi kejahatan untuk tidak 
ragu melapor ke kantor polisi ter-
dekat. “Masyarakat yang merasa 
dirugikan atau melihat langsung, 
langsung aja melapor ke pihak ke-
polisian. Karena kita terbuka terkait 
dengan proses yang ada. Kemudian 
kalau ada dua alat bukti yang cukup 
terkait dengan copet kita proses lebih 
lanjut,” ucap Dhoni.

Sebelumnya, Pemerintah Kota 
Bogor bersama Satpol PP, Polresta 
Bogor Kota, dan lainnya memasang 
kamera pengawas CCTV di JPO 
Stasiun Bogor. Pemasangan itu sebagai 
upaya mengantisipasi aksi copet yang 
dilaporkan masyarakat marak terjadi. 
Selain itu, petugas juga mema-
sang penerangan tambahan di JPO 
Stasiun Bogor dan membongkar 
spanduk agar pandangan lebih jelas. 
Para pedagang pun sudah tidak di-
perbolehkan berjualan di JPO.  gio

Rawan Copet, JPO Stasiun Bogor
Bakal Dipasang Cermin

Lewat perusahannya terse-
but dan Koperasi Taman Wisata 
Matahari di Kecamatan Cisarua, 
Kabupaten Bogor, ia melakukan 
pengajuan kredit fi ktif  BRIguna 
dengan memanfaatkan data-
data 22 orang karyawannya.

Akibat perbuatan tersangka 
Hafi z Fatur, aktris cantik Zaskia 
Sungkar yang juga kakak ipar 
tersangka Hafi z Fatur datang 
memenuhi panggilan Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Bogor pada 
Kamis, (16/12/2021) lalu.

Ia yang ditemani Irwansyah, 
dipanggil karena merupakan 
Komisaris dari PT Halal Berkah 
ndonesia (HBI), saat itu ia di-
periksa dari pukul 10.30 hingga 
15.30 WIB atau selama lima jam.

Hafiz Fatur menjadi ter-
sangka bersama  HC, ST dan 
AG. Jika HC dan ST adalah 
karyawan PT. HBI,  sedangkan 
AG adalah manajemen dari Ko-
perasi Serba Usaha Lestari Ta-
man Wisata Matahari (TWM).

Dodi menjelaskan berdasar-
kan keterangan para saksi dan 
sebagian barang bukti, HF dik-
etahui memerintahkan 22 orang 
karyawannya mengisi permoho-
nan (Nasabah) KUR BRI.

“Total 30-an orang sudah 
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.  pra


