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Proses membangun zona integritas meru-
pakan kerja berat, oleh karenanya semua 
pihak mulai dari pimpinan sampai level 
bawah harus punya komitmen kuat dan 
mindset yang seirama, sehingga keber-
hasilan membangun zona integritas ini 
dapat dicapai, kata Ade Yasin.

Bupati Ade Yasin Apresiasi
Pencanangan Zona Integritas 

CIBINONG (IM)- Bupati 
Bogor, Ade Yasin mengatakan, 
Pemerintah Kabupaten Bogor 
mengapresiasi pencanangan 
pembangunan zona integritas 
pada Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Ke-
menkumham) se-Bogor Raya. 

Menurutnya hal tersebut 
sebagai wujud tekad dan ke-
siapan institusi untuk menu-
ju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih Melayani (WBBM).

Apresiasi tersebut diutara-
kan Ade Yasin pada acara 
Deklarasi Janji Kinerja Tahun 
2022 dan Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) 
serta Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) pada Unit 
Pelaksana Teknis Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia se-Bogor Raya, di Lapas 
Kelas II A Cibinong, Pondok 
Rajeg, Senin (17/1). 

Acara dihadiri pula oleh 
Plt.Kepala Perwakilan Om-
budsman RI Jakarta Raya, 
Dedy Irsan, Kepala Kantor 
Wilayah Kementerian Hu-
kum dan HAM Jawa Barat, 
Sudjonggo, Kepala Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Bogor dan 
Depok, jajaran Forkopimda 
dan Kepala Lapas Kelas II 
A Cibinong beserta jajaran 
Kepala UPT Kemenkumham 
se-Bogor Raya.

Ade Yasin menjelaskan, 
pihaknya  mendukung seluruh 
jajaran UPT Kemenkumham 
se-Bogor Raya untuk bersung-
guh-sungguh mewujudkan 
perubahan serta perbaikan 
birokrasi, utamanya di UPT 

mempertahankan prestasi dan 
terus berinovasi dalam rangka 
memberikan pelayanan publik 
secara prima kepada masyara-
kat.

“Seluruh Kepala UPT ha-
rus jadikan pembangunan zona 
integritas ini bukan hanya soal 
pemenuhan data dukung saja 
tapi juga sebagai titik balik 
dalam memperbaiki dan me-
ningkatkan sarana prasarana 
pelayanan kepada masyarakat. 
Perbaikan dan peningkatan 
SOP pelayanan serta jadikan 
organisasi kita menjadi organ-
isasi yang birokrasinya terse-
lenggara dengan baik, bersih 
dan bebas korupsi,” tandasnya.

Kemudian, lanjut Sud-
jonggo, sinergi dan kolaborasi 
yang baik dengan stakeholder 
terkait dalam pelaksanaan tu-
gas juga harus menjadi fokus 
dan prioritas Kepala UPT di 
era revolusi digital yang meru-
pakan eranya kolaborasi.

Implementasikan pelak-
sanaan kinerja yang semakin 
Profesional, Akuntabel, Sin-
ergi, Transparan dan Inova-
tif  (PASTI) dan Berorientasi 
pelayanan Akuntabel, Kompe-
ten, Harmoni, Loyal Adaptif  
Kolaboratif  (BerAKHLAK).

Sedangkan Plt .Kepala 
Perwakilan Ombudsman RI 
Jakarta Raya, Dedy Irsan men-

BOGOR (IM)- Sebuah jem-
batan layang atau skybridge akan 
dibangun menghubungkan Stasiun 
Bogor dan Stasiun Paledang, yang 
merupakan stasiun pemberhentian 
dari kereta jalur ganda atau double 
track. Skybridge tersebut ditarget-
kan akan dilelang sekitar Januari 
atau Februari tahun ini.

Kepala Balai Teknik Perkere-
taapian (BTP) Wilayah Jawa 
Bagian Barat, Erni Basri, men-
gatakan saat ini detail engineering 
design (DED) untuk pembangu-
nan skybridge masih dalam tahap 
proses fi nalisasi desain. “Proses 
pembangunan skybridge semo-
ga berjalan lancar di tahun 2022. 
Ditargetkan skybridge masuk 
proses lelang konstruksi pada 
Januari atau Februari 2022,” ujar 
Erni, Senin (17/1).

Lebih lanjut, Erni menjelas-
kan, skybridge penghubung Sta-
siun Bogor dan Stasiun Paledang 
ini memiliki panjang 210 me-
ter dan lebar sekitar 3-5 meter. 
Dalam pembangunan skybridge 
ini, kata Erni, juga tidak akan ada 
pembebasan lahan. Hanya saja, 
sambung dia, sejumlah stasiun 
di sepanjang jalur ganda akan 
diperbaiki, termasuk yang ada di 
wilayah Bogor yakni Stasiun Pale-
dang dan Stasiun Batutulis. Begitu 
juga Mal Matahari yang berada 

tidak jauh dari Stasiun Paledang 
juga akan dikembangkan.

“Mal Matahari  masuk 
area kawasan Transit Oriented 
Development (TOD) Stasiun 
Bogor dan Stasiun Paledang 
yang merupakan satu kesatuan, 
yang secara bertahap akan 
dikembangkan integritasnya 
dan konektivitasnya,” jelas dia.

Sebelumnya, Direktur Prasa-
rana Perkeretaapian pada Ditjen 
Perkeretaapian, Harno Trimadi, 
mengatakan rencananya pada 
2022 akan dilakukan lelang untuk 
pembangunan jembatan layang 
atau skybridge, yang akan men-
ghubungkan Stasiun Bogor dan 
Stasiun Paledang di Kota Bogor. 
“Kalau Stasiun Bogor harapan 
kami dj 2022 kita sudah lelang-
kan. Untuk menghubungkan 
Stasiun Bogor dengan Paledang,” 
ujar Harno ditanya terkait ren-
cana pembangunan skybridge, 
beberapa waktu lalu.

Harno menjelaskan, saat 
ini pihaknya bersama arsitektur 
lokal tengah membahas desain 
dari skybridge tersebut. Di mana 
ia menerima permintaan agar 
desain sky bridge harus ramah 
lingkungan. “Kita lagi bahas, 
bekerjasama dengan arsitek su-
paya desain skybridge-nya ada 
corak Bogornya,” tuturnya.  gio

Skybridge Stasiun Jalur Ganda
Bogor-Sukabumi Sedang Didesain

Pemasyarakatan yang ada di 
Kabupaten Bogor, Kantor 
Imigrasi Bogor dan Depok, 
serta rumah tahanan De-
pok, sebagai instansi yang 
memberikan pelayanan lang-
sung kepada publik. Sehingga 
kualitas pelayanan harus selalu 
prima dari level manajerial 
hingga garda terdepan.

“Proses membangun zona 
integritas merupakan kerja 
berat, oleh karenanya semua 
pihak mulai dari pimpinan 
sampai level bawah harus pu-
nya komitmen kuat dan mind-
set yang seirama, sehingga ke-
berhasilan membangun zona 
integritas ini dapat dicapai,” 
ujar Ade.

Ade berharap, seluruh 
pemangku kepentingan dapat 
bersinergi, membantu menga-
wal komitmen UPT Kemen-
kumham se-Bogor Raya untuk 
mewujudkan birokrasi yang 
bersih, melayani, dan bebas 
dari korupsi.

Selanjutnya Kepala Kan-
tor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Jawa Barat, 
Sudjonggo mengatakan, kita 
termasuk 17 Kementerian 
yang memperoleh lampu hijau 
yang dinyatakan bisa mem-
berikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat. Hal ini 
menjadi motivasi agar tetap 

 BOGOR (IM)- Perumda 
Tirta Pakuan Kota Bogor tetap 
berusaha memberikan pelayanan 
terbaik ke pelanggan, meski sela-
ma lima bulan kebelakang Sungai 
Ciliwung mengalami kekeruhan 
di atas rata-rata atau di atas 600 
NTU bahkan mencapai 4.500 
NTU. Salah satu caranya dengan 
menurunkan kapasitas WTP Kat-
ulampa, agar kualitas tetap terjaga.

 Direktur Teknik (Dirtek) Pe-
rumda Tirta Pakuan Kota Bogor, 
Ardani Yusuf  memaparkan, su-
dah hampir lima bulan kebelakang 
kekeruhan Sungai Ciliwung rata-
rata di atas 600 NTU. “Bahkan 
kemarin bisa mencapai 4.500 
NTU. Karena itu untuk menjaga 
kualitas, kami menurunkan kapa-
sitas WTP Katulampa dari 330 
liter perdetik menjadi 280 liter 
perdetik,” ungkap Ardani kepada 
wartawan pada Senin (17/1) siang.

Ardani melanjutkan, hal ini 
berpengaruh terhadap level di 
Reservoir Katulampa pada pagi 
hari yang biasanya level Katulampa 
mencapai 4 meter, namun dengan 
kondisi saat ini hanya mencapai 
2 meter.  “Kami sedang mencari 
inovasi terkait dengab kekeruhan 
yang cukup tinggi. Kami tetap 

berusaha memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat 
Kota Bogor,” tambahnya.

Ardani memaparkan, pi-
haknya juga telah mengimbau ke-
pada masyarakat pelanggan Tirta 
Pakuan zona 7 untuk menam-
pung air. Selain itu pihaknya tetap 
mensiagakan lima armada tangki 
duntuk membantu penyediaan 
air bersih pelanggan terdampak 
di Zona 7 akibat kekekeruhan air 
baku Sungai Ciliwung. “Nantinya 
apabila diperlukan, mobil tangki 
milik Perumda Tirta Pakuan Kota 
Bogor ini siap bergerak ke titik-titik 
pelanggan yang melakukan per-
mintaan air bersih. Tetapi sejauh ini 
pasokan masih aman,” paparnya.

Sementara itu, Manager 
Humas dan Pelayanan Pelang-
gan Perumda Tirta Pakuan Kota 
Bogor, Sonny Hendarwan, men-
gatakan, untuk armada tangki 
ini akan terus disiagakan meski 
pasokan air bersih ke pelanggan 
sudah kembali normal. “Bagi 
pelanggan yang membutuhkan 
pasokan air bersih melalui tangki 
dapat menghubungi Call Center 
24 jam di nomor 0251-8324111 
atau chat WA 08111182123,” 
pungkasnya.  gio

Begini Jurus Jitu Tirta Pakuan Bikin
Air Sungai Ciliwung Bening Kembali

Disdukcapil Kabupaten Bogor Pecat
Karyawan Terkait Dugaan Calo BPUM

CIBINONG (IM)- Ka-
sus dugaan permainan alias 
calo BPUM di Kabupaten 
Bogor berbuntut panjang. 
Disdukcapil tegas memecat 
seorang pegawainya.

Kepala Dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil atau 
Disdukcapil Kabupaten Bo-
gor, Bambang Setiawan secara 
singkat  mengaku telah mem-
ecat satu orang oknum pegawai 
outsourching yang bertugas 
di mall pelayanan publik di 
kawasan Sentul City.

Oknum pegawai tersebut 
diduga terlibat dalam upaya 
penggandaan KTP-el yang 
dimohonkan calo atau ma-
fi a bantuan produktif  usaha 
mikto (BPUM), dengan syarat-
syarat tidak sesuai aturan yang 
berlaku.

“Satu orang pegawai OS 
Disdukcapil yang telah mener-
bitkan KTP-el ganda sudah 
kami pecat. Ia sebelumnya 
bertugas di mall pelayanan 
publik di kawasan Sentul City,” 

singkat Bambang kepada 
wartawan, Senin (17/1).

Sebelumnya, aktivis Pami-
jahan, Kabupaten Bogor, mel-
aporkan dugaan calo atau mafi a 
BPUM yang diduga melakukan 
penggandaan KTP-el ke Dis-
dukcapil Kabupaten Bogor.

Laporan itu disertai bukti 
KTP-el yang digandakan dan 
beberapa buku rekening BRI 
para penerima BPUM, di mana 
para penerima asli yang Ta-
hun 2020 lalu memohon ban-
tuan presiden tersebut tidak 
mengetahui jikalau mereka 
mendapatkan BPUM pada 
Tahun 2021 ini.

Kepala Dinas Koperasi 
dan UMKM Kabupaten Bo-
gor, Asep Mulyana Sudrajat 
mengaku akan mengkonfir-
masi terlebih dahulu ke pihak 
Bank BRI, terkait dugaan calo 
atau mafi a bantuan produktif  
usaha mikro (BPUM) dengan 
modus melakukan penggan-
daan kartu tanda penduduk 
elektronik (KTP-el).

“Kami akan konfi rmasi ter-
lebih dulu ke pigak dugaan calo 
BPUN dengan modus melaku-
kan penggandaan KTP-el, 
karena saya agak kaget karena 
pengambilan buku tabungan 
maupun pengambilan rekening  
dana BPUM di BRI itu sangat 
ketat prosedurnya,” kata Asep 
kepada wartawan.

Selain ke pihak BRI, jaja-
rannya juga akan mengkonfi r-
masi laporan Forum UMKM 
milenial yang melaporkan 
dugaan calo BPUM dan peng-
gandaan KTP-el tersebut ke 
Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Bisa saja ini hanya kesala-
han data saja yang jumlahnya 
cuma beberapa, hingga harus 
dikonfirmasi dulu dengan pi-
hak yang melaporkan dugaan 
calo BPUM dan penggandaan 
KTP-el dan juga pihak BRI 
yang menerbitkan rekening 
penerima BPUM,” sambung 
mantan Camat Citeureup 
ini.  gio

BOGOR (IM)- DPRD 
Kota Bogor meminta agar 
Pemerintah Kota (Pemkot) Bo-
gor melakukan sertifikasi dan 
merapikan aset-aset yang dimil-
iki. Termasuk aset lahan hibah 
aset eks Bantuan Likuiditas 
Bank Indonesia (BLBI) seluas 
10,2 hektare yang tersebar di 
beberapa titik. “Jadi perapihan 
aset, pencatatan, pensertifi kasian 
itu wajib. Dan kita minta Pemkot 
Bogor selesaikan itu. Termasuk 
sertifi kasi untuk tanah tersebut,” 
ujar Ketua DPRD Kota Bogor, 
Atang Trisnanto, Senin (17/1).

Terkait peruntukan lahan hibah 
tersebut, Atang mengaku sudah 
mendapat gambaran dari Pemkot 
Bogor melalui perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kota Bogor. 
Di mana pada salah satu titik di 
Kelurahan Katulampa, Kecamatan 
Bogor Timur, akan dibangun pusat 
pemerintahan baru.

Secara konsep dan desain, 
sambung Atang, DPRD Kota 

Bogor tidak menemukan adanya 
masalah. Hanya saja pihaknya 
ingin memastikan jika rencana 
pemindahan pusat pemerintahan 
ini diperkuat dengan hasil analisis 
dampak lingkungan, ekonomi, 
dan sosial.  “Kalau itu tidak ada 
masalah, saya kira bisa dijadikan 
rencana strategis,” ucapnya.

Lebih lanjut, Atang tidak 
menyetujui jika pembangunan 
pusat pemeritnahan diban-
gun menggunakan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD). Apalagi ketika kondis-
inya sedang tidak memadai. 
Sebab, Masih banyak program 
prioritas yang dibutuhkan war-
ga Kota Bogor di luar pem-
bangunan pusat pemerintahan. 
“Iya betul. Boleh dicover oleh 
Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) atau mungkin 
dana lain. Asal bukan dari APBD 
dan dana pinjaman. Waktu-waktu 
yang sekarang di kondisi APBD 
yang tidak memungkinkan, saya 
tidak setuju,” kata Atang.  gio

Pemkot Bogor Diminta
Sertifi kasi dan Rapikan Aset                                 

BOGOR (IM)- Wakil Ketua 
Badan Pimpinan Cabang Perhim-
punan Hotel dan Restoran Indo-
nesia (PHRI) Kabupaten Bogor, 
Boboy Ruswandi menyatakan 
organisasinya mewaspadai penye-
baran Covid-19 varian Omicorn.

“Kami tetap waspada ter-
hadap Omicron meskipun be-
lum ada pengaruhnya,” kata 
Boboy,akhir pecan kemarin.

Menurut Boboy, sejauh ini 
bisnis hotel di Kabupaten Bo-
gor masih berjalan seperti biasa 
meskipun telah dikabarkan ada 
penyebaran Omicron.

Sebagai kewaspadaan terha-
dap Omicron, kata dia, para pen-
gunjung selalu dicek penerapan 
protokol kesehatannya antara lain 
memakai masker, mencuci tan-
gan, cek vaksinasi menggunakan 
aplikasi Pedulilindungi.

Menurutnya, PHRI juga 
menyesuaikan aturan PPKM 
Level 2 di Bogor untuk tempat 
wisata dan area publik yang 
diberlakukan Pemerintah Kabu-
paten Bogor.

Aturan tersebut menerapkan 

protokol kesehatan yang diten-
tukan dan wajib menggunakan 
aplikasi PeduliLindungi untuk 
melakukan skrining terhadap 
semua pengunjung dan pegawai.

Anak usia di bawah 12 tahun 
diperbolehkan masuk di tempat 
wisata yang sudah menggunakan 
aplikasi PeduliLindungi dengan 
syarat didampingi orang tua. 
“Kita berharap Omicron ini tidak 
separah yang sudah-sudah karena 
mayoritas masyarakat sudah taat 
protokol kesehatan,” katanya.

Diketahui, seorang pemuda 
berinisial HM berusia (28) asal 
Kecamatan Dramaga dinyatakan 
positif  Covid-19 varian baru 
Omicron setelah melalui cek ke-
sehatan pada 28 Desember 2021.

HM telah dinyatakan negatif  
pada 12 Januari 2022. Ia dikabarkan 
sebetulnya telah melaksanakan 
vaksinasi hingga dosia kedua As-
trazaneca dan jarang keluar rumah. 
HM memiliki riwayat melakukan 
perjalanan ke Jakarta sejak pada 
akhir Desember 2021 itu untuk 
mengikuti tes melamar kerja di 
salah satu rumah sakit.  gio

Pengelola Hotel di Bogor
Waspadai Penyebaran Omicron

gungkapkan, Ombudsman 
mengapresiasi kegiatan ini. 
Pertama kami mengapresiasi 
capaian-capaian yang telah di-
raih oleh UPT Kemenkumham 
se-Bogor Raya. Ada 4 UPT 
yang sudah mendapat predikat 
zona integritas menuju wilayah 
WBK dan WBBM. 

“Hari ini kita mendengar 
deklarasi janji kinerja tahun 
2022 dipimpin oleh Kalapas 
kelas II A Cibinong. Harus ada 
evaluasi atas apa yang sudah di-
capai dan yang belum tercapai 
di tahun 2021. Harus ada yang 
namanya reward and punish-
ment, agar UPT yang sudah 
baik dan melampaui target 
kinerja harus diberikan reward, 
yang belum agar diberikan 
punishment atau pembinaan. 
Jangan ada perlakuan sama an-
tara yang berprestasi dan yang 
belum berprestasi,” ujarnya.

Ia menuturkan, terkait 
pembangunan zona integritas 
menuju WBK dan WBBM, 
kami berharap UPT Kemen-
kumham se-Bogor Raya di 
tahun ini yang sudah mendapat 
WBK menjadi WBBM dan 
yang sudah WBBM harus 
dipertahankan. Sementara 
yang belum WBK harus serius 
melaksanakan pembangunan 
zona integritas ini, agar men-
capai keduanya, katanya.  gio

WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TINJAU PTM DI BEKASI
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum (kiri) bersama Plt Walikota 
Bekasi Tri Adhianto (kedua kiri) saat meninjau kegiatan belajar mengajar 
di SMAN 1 Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/1). Wagub Uu Ruzhanul Ulum 
meninjau pelaksanaan PTM 100 persen di Bekasi dan memberikan pen-
garahan kepada kepala sekolah SMA/SMK di Bekasi terkait penerapan 
protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. 

IDN/ANTARA

OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI KABUPATEN BEKASI
Warga mengantre untuk membeli minyak gore-
ng saat operasi pasar murah di Kantor Desa 
Babelan Kota, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 
Senin (17/1). Pemerintah Provinsi Jawa Barat 
menyediakan 72.000 liter minyak goreng pada 
operasi pasar untuk wilayah Kabupaten Bekasi 
yang dijual dengan harga Rp14.000 per liter. 

IDN/ANTARA

Tertibkan Vila Liar di Puncak, Pemkab
Bogor Ajukan Bankeu ke Pemprov DKI

CIBINONG (IM)- Un-
tuk melakukan penertiban vila 
(ba ngunan) liar di daerah aliran 
sungai (DAS) Ciliwung Kawasan 
Puncak tahun ini, Pemkab Bogor 
berencana akan mengajukan 
bantuan keuangan (bankeu) dari 
Pemprov DKI Jakarta.

Bantuan keuangan dari 
Pemprov DKI Jakarta tersebut 
tentunya dibutuhkan Pemkab 
Bogor, karena untuk membiayai 
pelaksanaan penertiban atau 
membongkar 42 vila liar, dibu-
tuhkan dana yang tidak sedikit.

Sementara, Pemprov DKI 
Jakarta memiliki kepentingan den-
gan kembalinya fungsi lahan DAS 
Ciliwung, demi meminimalisir po-
tensi bencana alam banjir bandang 
ke ibu kota. “Sebagai stakeholder 
terkait, Satpol PP akan membuat 
draft proposal dari Pemkab Bogor 
ke Pemprov DKI Jakarta guna 
meminta bantuan keuangan un-
tuk pembiayaan penertiban vila 
liar di DAS Ciliwung yang ada di 
Kawasan Puncak,” kata Kepala 
Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus 
Ridho, kemarin.

Ia menambahkan, selain dari 
bantuan keuangan Pemprov DKI 
Jakarta, sumber pembiayaan pen-
ertiban vila liar juga berasal dari 
Kementerian ATR/BPN. Program 

mengembalikan fungsi lahan DAS 
Ciliwung, juga bagian dari program 
The Save Puncak. “Pemerintah 
pusat, Pemprov DKI Jakarta, Pem-
prov Jawa Barat dan Pemkab 
Bogor harus kerja bareng demi 
mengembalikan fungsi lahan DAS 
Ciliwung. Hal itu demi menyela-
matkan Kawasan dan Ekosistem 
di Puncak,” tambahnya.

Anggota Komisi IV DPRD 
Kabupaten Bogor, Daen Nuh-
diana mendukung kerja bareng 
semua stakeholder demi mengem-
balikan fungsi lahan DAS Ciliwung 
dan program The Save Puncak. 
Selain dengan cara ‘patungan’ 
pembiayaan, politisi Partai Hanura 
itu pun mengusulkan agar tidak ada 
tebang pilih dalam aksi penertiban 
vila liar di Kawasan Puncak.

“Mari kira tinggalkan ke-
pentingan politik ataupun pribadi 
demi terlaksananya program The 
Save Puncak, agar aksi atau giat 
penertiban vila liar tidak berlang-
sung tebang pilih,” tegas Daen.

Sebelumnya, Kementerian 
ATR/BPN dengan Satpol PP 
Kabupaten Bogor melakukan pen-
ertiban 3 bangunan vila ilegal yang 
berada di DAS Ciliwung, bangunan 
vila tersebut berada di Kecamatan 
Cisarua dan Kecamatan Mega-
mendung Kabupaten Bogor.  gio


