
8 NusantaraINTERNATIONAL MEDIA, RABU 19 JANUARI 2022

Wabup Bogor Iwan menyoroti banyaknya 
program pembuatan detail engineering de-
sign (DED), padahal, lahan bakal calon lokasi 
proyek pembangunan belum ditentukan. 
“Kita bukan pabrik DED, belum ada calon 
lahan proyek pembangunan insfrastruk-
turnya kok mau dibuat DED,” tegas Iwan.

Wabup Bogor Minta SKPD
Tanggalkan Ego Sektoral

CIBINONG (IM)- Wakil 
Bupati Bogor, Iwan Setiawan 
meminta mangkrak atau me-
luncurnya sejumlah proyek 
pembangunan insfrastruktur 
di Dinas Pendidikan, Dinas 
Pemuda dan Olahraga serta 

Dinas Kesehatan, Kabupaten 
Bogor pada tahun anggaran 
2021 menjadi pembelajaran.

Mulai dari tahun ini dan se-
lanjutnya, satuan kerja perangkat 
daerah (SKPD) diminta kerja 
tim dan menanggalkan ego sek-

gunan insfrastruktur juga harus 
clear and clean, sebelum proyek 
tersebut di lelang di Bagian Pen-
gadaan Barang dan Jasa.

“Lahan bakal proyek pem-
bangunan insfrastruktur harus 
clear and clean, SKPD terkait 
harus memastikan hal itu. Saya 
minta tanggalkan ego sektoral 
dan bekerjalah sebagai super 
tim,” tambahnya.

 Dalam kesempatan ini, 
Iwan juga menyoroti ban-
yaknya program pembua-
tan detail engineering design 
(DED), padahal, lahan bakal 
calon lokasi proyek pemban-
gunan belum ditentukan.

“Kita bukan pabrik DED, 
belum ada calon lahan proyek 
pembangunan insfrastruk-

BOGOR (IM)- Ke-
celakaan beruntun melibatkan 
lima kendaraan terjadi di Jalan 
Sudirman, Kecamatan Bogor 
Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. 
Dua orang mengalami luka-luka. 

Menurut Kasatlantas Pol-
resta Bogor Kota, Kompol 
Galih Apria, kecelakaan terjadi 
sekira pukul 07.30 WIB. Awal-
nya, mobil Suzuki Ertiga dengan 
nomor polisi F 1622 LX yang 
dikendarai MR (45) melaju dari 
arah Simpang Denpom menuju 
Simang Air Mancur. “Diduga 
pengemudi (MR) mengalami 
kambuh kejang epilepsi sehingga 
tidak sadarkan diri dan (mobil-
nya) hilang kendali,” kata Galih, 
Selasa (18/1).

Mobil tersebut bergerak 
oleng ke kanan dan menabrak 
mobil Daihatsu Xenia dengan 
nomor polisi B 1967 URW dan 
kembali menabrak dua motor 
yakni Honda Beat F 4794 DQ 
yang dikendarai AA (40) serta 

Honda Supra X F5445 JU yang 
dikendarai ATI (39).

“Mobil (MR) baru ber-
henti setelah menabrak Toy-
ota Avanza F 1446 CZ yang 
sedang terparkir,” katanya.

Beruntung, tidak ada ko-
rban jiwa dalam kecelakaan 
tersebut. Namun, dua penge-
mudi motor AA dan ATI 
mengalami luka-luka dan di-
larikan ke rumah sakit. Kasus 
ini masih dalam proses pe-
nyelidikan lebih lanjut polisi 
untuk mengetahui penyebab 
pasti kecelakaan.

“Kami bisa klasifi kasikan 
dua korban sejauh ini kondisi 
luka ringan. Ada memang 
beberapa benturan darah di 
lutut juga ada jatuh di kepala. 
Kita masih lihat perkembangan 
medisnya. Dugaan sementara 
karena sopir (MR) epilepsi tapi 
kita masih check record kes-
ehatannya atau punya kelalaian 
lain,” pungkasnya.  gio

Epilepsi Kambuh, Pengemudi Mobil
Tabrak 4 Kendaraan di Bogor

toral hingga dalam pelaksanaan 
proyek pembangunan insfra-
struktur, tidak ada lagi kendala 
teknis hingga mempengaruhi 
waktu dan progres pekerjaan 
penyedia jasa.

“Evaluasi dari  sejumlah 
proyek pembangunan insfra-
struktur yang mangkrak atau 
meluncur, maka saya meminta 
perencanaan pembangunan 
dilakukan secara terintegrasi 
hingga tidak ada lagi ma-
salah atau kendala akses jalan 
atau mobilisasi barang mate-
rial bangunan seperti Tahun 
2021 lalu,” kata Iwan kepada 
wartawan, Selasa, (18/1).

Politisi Partai Gerindra ini 
juga menambahkan bahwa 
lahan bakal proyek pemban-

PEMBANGUNAN RUMAH DERET DI BANDUNG
Foto udara proyek pembangunan rumah deret di Tamansari, Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/1). Pemerintah Kota Bandung 
menyatakan saat ini pembangunan tahap kedua rumah deret Tamansari sudah mencapai 100 persen dan tengah mengejar 
target agar pada tahun ini sudah bisa mulai dihuni.

IDN/ANTARA

C I M A N G G I S  ( I M ) -  
Warga permukiman di daerah 
Kampung Tipar, Kelurahan 
Mekarsari, Kecamatan Cimang-
gis, Kota Depok, Selasa (18/1) 
dini hari, dibuat resah lantaran 
penyerangan tiba-tiba kelompok 
genk motor bersenjata tajam.

Dalam aksi penyerangan terse-
but sempat viral di akun Depok 
24 Jam Instagram dan Infodepok, 
dalam rekaman vidio CCTV berdu-
rasi kurang dari satu menit tersebut 
dua orang boncengan sepeda 
motor langsung turun dari motor 
dan langsung ancungkan senjata 
tajam celurit ke warga yang sedang 
ngobrol lari kebirit-birit.

Tak puas, pelaku kemudian 
mengancam warga lainnya yang 
sedang berada di dalam rumah.  
Selain itu pelaku bahkan sempat 
melempari rumah warga dengan 
benda yang diduga batu dan me-
layangkan sabetan celurit ke pagar. 
Setelah menebar ancaman, kedua 
pelaku kemudian tancap gas.

Sementara itu saksi Alfi 
(25), warga sekitar mengatakan 
peristiwa kejadian tersebut dik-
etahui sekitar pukul 23.00 WIB.

“Daerah sini cukup rawan keja-
hatan. Penyerangan yang dilakukan 

tiba-tiba oleh dua remaja dengan 
menggunakan motor diketahui 
menjelang tengah malam. Selain 
mengancam menggunakan senjata 
tajam. Namun juga pelaku lempar 
batu ke rumah. Alhamdulillah 
tidak ada korban dalam kejadian 
ini,” katanya.

Sementara itu Alfi ber-
harap polisi dapat cepat me-
nindaklanjuti penangkapan 
terhadap pelaku. Hal ini agar 
memberi rasa aman kepada 
warga. “Cepat tanggap lah 
istilahnya, kalau sudah tahu 
kejadian kayak gini,” tutupnya.

“Usai kejadian tersebut 
warga Kampung Tipar semakin 
waspada, setidaknya 10 orang 
jalani ronda sampai pagi. “

Terpisah Kapolsek Cimang-
gis, Kompol Ibrahim Joao Sadjab 
mengatakan terkait viral peny-
erangan yang dilakukan oleh dua 
orang tidak dikenal ke pemuki-
man warga daerah Tipar Mek-
arsari, masih di selidiki anggota.

“Anggota masih berada 
di lapangan menyelidiki ka-
sus penyerangan tersebut, “ 
ujarnya singkat didampingi Kanit 
Reskrim Polsek Cimanggis AKP 
Hendra, Selasa (18/1).  pp

Warga Kampung Tipar Mekarsari  Resah
Diserang Genk Motor Bersenjata Tajam

Zentrum Disegel, Bima Arya: Tak
Ada Manfaatnya untuk Kota Bogor

BOGOR (IM)- Pemer-
intah Kota (Pemkot) Bogor 
kembali melakukan inspeksi 
mendadak ke tempat hiburan 
malam (THM) di wilayahnya, 
Senin (17/1) malam. Hasilnya 
satu THM bernama Zentrum 
Ktv di bilangan Kecamatan Bogor 
Timur, Kota Bogor, disegel karena 
melakukan tiga pelanggaran.

Wali Kota Bogor, Bima 
Arya Sugiarto, menyebutkan 
ada tiga hal yang menjadi 
alasan penyegelan Zentrum. 
Pertama, yakni pelanggaran 
terhadap keamanan ketertiban 
umum. “Disegel malam ini 
karena melakukan pelang-
garan. Pertama, pelanggaran 
terhadap kemanan ketertiban 
umum. Karena ada kasus ker-
ibutan kemarin,” ujar Bima 
Arya, Selasa (18/1) dini hari.

Pelanggaran kedua, sam-
bung Bima Arya, THM terse-
but tidak memiliki izin untuk 
menjual minuman beralkohol 
(minol) di atas lima persen. Hal 
tersebut tertuang Perwali No 48 
Tahun 2019, tentang Petunjuk 
Teknis Penertiban Minuman 
Beralkohol di Kota Bogor. Dalam 
Perwali tersebut, pengusaha di 
Kota Bogor dilarang untuk men-
jual minol golongan B dan C.

“Kami banyak menemu-
kan minuman (beralkohol) tadi 
sampai kadarnya 40 persen, 
tidak ada izinnya,” kata dia.

Selain itu, Zentrum juga me-
langgar jam operasional. Bima 
Arya mengatakan, pihaknya 

menemukan bukti jika Zentrum 
baru berhenti beroperasi di atas 
jam 02.00 WIB. Padahal dalam 
aturan PPKM Level 2, seluruh 
tempat usaha di Kota Bogor 
hanya boleh beroperasi maksi-
mal pukul 22.00 WIB.

Bima Arya menegaskan, 
atas tiga pelanggaran tersebut 
Zentrum disegel sehingga ti-
dak boleh beroperasi sementa-
ra waktu. Dia mengultimatum, 
jika Zentrum masih beroperasi 
dengan cara yang sama, ada ke-
mungkinan THM ini akan ditu-
tup operasionalnya. “Tidak ada 
manfaatnya tempat ini. Hanya 
menimbulkan persoalan, ker-
ibutan, orang mabuk, pajaknya 
pun enggak seberapa. Buat 
apa? Enggak ada manfaatnya 
untuk Kota Bogor,” tuturnya.

Ia menambahkan, jika 
Zentrum masih ingin beroprasi, 
ia mempersilakannya dengan 
melakukan penyesuaian di be-
berapa aturan yang dibuat Pem-
kot Bogor. “Tidak melanggar 
keamanan dan ketetiban, juga 
tidak melanggar terkait penjualan 
minuman beralkohol,” tegasnya.

Kasatpol PP Kota Bogor, 
Agustian Syach menjelaskan, 
THM ini akan terus disegel 
sampai pengelola bisa menun-
jukkan bukti legalitas penjualan 
minol di tempatnya. Sekaligus 
mengubah konsep tempatnya 
menjadi restoran dan kara-
oke pada umumnya. Agustian 
menyebutkan, Zentrum disegel 
dengan Perda Kota Bogor No. 

5 Tahun 2009 tentang Perizinan 
dan Pendaftaran di Bidang Perin-
dustrian dan Perdagangan. “Kita 
tunggu sampai pengelola bisa 
menunjukkan legalitasnya secara 
real dan mau merubah konsep 
seperti restoran karaoke pada 
umumnya. Serta, tidak menjual 
alkohol diatas lima persen atau 
tidak menjual minuman alkohol 
golongan B dan C,” jelasnya.

Kepala Bagian Hukum dan 
HAM pada Sekretariat Daerah 
Kota Bogor, Alma Wiranta, men-
gatakan minol yang dilarang dijual 
di Kota Bogor yakni golongan B 
dengan kadar alkohol hingga 20 
persen, dan golongan C dengan 
kadar alkohol 20 hinga 55 persen. 
Aturan tersebut diterapkan baik 
pada tempat penjualan maupun 
penyimpanan. 

Untuk penertiban, lanjut 
Alma, Pemkot Bogor merujuk 
kepada  Peraturan Daerah (Per-
da) Perda Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Keter-
tiban Umum dan Ketentraman 
Masyarakat Serta Perlindungan 
Masyarakat. Ia menegaskan, 
meski tempat-tempat usaha 
yang menjual minol telah memi-
liki Izin Mendirikan Bangunan 
(IMB), izin untuk berusaha 
merupakan izin yang berbeda.

“IMB hanya mendirikan 
bangunan gedungnya saja, kalau 
untuk perizinan mengedarkan 
ini, dilihat dari golongan tadi, ha-
rus ada sidak lagi. Jadi penyitaan, 
pengamanan ini akan dilakukan 
oleh Satpol PP,” ujarnya.  gio

BANDUNG (IM)- Gu-
bernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil meminta Bank Jabar 
Banten (bank bjb) mampu 
mengatasi pinjaman online 
(pinjol) ilegal yang kerap me-
resahkan masyarakat.

Gubernur yang akrab dis-
apa Kang Emil itu berharap, 
bank bjb mengimplementa-
sikan pertumbuhan ekonomi 
2022 dengan kekuatan trans-
formasi digital, agar warga tak 
terjerat praktik pinjol ilegal.

Menurut Kang Emil, hal itu 
akan terwujud jika bank bjb bisa 
menghadirkan solusi menin-
gkatkan pendapatan ekonomi 
masyarakat Jabar, khususnya 
sektor ekonomi digital dengan 
target mengikis pinjol ilegal yang 
tengah merajalela.

“Ada tugas-tugas pem-
bangunan, salah satunya men-

gentaskan kemiskinan dengan 
melawan pinjaman online ile-
gal atau pun rentenir. Bank bjb 
bisa berperan di sini, seperti 
dengan adanya kantor cabang 
di Bali,” kata Kang Emil dalam 
keterangannya, Selasa (18/1).

Untuk diketahui, Kang Emil 
menutup acara Business Review 
Semester II Tahun 2021 bank 
bjb di Hotel Sofi tel, Nusa Dua 
Bali, Senin (17/1) malam dan hari 
ini dijadwalkan meresmikan Pro-
gram Kredit Mesra (Masyarakat 
Ekonomi Sejahtera) untuk usaha 
mikro berbasis rumah ibadah di 
wilayah Bali.

Kang Emil pun berharap, 
sebagai BUMD Jabar, bank 
bjb bisa memberikan dam-
pak positif. Tidak hanya un-
tuk warga Jabar, melainkan 
juga menyeluruh ke berbagai 
provinsi di Indonesia.  pur

Ridwan Kamil Minta Bank bjb
Atasi Pinjaman Online Ilegal

BOGOR (IM)- Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Bogor menagih janji Wali 
Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto 
soal kembali beroperasionalnya 
kembali BisKita Transpakuan 
paling lambat pada Senin (17/1). 
Namun pada kenyataannya hing-
ga Selasa (18/1) tidak ada BisKita 
Transpakuan yang mengaspal di 
berbagai koridor.

Bendahara Fraksi Gerindra 
DPRD Kota Bogor, H. Zenal Abi-
din mengatakan, dirinya menagih 
janji Wali Kota Bogor, Bima Arya 
Sugiarto dalam hal pengoperasian 
BisKita Transpakuan. Karena ban-
yak masyarakat yang menantikan 
pelayanan BisKita ini. “Ya, mana 
janjinya, harus segera berjalan. Agar 
pelayanan masyarakat bisa berjalan 
kembali, ternyata masyarakat men-
ginginkan pelayanan BisKita ini,” 
ungkapnya, Selasa (18/1) siang.

 Zenal melanjutkan, selain itu 
di masa penghentian operasional 
BisKita ini apa saja yang dilaku-
kan oleh Perusahaan Daerah Jasa 
Transportasi (PDJT) Kota Bogor. 
“Kalau ada yang dilakukan seperti 
evaluasi, pembenahan dan persia-
pan apa saja yang sudah dilakukan 
disampaikan. Agar masyarakat 
mengetahui,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Bo-
gor, Bima Arya menyampaikan 
kabar baik bagi warga Kota 
Bogor, Biskita Trans Pakuan 
siap mengaspal kembali di 4 
koridor dalam waktu dekat. 
Hal itu disampaikan Bima Arya 

usai bertemu dengan Plt Kepala 
Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ), Budi Setiadi 
di sela rapat koordinasi di Vimala 
Hills, Kabupaten Bogor pada 
Jumat (14/1) sore.

Diketahui, operasional Biskita 
Trans Pakuan mengalami jeda 
operasional lantaran adanya pe-
nyesuaian mekanisme pengadaan 
barang/jasa dari pelelangan umum 
menjadi pengadaan melalui e-
catalog. “Saat ini tengah dilakukan 
percepatan, akselerasi penyesuaian 
proses e-catalog. Saya sudah komu-
nikasi dengan Plt Kepala BPTJ, dan 
Insya Allah kembali mengaspal 
paling lambat hari Senin (17/1),” 
ungkap Bima dalam keterangan 
tertulis pada Sabtu (15/1) pagi.

Bima melanjutkan, dengan 
kembali mengaspalnya dalam 
waktu dekat ini, berarti lebih cepat 
dari estimasi sebelumnya. Jeda op-
erasional ini juga akan dimanfaatkan 
Pemkot Bogor dan Perusahaan Dae-
rah Jasa Transportasi (PDJT) Kota 
Bogor untuk melakukan persiapan, 
baik armada maupun shelter. “Seka-
rang kami cek lagi kesiapan armada, 
satu sampai dua hari ini. Untuk hari 
Senin siap kembali melayani warga 
Bogor,” terangnya.

Bima menambahkan, warga 
bisa menikmati layanan Biskita 
Trans Pakuan masih secara gratis.

“Masih belum berbayar. 
Nanti tahapan tahapan untuk 
berbayarnya terus kami komu-
nikasikan dengan BPTJ dan 
dewan,” jelasnya.  gio

Dewan Tagih Janji
Bima Arya Soal BisKita

turnya kok mau dibuat DED. 
Tunjuk dan adakan dulu calon 
lokasinya,” tegas Iwan.

Menyikapi proyek pem-
bangunan insfrastuktur di 
Dinas Pendidikan serta Dinas 
Pemuda dan Olahraga yang 
mangkrak, ia meminta pe-
rusahaan penyedia jasa dan 
pemiliknya di-black list.

“Tahun lalu, pemilik perusa-
haan penyedia jasa yang diblack 
list pada tahun 2020 kembali 
mendapatkan proyek di Tahun 
2021 melalui perusahaan lainnya. 
Harusnya,  pemiliknya penyedia 
jasa juga diidentifikasi oleh 
internal SKPD hingga ia tidak 
lagi mendapatkan proyek karena 
sebelumnya wanprestasi,” jelas-
nya.  gio

VAKSIN BOOSTER DI INDRAMAYU
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin dosis ketiga (booster) jenis 
Pfi zer kepada warga di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Selasa (18/1). 
Pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan vaksinasi dosis ketiga 
(booster) pada tahap awal dengan prioritas petugas pelayan publik. 

IDN/ANTARA

STADION JATIDIRI SEMARANG SELESAI DIRENOVASI
Foto udara suasana Stadion Jatidiri Semarang 
di Karangrejo, Semarang, Jawa Tengah, Selasa 
(18/1). Menurut Pemprov Jawa Tengah, renovasi 
stadion yang dilaksanakan sejak 2016 berkapasi-
tas dari 20.000 tempat duduk tanpa kursi tunggal 
(single seat) menjadi sekitar 25.000 tempat duduk 
menggunakan single seat itu telah selesai, dengan 
target penggunaan stadion pada tahun 2023 
mendatang yang saat ini dalam tahap pemenu-
han kelengkapan serta pengajuan sertifi kasi dan 
verifi kasi standar AFC dan FIFA. 

IDN/ANTARA

Laporkan Aksi Vandalisme, Warga
Bandung Bisa Mendapat Rp5 Juta

BANDUNG (IM)- Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kota Bandung akan 
memberi hadiah kepada warga 
yang melaporkan pelaku vandal-
isme pada mural di Jalan Babakan 
Siliwangi Bandung. Hadiah yang 
akan diberikan berupa uang tunai 
sebesar Rp 5 juta. 

Kepala Diskominfo, Yayan 
A Brilyana mengatakan, petugas 
Satpol PP Kota Bandung sudah 
melakukan penjagaan pada 
mural tersebut selama 24 jam. 
Namun masih terdapat pihak 
yang tidak bertanggung jawab 
melakukan aksi vandalisme. 

“Itu kasus vandalisme, Satpol 
PP jaga selama 24 jam, kewilaya-
han jaga 24 jam. Hari ini dihapus 
besoknya ada lagi jadi seperti 
sengaja, turun dari motor bawa 
cat seperti sengaja ingin meng-
ganggu kenyamanan ketertiban 
dan keindahan Kota Bandung,” 
kata Yayan di Alun-Alun Kota 
Bandung, Selasa (18/1).

Yayan mengaku bahwa 
Pemerintah Kota (Pemkot) Band-
ung terus mengejar para pelaku dan 
akan melaporkannya ke kepolisian. 
Pihaknya pun sudah memasang 
baliho yang berisi gambar para 
pelaku agar masyarakat melihat dan 
bisa melaporkan apabila mengeta-
hui identitas pelaku. 

“Biar ada efek jera, supaya dia 
ada rasa malu ujung-ujungnya ti-
dak mengulangi lagi karena sanksi 
sosial yang lebih berat,” ucapnya. 

Yayan menyebut, sejauh ini 
pihaknya belum mendapatkan 
laporan dari masyarakat yang mel-
apor tentang para pelaku. Ke 
depan pihaknya berencana akan 

memberikan hadiah kepada pel-
apor pelaku vandalisme tersebut. 
“Belum ada lapor sama sekali, kalau 
ada yang melaporkan yang kemarin 
di Jalan Babakan Siliwangi saya akan 
kasih hadiah berupa uang. Untuk 
melaporkan ya bisa langsung lewat 
Diskominfo,” ujar dia. 

Yayan menambahkan, pi-
haknya mempunyai pola baru 
memberikan efek jera kepada 
pelanggar ketertiban, yaitu akan 
memviralkan di media sosial, bali-
ho dan media massa. Dia menilai 
cara tersebut efektif  memberikan 
rasa takut kepada para pelanggar 
ketertiban di Kota Bandung. 

“Untuk ketertiban saya pu-
nya pola baru. Ketika pelanggar 
ketertiban, saya akan screenshoot, 
saya akan viralkan di media so-
sial, termasuk juga di baliho 
dan media. Cuma mereka juga 
pinter-pinter dalam melakukan 
sebuah kejahatan, atau pelangga-
ran ketertiban mereka sudah tahu 
ada CCTV, jadi disembunyikan 
identitas,” jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Sat-
pol PP Kota Bandung, Rasdian 
Setiadi mengaku, mendapat 
informasi dari Camat Cicendo 
yang mengumumkan bahwa 
pelapor pelaku vandalisme akan 
mendapatkan hadiah sebesar Rp 
5 juta. Pihaknya menilai mengu-
mumkan pelaku vandalisme me-
lalui media sosial sangat efektif. 

 “Kalau tidak salah camat 
Cicendo sudah mengumumkan 
siapa yang dapat menangkap pelaku 
vandalisme, dia bisa mendapatkan 
hadiah, kalau enggak salah Rp 5 
juta. Dari Diskominfo Rp 5 juta,” 
kata Rasdian.  pur


