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Kalau Pemkab Bogor diharuskan mem-
bayar ganti rugi tersebut, kemungkinan 
pembangunan 500 unit Huntap di Keca-
matan Cigudeg baru bisa dilanjutkan pada 
Tahun 2023 mendatang,” kata Sekretaris 
DPKPP Kabupaten Bogor, Lestya Irmawati.

Pemkab Bogor Surati Jokowi, Huntap
Terkendala Ganti Rugi Pohon Sawit

CIBINONG (IM)- Pem-
bangunan 500 unit hunian 
tetap (Huntap) pada tahun 
anggaran (TA) 2022 di Desa 
Sukaraksa dan Desa Cigudeg,  
Cigudeg, Kabupaten Bogor 
oleh badan nasional penang-
gulangan bencana (BNPB) dan 
Pemkab Bogor.

Hal itu disebabkan terk-
endala permintaan ganti rugi 
pohon sawit yang diajukan PT. 
Perkebunan Nusantara VIII.

Akibatnya, pembangunan 
500 Huntap tersebut, lahan 

seluas 30 hektare tersebut baru 
bisa dilanjutkan kembali di Ta-
hun 2023 mendatang, karena 
Pemkab Bogor belum men-
ganggarkan ganti rugi pohon 
sawit sesuai pengajuan PT. 
Perkebunan Nusantara VIII.

“Kita belum siap ang-
garannya, hingga Ibu Bupati 
mengirimkan surat perihal ke-
beratan memberikan ganti 
rugi pohon sawit ke Presiden 
Joko Widodo. Kalau Pemkab 
Bogor diharuskan membayar 
ganti rugi tersebut, maka ke-

pohon sawit setara dengan 
pembelian lahan dan baru kali 
ini, PT. Perkebunan Nusantar 
VIII mengajukan permohonan 
ganti rugi.

 “Tahun 2021 lalu ketika Ke-
menterian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (KemenPU-
PR) membangun Huntap untuk 
korban banjir bandang dan 
tanah longsor di Kecamatan 
Sukajaya dan Cigudeg yang 
terjadi padaawal Tahun 2020, 
tidak ada ganti rugi pohon 
sawit hingga kami kaget ketika 
PT. Perkebunan Nusantar VIII 
mengajukan permohonan ganti 
rugi,” tutur Irma.

Diwawancarai terpisah, 
pangliam Kodam III Siliwangi 
Mayjend (TNI AD), Agus 
Subiyanto mengakui pem-
bangunan 500 unit Huntap 
terkendala pengajuan ganti rugi 
pohon sawit. Ia pun meminta 
agar segera ada solusi, hingga 
prajurit Kodam III Siliwingi 
kembali menyumbangkan 

CIBINONG (IM)- Kasus 
COVID-19, khususnya pada 
varian Omicron, belakangan 
ini mulai mengalami lonjakan. 
Puncak penyebarannya dipre-
diksi akan terjadi pada Februari 
hingga Maret mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten 
Bogor, Rudy Susmanto meminta 
Satgas COVID-19 Kabupaten 
Bogor agar meningkatkan ke-
siagaan untuk mengantisipasi 
lonjakan kasus COVID-19 varian 
Omicron ini. “Puncak sebaran 
varian Omicron di Indonesia 
menurut para ahli akan terjadi 
pada Februari hingga Maret, jadi 
kita perlu mengantisipasi berb-
agai kemungkinan terburuk,” ujar 
Rudy dalam keterangan tertulis, 
Rabu (19/1).

Rudy juga meminta, selain 
upaya pencegahan, fasilitas rumah 
sakit juga harus dipastikan kesia-
pannya. Hal ini untuk menangani 
kemungkinan adanya pasien yang 
membutuhkan perawatan.

Saat ini, tren kasus harian CO-
VID-19 di Kabupaten Bogor terus 
menunjukkan peningkatan. Ber-
dasarkan data yang dirilis pemerin-
tah melalui sistem New All Record 
(NAR), 42 kasus terbaru pada 
Selasa (18/1) didominasi warga 

beralamat Kabupaten Bogor.
Tren peningkatan kasus 

bahkan sudah terjadi sejak 13 
Januari dari yang berjumlah 
empat kasus per hari, menjadi 
12 kasus per hari pada 15-16 
Januari. “Artinya ada lonjakan 
hingga 3 kali lipat hanya dalam 
waktu dua hari,” tambah Rudy.

Sementara itu, Bupati Bogor, 
Ade Yasin menyebutkan dari 
seluruh kasus COVID-19 di Ka-
bupaten Bogor, baru satu yang 
terdeteksi sebagai varian Omicron. 
Pasien yang terinfeksi varian Omi-
cron tersebut diderita oleh warga 
asal Kecamatan Dramaga pada 6 
Januari 2022, namun kini statusnya 
sudah negatif. Wanita yang juga 
menjabat sebagai Ketua Satgas 
COVID-19 Kabupaten Bogor itu 
meminta agar semua elemen untuk 
meningkatkan kewaspadaan.

Ia juga menyebut bahwa 
Pemkab Bogor tengah menerap-
kan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 
dua sejak 4 Januari. Menurut Ade 
Yasin, ada sejumlah peraturan yang 
disesuaikan pada perpanjangan 
PPKM kali ini, khususnya men-
genai regulasi penggunaan fasilitas 
publik yang kembali diperboleh kan 
untuk masyarakat umum.  gio

Ketua DPRD Kabupaten Bogor
Minta Satgas Siaga Omicron

mungkinan pembangunan 500 
unit Huntap lagi di Kecamatan 
Cigudeg bisa dilanjutkan pada 
Tahun 2023 mendatang,” kata 
Sekretaris Dinas Peruma-
han Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan (DPKPP) 
Kabupaten Bogor, Lestya 
Irmawati kepada wartawan, 
Rabu, (19/1).

Mantan Kabid Insfra-
struktur dan Pengembangan 
Wilayah Bappeda Litbang, 
Irma mengharapkan bahwa 
Pemkab Bogor berharap su-
rat ke Presiden Joko Widodo 
segera mendapatkan balasan.

“Proses penebangan po-
hon, cut and fi ll, pembangu-
nan Huntap dan prasarana 
sarana utilitasnya kan butuh 
waktu yang tidak sebentar, 
makanya kita berharap segera 
mendapatkan balasan kepas-
tian dari Presiden Joko Wido-
do,” harapnya.

Irma sapaan akrabnya 
menuturkan nilai ganti rugi 

SAUNG PANEL SURYA DI BANDUNG
Warga berada di saung panel surya usai diresmikan di Taman Tegallega, Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/1). Pemerintah 
Kota Bandung bekerja sama dengan PT Len Industries (Persero) memasang 10 unit saung bertenaga surya di sejumlah 
taman di Kota Bandung yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengisi daya perangkat elektronik dan lampu 
penerangan sekaligus upaya edukasi pemanfaatan energi terbarukan. 

IDN/ANTARA

TASIKMALAYA (IM)- 
Polres Tasikmalaya Kota men-
gungkap kasus investasi ilegal 
atau bodong yang dijalankan se-
jumlah pemuda. Ratusan orang 
menjadi korban dalam kasus 
itu, dengan nilai total investasi 
mencapai sekitar Rp 5,7 miliar.

Kapolres Tasikmalaya Kota, 
AKBP Aszhari Kurniawan, men-
gatakan, kasus itu berawal dari 
laporan salah seorang korban in-
vestasi itu. Setelah diselidiki dan 
melakukan pemeriksaan kepada 12 
orang saksi, polisi menetapkan tiga 
orang tersangka, yaitu LA (22 ta-
hun), RM (22), dan EL (22).”Kami 
mengamankan tiga orang pelaku, 
dua perempuan dan satu laki-laki. 
Tersangka inisial EL tidak ditahan 
karena baru melahirkan,” kata dia, 
saat konferensi pers, Rabu (19/1).

Kapolres menjelaskan, investa-
si itu dilakukan sejak September 
hingga Oktober 2021. Awalnya, 
tersangka LA dan EM mengajak 
para korban untuk berinvestasi 
dan menjanjikan keuntungan 40 
persen dari nilai investasi setiap 
bulannya. Pada bulan pertama, 
terkumpul dana investasi sebesar 
Rp 5,7 miliar. Uang investasi yang 
masuk ke tersangka LA dan RM 
kemudian diserahkan kepada EL 
untuk dana pinjaman. 

Pada awalnya, ada pengem-
balian uang investasi dan keuntun-
gan kepada para korban sebesar Rp 
5,2 miliar. Namun, sejak Oktober 
2021, tidak ada pengembalian uang 
investasi dan keuntungan. Alhasil, 
para korban merasa dirugikan. 
Menurut Aszhari, selama investasi 
bodong itu berjalan, setidaknya 
terdapat 300 orang yang menjadi 
korban. Nilai investasi satu orang 
itu bervariasi, yaitu berkisar Rp 1 
juta hingga Rp 60 juta per orang. 

“Korbannya rata-rata ma-
hasiswa. Karena, dua tersangka 
yang kami tahan ini adalah 
sepasang kekasih yang masih 
kuliah di salah satu kampus di 

Tasikmalaya,” kata dia.
Dari hasil pemeriksaan, ter-

sangka LA dan RM telah me-
nikmati keuntungan uang hasil 
investasi itu sebesar Rp 300 juta. 
Uang itu kemudian digunakan 
untuk membeli barang-barang 
berupa mobil, sepeda motor, 
laptop, dan sejumlah ponsel.

Kapolres mengatakan, modus 
operadi yang dilakukan ketiga 
tersangka itu melakukan penipuan 
dengan skema ponzi. Skema ponzi 
adalah modus investasi palsu 
yang membayarkan keuntungan 
kepada investor dari uang mereka 
sendiri atau uang yang dibayarkan 
oleh investor berikutnya, bukan 
dari keuntungan yang diperoleh 
oleh individu atau organisasi. 
“Jadi setiap korban yang berin-
vestasi, dijanjikan keuntungan 40 
persen dari nilai investasi. Namun 
pelaksanaanya dilakukan dengan 
skema ponzi. Dari korban A yang 
berinvestasi, uangnya diberikan 
ke nasabah lain. Seperti itu terus 
sampai ada korban,” kata dia.

Polisi telah menyita barang 
bukti berupa sejumlah ponsel 
beserta tangkapan layar per-
cakapan di grup WhatsApp, 
satu unit kendaraan roda empat, 
kendaraan roda dua, dan barang 
lainnya. Atas perbuatannya, para 
tersangka dikenakan Pasal 45 
A ayat 1 Undang-Undang ITE 
dan/atau Pasal 378 dan/atau 
Pasal 372 KUHP juncto Pasal 
55, Pasal 56, Pasal 64, KUHP. 
“Ancaman hukuman di atas em-
pat tahun penjara,” kata Aszhari.

Kuasa hukum dua tersangka 
yang ditahan, Desi Susana, me-
nilai, otak investasi bodong itu 
adalah saudari EL. Sebab, dua 
kliennya hanya mengikuti ajakan 
EL. Uang investasi itu juga dise-
but diserahkan semuanya kepada 
EL. “Awalnya yang ajak itu saudari 
EL. Ada buktinya. Dia bilang 
punya KSP (Koperasi Simpan 
Pinjam),” kata dia.  pur

TOTAL INVESTASI CAPAI RP 5,7 MILIAR

Ratusan Orang Jadi Korban
Investasi Bodong

MENGHADAPI TINGGINYA HARGA

Mendag dan Pabrikan 
Minyak Goreng Operasi Pasar

BOGOR (IM)- Menteri 
Perdagangan dan pabrikan min-
yak goreng menggelar operasi 
pasar. Operasi pasar minyak 
goreng  ini mulai digelar  pada 
17-26 Januari 2022 di tujuh 
wilayah di Jawa Barat. Menurut 
Menteri Perdagangan (Mendag), 
Muhammad Lutfhi, kenaikan 
dipicu harga CPO internasional 
yang cukup tinggi berdampak 
ke seluruh Indonesia, khususnya 
wilayah Jawa Barat. 

Pada 3 Januari 2022, harga 
minyak goreng curah telah 
mencapai Rp17.900 per liter, 
sedangkan minyak goreng 
kemasan sederhana mencapai 
Rp18.500 per liter dan minyak 
goreng kemasan premium 
Rp20.300 per liter, di mana 
wilayah Jawa Barat juga terkena 
imbas dari lonjakan harga. 

Melihat kenaikan cukup 
signifi kan, Mendag Muham-
mad Lutfhi, keterangannya, 
Selasa (19/1), Pemerintah akan 
menjamin ketersediaan minyak 
nabati dengan harga terjangkau 
melalui pengecer modern mau-
pun pasar tradisional. 

Sementara i tu,  Ketua 
Gabungan Industri Minyak 
Nabati Indonesia (GIMNI), 
Bernard A. Riedo juga men-
gatakan tingginya harga min-
yak nabati di pasar domes-

tik didorong oleh rendahnya 
produksi minyak nabati yang 
menyebabkan kenaikan harga 
di pasar internasional menca-
pai US$1.340 per metrik ton.  
“Kami bekerja sangat keras untuk 
mendukung pemerintah dan 
bekerja sama dengan semua ang-
gota kami untuk memastikan ket-
ersediaan minyak nabati dengan 
harga terjangkau dari pengecer 
modern maupun tradisional. Saat 
ini, Asian Agri bersama dengan 
Apical, secara aktif  menunjukkan 
dukungannya di berbagai daerah 
yang membutuhkan operasi pasar 
ini,” jelas Bernard. 

Dijelaskan, ini bukan pertama 
kalinya Asian Agri dan Apical 
melakukan operasi pasar. Hal 
ini merupakan salah satu upaya 
berkelanjutan Asian Agri dan 
Apical setelah pada tahun 2021 
lalu melakukan operasi pasar di 
berbagai wilayah di wilayah Suma-
tera, Kalimantan dan Jawa. 

Semenara itu, Head of  In-
dustry & Government Relations 
Asian Agri, Manumpak Ma-
nurung mengatakan, pihaknya 
selalu mendukung pemerintah 
dalam membantu pemerintah. 

 “Kami selalu mendukung 
upaya pemerintah dalam mem-
bantu masyarakat. Semoga 
dengan adanya kegiatan op-
erasi pasar minyak goreng 

bersama Pemerintah Daerah 
dan Apical ini dapat membantu 
meringankan beban masyara-
kat dalam mendapatkan bahan 
pangan pokok, salah satunya 
minyak goreng,” ujar disela-se-
la operasi pasar di Kota Bogor. 

Syarifah Sofi ah, Sekretaris 
Daerah Kota Bogor, yang juga 
turut membuka kegiatan operasi 
pasar ini mengatakan,  sangat 
mengapresiasi Apical dan Asian 
Agri yang telah mendukung 
upaya ini. Bagi kami, kegiatan ini 
memiliki tujuan yang baik untuk 
masyarakat yang membutuhkan, 
kata Syarifah.

Oleh karena itu, lanjut Syari-
fah,  pihaknya akan terus berkoor-
dinasi dalam kegiatan operasi pasar 
ini untuk memantau pasokan 
minyak nabati serta untuk meng-
hindari kekurangan suplai di pasar 
tradisional yang membatasi satu 
orang hanya 2 liter.

Sebagaimana wujud kepedu-
lian, Apical Group dan Asian 
Agri membuka operasi pasarnya 
di Kabupaten Jawa Barat dengan 
menjual minyak goreng merek 
Harumas dan Camar mulai dari 
Kota Sukabumi, dan berlanjut 
ke Kota Cirebon, Kabupaten 
Bogor, Kota Bogor, Kabupaten 
Sukabumi, Kabupaten Karawa-
ng, Kota Bekasi dan Kabupaten 
Bekasi.  gio

BOGOR (IM)- Mayat 
seorang kakek, Juddy Widjaja 
(75), ditemukan di pinggir rel 
perlintasan kereta di Kelurahan 
Paledang, Kecamatan Bogor 
Tengah, Rabu (19/1). Diduga 
Juddy terpeleset, dan jatuh dari 
talud dengan ketinggian 4 meter 
yang tengah diperbaiki.

Kasubsi Penmas Polresta 
Bogor Kota, Iptu Rachmat 
Gumilar mengatakan, korban 
pertama kali ditemukan oleh 
warga sekitar pukul 06.00 WIB. 
Posisi mayat saat ditemukan 
dalam keadaan tertelungkup di 
jalur KRL rel ganda atau double 
track jurusan Bogor-Sukabumi. 
“Posisi korban berada di rel 
kereta di jalur rel ganda,” kata 
Iptu Rachmat, Rabu (19/1).

Rachmat menjelaskan, 
karena t idak d i temukan 
dugaan yang mengarah tindak 
kejahatan, diduga korban yang 
merupakan warga Gang Nur-
kas, Kelurahan Paledang itu 
memang terjatuh dari keting-
gian di tebingan rel kereta api 
di tempat kejadian. “Memang 
tebingan itu cukup tinggi seki-
tar 4 meteran,” ungkapnya.

Pihak Polresta Bogor Kota 
telah mendatangi dan melaku-
kan olah tempat kejadian 
perkara.

“Pihak keluarga meneri-
ma sebagai musibah atau ke-
celakaan, dan jenazah langsung 
dibawa oleh keluarga untuk 
di lakukan prosesi kremasi,” 
tukasnya.  gio

Terpeleset, Kakek di Bogor
Tewas di Pinggir Rel

BOGOR (IM)- KSU 
Karya Mandiri menggelar keg-
iatan bertajuk Roadshow Baraya 
Cheu Atty (BCA) di Lapangan 
Riau, Kelurahan Baranangsiang, 
Kecamatan Bogor Timur pada 
Rabu (19/1) pagi. Kegiatan dige-
lar guna membantu masyarakat 
dengan menjual minyak goreng 
dengan harga murah.

Acara juga dihadiri oleh 
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A 
Rachim, tokoh Kota Bogor, Yus 
Ruswandi, Kepala Dinas Koperasi 
UKM dan Perdagin Kota Bogor, 
Ganjar Gunawan, Dirut Perumda 
Pasar Pakuan Jaya (PPJ), Muzak-
kir, Sekretaris Kecamatan Bogor 
Timur, Ervin Yulianto dan Lurah 
Baranangsiang, Gurda S.

Ketua KSU Karya Man-
diri, Atty Somaddikarya men-
gatakan, penjualan minyak 
goreng murah itu ditujukan 
bagi koorwil dan anggota 
KSU Karya Mandiri.  “Kami 
hadir dengan kerja nyata un-
tuk masyarakat, memberikan 
senyum bahagia untuk kaum 
perempuan khususnya ang-
gota koperasi dengan menjual 
minyak goreng seharga Rp 
2ribu perliter,” tuturnya kepa-
da wartawan pada Rabu (19/1)

“Sebagaimana kita keta-

hui, harga minyak goreng 
yang kian mahal kini tembus 
diharga Rp20 ribu perliter,” 
tambahnya.

Atty memaparkan, sebe-
lum membeli minyak goreng 
murah, ratusan ibu-ibu koorwil 
KSU Karya Mandiri mengikuti 
senam sehat bersama.

“Jadi di masa pandemi 
Covid-19 Kota Bogor ini tetap 
harus jaga Protokol Kesehatan 
(Prokes) dan tetap sehat den-
gan berolahraga,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali 
Kota Bogor, Dedie A. Rachim 
yang turut hadir memeriahkan 
acara tersebut mengapresiasi 
KSU Karya Mandiri yang turut 
membantu masyarakat dan 
menjadi mitra yang dibutuh-
kan Pemerintah Kota Bogor 
saat ini. 

“KSU Karya Mandiri ini 
yang dirintis Bu Atty ini luar 
biasa, beliau memikirkan kelu-
han di bawah secara langsung. 
Nah, ini yang dibutuhkan ma-
syarakat dan mitra atau partner 
yang konkret bagi pemerintah. 
Karena apa? Karena beliau yang 
juga Anggota DPRD terjun 
langsung ke wilayah dan itu 
dapat dirasakan langsung oleh 
masyarakat,” jelas dia.  gio

KSU Karya Mandiri Jual Minyak
Goreng Rp2 ribu Perliter

tenaganya untuk proses land 
clearing seperti tahun-tahun 
sebelumnya.

“Anggaran pembangunan 
Huntap sudah ada di BNPB 
dan Pemkab Bogor, hingga 
kami berharap agar segera ada 
solusi dari kendala di atas dan 
lekas dibangun Huntapnya,” 
ucap Mayjend (TNI AD) Agus.

 Bupati Bogor, Ade Ya-
sin menjelaskan bahwa pada 
Tahun 2021 lalu, bersama 
KemenPU-PR, sudah mem-
bangun total 563 Huntap baik 
itu di Desa Urug, Kecamatan 
Sukaya maupun Desa Su-
karaksa, Kecamatan Cigudeg.

“Kalau 500 unit Huntap 
terbangun di tahun ini di Desa 
Sukaraksa dan Desa Cigudeg, 
maka sudah lebih dari 1.000 unit 
Huntap yang dibangun pemerin-
tah untuk pengungsi atau korban 
bencana alam di Tahun 2020 
lalu. Semoga proses land clearing 
kebun sawitnya bisa lancar,” jelas 
Ade.  gio

MOBIL HOT ROD KARYA MAHASISWI ITB
Mahasiswi ITB jurusan Kriya tekstil Eldine Syifa 
melakukan perawatan interior mobil hot rod yang 
dibangunnya di Sirnagalih, Karang Setra, Band-
ung, Jawa Barat, Rabu (19/1). Mobil hot rod 
berkapasitas 500 cc yang terbuat dari logam 
serta mengangkat ornamen motif pamor keris 
tersebut merupakan tugas akhir kuliah yang 
rencananya akan dikembangkan ke wilayah 
kekaryaan dan komersil secara terbatas. 

IDN/ANTARA

KEMARIN GAGAL BEROPERASI

Bima Arya Janjikan Bus BTS
Meluncur Pekan Depan

BOGOR(IM)- Biskita 
Transpakuan program bus 
the service (BTS) dijanjikan 
beroperasi di Kota Bogor pada 
Senin (17/1) lalu, namun, gagal. 
Wali Kota Bogor, Bima Arya 
pun menjanjikan biskita akan 
meluncur pada Senin (24/1). 
Bima Arya mengakui opera-
sional Biskita Transpakuan 
BTS memang tidak seperti yang 
diperkirakannya bisa beroperasi 
pekan ini. “Iya, pemunduran (op-
erasional) beberapa hari ya. Paling 
lambat hari Senin, minggu depan, 
Biskita bisa meluncur kembali,” 
kata Bima, kemarin.

Di masa jeda ini, sebut Bima, 
pihaknya bersama Perusahaan 
Daerah Jasa Transportasi (PDJT) 
Kota Bogor bakal merapikan 
administrasi pelayanannya agar 
lebih maksimal. Lantaran menu-
rut Bima, hanya ada sedikit 
penyesuaian sistem. Kata dia, 
penundaan itu tidak akan banyak 
mempengaruhi layanan trans-

portasi yang selama ini sudah 
dirasakan langsung manfaatnya 
oleh masyarakat Kota Bogor.

Bima juga berencana menjadi-
kan Terminal Bubulak sebagai pul 
bus. Ia bakal kembali mengaktifkan 
terminal menjadi pul dari Biskita 
Transpakuan. “Kita rapikan juga 
pulnya, nanti di sini. Kita rapikan 
dulu, kondisikan dulu Terminal 
Bubulak ini untuk nanti menjadi 
pul dari Biskita, jadi Insya Allah 
paling lambat hari Senin meluncur 
kembali,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, Bima sempat 
mengabarkan mengenai Biski-
ta Transpakuan itu yang akan 
beroperasi kembali mulai Senin 
(17/1). Ia juga menyebutkan lay-
anan transportasi dengan 49 bus 
itu masih bisa dinikmati secara 
gratis. Sembari Pemkot Bogor 
terus berkoordinasi bersama 
Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub 
terkait tarif  Biskita Transpakuan 
yang akan diterapkan.  gio


