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Secara skor, Rumpin lebih unggul dibanding 
Leuwiliang. Meski demikian, kedua wilayah 
tersebut juga akan terintegrasi karena ber-
batasan secara langsung. Namun masalah 
ini akan diserahkan kepada yang nantinya 
menjadi Bupati Bogor Barat.

Rumpin dan Leuwiliang Jadi
Calon Kuat Ibu Kota Bogor Barat

BOGOR (IM)- Pemkab 
Bogor bersama sejumlah pihak 
terkait menggelar rapat untuk 

membahas hasil kajian wilayah 
calon ibu kota Bogor Barat. 
Hasilnya, ditetapkan Keca-

Burhanuddin.
Burhanuddin menyerahkan 

soal potensi kendala wilayah 
kepada yang nantinya akan 
menjadi Bupati Bogor Barat. 
Salah satunya potensi kendala 
karena menjadi jalur operasional 
tambang. “Ya saya kira nanti 
dikembalikan ke itu, nanti ka-
lau jadi mekar RTRW-nya ya 
bupatinya (Bogor Barat) yang 
bertanggung jawab,” terangnya.

Mulanya Kecamatan Cigu-
deg santer terdengar sebagai 
bakal calon ibu kota Bogor 
Barat. Namun, berdasarkan 

BOGOR (IM)- Pemban-
gunan hunian tetap (Huntap) 
di Desa Sukaraksa untuk korban 
bencana alam banjir bandang 
dan tanah longsor pada awal 
Tahun 2020 lalu terkendala 
permohonan atau permintaan 
penggantian rugi pohon sawit 
oleh PT. Perkebunan Nusantara 
VIII ke Pemkab Bogor.

Menanggapi hal tersebut, 
Wakil Ketua Komisi III DPRD 
Kabupaten Bogor, Aan Triana 
Almuharrom pun mengusulkan 
agar pihak Pemkab Bogor dan 
badan nasional penanggulangan 
bencana (BNPB) maupun lainnya 
lebih memilih relokasi mandiri.

“Kalau saat ini, pemerintah 
terkendala penggantian rugi 
pohon sawit yang diminta PT. 
Perkebunan Nusantara VIII, 
maka kami menyarankan atau 
mengusulkan melakukan relokasi 
mandiri di desa masing-masing 
pengungsi,” ujar Aan kepada 
wartawan, Kamis, (20/1).

Ia menambahkan berdasar-
kan peta skala besar Kecamatan 
Sukajaya, tidak semua wilayah 
masuk zona merah atau rawan 
bencana alam banjir bandang 
maupun tanah longsor, hingga 
di titik-titik tertentu termasuk 
dalam zona hijau atau aman.

“Ada titik-titik wilayah yanh 
masuk zona aman dari bencana 
alam banjir bandang dan tanah 
longsor, hingga pengungsi ma-
sih bisa bertani atau berusaha di 
masing-masing desa asal tempat 
tinggalnya. Kami minta, pemerin-
tah segera membangunkan Huntap 
di lahan relokasi mandiri karena 
ribuan pengungsi menunggu hal 
tersebut sejak 2 tahun lalu,” tambah 
politisi Partai Golkar tersebut.

Aan menuturkan ribuan 

pengungsi di luar Desa Urug, 
Sukajaya, masih menunggu 
Huntap dan banyak di antara 
mereka tinggal di tempat kurang 
layak di hunian sementara 
(Huntara). “Pengungsi korban 
bencana alam banjir bandang 
di Desa Harkat Jaya, Cisarua, 
Pasir Madang, Cileuksa, Kiara 
Pandak, Sukamulih dan Desa 
Sipayung juga ingin tinggal di 
Huntap seperti warga Desa 
Urug dan tidak lagi tinggal di 
Huntara karena kondisinya yang 
kurang layak,” tutur Aan.

Kabid Perumahan Dinas Pe-
rumahan, Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan (DPKPP) Kabu-
paten Bogor, Dede Armansyah 
menjelaskan  dari beberapa titik 
calon lahan relokasi mandiri, baru 
beberapa yang sudah diberikan 
rekomendasi oleh Badan Geologi, 
Kementerian Energi Sumber Daya 
Manusia (ESDM). “Dari beberapa 
calon relokasi di Kecamatan Suka-
jaya, baru di dua titik yang sudah 
diberikan rekomendasi oleh Badan 
Geologi Kementerian ESDM dan 
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 
Bencana Geologi (PBVMG) dan 
di titik lainnya masih dalam kajian,” 
jelas Dede. 

Mantan Kabid Mitigasi Ben-
cana Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Bogor ini melanjutkan bahwa calon 
lahan relokasi di Kecamatan Su-
kajaya ada yang milik pemerintah 
maupun perorangan. “Calon lahan 
relokasi ada yang kepemilikannya 
milik pemerintah desa maupun 
daerah karena merupakan eks 
HGU PT. Suralaya Buana, di 
mana total luasnya 330 hektare 
lebih dan ada juga sedikit yang 
milik tanah perorangan,” lanjut-
nya.  gio

Terkendala Ganti Rugi Pohon Sawit,
Dewan Usulkan Relokasi Mandiri

matan Leuwiliang dan Rumpin 
memiliki skor paling tinggi.

“Tadi kalau lihat skor, di 
dua kecamatan itu, Rumpin 
dan Leuwiliang. Berbagai 
aspeknya konsultan (yang 
menilai),” ujar Sekretaris Dae-
rah, Burhanuddin kepada 
wartawan, Kamis (20/1).

Secara skor, Rumpin lebih 
unggul dibanding Leuwil-
iang. Meski demikian, kedua 
wilayah tersebut juga akan 
terintegrasi karena berbatasan 
secara langsung. “Dari kesim-
pulan mereka, Rumpin,” lanjut 

KONDISI PASAR KARANGAWEN DEMAK PASCAKEBAKARAN
Foto udara kondisi kios yang hangus pascakebakaran di Pasar Karangawen, Demak, Jawa Tengah, Kamis (20/1). Menurut 
Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Demak, peristiwa kebakaran yang terjadi pada Kamis (20/1) pukul 00:20 
dini hari itu mengakibatkan 229 kios serta los hangus terbakar di pasar tradisional tersebut dan kerugian ditaksir mencapai 
sekitar Rp1,5 miliar, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. 
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Bupati Bogor Ade Yasin Hadiri Sarasehan HAB Kemenag.

BANDUNG (IM)- Enam 
orang pasien yang positif  Omi-
cron di Kota Bandung diketahui 
terpapar dari transmisi lokal 
dan bukan berasal dari perjala-
nan luar negeri. Mereka saat ini 
sedang menjalani perawatan di 
rumah sakit maupun terdapat 
yang isolasi mandiri. “Ya jadi 
memang ternyata enam kasus 
omicron ditemukan itu trans-
misi lokal, bukan transmisi 
perjalanan, jadi membuktikan 
sebenarnya omicron sudah ada,” 
ujar Pelaksana tugas (Plt) Wali 
Kota Bandung, Yana Mulyana 
kepada wartawan, Kamis (20/1).

Ia mengimbau masyarakat 
untuk tetap waspada terhadap 
Covid-19 varian omicron. Ter-
lebih penyebaran virus varian 
ini sangat cepat. Salah satu yang 
harus dilakukan yaitu menerap-
kan protokol kesehatan dengan 
memakai masker. “Sekali lagi 
saya mengimbau tetap waspada, 
virus cenderung bermutasi kare-
na proses penyebaran omicron 
lebih cepat. Kuncinya protokol 
kesehatan dan rata-rata sudah 
di PCR sudah negatif,” katanya.

Dengan adanya kasus omicron 
di Kota Bandung, Yana mengaku 
akan kembali melakukan tes acak 
PCR kepada para siswa dan guru 
yang melaksanakan pembelajaran 
tatap muka. Namun begitu ia 
melihat kasus omicron sangat 

kasuistik dan tidak dapat digeneral-
isasi. “Kita lihat karena ini kasuistik 
nggak bisa generalisir, kita minta 
dinkes lakukan tes acak di sekolah 
sekolah yang PTM,” katanya.

Sementara itu terkait im-
bauan Work From Home 
(WFH), ia mengatakan akan 
secara bertahap melaksanakan 
WFH sebesar 25 persen se-
dangkan 75 persen tetap Work 
From Offi ce (WFO). “Sesuai 
anjuran itu nggak 100 persen 
WFO tapi mudah-mudahan 
bisa kurangi 25 persen WFH 
dan WFO 75 persen,” katanya.

Pihaknya tengah menyu-
sun aturan tersebut dan diren-
canakan dapat direalisasikan 
pada pekan depan. “Ini bentuk 
kewaspadaan, antisipasi waspa-
da aja, panik nggak perlu, sekali 
lagi saya bilang virus cenderung 
bermutasi jadi varian apapun 
kalau karakter corona virus 
varian apapun selama prokes 
insya Allah terhindar,” ujarnya.

Sebelumnya, enam orang 
warga yang berdomisili di Kota 
Bandung positif  terkonfi rmasi 
Covid-19 varian omicron usai 
dilakukan Whole Genome Se-
quensing (WGS) di laboratorium 
Provinsi Jawa Barat. Empat 
orang dirawat di rumah sakit 
karena bergejala dan dua orang 
lainnya bergejala ringan dan 
menjalani isolasi mandiri.  pur

Enam Kasus Omicron Bandung
Ternyata Transmisi Lokal

NARASUMBER DI SARASEHAN HAB KEMENAG KE‐76

Ade Yasin: Banyak Implikasi dari Program
Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban

BOGOR (IM)- Bupati 
Bogor, Ade Yasin menjadi 
narasumber dalam kegiatan 
Sarasehan Hari Amal Bakti 
(HAB) Ke-76 Kementerian 
Agama (Kemenag) RI tahun 
2022 dan closing Hari Dis-
abilitas Internasional,  di Au-
ditorium Setda, Kamis (20/1). 

Bupati Bogor menegaskan 
bahwa melalui Program Bogor 
Cerdas dan Bogor Berkeada-
ban, ingin menciptakan kes-
alehan sosial dan masyarakat 
cerdas, serta menghadirkan 
sekolah inklusif  di semua 
jenjang sebagai upaya Kabu-
paten Bogor menjadi ramah 
disabilitas. 

“Meningkatkan pelayanan 
pendidikan merupakan salah 
satu upaya kita, tidak hanya 
sekolah negeri tetapi sekolah 
swasta, madrasah, pondok 
pesantren termasuk pendidi-
kan inklusif. Kami lakukan 
melalui Bogor Cerdas, sudah 
banyak yang kami lakukan, im-
plementasi dari Bogor Cerdas 
ini, seperti peralatan sekolah 
bagi warga kurang mampu, in-
sentif  untuk guru agama,  juga 
memberikan program mengu-
rus perizinan bagi Ponpes dan 
Madrasah yang belum berizin,” 
ungkap Ade Yasin.

Ade Yasin menerangkan 
bahwa untuk memberikan 
pelayanan merata dan berkuali-
tas, Dinas Pendidikan telah 
menyelenggarakan dan me-
ningkatkan program inklusif  
di semua jenjang pendidikan.  
Di mana siswa disabilitas atau 
anak berkebutuhan khusus dii-
kutsertakan dalam pembelaja-

ran di sekolah-sekolah formal.
Bahkan sekolah inklusif  

ini masuk di dalam RPJMD 
2018-2023, salah satunya di 
dalam RPJMD ada Karsa 
Bogor Cerdas dengan target 
pembangunan sekolah inklusif  
di setiap kecamatan. 

“Kalau ada 40 Kecamatan 
mudah-mudahan ada 40 seko-
lah inklusif  yang bisa kita real-
isasikan. Berdasarkan data dari 
BPS tahun 2019 di Kabupaten 
Bogor terdapat 7.358 penyan-
dang disabilitas

Untuk itu Ia meminta agar 
Disdik lebih gencar melaku-
kan sosialisasi dan pembinaan, 
karena hingga penghujung ta-
hun 2021 ada 218 lembaga 
pendidikan yang terdiri dari 199 
SD dan 19 SMP. Untuk tahun 
2022-2023 satu tahun kedepan 
target Pemkab Bogor minimal 
satu kecamatan ada dua sekolah 
rujukan, saat ini dalam tahap 
pemetaan dan jadi pilot project 
di setiap kecamatan.

Ade Yasin mengatakan, 
upaya peningkatan kualitas 
pendidikan juga akan dilaku-
kan dengan penambahan 
PKBM untuk meningkatkan 
rata-rata lama sekolah. “Kita 
akan bentuk PKBM di setiap 
wilayah Kabupaten Bogor,” 
tambah Bupati Bogor.

Katanya, upaya itu sudah 
tertuang dalam Pancakarsa 
yaitu lima keinginan atau lima 
tekad untuk membangun Ka-
bupaten Bogor, yakni mencer-
daskan, menyehatkan, mema-
jukan, membangun dan satu 
lagi yang tidak dimiliki daerah 
lain yaitu Bogor Berkeadaban, 

ini mungkin hanya satu-satunya 
dari Bogor. 

Bogor Berkeadaban adalah 
satu misi di tengah kemajuan 
teknologi yang ada, bagaimana 
kita meningkatkan kesalehan 
sosial, meminimalisir hal-hal 
yang dapat merusak generasi 
muda dan mendekatkan diri 
kepada program-program yang 
berkaitan dengan keagamaan.

“Banyak juga program 
yang kita kerjasamakan dengan 
Kemenag, para alim ulama, 
kyai, Ponpes dan lain-lain. Itu 
upaya kami agar bagaimana 
Bogor ini berkeadaban. Ter-
bukti tahun ini paling besar 
dapat hibah adalah Kemenag 
untuk disalurkan lagi kepada 
lembaga-lembaga pendidikan 
termasuk juga bantuan kelas 
baru, bantuan kepada amil, 
kita berikan insentif. Kita harus 
bersinergi dan berkolaborasi 
karena pendidikan bukan han-
ya tugas Bupati dan perangkat-
nya, juga dengan instansi vertikal 
harus bekerjasama dan berkon-
tribusi yang sama,” tukasnya.

Selanjutnya, Kepala Kan-
tor Kemenang Kabupaten 
Bogor, Abas Rusmana men-
gucapkan terima kasih kepada 
Bupati Bogor yang hadir men-
jadi narasumber dalam kegiatan 
Sarasehan HAB ini, dengan 
tema “berbakti untuk negeri, 
Kemenag ingin bertansformasi 
memberikan layanan yang lebih 
baik”, sebagai kementerian ver-
tikal pihaknya ingin memberi-
kan pelayanan yang maksimal 
terhadap seluruh umat muslim 
yang ada di Kabupaten Bogor. 
 gio

C I B I N O N G  ( I M ) - 
Pemer in t ah  K abupa ten 
(Pemkab) Bogor menyambut 
baik para investor yang ingin 
bekerjasama membangun Ka-
bupaten Bogor. Yakni, menata 
pasar dan Terminal Cibinong. 

Demikian disampaikan  
Sekretaris Daerah (Sekda) Ka-
bupaten Bogor, Burhanudin 
pada kegiatan ekspos penataan 
penggunaan Ruko Sub Termi-
nal Cibinong, di Ruang Rapat 
Sekda, Cibinong, Rabu (19/1). 

Turut hadir pada kegiatan 
tersebut, Komisaris PT. Bega-
wan Nusantara Properti, Arrie 
Triyono.

Sekda Burhanudin men-
gatakan, pihaknya sangat me-
nyambut baik para investor 
berinvestasi di Kabupaten 
Bogor. Pemerintah Kabupaten 
Bogor membuka untuk beker-
jasama dalam pemanfaatan 
lahan untuk berinvestasi. 

Nantinya Pasar Cibinong 
jadi pasar tradisional yang 
bersih dan nyaman, serta Ter-
minal Cibinong ditata sehingga 
nyaman, tidak kumuh dan 
semrawut.

“Saya akan tugaskan tim 
untuk membantu para inves-
tor, di antaranya dari Dinas 
Perumahan, Kawasan Permu-
kiman dan Pertanahan (DP-
KPP), Bappedalitbang, dan 
Dinas PUPR untuk membantu 
merancang model yang di-
harapkan,” tegas Burhanudin. 

 Burhanudin menam-
bahkan, selain itu juga siap 
menugaskan tim membantu 
menyelesaikan aspek hukum 
dan pertanahan, sebagai taha-
pan yang harus diselesaikan 
sebelum melaksanakan MoU 
kerjasama. Tentunya sesuai 
dengan peraturan dan keten-
tuan yang berlaku.

“Intinya Pemkab Bogor 
sangat welcome, dan akan 
memberikan kemudahan un-
tuk para investor yang mau 
membangun Kabupaten Bo-
gor, tapi sesuai dengan per-
aturan dan ketentuan yang 
berlaku,” tandas Burhanudin.

Komisaris PT. Begawan 
Nusantara Properti, Arrie Tri-
yono, mengatakan, saya ingin 
membangun di Cibinong ini 
salah satu tempat yang ikonik di 
Kabupaten Bogor. Nantinya di 
wilayah tersebut ada pasar ber-
sih, ada apartemen atau hotel.

Nantinya di wilayah terse-
but ada pasar bersih, ada 
apartemen atau hotel. “Saya 
meminta arahan kepada Sekda 
dan timnya yang nantinya akan 
kita sinergikan dengan tim 
konsultan kami,” tukasnya. 

“Kita inginnya ada sinergi 
dengan Pemkab Bogor untuk 
membangun. Saya berharap 
nanti tim yang ditunjuk Sekda 
bisa bersinergi dengan tim 
kami maupun dengan pihak 
developer PT. Adhi Karya,” 
kata Arrie.  gio

Sekda Kab. Bogor, 
Sambut Baik Investor 
Menata Pasar Cibinong 

 IST

Sekda Kabupaten Bogor bersama investor saat 
meninjau lokasi.

hasil kajian tim ahli, wilayah 
tersebut memiliki risiko keben-
canaan yang tinggi.

“Karena Cigudeg yang su-
dah ditetapkan itu (sebagai ibu 
kota Bogor Barat), ternyata ba-
rusan tadi muncul juga memang 
itu banyak karst. Tanahnya jadi 
labil, (risiko) kebencanaannya 
jadi tinggi,” bebernya.

Nantinya Pemkab bersama 
tim ahli akan melakukan kajian 
penilaian terhadap Leuwiliang 
dan Rumpin. Kajian meliputi 
aspek geologis dan infrastruk-
tur.  gio

PUSAT KREATIFITAS PEMUDA DI BANDUNG
Seorang anak mengenakan topeng usai 
peresmian Pusat Kreatifi tas Pemuda Youth 
Space di Babakan Sari, Kiaracondong, Band-
ung, Jawa Barat, Kamis (20/1). Pemerintah 
Kota Bandung menargetkan membangun 30 
pusat kreatifi tas pemuda di 30 Kecamatan 
guna memberikan ruang bagi pemuda untuk 
berkreasi dan menghasilkan ide serta gaga-
san bagi pembangunan Kota Bandung.
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SOAL WISATA GLOW KRB

Bima Arya Tetap Menolak,
Perizinan Bukan Ranah Pemkot Bogor

BOGOR (IM)- Wali Kota 
Bogor, Bima Arya Sugiarto 
menyatakan sikap Pemerintah 
Kota (Pemkot) Bogor soal 
wisata Glow Kebun Raya Bogor 
(KRB) tetap sama yaitu meno-
lak dibukanya wisata malam 
tersebut. Selain itu hingga saat 
ini Glow sendiri belum dibuka 
karena masih dalam penelitian. 

Diketahui untuk perizinan 
bukan merupakan ranah Pem-
kot Bogor tetapi kewenangan 
Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN). “Glow itu tidak buka, 
tidak ada kata sudah dibuka. 
Kalau buka untuk koordinasi 
penelitian saja. Tapi disepakati 
tidak dibuka untuk umum, kalau-
pun nyala hanya untuk penelitian, 
itu diawasi BRIN,” ungkap Bima, 
Kamis (20/1).

Bima menerangkan, bahwa 
Glow itu izinnya dari BRIN. Saat 
ditanya soal sikap Pemkot Bogor 
dengan wisata Glow itu, ia men-
egaskan sikap Pemkot Bogor tetap 
sama yaitu menolak. “Sikap kami 
kan sudah jelas, Pemkot Bogor 
tetap menolak. Tapi buka Glow ini 

karena untuk penelitian saja, tidak 
dibuka untuk umum. Soal sikap 
Pemkot Bogor dari awal clear atau 
tetap menolak,” tambahnya.

Sementara itu, Kabag Hu-
kum dan HAM Setda Kota Bo-
gor, Alma Wiranta mengatakan, 
Pemkot Bogor tidak memiliki 
kewenangan untuk mengizinkan 
atau tidaknya wisata Glow, karena 
bukan ranah dari Pemkot Bogor 
sehingga materi dan muatan apa-
pun yang menyangkut objectum 
litis harus diliat melalui actus reus 
jika ada sesuatu yang dipandang 
ada perbuatan melawan hukum. 
“Mari pelajari dulu sebelum 
mendiskreditkan Pemkot Bogor 
atau pihak manapun, terkait ke-
wenangan Pemerintah daerah itu 
ada dalam UU Nomor 23 tahun 
2014,” terangnya.

 Alma melanjutkan, untuk 
memenuhi objectum litis, sep-
erti menjadikan sebuah persoa-
lan ke dalam suatu penegakan 
hukum, harus serta merta ter-
penuhi syarat formil dan ma-
teril termasuk (legal standing) 
sebagai pijakan pelaporan.  gio


