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Di Puncak ada semacam penampungan 
bagi orang asing. Apakah para  pengungsi 
ini berkoordinasi dengan pemerintah 
pusat, karena semakin hari semakin 
 banyak. Malah sekarang angkanya 
 mencapai 1.690-an, sangat mengganggu 
pariwisata kami, dan wisatawan yang 
datang ke Puncak,” kata Ade Yasin.

MINTA OMBUDSMAN CARI SOLUSI

Ade Yasin Resah, Pancari Suaka 
di Kawasan Puncak Capai 1.690 Orang

BOGOR (IM) - Bupati 
Bogor, Ade Yasin meminta 
bantuan kepada Ombudsman 
RI agar dicarikan solusi dalam 
mengatasi pencari suaka di 
kawasan Puncak yang terus 
bertambah dan kian meresah-
kan. Sebab wilayah tersebut 
merupakan ikon wisata di 
Kabupaten Bogor.

“Di Puncak ada semacam 
penampungan bagi orang as-
ing. Apakah para pengungsi ini 

berkoordinasi dengan pemer-
intah pusat, karena semakin 
hari semakin banyak. Malah 
sekarang angkanya mencapai 
1.690-an, sangat mengganggu 
pariwisata kami, dan wisatawan 
yang datang ke Puncak,” kata 
Ade Yasin dalam keterangannya 
tertulis, diterima Jumat (18/3).

Permintaan tersebut sudah 
disampaikan Ade Yasin saat 
acara Peluncuran Laporan Ta-
hunan Ombudsman RI Tahun 

Ganjil Genap Kendaraan Selama
Akhir Pekan di Bandung Dicabut

RENCANA PEMBANGUNAN 
UNDERPASS DI CIBIRU BANDUNG
Foto udara lalu lintas di  Bundaran 
Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 
 Jumat (18/3). Pemerintah Kota 
Bandung berencana membangun 
underpass di Cibiru guna  mengurai 
kemacetan yang kerap kali terjadi 
di kawasan yang menjadi pintu 
masuk menuju Kota Bandung dari 
Sumedang dan Garut.

IDN/ANTARA 
BANDUNG (IM)  - 

Penerapan kebijakan gan-
jil genap kendaraan di Kota 
Bandung pada akhir pekan di-
tiadakan dengan alasan kondisi 
kasus penyebaran Covid-19 se-
makin menurun. Tidak hanya 
itu penutupan sejumlah ruas 
jalan di Kota Bandung pun 
ditiadakan sehingga kembali 
normal.

Kabid Pengendalian dan 
Ketertiban Transportasi Di-
shub Kota Bandung, Asep 
Kuswara mengatakan kebi-
jakan ganjil genap kendaraan 
pada lima gerbang tol ditia-
dakan dan kembali normal. 
Penutupan sejumlah ruas jalan 
pun ikut ditiadakan sehingga 
kendaraan dapat melintas.

“Udah ditutup, gak ada lagi 
ganjil genap sama (penutupan 
ruas jalan) gak ada,” ujarnya, 
Jumat (18/3). Ia mengung-
kapkan ganjil genap kendaraan 
ditiadakan sebab aturan per-
jalanan yang tidak memerlukan 
tes PCR atau antigen tidak 
berlaku.

Selain itu, angka kasus har-
ian Covid-19 di Kota Bandung 
menurun. Mereka yang hendak 
menuju ke Kota Bandung 
bisa melintas dengan normal 
tanpa diperiksa oleh petugas 
di gerbang tol.

“Perjalanan darat, laut dan 
udara udah gak ada antigen 
atau PCR. Jadi normal saja,” 
katanya.

Sebelumnya, Pemerintah 
Kota Bandung bersama Pol-
restabes Bandung melakukan 
kebijakan ganjil genap kenda-
raan sejak beberapa bulan 
terakhir. Lima gerbang tol 
yang dilaksanakan ganjil genap 
kendaraan yaitu Tol Pasirkoja, 
Tol Pasteur, Tol Kopo, Tol 
Moch Toha, dan Tol Buahbatu.

Sedangkan, kebijakan 
penutupan ruas jalan berada 
di Jalan Lengkong Kecil, Jalan 
Dipatiukur dan Jalan Asia 
Afrika-Tamblong. 

Kebijakan tersebut di-
lakukan untuk meminimal-
isasi mobilitas masyarakat dan 
kendaraan. pur

PANDEGLANG (IM) 
- Belasan rumah terdampak 
fenomena pergerakan tanah 
di Kecamatan Sobang, Ka-
bupaten Pandeglang, Banten. 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Pande-
glang menyebut bencana ini 
baru sekali terjadi di Keca-
matan Sobang.

“Fenomena tanah berger-
ak ini kita catat sebagai fenom-
ena baru di Sobang,” kata 
Sekretaris BPBD Pandeglang, 
Rahmat Zultika, Jumat (18/3).

Dia mengatakan akan 
mendalami lebih lanjut ter-
kait fenomena bencana terse-
but. “Tambah lagi mereka 
membangunnya tempat yang 
normal ataukah di tebing,” 
katanya.

Dia mengaku pihaknya 
baru mendapatkan laporan 
mengenai bencana pergerakan 
tanah dari pihak Kecamatan 
Sobang itu pada Rabu (16/3). 
BPBD Pandeglang pun akan 
koordinasi dengan pihak Ke-
camatan Sobang dan BPBD 
Kecamatan Sobang hari ini.

“Nanti pak camat datang 

bagaimana nanti camat me-
nyampaikan kondisi di sana,” 
ucapnya.

BPBD Pandeglang juga 
akan membahas soal rencana 
relokasi warga yang terdampak 
fenomena tanah bergerak.
Sebelumnya diberitakan, ada 
14 rumah yang rusak dan 1 
rumah ambruk akibat perger-
akan tanah yang terjadi di 
Kampung Sumur Batu, Desa 
Bojenwetan, Kecamatan So-
bang, Pandeglang. Kejadian 
tersebut sudah terjadi pada 
awal tahun 2022.

“Tanah bergerak sudah 
tiga bulan, kerasa dikit-dikit. 
Apalagi kalau hujan deras 
terlihat tuh tanah amblas ke 
bawah,” kata warga Sumur 
Batu, Solihin.

Rumah ambruk terjadi 
pada Rabu (9/3) pukul 12.30 
WIB. Pergerakan tanah juga 
menyebabkan dinding dan 
lantai rumah rusak bahkan ada 
yang amblas. Sejumlah warga 
mengungsi ke kebun karena 
takut rumahnya ambruk aki-
bat fenomena pergerakan 
tanah. pp

Tanah Bergerak, Fenomena Bencana
Alam Baru di Sobang Pandeglang

JAKARTA (IM) - Bu-
pati Bogor Ade Yasin resah 
dengan ribuan pencari suaka 
atau imigran yang tinggal di 
kawasan Puncak. Anggota 
Komisi IX DPR RI Saleh 
Daulay merasakan hal yang 
sama. Menurutnya, persoalan 
imigran Puncak harus dis-
elesaikan karena meresahkan 
warga lokal .

“Saya kira bukan hanya 
bupati yang resah namun juga 
masyarakat sekitar juga pasti 
resah karena mereka (imigran) 
yang tinggal di situ kalau pe-
kerjaannya tidak jelas itu tentu 
meresahkan,” katanya Jumat 
(18/3).Kekhawatiran lainnya, 
lanjut Saleh, ribuan imigran 
bekerja di Puncak akan men-
gambil jatah proporsi yang 
semestinya untuk masyara-
kat lokal atau pribumi. Maka 
pemerintah perlu mengambil 
sikap.

“Kedatangan para imigran 
seperti itu dikhawatirkan akan 
berdampak tidak baik mung-
kin dari sisi keamanan atau 
masalah lain yang bisa terjadi 
karena problem sosial yang 
muncul akibat munculnya 
orang orang luar, asing di situ,” 
ujarnya.

Saleh mendorong pemer-
intah untuk mengkomunikasi-
kan hal ini kepada Komisi Hak 
Asasi Manusia Perserikatan 
Bangsa-Bangsa atau United 
Nations Commission on Hu-
man Rights (UNHCR). Dia 
ingin masalah imigran ini bisa 
diurus baik-baik.

“Tapi ini tentu pasti akan 
meresahkan, menurut saya 
harus segera diambil tindakan, 
tidak menutup kemungki-
nan itu dipulangkan ke nega-
ranya, dikomunikasikan ke 
negaranya, kalau enggak bisa 
di urus tanya UNHCR dulu,” 
tuturnya.

“Jangan diusir paksa, 
makanya ada UNHCR itu, 
di situ mungkin ada negosia-
sinya, diskusi,” kata politikus 
PAN ini.

Saleh menduga, para imi-
gran betah di Puncak karena 
wisata alamnya yang bagus.

Masyarakatnya ramah dan 
kerja bersama orang asing. 
Namun, apapun ceritanya 
masalah ini harus diselesaikan.

“Enggak bisa pemerin-
tah kita sendiri lepas tangan, 
negara negara maju saja banyak 
yang menolak imigran seperti 
itu. Di kita ini kan urusannya 
untuk dalam negeri saja rakyat 
kita susah, apapun ceritanya 
saya berharap itu segera di 
selesaikan,” katanya.

“Sekarang lebih baik di 
didiskusikan dulu dengan 
UNHCR baru kita ngasih 
keputusan, enggak boleh kita 
ngambil keputusan sendiri, itu 
kan bangsa lain, negara lain jadi 
kalau bangsa lain negara lain 
kita selesaikan dengan sikap 
PBB,” kata Saleh.

Sebelumnya, Bupati Bogor 
Ade Yasin menyebut pencari 
suaka atau imigran yang ting-
gal di kawasan Puncak telah 
mencapai 1.690 orang. yan

Atasi Menjamurnya Imigran di Puncak, 
DPR Desak Pemerintah  Diskusi dengan UNHCR

2021 sekaligus diskusi publik, 
di Cigombong, Kamis (17/3) 
kemarin. Menurutnya, harus ada 
solusi ketika para pengungsi ini 
ditempatkan oleh The United 
Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR). Pasal-
nya, mereka ditempatkan tanpa 
pekerjaan, tanpa lahan yang 
bisa digarap akhirnya menjadi 
pengangguran.

“Ada juga yang akhirnya 
meresahkan masyarakat seki-
tar,” ungkapnya.Ade Yasin 
menegaskan, persoalan ini harus 
dicarikan solusi bersama den-
gan Kementerian Hukum dan 
HAM. Ketika Pemkab Bogor 
akan menertibkan orang-orang 
tersebut harus berkoordinasi 
dengan imigrasi tidak bisa hanya 
dengan Satpol PP dan Polres.

“Mungkin dengan dibantu 
Ombudsman RI, barangkali 
kementerian yang berwenang 
akan lebih terbuka. Usulan 
kami, kita pindahkan ke lo-

kasi yang memang di situ dit-
ampung dan juga diberi lahan 
untuk bercocok tanam. Kalau 

ditempatkan di Puncak, tidak 
ada pekerjaan dan lahan yang 
bisa digarap,” katanya. gio

JAT SIAP MERIAHKAN MOTOGP MANDALIKA
Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU bermanuver di kawasan Badung, 
Bali, Jumat (18/3). Jupiter Aerobatic Team siap menampilkan 15 manuver 
formasi untuk memeriahkan penyelenggaraan MotoGP di Pertamina 
Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, NTB pada Minggu 
(20/3) mendatang. 

IDN/ANTARA 

PEMUSNAHAN UANG RUSAK
Petugas menunjukkan uang rusak usai 
 pemusnahan di Kantor Bank Indonesia Tegal, 
Jawa Tengah, Jumat (18/3). Menurut Bank 
 Indonesia Tegal pemusnahan uang kertas 
rusak di BI Tegal menurun dari Rp2,005 triliun 
pada 2020 menjadi Rp2,002 triliun pada 2021.

IDN/ANTARA 

TUNTUT SERTIFIKASI LAHAN DILANJUTKAN

Warga Bojong Koneng
Geruduk DPRD Kab. Bogor

BOGOR (IM) - Sejumlah 
warga Desa Bojong Koneng, 
Babakan Madang, Kabupaten 
Bogor, Jawa Barat (Jabar), men-
datangi gedung DPRD Kabu-
paten Bogor. Mereka datang 
menyampaikan tuntutannya 
agar program sertifi kasi lahan 
permukiman dilanjutkan.

“Penyampaian aspirasi ma-
syarakat Desa Bojong Koneng 
murni untuk dilanjutkan proses 
sertifi kasi tanah yang diduduki 
oleh permukiman warga,” kata 
korlap aksi, Ace Saripudin, di de-
pan gedung DPRD Kabupaten 
Bogor, Jumat (18/3).

Acep mengatakan pihaknya 
tidak diberi ruang audiensi pada 
saat kunjungan Komisi III DPR 
ke Desa Bojong Koneng pada 
Kamis (17/3) kemarin. Mereka 
khawatir proses sertifi kasi lahan 
permukiman warga terganggu.

“Saya dan rekan-rekan sem-
pat datang, tetapi tidak diberi 
waktu. Sekarang datang me-
nyampaikan secara langsung, 
karena kemarin itu seolah-olah 
tidak disapa. Secara langsung 
masyarakat kecil kecewa, yang 
disapa adalah segelintir orang 
dan petani berdasi,” terangnya.

Pantauan di lokasi, warga 
datang membawa mobil kom-
ando. Mereka juga membawa 
beberapa poster terkait tuntut-
annya tersebut.

Warga menggelar orasi sejak 
pukul 13.00 WIB. Tak lama, 
warga dipersilakan memasuki 
gedung DPRD Kabupaten Bo-
gor untuk melakukan audiensi.

Sejumlah petugas kepolisian 
dan Satpol PP turut menjaga 
aksi tersebut. Petugas berjaga 
di luar dan di dalam halaman 
gedung DPRD.

Komisi III Kunjungi Bojong 
Koneng

Sebelumnya, rombongan 
Komisi III DPR RI menyerap 
aspirasi warga Desa Bojong 
Koneng, Babakan Madang, 
Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 
Beberapa perwakilan warga 
pun menceritakan terkait per-
masalahan konfl ik lahan dengan 
Sentul City.

Salah satu warga bernama 
Ato Khairuddin menyampaikan 
ketakutannya apabila lahannya 
digusur. Dia juga merasa bin-
gung harus seperti apa.

“Kami sebagai masyarakat 
Bojong Koneng merasa bingung 
harus gimana. Kami tinggal 
di kampung takut mengalami 
hal-hal yang sudah didozer (dib-
uldozer). Tanah kami juga takut 
kedozer, Pak,” kata Ato kepada 
Komisi III DPR RI di Bojong 
Koneng, Kamis (17/3).

Warga lainnya bernama 
Irfan menyampaikan kekha-
watiran kerusakan lingkungan 
yang terjadi di Bojong Koneng. 
Dia mengatakan bahwa tanah 
di depan rumahnya sudah mulai 
digusur.Warga lainnya, Caca, 
berharap dia tidak diganggu 
oleh aktivitas penggusuran. 
Dia juga menyinggung adanya 
premanisme dalam kegiatan 
penggusuran.

“Supaya kami nggak di-
ganggu, karena kami juga cari 
hidup di sini. Air dihabisi, semua 
dihabisi. Saya nggak mau bilang 
itu Sentul City, tapi preman-
preman. Kepala premannya 
saya tahu orangnya. Bayangkan, 
sudah ada surat dari Sekda untuk 
jangan gusur, tapi nggak dilihat. 
Saya lihat ini kayak VOC mod-
ern,” tutur Caca. gio

MotoGP Mandalika Jadikan
Produk UMKM Lokal Mendunia

LOMBOK (IM) - Ge-
laran Pertamina Grand Prix 
of  Indonesia atau MotoGP 
Mandalika 2022 harus diman-
faatkan sebagai ajang promosi 
oleh para pelaku usaha mikro 
kecil dan menengah (UMKM) 
di Indonesia. Sehingga, peluang 
produk-produk lokal dapat dike-
nal oleh berbagai belahan dunia 
terbuka lebar.

“Produk UMKM kita bisa 
lebih dikenal dunia,” kata CEO 
Ladara, Nanny Hadi Tjahjanto 
ketika melakukan konferensi 
pers di Media Center Indonesia 
(MCI) MotoGP Mandalika 2022 
di Lombok Tengah, Nusa Teng-
gara Barat (NTB), Jumat (18/3).

Menurut Nanny, daya jang-
kau ajang MotoGP sangat luas, 
bisa diprediksi mencapai 400 
juta orang dari berbagai negara 
mengikuti acara balap motor 
tersebut. Dengan masifnya 
daya jangkau dari ajang terse-
but, harus dimanfaatkan oleh 
segenap pelaku UMKM untuk 
memamerkan setiap produk 
unggulannya, di setiap kesem-
patan yang diberikan selama 
gelaran MotoGP.

Dengan begitu, peluang 
produk UMKM dalam negeri 
untuk meningkatkan rasio pen-
jualan produknya akan semakin 
terbuka lebar. Otomatis, akan 
berpengaruh langsung terhadap 
peningkatan taraf  hidup dari 
masing-masing pelaku UMKM 

di masa mendatang. 
“InsyaAllah akan terlihat 

dan juga dibeli oleh masyarakat 
luas,” ucap Nanny.

Nanny mengimbau, para 
pelaku UMKM mempersiapkan 
produk-produk yang berkualitas, 
agar dapat menarik perhatian 
dari berbagai elemen masyara-
kat baik di dalam maupun luar 
negeri. Tercapainya hal itu, 
tentunya akan berpengaruh 
langsung terhadap pendapatan 
dari masing-masing pelaku yang 
akan meningkat secara drastis.

Para pelaku UMKM, juga 
harus terus bersemangat dalam 
melakukan serangkaian upaya 
mengenalkan produknya kepada 
khalayak luas melalui ajang Mo-
toGP yang berlangsung sejak 
Jumat (18/3) hingga Minggu 
(20/3).

“Siapkan diri untuk menjadi 
tuan rumah. Sebagai tuan rumah 
sendiri, untuk menghadirkan 
hasil karya kita, supaya mendu-
nia tentu punya kesempatan 
banyak,” ungkap Nanny. 

Sampaikan setiap informasi 
sesuai dengan kondisi riil di la-
pangan. Sehingga artikel-artikel 
yang disebarkan melalui berb-
agai kanal dapat menumbuh-
kan kesan positif  bagi produk-
produk UMKM yang dijajakan 
di ajang itu.  “Kita sambut 
dengan kegembiraan. Dan juga 
berita-berita yang bagus,” pung-
kas Nanny. pp

Cegah Kerugian Saat Tumbang,
Tangsel akan Asuransikan Pohon

 TANGSEL (IM)  - 
Dinas Lingkungan Hidup 
Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel) berencana me-
nyediakan asuransi pohon 
untuk mengeklaim kerugian 
dampak pohon tumbang. 
Dinas mencatat ada sebanyak 
14 pohon tumbang di 14 titik 
di Kota Tangsel selama cuaca 
ekstrem yang terjadi sekitar 
sebulan belakangan.

Menanggapi banyaknya 
pohon tumbang, pihak DLH 
Tangsel memastikan terus 
melakukan upaya perawatan 
sekaligus penanganan hingga 
upaya pengasuransian. 

“Jumlah pohon tumbang 
selama cuaca ekstrem angin 
kencang termonitor ada 14 
pohon tumbang, sudah se-
bulan belakangan ini,” ujar 
Kepala Dinas DLH, Wahyu-
noto, Jumat (18/3). 

Wahyu mengatakan, se-
lain upaya pemeliharaan, 
langkah penanganan terhadap 
dampak dari pohon tumbang 
juga disiagakan. Tercatat, dari 
14 titik pohon tumbang se-
lama sebulan terakhir ini, ada 
empat kendaraan yang tert-
impa oleh pohon tumbang.

Dia  menyebut  akan 
menyediakan pengasuran-
sian pohon untuk mengklaim 
kerugian pada kendaraan-

kendaraan yang tertimpa. 
Dia mengatakan ihwal 

asuransi tersebut perlu dilaku-
kan, terlebih bagi kendaraan 
tertimpa pohon tumbang 
yang tidak diasuransikan. 
Dia menargetkan langkah itu 
akan direalisasikan pada 2023 
mendatang. 

“Salah satu jalannya adalah 
kita mengasuransikan pohon 
untuk klaim kendaraan atau 
rumah yang diakibatkan oleh 
pohon tumbang. Diklaimnya 
diajukan kepada perusahaan 
asuransi yang sudah kita bayar-
kan untuk meng-cover kejadi-
an-kejadian yang diakibatkan 
oleh pohon,” ujarnya. 

Wahyu menjelaskan, pi-
haknya melakukan upaya 
perawatan secara rutin ter-
hadap pohon-pohon yang 
menjadi aset Pemkot Tangsel. 
Perawatan yang dilakukan di 
antaranya berupa pemoton-
gan batang atau dahan pohon 
yang disinyalir berpotensi 
mengalami tumbang saat 
cuaca ekstrem. 

“Kita sudah punya jad-
wal pemeliharaan termasuk 
pemotong-pemotongannya, 
jadwal ini tentu sesuai den-
gan kapasitas kita, tanggung 
jawab kita pohon-pohon yang 
dipelihara selama ini di-fasos 
fasum di jalan Pemkot Tang-

sel,” tuturnya. 
Selama ini, perawatan 

yang dilakukan oleh pihak 
DLH Tangsel meliputi upaya 
pemangkasan pohon lindung 
yang rawan tumbang. “Yang 
paling utama kita pangkas ya 
pohon-pohonnya, sesuai den-
gan kondisi lingkar diameter 
batang, kondisi kedalaman 
akar, dan kemampuan daya 
topangnya. Jadi itu dipangkas 
agar tidak menjadi rawan 
tumbang atau patah pohon-
pohon lindungnya,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Wahyu me-
nuturkan, pihaknya akan 
menggandeng tingkat kelu-
rahan atau kecamatan untuk 
menyiapkan sumber daya 
manusia sekaligus anggaran 
pemeliharaan pohon-pohon. 
Hal itu agar upaya antisipasi 
terhadap kembali terjadinya 
sejumlah pohon tumbang 
saat musim angin kencang. 

“Nanti kita dorong bila 
perlu di keluarahan kecamatan 
juga menganggarkan untuk 
pemeliharaan perawatan  po-
hon. Bila perlu ada petugas 
pemotong di masing-mas-
ing kelurahan karena kalau 
semuanya dihandel tersen-
tral di DLH tentang yang 
sedemikian banyak pohon 
se-Tangsel enggak efektif  dan 
efi sien,” ujarnya. pp


