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 Apa yang ada di dunia ini tidak lain hanyalah mimpi yang dialami oleh orang yang sedang tidur? Dia merasakan kesenangan di dalamnya selama beberapa saat, dan kemudian terbangun untuk
menghadapi kenyataan. – Hasan Al-Bashri
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MOBILITAS MENINGKAT SIGNIFIKAN

Banten Disorot World
Health Organization
BADAN Kesehatan Dunia memberi peringatan
kepada beberapa daerah di Indonesia. Hal ini akibat
meningkat signifikannya mobilitas warga RI seiring
dengan pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM).

TAK MERESPONS SURAT TILANG ETLE

Polda Banten Bakal Blokir
Ribuan Kendaraan Bermotor
POLDA Banten melakukan analisa dan evaluasi
terkait penerapan Electronic Traffic Law Enforce-
ment (ETLE) di wilayah hukum Polda Banten.

Berdasarkan hasil evaluasi pada 1 April hingga
31 Agustus 2021, Ditlantas Polda Banten telah
menilang sebanyak 9.025 kendaraan. Dimana
penilangan terbanyak dilakukan pada April 2021,
yaitu sebanyak 4.509 lembar tilang.
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PT Bank Pembangunan Daerah
Banten, Tbk (Bank Banten/BEKS)
bekerjasama dengan PT Fortress
Data Services (FDS) dalam pening-
katan kualitas layanan untuk na-
sabah-nasabahnya. Penandatanga-

nan Kerjasama antara FDS dan
Bank Banten telah dilaksanakan
pada Jumat (17/9) di Kantor PT DCI
Indonesia, Tbk Cibitung.

Bersama FDS, melalui peng-
gunaan teknologi Amazon Web Ser-

vices (AWS), Bank Banten memper-
siapkan pondasi transformasi, baik
bagi nasabah hingga operasional
perbankan untuk di masa yang
akan datang. Bank Banten memiliki
misi menjadi salah satu bank pem-

bangunan daerah yang memberi-
kan layanan yang mumpuni dan
memudahkan nasabah dalam ber-
transaksi serta mengakses produk
keuangan, sehingga peluang untuk
pengembangan bisnis semakin
besar.

Untuk dapat melaksanakan misi
tersebut, Bank Banten menyasar
kolaborasi dengan institusi pen-
didikan, institusi kesehatan, usaha
mikro, kecil, dan menengah (UM-
KM) dan pelaku industri di Banten
untuk mengembangkan ekosistem
keuangan di Banten.

Agus Syabarrudin, Direktur Uta-
ma Bank Banten, menjelaskan bah-
wa kerjasama Bank Banten dengan
FDS adalah bagian dari inisiatif
dalam menjalankan transformasi
untuk memenuhi kebutuhan nasa-

GANDENG PT FORTRESS DATA SERVICES

Bank Banten Tingkatkan Kualitas Layanan
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RENCANA pembangunan Jembat-
an Selat Sunda (JSS) kembali diso-
rot. Pembahasan proyek yang su-
dah dikubur pemerintah itu kem-
bali diungkit oleh Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian pe-
riode 2009-2014 Hatta Rajasa.

Lalu berapa sebenarnya anggar-
an dari proyek JSS yang sempat
digaungkan oleh pemerintahan
SBY dan dikubur di era Jokowi?

Menurut data pemberitaan me-
dia, penghitungan rencana pemba-
ngunan JSS pernah disampaikan
oleh Gubernur Banten yang kala itu
dijabat oleh Ratu Atut Chosiyah.
Dia menyerahkan hasil pra studi

kelayakan Jembatan Selat Sunda di
Hotel Borobudur, Jakarta pada 13
Agustus 2009.

Dari hasil pra studi kelayakan
diungkapkan bahwa rencana pem-
bangunan jembatan Selat Sunda
yang rencananya dibangun mulai
2009-2010 ini menelan biaya Rp 100
triliun. Oleh karena itu pemerintah
bekerja sama dengan swasta untuk
pembiayaannya.

"Menurut studi kelayakan yang
telah kita saksikan bersama, untuk
pertanyaan berapa anggaran atau
budget untuk proyek ini, kurang

KEMBALI  DIUNGKIT HATTA RAJASA

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Terkubur Era Jokowi
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Banten (WB),—
Kekosongan pemilihan kepala daerah

(Pilkada) di tahun 2022 dan 2023, tampaknya
tidak membuat partai-partai politik dan para

punggawanya istirahat. Di berbagai daerah
termasuk di Banten, mereka justru mulai

mengatur strategi pemenangan, memetakan
kekuatan guna menjaga marwah kedigjayaan.
Ditambah, kekosongan jabatan kepala daerah

memungkinkan persaingan ketat tanpa petahana.

MULYADI JAYABAYA

KEPALA-KEPALA daerah dan
wakil kepala daerah di Banten
akan habis masa jabatannya di
2022 dan 2023. Seyogyanya, war-
ga memilih kembali pemimpin
mereka di dua tahun tersebut.
Sayangnya, pemerintah dan DPR
sepakat memutuskan pilkada
digelar serentak pada 2024 ber-
dasarkan Undang-Undang Pe-
milu, di tahun yang sama dengan
gelaran Pemilu Legislatif dan
Pemilu Presiden.

Pada Rapat Dengar Pendapat
(RDP) bersama Komisi II DPR,
Bawaslu dan DKPP guna menyu-
sun desain Pemilu serentak awal
bulan September kemarin, Ko-
misi Pemilihan Umum (KPU) RI
mengusulkan penyelenggaraan
Pilkada serentak pada 27 Novem-
ber 2024.

"Kami mengusulkan penye-
lenggaraan pemilihan gubernur,
bupati dan wali kota pada 27 No-
vember 2024, mengacu pada UU

Nomor 10 tahun 2016," kata Ketua
KPU Ilham, Saputra, mengutip
Antara.

Ilham menjelaskan alasan
penetapan waktu itu mengacu
pada persiapan pemilihan 2018
selama 12 bulan (Juni 2017 sam-
pai Juni 2018), persiapan Pemilu
tahun 2019 selama 20 bulan
(Agustus 2017 sampai April 2019)
dan persiapan pemilihan 2020
(September 2019 sampai Desem-
ber 2020).

"Untuk persiapan sudah di-
setujui bersama selama 25 bulan
untuk Pemilihan 2024 sebelum
hari pemungutan suara," ujar
Ilham.

Ilham merincikan pengguna-
an waktu itu yakni verifikasi kepe-
ngurusan partai politik untuk pe-
nelitian dan perbaikan selama 30
hari. Durasi verifikasi faktual par-
pol tingkat provinsi, kabupaten/
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DARI 1 APRIL HINGGA 31 AGUSTUS 2021

Polda Banten Menilang 9.025
Kendaraan melalui ETLE

Kota Serang (WB),—
Kepolisian Daerah
Banten melakukan

analisa dan evaluasi
terkait penerapan

Electronic Traffic Law
Enforcement (ETLE) di
wilayah hukum Polda

Banten.

Dari hasil evaluasi pada 1
April hingga 31 Agustus 2021,
Ditlantas Polda Banten telah
menilang kendaraan sebanyak
9.025 kendaraan. Dimana peni-
langan terbanyak dilakukan pa-
da April 2021, yaitu sebanyak
4.509 lembar tilang.

Hal tersebut dikatakan Dir-
lantas Polda Banten Kombes Pol
Rudy Purnomo melalui Kabid
Humas Polda Banten AKBP
Shinto Silitonga saat ditemui di
Polda Banten. Sabtu, (18/9).

Shinto Silitonga menjelaskan
bahwa pelanggaran yang ter-

captured oleh ETLE Polda Ban-
ten dari semua titik sebanyak
67.703, namun surat konfirmasi
terkirim sebanyak 10.249 lembar.

Dari jumlah tersebut, 3.134 surat
yang direspon oleh pelanggar
secara langsung dan 2.136 yang
merespon melalui website

ETLEBANTEN.INFO dan keselu-
ruhan keluar penagihan denda
atas pelanggaran.

"Dan hingga 31 Agustus 2021

ini, sebanyak 5.859 pelanggar
sudah membayar denda E-Ti-
lang baik melalui BRIVA mau-
pun Billing SIMPONI. Namun
Ditlantas Polda Banten juga
telah mengajukan sebanyak
6.925 blokir terhadap STNK pe-
langgar yang tidak merespon
surat konfirmasi yang dikirimkan
petugas Ditlantas Polda Banten,"
jelas Shinto Silitonga.

Lebih lanjut, Shinto Silitonga
menyatakan, bahwa dari jenis
kendaraan yang ditilang, ter-
dapat 8.232 kendaraan plat hi-
tam, 20 kendaraan plat kuning
dan 198 plat merah. Dari jenis
pelanggarannya, di dominasi
oleh pelanggar yang tidak meng-
gunakan sabuk keselamatan se-
banyak 8.294, menggunakan HP
sebanyak 156, tidak gunakan
helm 456, pelanggaran Marka
jalan 88 dan kelebihan penum-
pang 31.

Shinto Silitonga menambah-
kan, bahwa melalui ETLE Polda
Banten dapat melakukan pe-
ngawasan di jalanan selama 24

jam dengan bukti yang valid
serta efektif.

"Polri terus berinovasi dalam
meningkatkan pelayanan ke-
pada masyarakat, salah satunya
dengan ETLE ini. Dengan ada-
nya ETLE kami dapat melakukan
pengawasan kepada masyarakat
di jalan raya, yang mana tujuan-
nya untuk menertibkan masya-
rakat," ucap Shinto Silitonga.

Terakhir, Shinto Silitonga
juga mengingatkan kepada selu-
ruh masyarakat yang ada di wila-
yah hukum Polda Banten agar
selalu mematuhi aturan berlalu
lintas.

"Di wilayah hukum Polda
Banten, terdapat 5 titik kamera
ETLE, yaitu di Perempatan Pisang
Mas, Perempat Sumur Pecung,
Perempatan Ciceri dan camera
cek point jalan Pantura. Untuk itu,
saya mengimbau kepada seluruh
masyarakat agar selalu mema-
tuhi rambu-rambu lalu lintas dan
mematuhi aturan berkendara,"
tutupnya. (bidhumas/red)

Pemkot Serang Siap
Mendukung Universitas
Primagraha
Kota Serang (WB),—

Walikota Serang Syafrudin Menghadiri acara
Bimbingan Orientasi Mahasiswa Baru Terstrutukur
dan Strategis (BOMBASTIS) Universitas Primagraha,
Kamis (16/9). Hal itu dilakukan bertujuan untuk
memperkenalkan lingkungan kampus, serta me-
numbuhkan interaksi sosial antar mahasiswa.

Pada kesempatan tersebut, terungkap bahwasa-
nya Universitas Primagraha 60 persen mahasiswa
berasal dari beasiswa.

Walikota Serang mengatakan bahwasanya Uni-
versitas Primagraha terbilang luar biasa, karena
jumlah mahasiswa beasiswa lebih banyak, ketim-
bang mahasiswa formal. Hal itu, menunjukan Uni-
versitas Primagraha sangat peduli dengan kelang-
sungan pendidikan mencerdaskan anak bangsa,
tanpa membebani biaya kuliah.

"Kami mengapresiasi Universitas Primagraha.
Beasiswa disini sangat komplit. Bahkan kami pun
ikutserta untuk membantu anak-anak jalanan dan
siswa kurang mampu dalam memberikan beasiswa
di Universitas Primagraha. Pemkot Serang pun
mendukung melalui Dindikbud untuk beasiswa yang
ada di Kota Serang," kata Walikota Serang.

Sementara itu, Rektor Universitas Primagraha,
Romli Ardhi, bahwasanya dirinya ingin mencer-
daskan anak bangsa, tanpa membebani biaya kuliah
yang terbilang mahal. Maka itu, kata dia, di Univer-
sitas Primagraha telah tersedia berbagai macam
beasiswa.

"Mulai dari beasiswa KIP, CSR, Pemerintah, Anak
Jalanan, hingga dispensasi keluarga guru dan Pondok
Pesantren. Inipun kita lakukan hanya untuk mem-
bantu masyarakat di Banten dalam bidang pendi-
dikan," ungkap Romli Ardhi.

Romli Ardi mengakui, tahun depan untuk beasis-
wa bisa terdapat penambahan, karena setiap tahun
ada peningkatan kuantintas untuk beasiswa.

"Tahun ini memang baru 800 mahasiswa, dari
jumlah mahasiswa sebanyak 1.500 Mahasiswa. Setiap
tahun, kita pun ada peningkatan untuk support
beasiswa," jelasnya. (hms/red)

Serang (WB),—
Polres Serang bersama Satpol

PP Kabupaten Serang dalam Ope-
rasi Bina Kusuma Maung (BKM)
2021 yang digelar Sabtu (18/9/
2021) malam hingga Minggu (19/
9) dini hari berhasil mengaman-
kan  ratusan botol minuman keras
berbagai merk dan tuak.

Selain Miras, petugas gabungan
juga mengamankan beberapa wa-
nita malam yang tengah menunggu
pelanggan di warung remang-re-
mang Desa Leuwilimus, Kecamatan
Cikande. Turut diamankan komu-

nitas anak punk yang sedang nong-
krong di SPBU Nambo Ilir.

“Untuk wanita malam serta
anak-anak punk, kita pulangkan
setelah dicatat identitasnya serta
diberikan pembinaan. Untuk ra-
tusan Miras dan tuak disita untuk
dimusnahkan dan pemiliknya kita
berikan peringatan agar tidak lagi
berjualan miras,” kata Kapolres
Serang, AKBP Yudha Satria.

Dikatakan Kapolres, sesuai
arahan dari Kapolda Banten sa-
saran Operasi BKM adalah penya-
kit masyarakat seperti peredaran

miras dan narkoba, prostitusi serta
premanisme.

“Selain itu juga untuk meng-
antisipasi adanya kejahatan jalan-
an serta gangguan masyarakat lain-
nya,” kata Yudha Satria didampingi
Kabagops AKP Joko Pituturno.

Lebih lanjut Kapolres menga-
takan, kegiatan Operasi BKM ter-
sebut lebih terfokus pada pem-
binaan terhadap para pelanggar
peraturan daerah (Perda) maupun
peraturan bupati (Perbup).

“Jadi operasi ini lebih menitik-
beratkan pada pembinaan ter-

hadap para pelanggar Perda dan
Perbup, namun kepada para pela-
ku kejahatan akan dilakukan pe-
nindakan sesuai hukum yang ber-
laku,” kata Kapolres.

Kapolres berharap dengan
adanya giat Operasi BKM-2021
dapat menekan angka kejahatan
serta memberikan rasa aman dan
nyaman kepada masyarakat di
wilayah hukum Polres Serang.

“Harapan kami, dengan ope-
rasi ini Polri dapat dapat menjaga
situasi Kamtibmas yang aman dan
nyaman,” tandasnya. (bnews/red)

Petugas Amankan Ratusan Botol Miras

Kota Serang (WB),—
Wakapolda Banten Brigjen Pol

Drs. Ery Nursatari.,M.H  meninjau
langsung Serbuan Vaksinasi Polres
Serang Kota Polda Banten Ber-
sama PT. Wilmar di Alun-Alun
Kota Serang, Sabtu (18/09)

Wakapolda Banten Brigjen Pol

Drs. Ery Nursatari menjelaskan
maksud dari peninjauan vaksinasi
ini untuk memastikan bahwa pe-
laksanaan vaksinasi di Alun-alun
Kota Serang sudah sesuai dengan
Protokol Kesehatan.

"hari ini saya didampingi Pak
Kapolres Serang Kota, dan PJU

Polda Banten meninjau langsung
Serbuan Vaksinasi yang diseleng-
garakan Polres Serang Kota Polda
Banten bersama Korem 064/MY
Dinkes Provinsi Banten  dan PT.
Wilmar, " ujar Wakapolda Banten.

Wakapolda Banten menyam-
paikan bahwa target vaksinasi hari

ini sebanyak 2000 dosis kepada
masyarakat

"Target vaksinasi kami seba-
nyak 9 juta, dan sampai saat ini
kurang lebih 4 juta masyarakat di
Wilayah Hukum Polda Banten
sudah divaksinasi, walaupun hari
Sabtu dan Minggu kami akan terus
melakukan upaya percepatan vak-
sinasi kepada masyarakat," Ujar
Ery Nursatari

Wakapolda Banten berharap
dengan vaksin ini dapat mening-
katkan imunitas dan kekebalan
tubuh masyarakat agar terhindar
dari Covid-19, serta guna men-
dukung program pemerintah ter-
kait akselerasi program vaksinasi
nasional menuju herd immunity di
Indonesia.

Terakhir Ery Nursatari meng-
imbau agar masyarakat setelah di
vaksin tetap mematuhi Protokol
Kesehatan.

"Jangan terlena setelah di vak-
sin, tetap patuhi Protokol Kese-
hatan seperti memakai masker,
menjaga jarak, selalu mencuci
tangan setelah aktivitas, menghin-
dari kerumunan dan mengurangi
mobilitas. Karena dengan kita me-
matuhi protokol kesehatan yang
ada, itu sudah melindungi diri kita
sendiri dan orang-orang terdekat
kita," tutup Wakapolda Banten.

Setelah masyarakat di vaksin
mendapatkan 1 Liter Minyak Go-
reng dari PT. Wilmar

(am/bidhumas/red)

POLRES SERANG KOTA BERSAMA PT. WILMAR

Wakapolda Banten Tinjau Serbuan Vaksinasi
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Ustad di Pinang Ditembak Orang Tidak Dikenal
INSIDEN penembakan di-

alami oleh seorang Ustad di Ke-
lurahan Kunciran, Kecamatan
Pinang, Kota Tangerang, Banten
pada Sabtu (18/9) malam.

“Iya (kejadian penembakan),
masih olah TKP (tempat kejadian
perkara) ya,” kata Kapolsek Pina-
ng Ipda Tapril saat dihubungi
media pada Sabtu malam (15/9).

Peristiwa itu dikabarkan ter-
jadi pada sekitar pukul 18.30 WIB.
Namun, Tapril tidak menjelaskan
lebih lanjut mengenai kronologi
insiden penembakan tersebut,
termasuk juga kondisi korban.
“Nanti yang menerangkan Ka-
polres (Metro Tangerang Kota)
ya. Atensi nanti yang menjelas-
kan Kapolres,” ujarnya.

Kejadian penembakan mem-
buat geger warga setempat. Salah
satu warga, Marcel, mengatakan,
korban merupakan tokoh agama
di lingkungan sekitar dan kerap
dipanggil dengan sebutan ‘ustaz’.
“Iya itu Ustaz Alex yang ditem-
bak,” ujarnya kepada wartawan.

Dia menyebut korban diketa-
hui telah dilarikan ke rumah
sakit. Menurut penuturannya, in-
siden itu diduga dilakukan oleh
orang tak dikenal dengan ciri me-
ngenakan jaket salah satu aplikasi
transportasi ojek online (ojol).

“Yang nembak pakai jaket
ojek online,” ungkapnya.

Menurut salah seorang war-
ga, berdasarkan hasil rekaman
CCTV, kejadian penembakan itu
berlangsung cepat, sehingga tak
satupun warga yang melihat
kejadian tersebut.

“Berdasarkan hasil rekaman

CCTV, orang yang diduga seba-
gai pelaku penembakan itu me-
ngenakan jaket ojek online,” kata
salah seorang warga yang enggan
disebut namanya.

Ia terlihat memarkirkan ken-
daraannya di depan gang untuk
menuju ke rumah korban, Tidak
lama kemudian kembali lagi ke
kendaraannya dan tancap gas,”

kata dia.
Dan akibat kejadian itu, kor-

ban dilarikan ke rumah sakit ter-
dekat dan meninggal dengan
luka tembak dibagian punggung.

Menurut salah satu warga se-
kitar, Yudha Perwira (45), kor-
ban selain dikenal sebagai ustad,
juga sebagai sosok yang baik dan
ramah di lingkungannya. “ Be-

liau orang baik, begitu juga de-
ngan keluarganya,” kata dia sem-
bari menambahkan korban me-
ninggalkan istri dan empat ora-
ng anak. (lip/red)

OMBUDSMAN SURATI KEJARI

Pengungkapan Kasus
Pungli Bansos Lambat

Kota Tangerang (WB),—

Lambatnya
pengungkapan kasus
dugaan pungli bantuan
sosial (bansos) di Kota
Tangerang yang
ditangani pihak
Kejaksaan Negeri disorot
Ombudsman RI (ORI)
Perwakilan Banten.

Pihak ORI Banten berenca-
na menyurati Kejaksaan Negeri
Kota Tangerang terkait proses
penyelidikan kasus tersebut.

Penyebab lamanya pengung-
kapan kasus diduga karena belum
lengkapnya bukti untuk melaku-
kan penyelidikan. Walhasil, hi-
ngga kini belum ada seorang pun
yang ditetapkan sebagai tersang-
ka dalam kasus tersebut.

“Mungkin belum cukup buk-
ti. terkait ini Ombudsman Banten
akan surati Kejari Kota Tange-
rang untuk meminta penjelasan

dari pihak Kejari terkait perkem-
bangan penangangan pungli
bansos di Kota Tangerang,” ung-
kap Kepala ORI Perwakilan Ban-
ten, Dedy Irsan, ketika dihubu-
ngi SeputarTangsel.Com, Sabtu
18 September 2021.

Sebelumnya, Kepala Kejak-
saan Negeri Kota Tangerang, I
Dewa Gede Wirajana menjelas-

kan, saat ini pihaknya telah me-
lakukan pemeriksaan terhadap
35 orang saksi.

Hingga saat ini, Kejaksaan
Negeri Kota Tangerang masih
menghitung jumlah potensi ke-
rugian negara akibat insiden du-
gaan pemotongan bansos yang
disampaikan salah seorang warga
usai ditemui Menteri Sosial Tri

Rismaharini.
Namun, dirinya belum mau

mengungkapkan besaran poten-
si kerugian negara tersebut.

Para saksi yang diperiksa an-
tara lain berasal dari kalangan
masyarakat, TKSK, Distributor,
Dinas Sosial.

Sebelumnya, kasus dugaan
adanya pungli terungkap saat
Menteri Sosial Tri Rismaharini
melakukan inspeksi mendadak
ke Kota Tangerang 28 Juli lalu.

Di lokasi tersebut, salah se-
orang penerima bansos sempat
mengaku kepada Risma jika
mendapat pungutan sebesar Rp
50 ribu untuk uang kresek. Na-
mun, sehari setelahnya, penga-
kuannya berubah dan mengaku
bahwa ia tidak pernah dikenai
pungutan.

Pemerintah Kota Tangerang
pun telah meluncurkan nomor
hotline pengaduan untuk men-
cegah kasus tersebut tidak kem-
bali terjadi dan memastikan hak
penerima bansos sepenuhnya
diterima. (ist/red)

TABRAKAN MAUT DI CIPONDOH
Dua Pengendara Motor Tewas Seketika

Pengelolaan Fasilitas
Kesehatan Disorot Dewan

49 NAPI TEWAS TERBAKAR
Eks Kalapas Tangerang Siap Tanggung Jawab

DETIK.COM

Kota Tangerang (WB),—
Dua pengendara sepeda

motor tewas dalam tabrakan
maut yang terjadi di Jalan KH
Hasyim Ashari, Cipondoh,
Kota Tangerang, Banten, pada
Sabtu (18/9).

Kasubag Polres Metro
Tangerang Kompol Abdul
Rachim mengatakan korban
berinisial AP meninggal di
lokasi kejadian. Sedangkan MY
yang sempat dilarikan ke
Rumah Sakit Sari Asih,

Ciledug, akhirnya meninggal.
“Korban AP dibawa ke

Rumah Sakit Daerah Kabupa-
ten Tangerang untuk dilakukan
visum. WY yang mengalami
luka serius di bagian kaki
kanan, kaki kiri, dan kedua
tangannya sempat dilarikan ke
rumah sakit. Tapi tidak terto-
long karena lukanya cukup
parah,” jelas Abdul dikutip dari
Suarabanten.

Selanjutnya Abdul mene-
rangkan, awalnya WY melaju

dari arah Cipondoh menuju
Ciledug, Kota Tangerang. S
ementara AP dari arah
sebaliknya.

Menurutnya, penyebab
tabrakan yang terjadi pada
Sabtu dini hari itu akibat WY
yang kehilangan kendali
sehingga menabrak AP yang
sedang melintas dari arah
sebaliknya. “Di depan ruko
Green Village WY hilang
kendali sehingga menabrak AP
yang mengarah dari arah

berlawanan,” ujar dia.
Abdul menambahkan, WY

untuk sementara diduga
menjadi penyebab kecelakaan.
WY juga berkendara tanpa
Nomor Registrasi Kendaraan
Bermotor (NRKB).

“Dugaan sementara
penyebab kecelakaan, (WY)
berkendara tanpa NRKB
melanggar Pasal 310 (4) jo
106 (1) UULAJ Nomor 22
Tahun 2009,” ungkap dia.
(tnews/red)

Kota Tangerang (WB),—
Terkait peristiwa terbakar

yang menyebabkan 49 narapi-
dana tewas, Kepala Lembaga Pe-
masyarakatan (Lapas) Kelas 1 Ta-
ngerang nonaktif Victor Teguh
Prihartono mengaku siap berta-
nggung jawab secara pidana.

“Saya siap jika harus bertang-
gung jawab secara pidana. Bagian
dari risiko. Saya sadar betul kon-
sekuensi ini,” katanya dalam ke-
terangan pers, seperti yang di-
lansir dari Medcom, Minggu
(19/9).

Menurutnya, jabatan Kalapas
merupakan pemimpin yang
harus siap menerima konse-
kuanesi jika salah ataupun lalai.
“Sudah menjadi konsekuensi
sejak awal, dan tanggung jawab
yang harus dipikul pimpinan,”

katanya.
Dia berharap proses peme-

riksaan dan penyelidikan kasus

kebakaran dilakukan Dirjen Pe-
masyarakatan dan Polda Metro
Jaya dapat berjalan lancar. “Ini

satu bentuk pertanggungjawaban
(dinonaktifkan), sampai nanti
pembuktian. Masyarakat pasti
menanti informasi yang benar,”
jelasnya.

Dia menuturkan jika dirinya
telah diperiksa oleh Polda Metro
Jaya terkait kasus kebakaran itu.
Selain dirinya terdapat enam
pejabat di Lapas Tangerang
lainnya yang ikut diperiksa.

Menurut dia saat ini kondisi
Lapas Kelas I Tangerang itu su-
dah kembali normal pascakeba-
karan pada Rabu, 8 September
2021. “Kami percaya Tuhan me-
lihat dan melindungi teman-te-
man warga binaan yang diberi-
kan umur panjang. Saat ini ke-
adaan Lapas aman terkendali
tidak ada yang mengkhawatir-
kan,” jelasnya. (tnews/red)

Kota Tangerang (WB),—
Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kota Tangera-
ng menyoroti kaitan pengelo-
laan fasilitas kesehatan. Pemkot
Tangerang lewat Dinas Keseha-
tan diminta untuk belajar ke
daerah lain terkait hal tersebut.

Pengelolaan fasilitas untuk
meningkatkan pelayanan kese-
hatan bagi masyarakat. Hal itu
disampaikan Sekretaris Komisi
II DPRD Kota Tangerang, Ang-
graini Jatmika Ningsih.

Ia mencontohkan pengelo-
laan fasilitas kesehatan di Kabu-
paten Cianjur, Jawa Barat. Disa-
na dinobatkan sebagai salah
satu daerah yang dianggap ber-
hasil dalam hal tersebut.

“Di wilayah tersebut terda-
pat rumah sakit plat merah yang
berdiri megah, yakni RSUD Ci-
macan. Padahal, sebelumnya
rumah sakit tersebut hanyalah
puskesmas rawat inap,” ungkap
anggota legislatif yang akrab
disapa Mika ini.

Awalnya tambah Mika, fasi-
litas kesehatan tingkat pertama
itu naik status menjadi rumah
sakit tipe D. “Saat kami berkun-
jung kesana tahun ini, statusnya
sudah berganti menjadi Rumah
Sakit Umum daerah (RSUD),
tutur Mika.

Politisi PDI Perjuangan ini
menambahkan, dalam suatu
kesempatan pihaknya pernah
menyampaikan keberhasilan
transformasi yang dilakukan
RSUD Cimacan kepada Dinas

Kesehatan Kota Tangerang.
“Pada kegiatan hearing de-

ngan dinkes beberapa waktu
lalu, kami sampaikan kepala
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
Dinas Kesehatan Kota Tange-
rang, bu Dini, tentang keberha-
silan RSUD Cimacan. Saya me-
minta agar jajarannya mau be-
lajar tentang pengelolaan fasili-
tas kesehatan disana,” tutur Mika.

Ia menilai bila keberhasilan
RSUD Cimacan tidak lepas dari
manajemen pengelolaan fasili-
tas kesehatan yang baik. Mereka
juga tambah Mika, mau berjua-
ng keras meski saat itu terken-
dala terbatasnya anggaran.

“Jadi yang saya tahu, mereka
jemput bola ke pusat (pemerin-
tah pusat-red) hingga akhirnya
bisa mendapatkan anggaran
dari pusat. Kalau dilihat dari
APBD-nya, kan Kabupaten Ci-
anjur lebih kecil dari Kota Ta-
ngerang. Kenapa kita tidak bisa
seperti mereka,” ujar Mika.

Ia berharap Dinkes Kota Ta-
ngerang mau belajar dari RSUD
Cimacan dalam hal memper-
baiki manajemen pengelolaan
fasilitas kesehatan secara opti-
mal. kesehatan.

“Sekarang mau atau tidak
Dinkes Kota Tangerang berjua-
ng. Jangan karena sekali ditolak
terus berdiam diri dan pasrah.
Harus terus berupaya sampai
berhasil dong. Ini kan untuk ke-
pentingan masyarakat dalam
memaksimalkan layanan kese-
hatan,” tandas Mika. (bt/red)
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WARGA ANTUSIAS
Koramil 10 Sepatan Gelar Vaksinasi

SEMPAT DITUNDA

Akhirnya Pemkab Gelar
Pilkades 10 Oktober

DBMSDA Normalisasi Sungai dan Bangun Saluran Air

RAPBD-P Kabupaten
Tangerang Defisit Rp580,49 M

PMI Sediakan Layanan
Digital Donor Darah

Kab. Tangerang (WB),—
Demi memutus penyebaran

covid-19 serta penyebaran virus
secara berkelompok Koramil 10
Sepatan menggelar giat vaksinasi
di Desa Kampung Kelor, tepatnya
di gedung SDN Kampung Kelor
1 dengan kouta 1500 dosis, Mi-
nggu (19/9) kemarin.

Dalam giat vaksin tersebut
diinsisasi atau digagas oleh Pa-
ngdam Jaya, juga Kodim yang di-
laksanakan oleh Koramil 10 Se-
patan. Kegiatan ini tidak hanya
melayani warga Desa Kampung
Kelor saja untuk warga desa lain-
pun yang masih dalam wilayah
hukum Koramil 10 Sepatan di-
perbolehkan karena kouta vaksin
1500 dosis.

“Vaksinasi masal yang diko-
mandoi oleh Koramil 10 Sepatan
yang dipimpin Kav Inp H. Agus
Alim Siregar yang awalnya difo-
kuskan untuk untuk para pelajar.
Sehubungan karena jumlah
pelajar kurang dari kouta maka
dialihkan ke Masyarakat Desa
Kampung Kelor bagi warga yang
belum di vaksin,” urai Kepala
Desa Kampung Kelor Ade Her-
yandi di lokasi vaksinasi.

Lebih lanjut dia mengatakan,
syukur alhamdulillah pelaksanaan
vaksinasi di Desa Kampung Kelor

dalam proses pelaksanaannya
dapat berjalan aman dan lancar
sesuai protokol kesehatan (prokes)
yang ada dalam pelaksanaan vak-
sinasi. “Intinya saya selaku Kepala
Desa sangat mendukung dan kami
dari pihak Desa hanya memfasi-
litasi saja sementara tenaga medis
semua dari pihak Koramil 10 Se-
patan,” ucapnya.

Masih menurut Kades Kam-
pung Kelor, Ade Heryandi bahwa

pelayanan vaksin untuk masya-
rakat di Desa Kampung Kelor
umumnya untuk wilayah Kecama-
tan Sepatan Timur yang digagas
oleh Koramil 10 Sepatan. “Kami
selaku kepala desa sangat meng-
apresiasi vaksinasi tahap 1 ini dan
tentunya sangat membantu bagi
warga kami,” imbuhnya.

Sementara itu Gunawan sela-
ku Babinsa Desa Kampung Kelor
menjelaskan bahwa, kegiatan vak-

sinasi yang digagas oleh Pangdam
Jaya juga Kodim yang dilaksa-
nakan oleh Koramil 10 Sepatan.
“Kami ucapkan terima kasih
kepada Kepala Desa Kampung
Kelor yang sudah memfasilitasi
kegiatan vaksinasi ini semoga
dengan adanya vaksin di Desa
Kampung Kelor dan Desa Pondok
Kelor dapat memutus penyebaran
virus secara berkelompok,” tutup-
nya. (sol/ags/atm)

Tigaraksa (WB),—

Akhirnya Pemerintah
Kabupaten Tangerang
memastikan pelaksana-
an Pemilihan Umum
Kepala Desa (Pilkades)
serentak akan berlang-
sung pada Minggu 10
Oktober 2021. Pelaksa-
naan tersebut, diundur
dari jadwal yang ditetap-
kan sebelumnya pada 18
Juli 2021.

“Berdasarkan hasil rapat For-
kompimda ditetapkan 10 Okto-
ber,” kata Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat di Pemerin-
tah Desa (DPMPD) Kabupaten
Tangerang, Dadan Gandana
dikonfirmasi, Sabtu (18/9).

Dadan mengungkapkan,
mundurnya pelaksanaan Pilka-
des di wilayah itu, sebab adanya
Pandemi Covid-19 yang pada Juli
lalu angka kasus aktif penula-
rannya sedang tinggi dan saat ini

dalam status zona kuning.
“Untuk tahapan pilkades

semuanya sudah, hanya tinggal
menunggu pencoblosan,” terang
kepala seksi fasilitasi pembang-
unan desa DPMPD Kabupaten
Tangerang, Sugianto Ali.

Dia menjelaskan, pelaksana-
an Pilkades tahun 2021 diikuti
oleh 77 desa dari 26 wilayah ke-
camatan se-Kabupaten Tange-

rang. Sementara, untuk provinsi
Banten, ada 4 kabupaten yang
melaksanakan Pilkades di tahun
ini, di antaranya Kabupaten Ta-
ngerang, Lebak, Serang, Pandeg-
lang dan Serang.

“Berdasarkan saran dan ara-
han dari Polda Banten, diatur
jadwal dari 4 wilayah kabupaten
tersebut, agar tidak bersamaan.
Dan kabupaten Tangerang, 10

Oktober 2021. Tinggal menung-
gu keputusan Kemendagri dan
melihat juga perkembangan ka-
sus Covid-19,” jelas dia.

Sebelumnya Bupati Tange-
rang, A. Zaki Iskandar memu-
tuskan menunda pelaksanaan
Pilkades karena pemerintah
pusat melakukan kebijakan
PPKM Darurat pada Agustus
lalu. (mdk/atm)

Koramil 10 Sepatan berpose bersama Kepala Desa Kampung Kelor Ade Heryandi (baju putih) didampingi
para siswa SMP Negeri 3 Sepatan Timur.

Tigaraksa (WB),—
Pemkab Tangerang lakukan

normalisasi sungai dan bangun
saluran air Pemerintah Kabupa-
ten (Pemkab) Tangerang, Banten
melalui Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air (DBMSDA)
melakukan normalisasi beberapa
sungai dan membangun saluran
air pada tahun 2021.

Kepala Bidang Sumber Daya
Air pada DBMSDA Kabupaten
Tangerang, Dedi Sukardi di Ta-
ngerang, Sabtu mengatakan, da-
lam kegiatan peningkatan Irigasi
dilakukan pada tahun ini hanya
sekitar 22 yang terealisasi, dari
62 kegiatan yang direncanakan.

“Sebagian kegiatan pening-
katan sungai dan saluran air ter-
kena refocusing atau pengurang-
an anggaran kegiatan untuk pe-
nanganan Covid-19,” katanya.

Adapun sungai yang telah
dilakukan normalisasi diantara-
nya seperti peningkatan Sungai
Cimaneuh, sungai Cisiang, su-
ngai Cipayeun, sungai Cikolear,
sungai Ciketapang, sungai Ci-
kait, sngai Curanjieun dan su-
ngai Cikepuh.

“Jadi dari rencana 62 kegia-
tan normalisasi itu hanya 22 saja
yang terlaksana,” katanya.

Sementara, Kepala DBMSDA
Kabupaten Tangerang, Slamet

Budi menambahkan, saat ini pi-
haknya telah menyelesaikan
pembangunan peningkatan su-
ngai Solear. Dari Peningkatan
kapasitas saluran irigasi yang
diproyeksikan dapat memenuhi
layanan Daerah Irigasi lahan
pertanian di Kecamatan Cisoka
dan Kecamatan Solear.

“Dengan demikian bendu-
ngan yang dibangun dengan
biaya besar dapat memberikan
manfaat yang nyata di mana air
akan mengalir sampai ke sawah-
sawah milik petani,” katanya

Ia berharap, pembangunan
jaringan irigasi dapat mening-
katkan produktivitas sektor per-

tanian yang merupakan salah
satu lumbung pangan nasional.

Untuk mendukung sektor per-
tanian, pihaknya telah memba-
ngun drainase yang ada di Jalan
Pemda Kabupatem Tangerang
dan pelebaran untuk penangan-
an genangan air dengan melaku-
kan kegiatan crossing (Sodetan).

“Kita sudah buat sodetan
yang pertama di depan Bizlink
yang kedua di sebrang dekat de-
ngan Bizzpoint, jadi itu yang kita
lakukan penanganan yaitu cross-
ing di beberapa titik dengan pe-
masangan saluran beton dengan
lebar 2 meter sepanjang 78 me-
ter,” kata dia. (ant/atm)

Tangerang (WB),—
Palang Merah Indonesia

(PMI) Kabupaten Tangerang di
Provinsi Banten menyediakan
fasilitas pelayanan berbasis di-
gital untuk memudahkan pen-
donor darah.

Kepala Unit Donor Darah
PMI Kabupaten Tangerang
Zaenal Muttaqien mengatakan
melalui aplikasi SIDONI warga
bisa mencari tempat layanan do-
nor darah serta mendaftar men-
jadi pendonor darah via daring.

“Dia bisa datang ke tempat
donor seperti yang ada di sini,
bawa ponselnya, tinggal di-
scan,” kata Zaenal di Tangerang,
Sabtu, 18 September 2021. Data
akan otomatis langsung terbaca
sistem dan pendonor tinggal
melakukan donor darah. Ini
akan mempermudah PMI dan
pendonor saat donor darah.

Pandemi Covid-19 berdam-
pak pada penurunan signifikan
jumlah pendonor sehingga PMI
kesulitan memenuhi kebutu-
han darah. “Pendonor turun
drastis, hampir 50 persen, se-
dangkan kebutuhan darah terus
ada, sehingga mengakibatkan
adanya ketimpangan,” ujar dia.

Bupati Tangerang Ahmed
Zaki Iskandar mengatakan bah-
wa fasilitas pelayanan PMI su-
dah meningkat. “Di sini mesin
mesinnya sudah canggih dan
bisa langsung memproses, ter-
masuk plasma konvalesen yang
dibutuhkan pada saat penang-
anan Covid-19.”

Pada peringatan hari ulang
tahun PMI, Bupati berharap
PMI terus meningkatkan kuali-
tas pelayanan bagi pendonor
dan pasien yang membutuhkan
donor darah. (tmp/atm)

Wakapolresta Tinjau
Vaksinasi oleh Partai Golkar

Tigaraksa (WB),—
Wakapolresta Tangerang

AKBP Leonard M Sinambela
meninjau pelaksanaan vaksi-
nasi yang diselenggarakan oleh
DPD I Partai Golkar Kabupaten
Tangerang di Sekretariat Partai
Golkar di Desa Matagara, Keca-
matan Tigaraksa, Kabupaten
Tangerang, Sabtu (18/9).

Vaksinasi menyasar masya-
rakat Kabupaten Tangerang dan
masyarakat yang berada di seki-
tar Sekretariat Partai Golkar.
Serta kader Partai Golkar Kabu-
paten Tangerang.

Pada kegiatan itu, hadir
Ketua DPD I Partai Golkar Ka-
bupaten Tangerang Mad Romli
yang juga menjabat sebagai
Wakil Bupati Tangerang.

Pada kegiatan itu, Leonard
memberikan imbauan kepada
masyarakat yang menjadi peser-
ta vaksinasi untuk selalu disiplin
melaksanakan protokol keseha-
tan. “Kami imbau masyarakat
untuk tetap disiplin protokol

kesehatan baik saat melaksana-
kan vaksinasi atau saat aktivitas
lainnya,” kata Leonard.

Leonard mengapresiasi an-
tusias masyarakat untuk meng-
ikuti program vaksinasi. Ia ber-
harap, dengan vaksinasi masya-
rakat memiliki kekebalan tubuh
sehingga membentuk herd im-
munity atau kekebalan bersama.

Ia juga mendorong masyara-
kat yang belum melaksanakan
vaksinasi untuk segera mendaf-
tar agar dapat menerima dosis
vaksin. Leonard menambah-
kan, vaksinasi merupakan salah
satu upaya untuk memutus mata
rantai penyebaran Covid-19.

“Vaksinasi merupakan salah
satu ikhtiar kita bersama untuk
terhindar dari potensi terpapar
Covid-19,” terangnya.

Kegiatan pengamanan vak-
sinasi, kata Leonard, merupa-
kan atensi Kapolresta Tangera-
ng Kombes Pol Wahyu Sri Bin-
toro sebagai dukungan percepa-
tan vaksinasi. (**/atm)

Tigaraksa (WB),—
Pemerintah Kabupaten Ta-

ngerang meminta tambahan
anggaran dengan kenaikan se-
kitar 7,40% dari Rp5,79 triliun
pada APBD 2021 menjadi Rp6,-
22 triliun di APBD Perubahan
(APBD-P) dengan defisit sebe-
sar Rp580,49 miliar.

Usulan penambahan angga-
ran tersebut  disampaikan Wa-
kil Bupati Mad Romli mewakili
Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Tangerang dalam rapat
paripurna penyampaian peng-
antar Nota Keuangan Rancang-
an APBD-P (RAPBD-P) 2021 di
DPRD setempat, Kamis (16/9).

Pada struktur RAPBD-P 2021
ini pemkab menargetkan penda-
patan daerah Rp5,64 miliar atau
naik 3,17% dibanding APBD
2021 sebesar Rp5,46 triliun. Ke-
naikan tersebut berasal dari pen-
dapatan asli daerah (PAD) yang
terkumpul hingga Rp2,60 triliun,
transfer dari pemerintah pusat 
mencapai Rp2,72 triliun, ditam-
bah pendapatan daerah yang
syah Rp310,53 miliar.

Sementara dalam RAPBD-
P 2021 tersebut untuk anggaran
belanjanya pihak pemkab me-
ngusulkan sebesar Rp6,22 trilun
yang akan digunakan bagi kebu-
tuhan belanja operasi Rp4,24
triliun dan belanja modal yang
dialokasikan Rp1,158 triliun.

Kemudian terdapat rencana
anggaran tak terduga hingga
Rp136,61 miliar serta belanja
transfer senilai Rp680,44 miliar.
Terkait anggaran tak terduga itu,

menurut Mad Romli, nantinya
dimanfaatkan untuk penangan-
an pandemi Covid-19 dan dam-
paknya serta kejadian darurat.

Wabup tak memungkiri de-
ngan besaran target pendapatan
dan kebutuhan belanja, maka
RAPBD-P 2021 mengalami de-
fisit Rp580,49 miliar. Kekura-
ngan anggaran ini melonjak
dibanding rencana defisit sela-
ma tahun berjalan yang ditarget
Rp324,99 miliar.

“Defisit tersebut akan dibia-
yai dari dana sisa lebih perhitu-
ngan anggaran (SiLPA) tahun
2020 sesuai hasil audit BPK RI
sebesar Rp535,49 miliar dan
penerimaan piutang bagi hasil
pajak Provinsi Banten tahun
2020 senilai Rp45 miliar,” jelas
Romli dalam pengantar nota
keuangan RAPBD-P 2020 di ra-
pat paripurna DPRD.

Anggota Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Tangerang,
Muhammad Amud, menilai,
besaran RAPDB-P yang diaju-
kan pemkab sudah sesuai deng-
an perubahan kebijakan umum
anggaran (KUA) dan prioritas
plafon anggaran sementara
(PPAS) yang disepakati bersama
antaran legislatif dan eksekutif.

“Karena buku nota keuang-
an dan RAPBD-P 2021 berikut
lampiran-lampirannya baru 
disampikan ke dewan, tentu kami
harus pelajari dahulu, melaku-
kan pendalam,  bahkan juga pe-
najaman program yang akan
dibiayai melalui APBD-P tadi,”
imbuh Amud. (tdc/atm)
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2.181 BIDANG TANAH BELUM BERSERTIPIKAT

PTSL Pondok Aren Membengkak

Beberapa Sekolah Akui Koperasinya Belum Berbadan Hukum

Ribuan Santri Telah Divaksin

Pajak Daerah Mulai Meningkat

Pelatihan Pemulasaran Jenazah KUA Pondok Aren

Pondok Aren (WB),—

Jumlah warga Kecamatan Pondok Aren Kota
Tangerang Selatan yang belum menerima sertipikat
tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) sejak 2017 lalu membengkak.

Sebelumnya pihak kecama-
tan melaporkan hanya di angka
1.331 saja namun kini bertam-
bah menjadi 2181 orang. Mem-
bengkaknya angka tersebut ter-

ungkap dalam rapat koordinasi
bersama Komisi l DPRD Tangsel,
camat dan para lurah ke Keca-
matan Pondok Aren.

Rapat membahas terkait sin-

kronisasi nama dan alamat war-
ga yang mengajukan sertifikasi
tanah melalui program tersebut.

“Ketika saya kroscek ulang
bersama dewan, ada peningkatan
yang cukup signifikan. Nambah
850-an, jadi 2.181,” kata Sekreta-
ris Kecamatan Pondok Aren,
Andi Setiawan kepada wartawan.

Jumlah tersebut bisa saja ber-
tambah karena ada beberapa lu-
rah yang tidak hadir mengikuti
rapat koordinasi tersebut. Deng-

an begitu, ia belum bisa meneri-
ma data dari kelurahan- kelura-
han yang tidak hadir itu.

“Nanti datanya akan kita ki-
rim susulan, tadi pak dewan juga
mencatat semua data-datanya,”
ungkapnya.

Andi menjelaskan rata-rata
permasalahan sertifikasi tanah
warga yang didaftarkan melalui
PTSL itu, di antaranya masalah
bidang tanah yang tidak ditemu-
kan, Bea Perolehan Hak atas Ta-

nah dan Bangunan (BPHTB)
belum dibayar dan belum men-
dapatkan tanda tangan ahli waris
bagi pemohon PTSL. “Inti per-
masalahannya itu, jadi titik bi-
dang tidak ditemukan, BPHTB
belum dibayar sama ahli waris
belum tanda tangan,” ujarnya.

Anggota Komisi l DPRD Ta-
ngsel Rizki Jonis mengatakan
pihaknya akan terus melakukan
sinkronisasi data yang ada di ma-
sing-masing kecamatan di Kota

Tangsel terkait tanah masyarakat
yang di daftarkan melalui prog-
ram PTSL.

“Kalau memang ada penam-
bahan angka, kita akan sampai-
kan lagi ke BPN bahwa data di
Pondok Aren ada penambahan.
Intinya kita mau menyelesaikan
berapapun data di kelurahan-
kelurahan seluruh Tangsel. Kita
ingin menyelesaikan permasala-
han masyarakat terkait PTSL,”
pungkasnya. (*/Red)

Tangsel (WB),—
Berdasarkan penelusuran

dibeberapa sekolah negeri di
Kota Tangerang Selatan
(Tangsel), didapati beberapa
koperasi sekolah yang menjual
seragam ternyata belum
berbadan hukum.

Seperti SMA Negeri 9 Kota
Tangsel, dimana badan
hukum koperasi masih sedang
diproses sejak tahun 2017.

“SMA Negeri 9 sedang
diproses ijin Koperasinya
sejak 2017. Kita hanya
menjual batik, baju olahraga
dasi juga atribut, saya seh
belum tau harganya sekitar
600 ribu rupiah kalau tidak
salah,” ungkap Wakil Kepala
Sekolah SMA Negeri 9
Mochamad Hidayat saat
ditemui.

Selanjutnya, diakui oleh
pihak SMPN 4 Tangsel,
SMPN 15 Tangsel, dan SDN
Paku Jaya 01,SDN Pondok
Jagung 05 bahwa, koperasi
mereka juga belum memiliki
badan hukum.

“Anggota kita ada 60an
orang, ya koperasi kami belum
ada ijin, yang kita jual batik,
pakaian olahraga dan atribut
sekolah. Harga bervariasi ada
yang satu jutaan ada juga yang
tujuh ratus ribu,” terang ketua
Koperasi Sekolah SMP Negeri
4 Tangsel, Iim Ibrahim.

Untuk diketahui, dari

informasi yang berhasil
dihimpun, baru sembilan
sekolah yang koperasinya

sudah berbadan hukum. Dari
sembilan koperasi, terdapat 5
koperasi di SMP, 1 koperasi di

SMA, 3 koperasi di SMK.
Disisi lain, koperasi-

koperasi sekolah tersebut

menjual seragam dengan
harga terbilang tinggi.
Sementara dipasaran, satu stel

seragam paling tinggi dipatok
200 ribu rupiah oleh peda-
gang. (Her/red)

Pondok Aren (WB),—
Kewajiban umat Islam terha-

dap jenazah ada empat yaitu, me-
mandikan, mengkafani, men-
shalatkan, dan menguburkan,
hukumnya fardhu kifayah. Kese-
muanya perlu pemahaman baik
teori maupun praktiknya.

Hal ini disampaikan Kepala
KUA Pondok Aren Khaeruddin,
saat menyelenggarakan Bimbing-
an Teknis Pemulasaran Jenazah
yang dilaksanakan di Mesjid Bai-
turrahmah Kelurahan Pondok
Pucung, Kecamatan Pondok Aren,
Tangerang Selatan, (Tangsel).

Kepala KUA Pondok Aren
Khaeruddin mengatakan, “Me-
mandikan jenazah harus deng-
an peralatan lengkap dan aman
dari tertular penyakit, diteruskan
praktek mengkafani jenazah wa-

nita dan laki–laki, mensholatkan,
dan menguburkan,” ungkapnya.

Untuk tetap menjaga nilai –
nilai ajaran agama, terutama ba-
gaimana memperlakukan orang
islam yang meninggal, harus ada
pemahaman kepada masyarakat
bahwa pemulasaran jenazah
menjadi kewajiban bersama.

“Tahun ini, jumlah peserta-
nya sebanyak 20 orang perwaki-
lan dari setiap mesjid yang ada
di kelurahan Pondok Pucung.
Bekerjasama dengan majelis
wakil cabang Nahdathul Ulama
(MWC-NU) Pondok Aren,” kata
Khaeruddin, saat di kantornya.

Tugas KUA, bukan hanya se-
kitar pencatatan nikah dan wa-
kaf, “Tugas KUA, juga melakukan
fungsi penyuluhan dan bimbi-
ngan keagamaan pada masya-

rakat. Selain itu, memiliki tugas
melaksanakan bimbingan mana-
sik haji sebagaimana diatur da-
lam regulasi,” tuturnya.

Ketua Panitia Yusuf menje-
laskan pelatih pemulasaran je-
nazah angkatan pertama digelar
hari Minggu 12 September 2021.
Pesertanya laki–laki 16 orang dan
perempuan 4 orang merupakan
perwakilan pengurus masjid dan
ibu-ibu majelis ta’lim.

“Pelatihan pemulasaran je-
nazah tidak hanya untuk petugas
instalasi kamar mayat RSUD.
Harus ada pemahaman kepada
masyarakat bahwa pemulasaran
jenazah menjadi kewajiban ber-
sama. Kita berharap sesama umat
Islam bisa memulasaran jenazah
tanpa bergantung kepada petu-
gas,” pungkasnya. (btc/red)

Tangsel (WB),—
Banyaknya pelonggaran da-

lam Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Level 3 berdampak besar terha-
dap pundi-pundi ekonomi. Sebe-
lumnya saat angka Covid-19
meroket membuat nyaris lumpuh
akibat pengetatan gerak manusia.

“Indikator dari kelonggaran
itu adalah dari pajak daerah,” kata
Wali Kota Tangerang Selatan
(Tangsel), Benyamin Davnie di
Cirendeu, Kecamatan Ciputat
Timur, kemarin.

Sekarang pemasukan pajak

daerah per hari ada peningkatan.
Pada masa PPKM Level 4 angka-
nya dikisaran Rp200-500 juta.

Benyamin sebutkan, seka-
rang sudah mulai di angka Rp2
hingga 5 millar per hari. Penda-
patan asli daerah tersebut masuk
dari pajak hotel, restoran, rekla-
me, dan beberapa sektor pajak
lainnya. “Alhamdulillah ini akan
terus kita lihat perkembangan-
nya sepanjang tidak menimbul-
kan klaster baru,” ujarnya.

Benyamin bilang memasuki
PPKM Level 3 ini dengan indika-
tor-indikator makro yang banyak

menurun. Banyaknya pelongga-
ran-pelonggaran tentunya ber-
dampak besar (multiplayer ef-
fect) yang besar.

Baginya mungkin ini diskresi
daerah contohnya pesta pernika-
han. Ketentuan itu diatur dalam
surat edaran wali kota, seperti
acara persen akad nikah, khitanan
diatur dengan pembatasan. “30
undangan, juga memang tidak
makan di tempat. Tapi tripic effek
dari situ cukup besar. Ada cateri-
ng, tukang tenda, MC dan lain
sebagainya,” papar Benyamin.
(k6/red)

H. Benyamin
Davnie, Walikota
Tangsel.

Pondok Aren (WB),—
Hampir seluruh santri di

Pondok Pesantren Al Amanah Al
Gontory, Parigi Baru, Pondok
Aren, Tangsel telah menerima
vaksinasi lanjutan atau vaksin
dosis kedua, Sabtu (18/9/2021).

Hal ini berkat dukungan dari
Badan Intelijen Negara (BIN)
Daerah Banten yang membantu
percepatan vaksin di wilayah
Banten, khususnya Tangsel.

Kepala BIN Daerah Banten,
Brigjen TNI Cahyono Cahya

Angkasa menjelaskan, jika hari
ini total ada 2.300 dosis untuk
santri pondok pesantren dan
warga sekitar.

“Hari ini kita melaksanakan
vaksinasi baik di pondok pesan-
tren dan door to door di sekitar
pondok pesantren. Sekitar 2000
dosis untuk vaksin lanjutan dan
ada menyusul 300 dosis untuk
tahap 1, sehingga jumlah keselu-
ruhan di Tangsel 2300,” ujar
Cahyono dalam keterangannya,
Sabtu (18/9).

Lanjut Cahyono, dengan
percepatan vaksinasi untuk usia
12 tahun ke atas, diharapkan
mampu membentuk herd immu-
nity dan memenuhi target peme-
rintah di akhir tahun 2021.

“Dengan adanya vaksin satu
bagi masyarakat yang ingin di-
vaksin, sangat baik sehingga ce-
pat membentuk herd immunity.
Sehingga harapan pemerintah
di akhir 2021 sekitar 70-80 per-
sen seluruh masyarakat bisa di-
vaksin,” bebernya. (plp/red)



SENIN, 20 SEPTEMBER 2021
EDISI 1931 TAHUN 18WARTA BANTEN6 LEBAK

Pemkab Ciptakan Iklim Kondusif
Lebak (WB),—

Pemerintah Kabupa-
ten Lebak terus berupaya
menciptakan iklim yang
kondusif dimasyarakat.
Lantaran, modal utama
dalam melaksanakan
pembangunan adalah
terciptanya lingkungan
yang aman, nyaman dan
tentram. Untuk itu, demi
menciptakan iklim yang
kondusif, pemerintah
mengajak elemen
masyarakat untuk
bersama sama menjadi
agen guna melawan
segala bentuk kegiatan
yang berpotesi memecah
belah warga.

“Kita bersyukur di Lebak ini
masih dikategorikan daerah
yang aman. Silahkan kita bukti-
kan jalan sendirian dimalam
hari, tidak ada gangguan Kam-
tibmas yang berarti. Itu semua
dikarenakan Pemkab selalu ber-
sinergi dengan semua pihak, ter-
masuk juga menggelar acara so-
sialiasasi wawasan kebangsaan
tingkat mahasiswa ini,”kata Alka-
dri, Asissten daerah (Asda) 1 Bi-
dang Pemerintahan, ketika mem-
berikan sambutan pada acara
pendidikan wawasan kebangsa-
an, yang digelar oleh kantor Ban-
kespol Lebak, di Sekolah Tinggi
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(STISIP), kemarin.

Situasi di Lebak ini kata Al-
kadiri, tentu saja lebih beruntu-

ng. Karena, berdasarkan penga-
lamannya di Kalimantan, setiap
saat ada saja konflik yang terjadi
dimasyarakat yang diakibatkan
oleh permasalahan yang tidak je-
las asal usulnya. “Di daerah lain,
ada saja konflik dimasyarakat.
Dan tidak jelas asal usul perma-
salahanya,”ujar Alkadri.

Kata Alkadri, terutama pada
masa Pandemi Covid 19 ini, ba-
nyak cara dilakukan oleh pihak pi-
hak tidak bertanggung jawab
yang ingin menjadikan situasi
menjadi tidak nyaman dimasya-

rakat. Semisal melontarkan berita
hoax agar warga tidak melakukan
vaksinasi, karena efek yang ditim-
bulkan setelah vaksin sangat
membahayakan bagi kesehatan.

Tentu saja berita hoak yang
dilontarkan tersebut harus dila-
wan oleh semua pihak, mulai
dari mahasiswa, akademisi, TNI,
Polri, Pers dan unsur lainnya.
Lantaran, jika perlawanan terha-
dap hoax dilakukan secara bersa-
ma sama, maka hasilnya akan
lebih mudah.

“Kita butuh campur tangan

elemen masyarakat untuk mena-
ngkal semua jenis permasalahan
yang ditimbulkan oleh berita
hoax,”tambah Alkadri lagi.

Agus Sudrajat, Plt Kepala Ba-
dan Kestuan Bangsa dan Politik
(Bankespol) Kabupaten Lebak
menjelaskan, acara kegiatan
pendidikan wawasan kebangsa-
an ini digelar dalam rangka im-
plementasi peraturan menteri
dalam negeri nomor 71 tahun
2012 tentang pedoman pen-
didikan wawasan kebangsaan
dan pelaksanaan program kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik (Bankespol) tahun 2021.

Pihaknya, perlu kiranya me-
neyelenggarakan kegiatan pe-
rumusan kebijakan teknis dan
pemantapan pelaksanaan bida-
ng ideologi Pancasila dan karak-
ter kebangsaan dalam rangka
peningkatan kesadaran masya-
rakat akan nilai nilai luhur bu-
daya bangsa mengenai pendidi-
kan wawasan kebangsaan ting-
kat mahasiswa.

“Kenapa tingkat mahasiswa?
Karena kami menilai mahasiswa

adalah agen perubahan. Sehing-
ga, out put dari kegiatan ini da-
pat disampaikan dengan baik
dan cedas kepada masyarakat,”
kata Agus.

Agus menjelaskan, acara wa-
wasan kebangsaan tingkat ma-
hasiswa ini diikuti oleh 50 peser-
ta dan melibatkan narasumber
dari berbagai elemen diantaranta
dari unsur Kepolisian yang diba-
wakan oleh Bripka Moh Arifudin,
Ketua STISP, Harist Hijrah Wicak-
sono, unsur pers yang diwakili
oleh ketua PWI Lebak. (mas/red)

Asisten daerah (Asda) 1 Pemkab Lebak saat memberikan sambutan.

PKB Lebak Targetkan 9 Kursi di DPRD

TOL SERANG-PANIMBANG
Tumbuhkan Ekonomi Baru
Lebak (WB),—

Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Lebak optimistis pembang-
unan Jalan Tol Serang-Panim-
bang, selain mempercepat Kawa-
san Ekonomi Khusus (KEK), juga
berdampak terhadap pertumbu-
han ekonomi baru bagi masya-
rakat Kabupaten Lebak.

“Kami meyakini tingkat kese-
jahteraan masyarakat meningkat
dengan adanya jalan tol itu, “ kata
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten
Lebak, Yosep Muhammad Holis
kepada wartawan, kemarin.

Pembangunan Jalan Tol Se-
rang-Panimbang memberikan
efek berganda (multiplier effect)
luar biasa terhadap pertumbuhan
ekonomi lokal, selain juga me-
nyerap ribuan tenaga kerja bagi
warga sekitar. Selain itu, kata
Yosep, pembangunan juga men-
yumbangkan pendapatan do-
mestik regional bruto (PDRB)
sekitar dua persen.

Yosep mengatakan, kehadi-
ran Tol Serang-Panimbang bisa

dipastikan melepaskan status
Kabupaten Lebak dari keterting-
galanya. Di samping itu, juga da-
pat mengatasi urbanisasi ke luar
daerah dan tenaga migran ke luar

negeri. Hal itu karena di Kabupa-
ten Lebak ada lapangan peker-
jaan baru.

Bahkan, kata dia, Kecamatan
Cileles akan menjadi kawasan

pertumbuhan ekonomi baru
dengan berdiri Kawasan Industri
Terpadu (KIT) seluas 3.000 hek-
tare. Di kokasi KIT, nantinya ba-
nyak investor menanamkan mo-
dalnya untuk pengembangan
usaha pengelolaan perikanan,
peternakan, perkebunan, pari-
wisata dan pertambangan.

“Kami berharap pembang-
unan jalan Tol Serang-Panimba-
ng yang dibangun PT WIS bisa
secepatnya rampung,” kata Yosep.

PT Wijaya Karya Serang Pa-
nimbang (WSP) sebagai entitas
anak WIKA merupakan Badan
Usaha Jalan Tol (BUJT) berdasar-
kan perjanjian pengusahaan jalan
tol (PPJT) pada 22 Februari 2017.

Pembangunan Tol Serang-
Panimbang dikerjakan melalui
skema kerja sama pemerintah
dan badan usaha (KPBU) yang
terdiri atas tiga seksi, yaitu Seksi
1 sepanjang 26,5 kilometer (km)
Serang-Rangkasbitung, Seksi 2
sepanjang 24,17 km Rangkas-
bitung-Cileles, dan Seksi 3 se-
panjang 33 km Cileles-Panim-
bang. (mas/red)

Yosep Muhammad Holis, Kepala DPMPTSP Kabupaten Lebak.

Lebak (WB),—
Dewan Pengurus Cabang

(DPC) Partai Kebangkitan Bang-
sa (PKB) Kabupaten Lebak me-
nargetkan 9 kursi di DPRD Le-
bak. Target tersebut lebih tinggi
dari perolehan kursi di Pemi-
lihan Umum (Pemilu) 2019 lalu.

Hal itu disampaikan Ketua
DPC PKB Lebak, Acep Dimyati
pada acara workshop penguatan
peran struktur DPAC Dapil 1 dan
6, bertempat di Resto Andika

Rangkasbitung, Sabtu 18 Sep-
tember 2021.

Dijelaskan Acep, acara work-
shop ini sangatlah penting. Pa-
salnya, sebagai langkah partai
mempersiapkan Pemilu 2024
mendatang.

Kata dia, untuk mencapai tar-
get dibutuhkan kebersamaan de-
ngan penguatan struktur partai
mulai dari pengurus tingkat
Kabupaten, Kecamatan sampai
pengurus tingkat RT/RW.

“Dalam workshop ini, kami
mengajak kepada seluruh kader
dan pengurus untuk beristiko-
mah di PKB. Pengurus harus
menjadi bagian dari perjuangan
partai yang digagas oleh para alim
ulama dan kiyai NU,” ujar Acep.

Masih kata Acep, walau pesta
demokrasi serentak 2024 masih
tiga tahun lagi, namun target per-
olehan kursi ini kian digaungkan
ke publik.

“Target ini sangat realistis,

mengingat partai telah tumbuh
dan kuat secara natural dalam
denyut perjuangan ke-Islam-an,
kebangsaan dan ke-Imdonesia-
an,” pungkasnya.

Kata Acep, komitmen akan
membuat PKB kokoh dan tidak
goyah oleh keadaan apapun.

“PKB akan hadir menjadi so-
lusi, PKB akan jadi kekuatan ter-
akhir untuk jadi solusi,” kata Acep
yang juga Wakil Ketua Komisi lll
DPRD Lebak. (FB/red)

KONI Malingping Nilai Cabor
Bulutangkis Potensial

Lima Hektare Sawah
di Lebak Puso

Lebak (WB),—
Guna memantau bakat-ba-

kat cabang olahraga (cabor) Bu-
lutangkis, Komite Olahraga Na-
sional Indonesia (KONI) Kor-
cam Malingping bertandang ke
PBSI setempat di GOR Bulu-
tangkis Malingping Jum’at (17/
09) malam.

Ao Wahyudi, Ketua KONI
Korcam Malingping mengaku
kedatangannya disambut baik
oleh Ketua PBSI Malingping
dan atlit-atlit bulutangkis yang
sedang melakukan latihan.

“Alhamdulillah silaturahmi
dengan atlit PBSI disambut ha-
ngat oleh ketua PBSI Maling-

ping Haji Alin,” kata Ao kepada
wartawan.

Selain itu, Ao Wahyudi ber-
harap agar para atlit semangat
dan selalu giat berlatih karena
memiliki potensi. “Di lapangan
ini banyak sekali atlit-atlit ber-
potensi. Saya yakin atlit kita nan-
ti ke depannya bisa membawa
nama baik Kecamatan Maling-
ping Kabupaten Lebak,” katanya.

KONI Korcam Malingping
dan Ketua PBSI Malingping
berkomitmen untuk memaju-
kan Cabor Bulutangkis dan
mencetak bibit-bibit berpoten-
si untuk mengharumkan nama
daerah. (mas/red)

Lebak (WB),—
Dinas Pertanian Kabupaten

Lebak, mencatat ada seluas 147
hektare sawah terendam banjir
dan di antaranya lima hektare
di Rangkasbitung puso.

“Kerugian akibat puso itu
sebesar Rp50 juta dengan biaya
produksi rata-rata Rp10 juta per
hektare,” kata Kepala Dinas Per-
tanian Kabupaten Lebak Rah-
mat Yuniar kepada wartawan
Sabtu (18/9).

Areal persawahan di Kabu-

paten Lebak yang terendam
banjir seluas 147 hektare terdiri
dari Kecamatan Cibadak seluas
110 hektare dan Rangkasbitung
37 hektare. Tanaman padi yang
tergenang banjir tesebut ber-
umur 45-90 hari setelah tanam
(HST) .

Areal tanaman padi yang
gagal panen itu disebabkan te-
rendam banjir hingga dua hari.

Selama ini, kata dia, kekua-
tan tanaman padi hanya seha-
rian dan jika lebih dua hari di-
pastikan batang tanaman padi
membusuk. “Semua lahan sa-
wah yang puso itu akan men-
dapat bantuan benih agar Okto-
ber mendatang sudah melaku-
kan gerakan percepatan tanam,”
kata Rahmat.

Sementara itu, Rahadi, se-
orang petani di Blok Sentral Ke-
lurahan Rangkasbitung Barat
Kabupaten Lebak mengatakan
pihaknya sangat terpukul tana-
man padi siap panen, namun te-
rendam banjir hingga tiga hari.

Saat ini, batang tanaman
padi yang sudah menguning
membusuk.  “Kami berencana
memanen padi seluas satu hek-
tare pekan depan, namun dilan-
da banjir Selasa (13/9),” kata-
nya. (mas/red)

Rahmat Yuniar
Kepala Dinas Pertanian Lebak
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Kepala Dinas Pertanian Pandeglang, Budi S Januardi

ANTISIPASI GAGAL PANEN

Distan Asuransi
Petani Penting
Pandeglang (WB),—

Dinas Pertanian (Distan), terus sosialisasikan
asuransi bagi petani, hal ini demi meminimalisir
kerugian saat gagal tanam atau gagal panen. Minggu,
19 September 2021.

Kepala Dinas Pertanian Pandeglang, Budi S
Januardi mengatakan, Asuransi dirasa penting,
karena jika mengalami kegagalan pada saat musim
tanam dan musim panen, dengan kerugian men-
capai 70 persen maka bakal diberikan pergantian
sebesar Rp6 juta untuk 1 hektare lahan persawahan
yang merugi.

"Gagal tanam gagal panen di klaim Rp 6 juta asal
kerusakannya itu minimal 70 persen," ucap Budi,
Jum'at (17/9).

Ia menjelaskan, meski saat ini jumlah lahan
pertanian yang di asuransikan sudah mencapai 100
persen. Akan tetapi, pihaknya terus melakukan
sosialisasi kepada para petani. Karena, saat ini cuaca
di Kabupaten Pandeglang tengah memasuki musim
penghujan.

"Terus di sosialisasi kan untuk mengantisipasi
gagal tanam atau gagal panen. Target kita kan 2.000
lahan pertanian, tapi yang sudah mendaftar sudah
107 persen artinya 2.000 lahan pertanian," ungkap-
nya.

Ia menambahkan, saat ini beberapa petani yang
ada di Pandeglang sudah mulai memasuki musim
panen. Padahal, kondisi cuaca tengah memasuki
musim penghujan.

"Sebagian sudah panen di bagian selatan dan
beberapa sudah ada mulai musim  tanam lagi.
Selama pandemi ini sektor pertanian tidak terdam-
pak, "tambahnya.

Kata Budi, pada tahun 2021 jumlah gabah yang
di hasilkan petani di Kabupaten Pandeglang menca-
pai 806.000 Ton gabah. (fani/red)

terjadi Senin Malam (13/9). Dan
pada kesempatan tersebut, atas
nama pribadi, beliau telah mem-
berikan bantuan sembako kepada
warga yang terdampak. Dan ber-

janji, akan mengupayakan ban-
tuan lainnya supaya bisa meri-
ngankan beban warga terdampak.

Pada kunjungan yang kedua-
nya, Ida mengatakan setelah me-
ngunggah kondisi pasca banjir
bandang ke sosmed dan berkoor-
dinasi dengan sesama anggota di
PPP, Ketua DPP PPP, H Patrika
Susana (Anggie). Ikut prihatin dan
peduli, dengan menyiapkan ban-
tuan sebanyak 100 paket.

"Alhamdulillah hari ini, saya
bisa kembali ditengah-tengah ibu

bapak, dengan maksud menyalur-
kan bantuan dari Ketua DPP PPP,
H Patrika Susana (Anggie), setelah
beliau mendengar bencana banjir
di media sosial," ucap Ida, sembari
membagikan bantuan.

Lanjut, dalam kesempatan
yang sama, Ida berkunjung ke
Pondok pesantren Marofatul Uma-
hat yang berada di Kampung Ro-
cek Legon yang terdampak banjir
bandang. Dan mengajak Ustadz
Arifin, agar ikut mengedukasi war-
ga dan santrinya untuk tidak mem-
buang sampah sembarangan.

"Ketika bapak ustadz memim-
pin pengajian, saya harap bisa
mengedukasi kepada para ibu-ibu
supaya tidak membuang sampah
ke kali. Kalau bisa dibakar. Karena
semakin lama-semakin menum-
puk," himbaunya.

Sementara itu, Yoyoh (44),
salah seorang warga terdampak,
mengucapkan rasa terima kasih-
nya. Karena telah Ibu Ida Hamidah
telah membantu meringankan
beban korban musibah banjir ban-
dang. Dengan menyalurkan ban-
tuan dari Ketua DPP PPP, H Patrika
Susana (Anggie) "Terima kasih
banyak, karena sudah dua kali ke
sini (Kampung Rocek-Red), untuk
memberikan bantuan," katanya.

Emin (48), tokoh masyarakat
kampung Rocek Legon sekaligus
ketua Rukun tetangga, mengatakan
Rasa terimakasihnya kepada Ida
Hamidah karena telah meringan-
kan warganya, yang terkena banjir.

"Sebenarnya, kami disini belum
bisa memasak seperti biasanya,
karena ketika banjirkan, perabotan-
nya pada kebawa banjir semua. Tapi
saya berterima kasih kepada Ibu Ida
karena telah memberikan bantuan,"
pungkasnya. (fani/red)

Pandeglang (WB),—
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten

dari Fraksi PPP, Ida Hamidah kembali salurkan bantuan
kepada warga yang terdampak musibah banjir bandang

di Kampung Rocek, Desa Rocek Cimanuk Pandeglang.
Kamis, 16 September 2021.

SALURKAN BANTUAN

Lagi, Ida Hamidah Kunjungi
Korban Banjir Bandang

Sebelumnya, politikus yang
akrab disapa Bunda ini, pada Se-
lasa (14/9) lalu, telah meninjau
kondisi Kampung Rocek pasca
musibah banjir bandang yang

Pandeglang (WB),—
Seorang anggota DPR RI Da-

pil 1 Pandeglang- Lebak, Rizki
Aulia Rahman Natakusumah,
mengajak tenaga pengajar se-
tingkat guru se-Pandeglang un-
tuk bersiap menghadapi per-
kembangan Era Digital. Sabtu,
(18/9).

Peran guru sebagai tenaga
pengajar, memiliki tanggung
jawab terhadap perkembangan
anak, seperti karakter, psikologis,
psikis dan motorik anak didik.
Oleh karuna itu, Rizki berharap
guru ditingkat Taman Kanak-
Kanak (TK) memiliki kesiapan
dan kemampuan untuk berkem-
bang dengan era digital seperti
sekarang.

“Harus bisa disesuaikan, ke-
pada kemampuan kita dan ling-
kungan. Bagaimana kita bisa
menyesuaikan sistem pembe-
lajaran kita sendiri, bagaimana
kita siap memberikan pendidi-
kan terkait dampak terhadap
anak-anak,” katanya. Ketika me-
ngisi acara webinar di ikuti Guru
TK se-Pandeglang.

Lanjut Rizki menjelaskan,
tidak kalah pentingnya men-
ciptakan suasana yang seru bagi
murid di lingkungan sekolah,
demi menghindari karakter anak
yang pasif.

Karena, seperti diketahui,
anak-anak sekarang lebih senang
bermain game online dari pada
bermain kegiatan tradisional.

“Bisa berkembang dan me-
nyesuaikan dengan perkemba-
ngan teknologi. Tanpa menying-
kirkan kehidupan sosialnya. De-
ngan koordinasi dengan orang
tuanya. Supaya bisa dibuat fun
ketika anak-anak berada di ru-
mah. Fkeksibel, fun seru ketika
berada di sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, Rizki memohon
doa serta dukungan mengenai
Rancangan Undang-undang
Perlindungan Data Pribadi (RUU
PDP). Demi adanya kejelasan
payung hukum mengenai pe-
nyalahgunaan data pribadi, oleh
orang yang tidak bertanggung
jawab. Ungkap Anggota Komisi 1
Fraksi Fartai Demokrat tersebut.

“Banyak sekali, plat form

digital, yang menyerap data pri-
badi yang diserap tanpa me-
minta izin kepada kita. Dan jelas
itu secara norma dan etika telah
salah,” tambahnya.

Terakhir, pria akrab disapa A
Iki ini, mengucapkan terima
kasih kepada para pahlawan
tanpa jasa yakni Guru TK se-
Kabupaten Pandeglang. Karena
dengan upah minim, sarana
prasarana terbatas, telah rela
berkorban meluangkan waktu,
tenaga pemikiran, untuk mem-
bentuk generasi hebat dimasa
yang akan datang.

“Demi membentuk generasi
lebih hebat, dan siap menghada-
pi perkembangan digital kede-
pannya,” pungkasnya. (fani/red)

Rizki Berharap Guru Ciptakan Suasana Fun di Sekolah

Pandeglang (WB),—
Satuan Polisi Perairan (Pol-

air) Polres Pandeglang mem-
bagikan masker kepada nelayan
yang sedang melaut di perairan
Panaitan, Sabtu 18 September
2021.

Kasat Polair AKP Dwi Hary
mengatakan, dalam patroli ter-
sebut pihaknya menggunakan
Kapal Patroli KP–X1013 untuk
menjaga keamanan dan keter-
tiban perairan dan memberikan
bantuan Search and Rescue
(SAR) bila ada permasalahan.

“Kami hampiri para nelayan,
kami himbau agar tetap mene-
rapkan protokol kesehatan wala-
pun sedang menangkap ikan.

Kami bagikan masker dan kami
langsung pasangkan,” kata Kasat
Polair AKP Dwi Hary.

Menurutnya, patroli perairan
dan sambang nelayan dilakukan
oleh Satpolair Polres Pandeglang
selama masa pandemi untuk
memberikan edukasi kepada
warga nelayan terkait protokol
kesehatan yang tidak tersentuh
oleh instansi lain seperti di da-
ratan.

"Sambang dan sosialisasi
serta pemberian masker di masa
pandemi covid-19 ini sebagai
upaya edukasi dalam mendisip-
linkan masyarakat untuk mene-
rapkan protokol kesehatan,"
ujarnya. (fb/red)

Masker untuk Nelayan
Perairan Panaitan

Pandeglang (WB),—
Kepolisian Resort Pandeglang

menggelar apel kesiapsiagaan
penanggulangan bencana, di
Halaman Mapolres Pandeglang.

Kapolres Pandeglang AKBP
Belny Warlansyah mengatakan,
berdasarkan rilis dari  Metereo-
logi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG), hujan dengan inten-
sitas rendah hingga lebat masih
akan terjadi di sejumlah wilayah
di Kabupaten Pandeglang.

Untuk itu pihaknya mulai

bersiap-siap mengantasipasi
berbagai kemungkinan bencana
alam yang akan terjadi.

“Karena itu kita perlu mela-
kukan berbagai pesiapan sebagai
langkah antisipasi akan bencana
yang ditimbulkan. Karena Pan-
deglang termasuk dalam daerah
yang berpotensi mengalami ben-
cana Hidrometerorologi yakni
bencana banjir longsor,” ungkap
Kapolres Belny.

Menurutnya, diadakannya
apel kesiapsiagaan tersebut me-

rupakan bentuk respon Polres
Pandeglang dalam mengantisi-
pasi kejadian bencana secara
terpadu. Hal tersebut penting
dilakukan, mengingat potensi
terjadinya bencana perlu men-
dapatkan perhatian bersama.

 “Dengan langkah persiapan
yang matang Polres Pandeglang
dapat melakukan antisipasi dan
langkah-langkah penanganan
secara cepat sehingga dampak
bencana yang ditimbulkan juga
tidak semakin besar,” katanya.

Belny juga memerintahkan
kepada Polsek jajaran yang ber-
ada di kawasan rawan bencana
untuk proaktif dalam mening-
katkan kewaspadaan. Caranya
dengan melakukan langkah-
langkah penanganan awal serta
dapat mengkoordinasikan dan
melaporkan setiap kejadian se-
cara cepat. “Polsek jajaran harus
proaktif serta dapat mengkoo-
rdinasikan dan melaporkan se-
tiap kejadian secara cepat,” pu-
ngkasnya. (toid/red)

Polres Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
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Bupati Tangerang mengatakan
hari ini menerima kunjungan ba-
pak wakil Presiden RI, pak menteri
pendidikan, kepala BNPB, dan
wakil gubernur Banten.

"Alhamdulillah, Pak Wapres
bisa meninjau kegiatan pembe-
lajaran tatap muka di SMAN 19
Kabupaten Tangerang Balaraja,
semua sudah sesuai dengan stan-
dar untuk operasional sekolah.
Walapun nantinya bertahap. Ke-
giatan ini sudah dimulai tanggal 6
September lalu dan Alhamdulillah
sepanjang pemantauan dan eva-

luasi tidak ditemukan klaster ba-
ru," ucapnya.

Tambahnya lagi, nanti akan
dilanjutkan ke jenjang berikutnya
yaitu SMP yang sudah kita mulai
dari minggu lalu untuk pembe-
lajaran tatap mukanya. Kemudian
juga nanti secara bertahap akan
kita uji cobakan ke tingkat SD
setelah itu baru PAUD.

"Kami mohon masyarakat un-
tuk bersabar, karena  semua pem-
belajaran tatap muka ini kita laku-
kan sangat hati hati, melihat kon-
disi evaluasi pelaksanaan di setiap

jenjangnya," ungkap Zaki.
Wapres juga berpesan untuk

mempercepat proses vaksinasi
kepada masyarakat yang sekarang
kita sedang galakan di Kabupaten
Tangerang.

Insya Allah target sekarang ini
sudah hampir mendekati 800 ribu,
untuk 1 jutanya nanti di awal Ok-
tober dan Insya Allah sekitar bulan
Desember kita sudah mencapai 2
juta.

Sementara itu Wakil Gubernur
Banten Andika Hazrumi menga-
takan, PTM sudah dimulai / sudah
diberikan izin sejak 1 September,
tapi dimulai di tanggal 6 Septem-
ber untuk mempersiapkan segala
sesuatunya dalam kaitan proses
belajar mengajar tatap muka.

"Alhamdulillah saya tadi mela-
porkan juga kepada pak Wapres
setelah satu minggu PTM ini ber-
jalan,  kita mengadakan evaluasi

dengan Dinas Pendidikan Provinsi
Banten dan juga sekolah sekolah
yang mulai PTM. Alhamdulillah
dari satu  minggu evaluasi ini tidak
ada penularan Covid 19 di sekolah
yang sudah mulai PTM tersebut,"
kata wagub.

Lanjutnya untuk pelaksanaan
vaksinasi guru dan tenaga pen-
didik, Alhamdulillah sudah selesai
semua, kecuali ada beberapa guru
dan tenaga pendidik yang me-
mang dikecualikan oleh medis.
Untuk siswa siswinya sudah kita
dorong terus,  saya tugaskan pak
kadis pendidikan.

"Intruksi langsung dari Pak
Wapres, bahwa diusahakan di
Banten, di wilayah-wilayah yang
sudah masuk zona hijau dan ku-
ning serta di wilayah wilayah yang
ada di luar perkotaan, itu PTM baik
SD, SMP, dan SMA nya harus su-
dah dimulai," ucapnya. (*/atm)

TINJAU PTM DI KABUPATEN TANGERANG

Wapres Minta Pemkab
Percepat Vaksinasi Siswa

Kabupaten Tangerang (WB),—
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mendampingi

Wakil Presiden RI Prof. KH. Ma'ruf Amin meninjau
Pelaksanaan Tatap Muka (PTM) di SMA Negeri 19

Kabupaten Tangerang di Kecamatan Balaraja Kabupaten
Tangerang, Kamis (16/9).

HAIFA SEGEIR:

Perkumpulan Sekolah
Indonesia Menolak Wacana
Pengenaan PPN
PERKUMPULAN Sekolah SPK (Satuan Pendidikan
Kerjasama) Indonesia secara tegas menolak wacana
pengenaan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) pada
sekolah-sekolah SPK.

"Kami, Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia
menyatakan keberatan dan penolakan atas penge-
naan PPN pada Satuan Pendidikan," tegas Haifa
Segeir, Ketua Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia
melalui rilis resmi Kamis (17/9/Baca juga: Menurut
Sri Mulyani, Sekolah dan Layanan Kesehatan Ini akan
Kena PPN).

Haifa Segeir yang juga merupakan Ketua Yayasan
SPK New Zealand School Jakarta menyampaikan,
Perkumpulan Sekolah SPK Indonesia telah mengi-
rimkan surat resmi dengan Nomor: 112/PSSI/E/IX/
2021 terkait keberatan ini kepada Menkeu, Mendik-
bud Ristek dan Dirjen Pajak.

Haifa menambahkan, surat keberatan tersebut
juga ditembuskan kepada Presiden RI, Komisi X DPR
RI serta Menko PMK.

Mengutip surat keberatan tersebut, ada beberapa
alasan yang menjadi keberatan pihak Perkumpulan
Sekolah SPK Indonesia atas wacana pengenaan PPN
terhadap sekolah SPK:

Tidak sejalan amanat pasal 31 UUD 1945
Haifa Segeir menilai, pengenaan PPN kepada

institusi pendidikan tidak sejalan dengan amanat UUD
1945 pasal 31 ayat 1 dan 2 di mana disebutkan bahwa
“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan
dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”

Berdasarkan hal tersebut, lanjut Haifa, sudah
sepatutnya pemerintah mendorong meratanya akses
pendidikan (berkualitas) untuk semua kalangan.

Dengan mengenakan PPN, lanjutnya, akan
membuat pendidikan (berkualitas) menjadi semakin
tidak terjangkau semua kalangan dan tidak mem-
berikan hak warga negara untuk mendapatkan akses
atas pendidikan (berkualitas).

"Perlu kami informasikan di sini bahwa sebagian be-
sar siswa siswi yang bersekolah di SPK adalah siswa sis-
wi warga negara Indonesia. Hanya sebagian kecil SPK
yang memiliki siswa siswi asing yang lebih banyak dari-
pada siswa siswi warga negara Indonesia," ungkap Haifa.

Dalam kesempatan sama, Haifa menjelaskan,
SPK merupakan satuan pendidikan yang berada
dalam Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 1 Permendikbud 31
Tahun 2014 dimana SPK WAJIB memenuhi 8 standar
nasional Pendidikan dan secara berkala menjalani
proses akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akre-
ditasi Nasional. (kmp/atm)

Kabupaten Tangerang (WB),—
Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Tangerang bersama
Sekolah Tinggi Farmasi (STF)

Muhammadiyah menggelar
vaksinasi Covid-19 tahap kedua
untuk 1.000 mahasiswa dilaksa-
nakan di lingkungan kampus.

"Hari ini, ada 1.000 sasaran
vaksinasi untuk lingkungan kam-
pus dan masyarakat sekitar. Te-
rima kasih kepada seluruh civi-
tas akademika STF Muhamma-
diyah yang sudah empat kali
melakukan kegiatan vaksinasi,"
kata Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Tangerang, Moch
Maesal Rasyid di Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten,
Jumat (17/9).

Dia mengatakan, vaksinasi
tahap kedua itu dengan sasaran
seluruh mahasiswa, dosen, kar-

yawan, alumnus, dan masya-
rakat sekitar kampus.

"Alhamdulillah percepatan
program vaksinasi sesuai dengan
arahan Bupati Tangerang terus
berjalan dengan baik. Begitu kita
memperoleh vaksin, langsung
kita lakukan vaksinasi tanpa
menunggu lama," kata Maesal.

Dia menyebutkan, adanya
sinergitas antara semua lini, se-
perti TNI/Polri, lembaga penye-
lenggara pendidikan, organisasi
sosial kemasyarakatan, membantu
percepatan pencapaian target
vaksinasi oleh Pemkab Tangerang
dua juta jiwa hingga akhir 2021.

Selain itu, menurut Maesal,
upaya memberikan kekebalan
kelompok kepada masyarakat
ini, diharapkan dapat memper-
cepat penanganan pandemi di
Kabupaten Tangerang sehingga

pertumbuhan perekonomian
daerah berangsur membaik.

"Tren saat ini sudah zona

kuning dan kelonggaran-kelong-
garan dibuka. Oleh karena itu,
diharapkan masyarakat jangan

lengah, meskipun sudah ada
kelonggaran, harus tetap was-
pada dengan menerapkan pro-

tokol," tutur Maesal.
Perwakilan STF Muhamma-

diyah, Jaka Supriyanta, men-
jelaskan, sebanyak 1.000 dosis
vaksin tersebut diberikan ke-
pada seluruh mahasiswa, dosen,
karyawan, alumnus, dan masya-
rakat sekitar.

Phaknya terus mendukung
dan menyukseskan program
percepatan vaksinasi yang dila-
kukan pemerintah pusat mau-
pun daerah.

"Vaksinasi yang sudah dila-
kukan empat kali ini dengan
dibantu Dinkes Kabupaten Ta-
ngerang, Polri, mahasiswa, dan
relawan adalah bukti kesiapan
kami dalam membantu perce-
patan vaksinasi yang sudah di-
gulirkan bupati dan kita siap
untuk terus berkolaborasi," kata
Jaka. (rep/atm)

SIDAK VAKSINASI STF MUHAMMADIYAH

Sekda: Sinergitas dengan Semua Komponen Percepat Vaksinasi

"Sepanjang pemantauan dan
evaluasi tidak ditemukan klaster
baru, maka akan diujicobakan ke
tingkat SD," kata Zaki.

Tak hanya di tingkat SD, pihak-
nya juga akan membuka PTM di
tingkat PAUD. Namun, hal tersebut
akan menunggu evaluasi PTM di
tingkat SD terlebih dahulu.

"Kami mohon masyarakat ber-
sabar, PTM ini kami lakukan secara
berhati-hati, melihat kondisi eva-
luasi pelaksanaan di setiap tingkat,"
jelasnya.

Untuk keamanan dalam pelaksa-
naan PTM, pihaknya pun terus me-
ngejar vaksinasi kepada pelajar
berusia 12 tahun ke atas. Sehingga,
uji coba PTM akan beriringan deng-
an capaian vaksinasi. (idn/atm)

Kabupaten Tangerang (WB),—
Pemerintah Kabupaten Tange-

rang segera memperbolehkan seko-
lah tingkat SD menyelenggarakan
pembelajaran tatap muka (PTM).
Hal tersebut berdasarkan instruksi
Menteri Pendidikan dan Kebudaya-
an (Mendikbud) Nadiem Makarim.

"Sesuai dengan instruksi Pak
Mendikbud, secara bertahap seko-
lah di tingkat SD akan diizinkan
PTM," kata Bupati Tangerang Ah-
med Zaki Iskandar, Jum'at (17/9).

Zaki mengungkapkan, pihaknya
saat ini tengah menunggu evaluasi
terhadap pelaksanaan PTM di ting-
kat SMP dan SMA yang dimulai sejak
14 September 2021. Jika hingga uji
coba selesai, maka akan dibuka PTM
di tingkat SD.

dikan Provinsi Banten telah meng-
undang para kepala sekolah untuk
membahas persiapan PTM terbatas.

"Asalkan sekolahnya sudah me-
menuhi syarat, kami persilakan
menyelenggarakan tatap muka de-
ngan protokol kesehatan yang ke-
tat," ujar dia.

Dia mengungkapkan data vaksi-
nasi guru dan tenaga kependidikan
hampir mencapai seratus persen.
"Kecuali bagi yang belum diper-
bolehkan untuk divaksinasi oleh
nakes," ujar dia. (mdk/atm)

Kota Serang (WB),—
Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi
Banten, Tabrani mengatakan, 57
persen pelajar berusia 12 hingga 17
tahun di Banten telah disuntik vak-
sin. Tabrani mengatakan, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Banten
menargetkan sampai akhir bulan ini
sivaksinasi bagi pelajar mencapai
lebih dari 60 persen.

"Kami berharap sampai akhir
September ini bisa mencapai sekitar
65 persen," kata Tabrani dalam
keterangan tertulis Kemendikbu-
dristek, Jumat (17/9).

8Tabrani mengatakan terkait
Pembelajaran Tatap Muka (PTM)
terbatas di Provinsi Banten sudah
dilaksanakan sejak 6 September
2021. PTM dilaksanakan sejak diter-
bitkannya Instruksi Menteri Dalam
Negeri (Inmendagri) Nomor 35
Tahun 2021 yang mengatur bahwa
sekolah di wilayah Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1
sampai 3 dapat menyelenggarakan
tatap muka terbatas, Dinas Pendi-

Pemkab Segera Izinkan SD
Laksanakan PTM

KADISDIKBUD BANTEN :

57 Persen Pelajar Telah
Disuntik Vaksin Covid-19
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BANJIR PUJIAN

Ingin Bangun Masjid dan Kepergok Pakai Hijab
Amanda Manopo," kata seorang
rekannya yang memvideokan
aksi Amanda saat menyetir mo-
bil, dikutip Minggu (19/9).

"Terang banget mohon maaf
ya," jawab Amanda singkat saat
kamera telepon genggam me-
ngarah ke wajahnya.

Video yang tersebar di akun
fanbase Amanda Manopo
@mandaskatic.id itu tak ayal
membuat heboh netizen. Me-
reka banyak memuji kecantikan
pemeran Andin tersebut serta
bersyukur lantaran Amanda me-
miliki niat membangun masjid.
(sin/red)

memakai hijab berwarna abu-
abu.

"Man.. Wiih disupirin sama

AMANDA Manopo baru-baru ini
mengutarakan niatnya untuk
membangun masjid. Padahal,
mantan kekasih Billy Syahputra
ini diketahui merupakan penga-
nut agama Kristen.

Hal tersebut membuat para
penggemarnya heboh. Terlebih
Amanda memilih membangun
rumah ibadah bagi umat muslim
itu dari uang hasil ia bekerja.

Bukan hanya itu, Amanda
juga kembali membuat heboh
penggemar lewat penampilan-
nya saat mengendarai mobil.
Bintang sinetron Ikatan Cinta
tersebut terlihat tampil dengan

toritas Bandara
S o e k a r n o - H a t t a
m e n g u m u m k a n
prosedur terbaru pe-

rihal kedatangan penumpang
dari luar negeri di Indonesia.
Sebagai wujud penerapan Surat
Edaran Kementerian Perhubu-
ngan No. 74/2021, Bandara Soe-
karno Hatta mewajibkan pe-
ngunjung internasional untuk
melakukan tes PCR di area keda-
tangan internasional Terminal 3
Bandara Bandara Soekarno-
Hatta.

Dan aturan ini mulai diterap-
kan tanggal 19 September 2021
pukul 00:00 WIB. Seluruh stake-
holder di Bandara Soekarno-
Hatta antara lain AP II, Otoritas
Bandara Wilayah I, Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP),
Kementerian Kesehatan (Ke-
menkes), Satgas Udara Penanga-
nan Covid-19, maskapai, dan
instansi lainnya telah berkoor-
dinasi untuk menerapkan pro-
sedur baru yang sejalan dengan
SE Kemenhub tadi.

"Prosedur baru diterapkan
bagi penumpang rute interna-
sional yang mendarat di Bandara
Soekarno-Hatta,” ujar Executive
General Manager Bandara Soe-
karno-Hatta, Agus Haryadi, me-
lalui siaran pers, dikutip Minggu
(19/9).

Dia  menambahkan bahwa

prosedur baru ini memiliki se-
jumlah checkpoint yang perlu
dicermati, yaitu:

Checkpoint 1
Penumpang rute interna-

sional (WNI dan WNA) yang
mendarat di Bandara Soekarno-
Hatta setelah turun dari pesawat
akan dilakukan pendataan se-
suai kriteria keputusan kepala
satgas penanganan Covid-19 No.
11 Tahun 2021 (pekerja migran,
pelajar/mahasiswa, pegawai pe-
merintah).

Kemudian akan dilakukan
pendataan untuk WNI dan pela-
ku perjalanan lainnya sesuai
ketentuan di luar kriteria kepu-
tusan ketua satgas tersebut.

Checkpoint 2
Seluruh penumpang kemu-

dian menuju area verifikasi doku-
men kesehatan yang dilakukan
oleh personel KKP dan Kemen-
kes. Dokumen yang diverifikasi
antara lain kartu vaksinasi, eHAC
Internasional, surat hasil RT-PCR
Covid-19 dari negara asal, dan
dokumen lainnya yang diper-
syaratkan dalam SE Kemenhub
74/2021. Pada titik ini, personel
KKP juga akan melakukan kla-
sifikasi lokasi karantina.

Checkpoint 3
Seluruh penumpang kemu-

UNTUK PENUMPANG LUAR NEGERI

Bandara Soetta Terapkan 6  Checkpoint

dian menjalani tes PCR di bilik
yang terletak masih di area keda-
tangan internasional Terminal 3
Bandara Soekarno-Hatta. Laya-
nan tes ini akan dilakukan oleh
penyedia fasilitas layanan kese-
hatan (fasyankes).

Checkpoint 4
Seluruh penumpang men-

jalani proses imigrasi serta bea
dan cukai.

Checkpoint 5
Penumpang menuju area

holding untuk persiapan karan-
tina, dengan pengawasan per-
sonel Satgas Udara Penanganan
Covid-19. Hasil tes PCR juga
akan diinformasikan di titik ini.

Checkpoint 6
Penumpang menuju tran-

sportasi darat (bus) untuk dian-
tar ke lokasi karantina yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan di titik
ini dibantu oleh Polres Bandara
Soekarno-Hatta.

Bagi pengunjung rute inter-
nasional, prosedur PCR dilaku-

kan sebanyak tiga kali di tempat
yang berbeda, yaitu di negara
asal, di Bandara Soekarno-Hatta,
dan di lokasi karantina.

"Penumpang internasional
tujuan Bandara Soekarno-Hatta
harus menjalani tiga kali tes
PCR,” kata Kepala Kantor Kese-
hatan Pelabuhan Kelas I Soe-
karno-Hatta (KKP) dr. Darma-
wali Handoko.

Sementara itu, Plt. Kepala
Kantor Otoritas Bandara Wila-
yah I Soekarno-Hatta Y. Gandoz
menegaskan bahwa regulasi ini

adalah untuk meningkatkan pe-
nerapan protokol kesehatan ter-
hadap penumpang pesawat rute
internasional.

“SE No. 74 Tahun 2021 pada
prinsipnya untuk mencegah ter-
jadinya peningkatan penularan
Covid-19 termasuk varian virus
SARS-CoV-2 baru yang telah
bermutasi menjadi varian Alpha,
varian Beta, varian Delta, varian
Gamma dan varian MU (B.1.621)
serta potensi berkembangnya
varian baru lainnya,” ujar Gan-
doz. (sin/red)

O

CANTIK dan masih muda, wanita
di Bali ini tak gengsi berjualan sate
lilit. Setiap hari, ia selalu mem-
bantu orangtua berdagang sambil
sekolah online.

Adalah Ni Komang Sintya Pus-
pitasari, seorang wanita cantik asal
Bali yang tak gengsi membantu
orangtuanya berjualan sate lilit.
Wanita yang akrab disapa Sintya
itu masih berusia 17 tahun.

Kisahnya tersebut dibagikan
oleh seorang Food Vlogger yang
eksis dengan channel YouTube
Makan Jaen. Dalam videonya yang
telah dikonfirmasi media (19/9)
Makan Jaen menceritakan penga-
lamannya saat membeli sate lilit.

Warung sate lilit tersebut ber-
lokasi di Pasar Swadaya Kuwum
Sari, tepatnya di Jalan Raya Semer
NO 27, Kerobokan Kelod, Badung
Bali. Warung sate lilitnya sangat
sederhana.

Hanya berupa payung dan me-
ja untuk menjajakan sate lilitnya.
Sintya menceritakan bahwa ia dan
keluarga baru sekitar satu bulan

berjualan sate lilit di Pasar Swa-
daya Kuwum Sari.

Sebelumnya, sang ayah yang
berasal dari Karangasem pernah
bekerja di sebuah percetakan.
Kemudian, ia memutuskan untuk
membuka usaha sendiri dengan
berjualan sate lilit.

Ia pun dibantu dengan anak-
anaknya, salah satunya ada Sintya.
Sebenarnya Sintya masih duduk di
bangku sekolah, tetapi karena
masih sekolah online Sintya pun
memanfaatkan waktu untuk jualan
sate lilit.

Sintya juga tampak cekatan saat
melayani pembeli. Mulai dari me-
motong ketupat, menyiapkan sate
hingga menghidangkan ke pembeli.
Wajahnya yang cantik itu sering
membuat pembeli salah fokus.

Satu porsi sate di sana dijual
dengan harga Rp 10.000 dengan
isian 6 tusuk sate dan ketupat.
Pengunjung juga bisa mencampur
varian satenya. Food Vlogger Ma-
kan Jaen pun juga mengulas sate
lilit di sana. (dct/red)

BANTU JUALAN ORANGTUA

Salut! Penjual Sate Lilit Cantik Ini Tak Gengsi

KEPALA UI Halal Center (UIHC)
Muhammad Luthfi Zuhdi berpan-
dangan visi UIHC ialah menjadi-
kan Universitas Indonesia sebagai
pusat penelitian, pelatihan dan
pengembangan produk halal ber-
taraf internasional.

"Kami ingin menjadikan Indo-
nesia sebagai pusat industri halal
dunia , pusat produsen halal dunia
jangan hanya jadi konsumen," kata
Muhammad Luthfi dikutip dari
pernyataan resmi, Sabtu (18/9).

Muhammad Luthfi mengemu-

kakan hal itu saat audiensi virtual
dengan Badan Penyelenggara Ja-
minan Produk Halal (BPJPH) Ke-
menag RI, belum lama ini. "Au-
diensi ini merupakan sarana sila-
turrahim serta menjalin kemitraan
untuk memajukan industri halal,"
imbuhnya.

Plt. Kepala BPJPH Kemenag
Mastuk optimistis, bahwa hadirnya
UIHC sebagai pusat industri halal
di perguruan tinggi negeri meru-
pakan langkah konkrit dalam me-
majukan industri halal. Pasalnya,

UI pasti memiliki laboratorium
dan SDM dalam berbagai disiplin
ilmu.

"BPJPH Kemenag RI akan sela-
lu mensupport dan mendampingi
pusat studi halal di perguruan
tinggi untuk terus berinovasi dan
berkreasi dengan segala fasilitas
yang ada demi kemajuan Industri
Halal," jelasnya.

Mastuki berharap Industri Ha-
lal di perguruan tinggi bergerak
pada lima hal, yaitu Pusat Kajian
Halal (Halal Center), Riset dan
Pengembangan (R & D) Bidang
Halal, Pelatihan SDM Halal, Lem-
baga Pemeriksa Halal (LPH) dan
Prodi atau Fakultas Halal. "Kami
juga siap memberikan pelatihan
auditor halal dan penyedia halal
untuk SDM UIHC," imbuhnya.

Kepala Pusat Kerjasama dan
standarisasi BPJPH Kemenag RI,
Siti Aminah berharap bisa bersi-
nergi dan bekerjasama dengan
UIHC untuk memajukan Industri
Halal khususnya pada bidang riset
dan penelitian yang mengem-
bangkan ekosistem halal serta
menentukan roadmap halal bersa-
ma UIHC dan BPJPH Kemenag RI.
"Karena kami yakin UI memiliki
laboratorium dan para ahli di
bidangnya," ujarnya.

Ketua Bidang Riset UIHC So-

bichatul Aminah bilang mahasis-
wa UI dari berbagai fakultas sudah
melakukan riset terkait Industri
Halal, bahkan di UI ada peminatan
Industri Halal pada program Ka-
jian Timur Tengah dan Islam SKSG
UI. "Ke depan kami akan mela-
kukan penelitian dan riset dengan
memadukan berbagai disiplin
ilmu demi kemajuan Industri Ha-
lal," ujarnya.

Sementara itu, sekretaris UI-
HC, Qiwamudin mengatakan fo-
kus program UIHC pada 4 hal,
yaitu Halal Research dan Halal
Testing, Pusat Inkubasi Bisnis
Syariah/Produk Halal, Lembaga
Pemeriksa Halal (LPH) dan Halal
Training.

"Program utama tersebut akan
diaplikasikan dalam bentuk riset,
seminar, sosialiasi, sertifikasi,
pelatihan dan pendampingan baik
untuk UMKM, dunia Industri dan
masyarakat umum," kata Qiwa-
mudin.

Diketahui, UIHC merupakan
unit kerja khusus pelayanan dan
pengabdian masyarakat (UKK PPM)
di bawah Universitas Indonesia.
UIHC hadir sebagai wujud peng-
amalan tridarma perguruan tinggi
dan amanat undang-undang no-
mor 33 tahun 2014 tentang Jami-
nan Produk Halal. (sin/red)

Indonesia Harus Jadi Pusat Industri Halal Dunia

Learning Loss Mengancam
Generasi Muda Pasca-Pandemi
RUPANYA riset terbaru Lembaga Keuangan World
Bank menemukan, learning loss menjadi ancaman
serius pelajar Indonesia pasca-pandemi Covid-19.

Salah satu faktor penyebabnya adalah pem-
belajaran jarak jauh dan lamanya sekolah ditutup.

"Jika efektivitas pembelajaran mencapai 40%,
akan ada learning loss mencapai 6,9 tahun. Jika
efektivitas pembelajaran berkurang menjadi 20%,
learning loss akan mencapai 6,7 tahun. Dan jika
efektivitas pembelajaran cuma mencapai 10%, learn-
ing loss yang didapat akan menjadi 6,6 tahun," papar
Rythia Afkar, World Bank Education Economist,
beberapa waktu lalu.

Lantas, apa sebetulnya learning loss? Apa dam-
paknya ke generasi muda? Serta, bagaimana menga-
tasinya?

Menurut laman UKFIET, learning loss mengacu
pada kehilangan pengetahuan dan keterampilan
khusus atau umum atau kemunduran dalam hal
akademik. Masalah ini paling sering terjadi karena
kesenjangan yang diperpanjang atau diskontinuitas
dalam pendidikan dan itu terjadi saat pandemi ini.

Pandemi Covid-19 membuat sistem pendidikan
menjadi tak seperti dulu. Dan studi yang dilakukan
McKinsey menilai bahwa komputer tidak akan bisa
menggantikan suasana kelas.

"Kami meminta guru di delapan negara untuk
menilai keefektifan pembelajaran jarak jauh sejak
pandemi dimulai. Mereka memberikan skor rata-rata
5 dari 10. Nilai sangat buruk diberikan Jepang dan
Di Amerika Serikat di mana hampir 60 persen
menilai efektivitas pembelajaran jarak jauh hanya 3
dari 10," papar laman McKinsey, Sabtu (18/9).

Salah satunya adalah membuka kembali sekolah
tatap muka. Berdasar standar yang diberikan Pusat
Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika
Serikat (CDC), anak-anak yang sekolah lagi wajib
pakai masker dan jaga jarak.

Lalu, pada studi McKinsey disarankan agar
sekolah tatap muka tetap dijalankan asal dilang-
sungkan selama 50 jam pengajaran selama 2 minggu
atau sekitar kurang dari 2 jam per hari.

Tak hanya itu, strategi mengisi kesenjangan
pembelajaran perlu dilakukan dan disesuaikan
pastinya dengan kondisi saat ini. Hal ini dianggap
cukup 'adil' di situasi pandemi Covid-19.

"Jadi, harus disediakan pelajaran standar berda-
sarkan usia siswa dan modalitas pembelajaran jarak
jauh mereka. Pastikan juga guru mempertahankan
minat belajar siswa misal dengan memverifikasi
kehadiran online termasuk waktu libur mereka,"
terang laporan UKFIET.

Selain itu, kunjungan langsung guru ke rumah
siswa dengan tentunya mengikuti protokol kesehatan
bisa menjadi salah satu solusinya. "Kemudian guru
menindaklanjuti proses pembelajaran melalui me-
dia online," tambahnya. (oke/red)
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LEVEL PPKM TURUN

Menpora Tegaskan
Pertandingan Olahraga
Tetap Tanpa Penonton
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora)
Zainudin Amali memastikan seluruh per-
tandingan olahraga, termasuk kompetisi
Liga 1 dan Liga 2 musim 2021 masih akan
berlangsung tanpa penonton meski ada
penurunan level status PPKM di Jawa dan
Bali dari semula level 4 menjadi level 3.

Kebijakan tersebut diambil dalam rapat
koordinasi bersama dengan beberapa ke-
menterian, gubernur, bupati dan wali kota
yang akan menjadi kota tuan rumah pelak-
sanaan Liga 2 musim 2021.

Menurut Zainudin, keputusan mengge-
lar kompetisi tanpa penonton ditetapkan
karena pertimbangan kondisi saat ini ketika
pemerintah masih berjuang untuk menekan
penyebaran COVID-19 agar tidak kembali
meningkat.

“Upaya pemerintah untuk melakukan
penekanan terhadap penyebaran virus
supaya tidak makin naik dan alhamdulillah
sekarang sudah makin turun. Namun untuk
kegiatan olahraga tetap masih kami minta
untuk tanpa penonton,” kata Zainudin
dalam konferensi pers virtual di Jakarta,
Sabtu (18/9).

Menpora menambahkan kebijakan serupa
juga berlaku untuk penyelenggaraan Develop-
mental Basketball League (DBL) yang renca-
nanya akan digelar di 13 kota tuan rumah di
berbagai provinsi di Indonesia.

Demikian pula dengan rencana bebera-
pa induk cabang olahraga yang akan mulai
menggulirkan kompetisinya dalam waktu
dekat.

Zainudin menyebut setidaknya ada
empat cabang olahraga yang berencana
menggelar kejuaraan, antara lain panjat
tebing, squash, dan bulu tangkis.

Pada cabang squash dan panjat tebing
akan memulai kejuaraan nasional. Sedang-
kan PBSI dijadwalkan menggelar empat
turnamen beruntun pada akhir tahun ini,
yakni Indonesia Masters, Indonesia Open,
BWF Wolrd Cup Finals, dan Indonesia
Internasional Challenge.(okz/atm)

WAKILI BANTEN DI PON PAPUA

55 Atlet Asal Kabupaten
Tangerang Dilepas Bupati Zaki

Pemerintah Kabupaten
Tangerang melepas 55
atlet yang akan berlaga

dalam Pekan Olahraga Nasional
(PON) XX di Papua pada tanggal
2 hingga 15 Oktober 2021.

Para atlet asal Kabupaten
Tangerang itu, akan mewakili
kontingen Provinsi Banten dan
akan berlaga pada 23 cabang
olahraga dari 37 cabang yang
dipertandingkan.

Selain melepas 55 atlet, Pe-
merintah Kabupaten Tangerang
juga turut mengikutsertakan 22
orang pelatih dan official me-
nuju PON ke-20 di Bumi Cen-
drawasih tersebut.

"Semuanya ada 77 orang dari
atlet hingga official mewakili
Provinsi Banten," kata Ketua
Umum KONI Kabupaten Tange-
rang, Komarudin, di Hotel Lemo,

Kamis Malam, (16 /9).
Menurut Komar, para atlet

yang terpilih mewakili Provinsi
Banten pada PON Papua itu,
tidak lepas dari kontribusi serta
dukungan pemerintah daerah
melalui pemusatan latihan ca-
bang (Puslatcab) Olahraga Ta-
ngerang Gemilang.

"Jadi selain masuk Pelatda
(pemusatan latihan daerah),
para atlet dan pelatih juga dima-
sukan ke Pelatcab Tangerang Ge-
milang dan ini sudah dilakukan
sejak tahun 2020," tuturnya.

Oleh karenanya, Komar ber-
harap, para atlet dan pelatih bisa
berjuang semaksimal mungkin
dalam membela Provinsi Banten
pada ajang olahraga yang di-
adakan setiap empat tahun se-
kali tersebut.

"Kalian adalah patriot-patriot

olahraga yang berasal dari Kabu-
paten Tangerang, tunjukan kalau
kalian tangguh dan bisa mem-
peroleh hasil yang bisa dibang-
gakan," tukasnya.

Bupati Tangerang, Ahmed
Zaki Iskandar yang melepas la-
ngsung para atlet berpesan, agar
seluruh atlet asal Kabupaten
Tangerang tersebut bisa menjaga
sportivitas dalam bertanding.

Selain itu, ia juga meminta pa-
ra atlet, pelatih dan official, untuk
selalu menjaga protokol kese-
hatan serta bisa memberikan yang
terbaik untuk Provinsi Banten.

"Kami ucapkan selamat ber-
tanding, kalian adalah atlet Ka-
bupaten Tangerang yang akan
membawa nama Provinsi Ban-
ten. Jaga sportifitas, semangat
dan jangan pantang menyerah,"
ucap Zaki. (atm)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno mendorong
pelaku usaha pariwisata dan ekonomi
kreatif untuk memanfaatkan layanan
5G. Sektor pariwisata dan ekonomi
kreatif, katanya, sangat dekat dengan
digitalisasi.

“Sektor parekraf sangat erat kai-
tannya dengan digitalisasi. Ini yang
menjadi bagian dari tantangan akse-
lerasi kita di era saat ini. Untuk itu
diperlukan pelatihan bersinggungan
dengan digitalisasi, misalnya teknik
pembuatan konten dan pemasaran
berbasis online,” ujarnya dalam kete-
rangan resmi, Sabtu (18/9).

Sandiaga Uno mengatakan hal itu
ketika menghadiri peluncuran 5G Ex-
perience Center ITS di Gedung Robo-
tika ITS, Surabaya, Jawa Timur baru-
baru ini. Sandiaga berpendapat pan-
demi Covid-19 membawa tantangan

disrupsi digital pada setiap lini, se-
hingga pelaku usaha sektor pariwisata
harus kreatif.

Dia menuturkan sudah lebih dari
1,5 tahun terakhir ini pandemi Covid-
19 memberikan dampak yang luar
biasa besar di berbagai sektor, ter-
masuk sektor parekraf Indonesia.

Peridot ini penuh ketidakpastian

atau bisa juga disebut VUCA (volatil-
ity, uncertainty, complexity, ambigu-
ity) yang menuntut untuk terus mela-
kukan perubahan.

Menurut Sandiaga, Indonesia se-
bagai salah satu negara dengan per-
kembangan teknologi yang pesat di
Asean perlu memanfaatkan kehadir-
an teknologi 5G sejak Mei 2021 lalu.
Teknologi 5G diharapkan dapat men-
dukung sisi pengembangan e-com-
merce bagi pelaku UMKM lokal serta
layanan pembiayaan digital.

Mengutip data Bank Indonesia
pada Januari 2021, Sandiaga menga-
takan nominal transaksi e-commerce
terus meningkat sejak tahun 2017,
dari Rp42,2 triliun pada 2017 hingga
Rp266,3 triliun pada 2020. Indonesia
merupakan negara pemilik pangsa
pasar ekonomi digital terbesar Asean
yakni sekitar 40 persen.

“Kita perlu manfaatkan semaksi-
mal mungkin karena kita tidak akan
pernah tahu kapan pandemi akan
berakhir,” katanya.

Mengutip Bappenas, Sandiaga
menuturkan, proyeksi pendapatan
sektor-sektor digital media di Indone-
sia akan terus meningkat, pada tahun
2021 mencapai US$2.806 juta dan
akan meningkat menjadi US$4.114
juta pada 2025.

“Saya mengapresiasi ITS yang men-
jadi sekaligus kampus pertama yang
mempunyai 5G Experience Center yang
merupakan hasil kolaborasi ITS dan
pentahelix. Ini menjadi wahana untuk
pengenalan teknologi 5G, pengem-
bangan aplikasi dan usecase untuk para
mahasiswa dan startup binaan ITS,
serta pelengkap proses edukasi, pela-
tihan dan sertifikasi, serta center of hu-
manity,” katanya. (bis/atm)

SANDIAGA UNO:

Pelaku Usaha Pariwisata dan Industri Kreatif Manfaatkan 5G

PERSITA Tangerang berhasil menang
1-0 atas Persela Lamongan dipekan
ketiga Liga 1 2021/22, Jumat (17/9) di
Stadion Pakansari, Cibinong. Gol
tunggal Pendekar Cisadane dilesakan
Rifky Dwi Septiawan pada menit ke-
67.

Kemenangan Persita tidak mudah
diraih karena mereka harus bermain
dengan 10 pemain setelah Aldi Al
Achya menerima kartu merah (dua
kali kartu kuning) pada menit ke-57.
Karenanya, pelatih Widodo C. Putro
sangat mengapresiasi kerja keras
pemain.

"Sebelumnya saya haturkan te-
rima kasih pada para pemain yang
telah bekerja keras dan kepada mana-
jemen Persita yang terus memberi
support dan tentu fans Persita yang
selalu mendoakan kita dalam setiap
pertandingan," buka Widodo.

"Alhamdulillah puji syukur kami
bisa memenangkan pertandingan.
Apapun hasilnya kita patut syukuri.
Anak-anak tadi berjuang keras karena
situasi di lapangan menurut saya
pribadi suhunya sangat panas," im-
buh eks pelatih Bali United itu.

Faktor Cuaca
Persita Tangerang berhasil me-

nang 1-0 atas Persela Lamongan
dipekan ketiga Liga 1 2021/22, Jumat
(17/9) di Stadion Pakansari, Cibinong.

Faktor cuaca membuat pertan-
dingan berjalan sulit, tak hanya bagi
Persita tapi juga Persela. Beruntung,
hal tersebut bisa diatasi pemain Per-
sita dan seolah jadi keberuntungan
pada kemarin sore.

"Mungkin kemarin habis hujan,
terus uap dan lapangan agak lepek
tapi ini menjadikan keberuntungan

buat kita," tutur Widodo.
"Saya juga ada sedikit diskusi

dengan Coach Iwan Setiawan (pelatih
Persela) karena dia sahabat saya juga.
Dia juga mengeluhkan itu, 'kenapa ya
pemain kok tidak bisa lari," lanjutnya.

"Tapi ya memang itulah sepak bola.
Kita harus antisipasi. Di pertandingan
ke satu mungkin bagus, kedua bagus,

ketiga ini yang harus kita antisipasi
karena mungkin tingkat kelelahannya
sangat tinggi, apalagi kita berpindah-
pindah," tuntas Widodo.

Kemenangan atas Persela mem-
buat posisi Persita baik ke peringkat
tiga klasemen sementara Liga 1 2021.
Tim Ungu Barat mengumpulkan enam
poin dari tiga laga. (ids/atm)

DENGAN 10 PEMAIN PERSITA TEKUK PERSELA 1-0
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kota selama 53 hari.
Kemudian, durasi pemben-

tukan PPK, PPS dan KPPS se-
lama 92 hari. Durasi pemutak-
hiran data pemilih 30 hari. Kam-
panye selama 120 hari, masa
kerja PPK dan PPS selama enam
bulan sebelum dan dua bulan
setelah pilkada. Serta durasi
pencalonan kepala daerah sela-
ma 18 hari dan durasi masa
kampanye kepala daerah selama
60 hari,

"Alangkah lebih baik, jika
persetujuan waktu pemilihan
dipercepat, karena banyak sekali
yang perlu kita persiapkan,"
harap Ilham.

Tak hanya KPU, persiapan
perang juga tidak diabaikan se-
jumlah partai politik. Di Banten,
Musyawarah-Musyawarah Dae-
rah mulai digelar. Yang tak kasat
mata, pertemuan-pertemuan 'di
bawah tangan' pun mulai dila-
kukan sejumlah petinggi politik
di Banten. Mereka, mulai me-
nyusun strategi penempatan
tokoh terbaik untuk dipersiap-
kan di pilkada.

"Ya, saya bahkan sudah me-
ngikuti dua pertemuan dalam
rangka menyusun strategi pilka-
da di Banten dan kabupaten/
kotanya. Jujur saja, ini akan
menarik," aku salah seorang
petinggi partai polik di Banten
yang enggan disebutkan jati diri
dan partainya, Minggu (19/9).

Sumber menjelaskan, per-
temuan-pertemuan tersebut
bahkan ada yang dihadiri elit
DPP. "Itu semi resmi, memang
pertemuan strategis dan hanya
dihadiri tokoh-tokoh tertentu,"
ungkapnya.

Saat ditanya apakah terma-
suk persiapan pemilihan guber-
nur (pilgub), sumber membe-
narkan. "Termasuk pilkada di
delapan kabupaten/kota. Kita
siapkan tokohnya dan strategi-
nya," tutup sumber.

Secara formal, sejumlah pe-
tinggi parpol di Banten masih
menjawab normatif saat dihu-
bungi WARTA BANTEN. Rata-
rata mengawali jawaban dengan
kalimat "Waktunya masih lama."

Namun demikian, ketika di-
pancing lebih jauh, beberapa di
antara mereka mengaku parpol-
nya memang sudah menyiapkan
kader terbaik untuk berlaga di
pilkada 2024 nanti.

Di pilgub misalnya, dari Par-
tai Gerindra tersebut nama Des-

mond J. Mahesa. Di Golkar, nama
Andika Hazrumy masih bertah-
an. Di PDIP, kabarnya sejumlah
nama sudah disiapkan, termasuk
siap menurunkan kembali man-
tan Gubernur H. Rano Karno
untuk mengembalikan kursi gu-
bernur ke PDIP. Nama lain selain
'Si Doel', tersebut tokoh senior
PDIP yang juga mantan Bupati
Lebak dua periode, H. Mulyadi
Jayabaya alias JB.

Sementara di Partai Demok-
rat, selain petahana H. Wahidin
Halim, muncul pula nama Wali
Kota Tangerang dua periode H.
Arief R. Wismansyah dan Bupati
Lebak dua periode Hj. Iti Octavia.

Sebelumnya WARTA BANTEN
menyiarkan, Pilkada serentak
murni se-Indonesia yang baru
digelar pada November 2024
nanti mengakibatkan kekoso-
ngan masa jabatan sejumlah
kepala daerah dan wakil kepala
daerah di Banten.

Misalnya, nasib yang bakal
dialami Gubernur dan Wakil
Gubernur Banten, Wahidin Halim
dan Andika Hazrumy. Masa ja-
batan keduanya akan berakhir
pada 12 Mei 2022. Artinya, masih
ada waktu transisi 2 tahun 6
bulan menuju pilkada 2024. Ke-
kosongan jabatan ini akan diisi
Penjabat Gubernur yang diang-
kat oleh Kemendagri.

Di Kabupaten Tangerang,
Zaki-Romli akan mengakhiri
jabatannya pada 21 September
2023. Kekosongan jabatan ke-
pala daerah akan terjadi selama
kurang lebih 1 tahun 2 bulan.
Sementara kekosongan jabatan
kepala daerah di Kota Serang,
Kota Tangerang dan Kabupaten
Lebak, diprediksi kurang dari
satu tahun.

Di Kota Serang, masa jabatan
Syafrudin-Subadri berakhir pada
5 Desember 2023, masa transisi
sekitar 11 bulan. Di Kota Tange-
rang masa jabatan Arief-Sach-
rudin berakhir pada 26 Desem-
ber 2023, masa transisi 11 bulan.
Sedangkan di Lebak, Iti-Ade
mengakhiri jabatan pada 15
Januari 2024, masa transisi 10
bulan.

Sejumlah pemerhati politik
di Banten memprediksi, masa
transisi itu akan jadi pertaruhan
bagi para pemimpin daerah yang
seharusnya berdiri sebagai peta-
hana. Pertaruhan itu, yakni da-
lam menjaga keajegan popu-
laritas dan elektabilitas.

"Di Provinsi Banten teru-
tama, ini bisa jadi kesempatan
emas bagi siapapun yang hen-

dak maju di pilgub. Jedanya
sangat panjang. Gubernur dan
Wagub tidak lagi menjabat mulai
2022. Ini seolah, ketika penca-
lonan kembali di pilkada nanti,
Wahidin dan Andika tidak bera-
sa petahana meskipun saat itu
hendak mencalonkan diri di
periode kedua," papar Wawan
Hermawan, aktivis demokrasi di
Banten.

Alumni pascasarjana UNIS
Tangerang ini menilai, dalam
konteks reformasi birokrasi, per-
lunya Gubernur Wahidin dan
Wagub Andika merealisasikan
kebijakan reformasi birokrasi
dan dikawal sejak dini, agar
ketika habis masa jabatan ke-
duanya nanti, sistem birokrasi
sudah berjalan baik.

Sedangkan secara politis,
lanjut dia, WH-Andika harus
bersiap memetakan langkah
agar stagnansi kepemimpinan
yang selama separuh periode
jabatan itu tidak berpengaruh
besar terhadap elektabilitas WH
maupun Andika di mata ASN di
lingkungan Pemprov Banten.

"Betapa akan menuntut per-
juangan keras nantinya, dalam
masa-masa tidak aktif tersebut.
Di sinilah jabatan Sekda itu lebih
terasa penting. Sebab dia masih
jadi panglima ASN meski ber-
ganti raja," tandasnya.

Pendapat senada disampai-
kan Dr. Burhadi, MM, mantan
Ketua Majelis Pertimbangan
Wilayah (MPW) di tingkat Pro-
vinsi Banten pada salah satu
partai islam. Menurut dia, ke-
bijakan pilkada serentak se-In-
donesia pada 2024 nanti, deng-
an sendirinya akan mudah di-
manfaatkan untuk dan oleh ke-
pentingan politik tertentu.

"Misalnya, parpol-parpol yang
diduga berafiliasi dengan peja-
bat tertentu di Kementerian
Dalam Negeri (Kemendagri). Ini
sangat berpotensi memanfaat-
kan situasi Banten secara politis
ketika Pj Gubernur diangkat dari
Kemendagri. Maka parpol yang
diduga berafiliasi bisa memain-
kan peran di Banten lewat Pj
Gubernur tersebut," bebernya.

Hal yang tak boleh diabaikan
saat ini, menurut Burhadi, ada-
lah menempatkan orang tepat di
posisi yang tepat. Yakni tepat
kualitas, tepat integritas, dan
tepat pula militansinya. "Tepat
kualitas, tepat integritas, dan
yang paling penting dari sisi
politik adalah tepat militansinya.
Jadi ketika ditinggal nanti, mere-
ka tetap militan," katanya. (red)

Bank Banten Tingkatkan Kualitas Layanan
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bah dan calon nasabah yang
akan menggunakan jasa dan
layanan Bank Banten.

“Di Bank Banten, kami beru-
saha untuk memenuhi kebutu-
han layanan finansial nasabah.
Kami melakukan transformasi
untuk menyediakan produk dan
layanan keuangan serta meng-
optimalkan layanan ke nasabah-
nasabah. Kami percaya bahwa,
kerjasama dengan FDS akan
mendapatkan nilai lebih (added
value) bagi perusahaan,” demi-
kian kata Agus pada konferensi
pers virtual.

“Dengan mempersiapkan
pondasi dalam pelaksanaan
transformasi serta implementasi
solusi layanan keuangan yang
flexible dan scalable berbasis
teknologi, kami bertujuan untuk
memastikan inklusi keuangan
yang lebih besar di daerah Ban-
ten dan menjadikan Bank Ban-
ten lebih berdaya saing tinggi
seperti bank pada umumnya di
masa yang akan datang,” Agus

menambahkan.
Sutjahyo Budiman, Direktur

Utama FDS, menjelaskan bahwa
selain transformasi, kerjasama
antara pelaku UMKM dan Bank
Banten merupakan poin penting
untuk pengembangan Ekosistem
Keuangan di daerah Banten.
Transformasi di institusi keuangan
merupakan kunci keberhasilan
untuk menjalankan strategi ini,
sehingga Bank Banten dapat me-
wujudkan misinya untuk mening-
katkan perekonomi daerah.

FDS menggunakan AWS un-
tuk mengimplementasikan sis-
tem transformasi di bank Ban-
ten. “Sebagai platform yang ko-
mprehensif dan diadopsi secara
luas di dunia, AWS menyediakan
layanan yang memungkinkan
perusahaan jasa keuangan untuk
mempercepat proses tujuan
transformasi,” demikian kata
Sutjahyo.

Gunawan Susanto, Country
Manager AWS Indonesia, yang
juga menghadiri virtual konfe-
rensi pers, memberikan selamat
kepada Bank Banten dan FDS
atas Kerjasama tersebut. “AWS

menyediakan layanan kepada
institusi keuangan, perbankan,
pembayaran, pasar modal dan
asuransi, dengan infrastruktur
dan layanan yang aman dan
tangguh yang dibutuhkan oleh
industri ini, untuk membedakan
mereka hari ini dan beradaptasi
dengan kebutuhan yang akan
datang. Kami bangga dapat be-
kerjasama dengan FDS serta
membantu Bank Banten dalam
menjalankan proses untuk me-
modernisasi infrastrukturnya,
memenuhi perubahan perilaku
dan keinginan nasabah, dan
mendorong pertumbuhan bisnis
di Banten dan sekitarnya”, kata
Gunawan.

Bank Banten mengerti pen-
tingnya transformasi di setiap lini
bank, untuk itu mengapa Bank
Banten memulai pondasi trans-
formasi sejak saat ini. Hal ini
diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan nasabah di masa akan
datang yang akan terus berubah
dan diharapkan dapat mening-
katkan citra positif Bank Banten
sebagai Lembaga keuangan yang
berwawasan ke depan. (rls/red)

Pembangunan Jembatan Selat Sunda Terkubur Era Jokowi
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lebih Rp 100 triliun. Tetapi itu
untuk infrastruktur pembangu-
nan jembatan yang kurang lebih
29-30 km. Namun, lahan yang
akan dikembangkan dalam ke-
dua provinsi itu belum terma-
suk," tutnya.

Dalam pembangunan jem-
batan tersebut, pemerintah dae-
rah yakni Banten dan Lampung
menggandeng pihak swasta yang
dikoordinir oleh Artha Graha.
Rencananya jembatan ini selesai
pada tahun 2020. Proyek terse-
but menjadi salah satu prioritas
pemerintah karena dalam 10
tahun ke depan sejak 2009 diper-
kirakan pelabuhan Bakauheni
dan Merak tidak akan mampu la-
gi menampung penyeberangan.

Namun, memasuki tahun
2009 hingga 2010 belum juga ada
kepastian Jembatan Selat Sunda

akan dibangun. Sampai akhirnya
pemerintah menerbitkan Per-
aturan Presiden (Perpres) No 86
Tahun 2011 tentang Pengem-
bangan Kawasan Strategis dan
Infrastruktur Selat Sunda (KSISS).

Tadinya lewat Perpres 86/
2011, ditargetkan peletakan batu
pertama atau groundbreaking
Jembatan Selat Sunda dilaksana-
kan pada tahun 2014. Tapi se-
iring waktu berjalan tetap saja
belum ada perkembangan.

Pada Juli 2012, Badan Peren-
canaan Pembangunan Nasional
(Bappenas) juga pernah meng-
estimasi biaya untuk mereali-
sasikan Kawasan Strategis dan
Infrastruktur Selat Sunda
(KSISS)/Jembatan Selat Sunda
(JSS) yang diperkirakan bisa
menelan Rp 225 triliun untuk
membangun jembatan sepan-
jang 27,4 km.

Diharapkan proses persiap-
an pembangunan proyek ini

dimulai pada 2012-2014 ter-
masuk FS dan basic design. Tar-
getnya konstruksi awal pada
2015 dan mulai beroperasi pada
2025. Namun lagi-lagi rencana
tersebut terkubur.

Beberapa waktu lalu, Hatta
Rajasa, mantan Menko Pereko-
nomian era SBY menggaungkan
kembali pentingnya pembangu-
nan proyek infrastruktur tersebut
sebagai pelengkap Tol Trans
Sumatera.

"Potensi (Tol Trans Sumatera)
ini akan lebih optimal apabila
Jembatan Selat Sunda dibangun
sehingga akan mendorong mig-
rasi industri di Jawa yang padat
menuju ke Sumatera. Migrasi ini
akan berdampak munculnya ka-
wasan pertumbuhan ekonomi
baru. Dengan demikian maka
kita dapat mengatasi ketimpa-
ngan spasial antara wilayah," jelas
Hatta dalam webinar HK Acad-
emy, Kamis (9/9).  (dct/red)

Setidaknya ada empat wila-
yah disorot World Health Orga-
nization (WHO), yakni Banten,
Jawa Barat, Jawa Tengah dan
Jawa Timur.

"Ada peningkatan signifikan
mobilitas masyarakat di bidang
ritel dan rekreasi yang telah men-
capai prapandemi," tulis terbaru
WHO "Covid-19 Situation Re-
port-72", dikutip Jumat (17/9).

Karenanya, WHO meminta
rencana antisipasi dan mitigasi.
Ada kemungkinan, peningkatan
mobilitas akan berdampak pada
transmisi Covid-19 yang ber-
ujung pada kenaikan kasus kem-
bali.

Ini, dikatakan WHO, bisa
meningkatkan kapasitas sistem
kesehatan nasional dan daerah.

Sebelumnya dalam catatan
WHO, RI mengalami penurunan
30% kasus di rentang tanggal 6
hingga 12 September, jika diban-

ding dengan minggu sebelum-
nya. Kematian di waktu yang
sama juga menurun 23%.

Bukan hanya itu, di wilayah
Jawa Bali terlihat jelas bagaima-
na kasus mulai turun selama
seminggu. Namun, WHO masih
mencatat penurunan di level
moderat di luar Jawa-Bali.

Karenanya, WHO meminta
RI mengevaluasi tren ini. "Pro-
vinsi dan level analisis daerah
harus mengevaluasi tren ini,"
ujar laporan itu lagi. (cnbc/red)

Banten Disorot World Health Organization
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Hal tersebut dikatakan Dir-
lantas Polda Banten Kombes Pol
Rudy Purnomo melalui Kabid
Humas Polda Banten AKBP
Shinto Silitonga, Sabtu (18/9).

Shinto Silitonga menerang-
kan bahwa pelanggaran yang
tercaptured oleh ETLE Polda
Banten dari semua titik sebanyak
67.703, namun surat konfirmasi
terkirim sebanyak 10.249 lembar.
Dari jumlah tersebut, 3.134 surat
yang direspon oleh pelanggar
secara langsung dan 2.136 yang
merespon melalui website
ETLEBANTEN.INFO dan kese-
luruhan keluar penagihan denda
atas pelanggaran.

“Dan hingga 31 Agustus 2021
ini, sebanyak 5.859 pelanggar
sudah membayar denda E-Ti-
lang baik melalui BRIVA mau-
pun Billing SIMPONI. Namun

Ditlantas Polda Banten juga
telah mengajukan sebanyak
6.925 blokir terhadap STNK pe-
langgar yang tidak merespon
surat konfirmasi yang dikirimkan
petugas Ditlantas Polda Banten,”
jelas Shinto Silitonga melansir
tribratanews.banten.polri.go.id.

Shinto Silitonga menyatakan,
bahwa dari jenis kendaraan yang
ditilang, terdapat 8.232 kendara-
an plat hitam, 20 kendaraan plat
kuning dan 198 plat merah. Dari
jenis pelanggarannya, didomi-
nasi oleh pelanggar yang tidak
menggunakan sabuk keselamat-
an sebanyak 8.294, mengguna-
kan HP sebanyak 156, tidak gu-
nakan helm 456, pelanggaran
marka jalan 88 dan kelebihan
penumpang 31.

Shinto Silitonga menambah-
kan, bahwa melalui ETLE Polda
Banten dapat melakukan peng-
awasan di jalanan selama 24 jam
dengan bukti yang valid serta

efektif.
“Polri terus berinovasi dalam

meningkatkan pelayanan ke-
pada masyarakat, salah satunya
dengan ETLE ini. Dengan ada-
nya ETLE kami dapat melakukan
pengawasan kepada masyarakat
di jalan raya, yang mana tujuan-
nya untuk menertibkan masya-
rakat,” ucap Shinto Silitonga.

Terakhir, Shinto Silitonga juga
mengingatkan kepada seluruh
masyarakat yang ada di wilayah
hukum Polda Banten agar selalu
mematuhi aturan berlalu lintas.

“Di wilayah hukum Polda
Banten, terdapat 5 titik kamera
ETLE, yaitu di Perempatan Pisang
Mas, Perempat Sumur Pecung,
Perempatan Ciceri dan camera
chcek point jalan Pantura. Untuk
itu, saya mengimbau kepada
seluruh masyarakat agar selalu
mematuhi rambu-rambu lalu
lintas dan mematuhi aturan ber-
kendara,” tandasnya. (rls/red)

Polda Banten Bakal Blokir Ribuan Kendaraan Bermotor
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Gonjang-ganjing Politik Banten
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MOMEN PRABOWO HADIRI TEKEN KONTRAK KAPAL FRIGATE ARROWHEAD 140
INDONESIA dan Inggris menyepakati kerja sama pembangunan kapal perang canggih di RI. Angkatan Laut
kedua negara segera mengoperasikan kapal frigat yang sama. Kapal frigat merupakan sebuah tipe kapal
perang yang dibangun dengan mengutamakan kecepatan dan kemampuan manuver. Kapal itu dibangun
dengan kerja sama antara Babcock dengan PT PAL Indonesia.
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Erick Thohir Masuk Bursa Capres
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara perihal

hasil survei sejumlah lembaga mengenai nama-nama
di bursa Calon Presiden (Capres) 2024 mendatang.
Nama dia digadang-gadang mengungguli sejumlah
nama tokoh politik lainnya.

BEGINI PENJELASAN BAKAMLA RI

Ribuan Kapal China Serbu Natuna?

Imam Prasodjo Tim
Saberpungli Kena Pungli

Kepala Bagian Humas dan
Protokol Badan Keamanan Laut
(Bakamla) Kolonel Wisnu Pra-
mandita menjelaskan kondisi di
Laut Natuna Utara (LNU) yang
dihuni ribuan kapal asing, ter-
utama kapal China dan Vietnam.

Seperti diketahui, ribuan ka-
pal asing bercokol di LNU mem-
buat geger publik di Tanah Air
beberapa hari terakhir. Kapal-
kapal itu dilaporkan masuk ke
Natuna bagian utara, masuk Laut
China Selatan (LCS), yang meru-
pakan teritori Indonesia.

Wisnu menjelaskan bahwa
kata  ‘ribuan’ yang disampaikan
Sestama Bakamla Laksda TNI S.
Irawan bermakna umum, tidak
dalam waktu berdekatan dan juga
mencakup Laut China Selatan.

“Laut Natuna Utara kan ber-
batasan langsung dengan Laut

China Selatan,” ujar Wisnu,
seperti dikutip dari keterangan
resmi Bakamla, Sabtu (18/9).

Dia menyebut bahwa ribuan
kapal asing yang hadir dipenga-
ruhi faktor geografis LNU yang
berbatasan langsung dengan Laut
Cina Selatan.

“Laut Natuna Utara memang
banyak kapal asing karena wila-
yah tersebut merupakan pintu
masuk dari dan keluar lalu lintas
kapal yang melalui Selat Sunda
dan Selat Malaka,” tutur Wisnu.

Lebih lanjut Wisnu menjelas-
kan bahwa Bakamla sedang me-
ngajukan rekomendasi kebijakan
dan strategi guna menghadapi
situasi di perbatasan laut ke Ke-
menterian Koordinator Bidang
Politik Hukum, dan Keamanan
(Kemenko Polhukam). Kebija-
kan itu termasuk menjaga perba-

tasan di Laut China Selatan.
Dalam rekomendasi tersebut,

menurutnya tidak hanya diperlu-
kan kehadiran aparat, tapi juga
pelaku ekonomi, termasuk nela-
yan dan kegiatan eksplorasi mi-
nyak dan gas bumi di bawah we-
wenang Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM),
serta kegiatan penelitian.

Selain itu, Bakamla juga me-
nyusun rencana aksi terkait reko-
mendasi itu, salah satunya men-
dorong konsep pembentukan
Nelayan Nasional Indonesia.

Saat ini, Bakamla tengah
menyusun rencana aksi terkait
rekomendasi kebijakan tersebut,
salah satunya adalah mendorong
konsep pembentukan Nelayan

Nasional Indonesia yang bertu-
juan mendorong kehadiran pe-
laku ekonomi sekaligus mendu-
kung kegiatan monitoring di wi-
layah penangkapan ikan di LNU

Sementara, Kepala Bakamla
Laksamana Madya (Laksdya)
Aan Kurnia menegaskan, situasi
di LNU tetap aman terkendali.

“Sekarang nelayan tidak per-
lu khawatir serta dapat tetap ber-
aktivitas sebagaimana biasanya,”
ucap Aan.

Sebelumnya, Sekretaris Uta-
ma Badan Keamanan Laut Laks-
da S. Irawan dalam rapat dengar
pendapat bersama Komisi I De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) di
kompleks parlemen, Jakarta, Se-
nin (13/9/2021) mengatakan
bahwa ada ribuan kapal milik
Vietnam dan China yang masuk
perairan Natuna, dekat Laut Chi-

na Selatan. Kapal-kapal tersebut,
dianggap mengganggu aktivitas
pertambangan kapal Nasional.

“Kalau kita lihat di pantauan
radar atau pantauan dari Pusko-
dal kami, sampai saat ini di dae-
rah overlapping itu masih ada 1,
2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam,
pantauan radar, termasuk kapal-
kapal coast guard China,” kata
Irawan, Senin (13/9).

“Begitu dilihat kasat mata
ataupun langsung pengamatan
udara, itu bahkan sampai ratusan,
mungkin ribuan kapal yang ada
di sana,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama,
Irawan juga menyebut ada ratu-
san atau ribuan kapal China dan
Vietnam yang memasuki perai-
ran Indonesia di Natuna Utara.
Kapal-kapal tersebut tidak terde-
teksi radar. (cnbc/red)

Seorang anggota Tim Sapu-
bersih Pungutan Liar atau Sa-
berpungli Imam Prasodjo dipe-
ras dan diancam pungutan liar
oleh oknum.

Kasus itu dikabarkan akan
segera diusut. Hal tersebut di-
sampaikan oleh Menteri Koor-
dinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Mahfud MD me-
lalui akun Twitternya, @moh-
mahfudmd. Cuitan itu dibuat
pada Sabtu (18/9).

Mahfud menjelaskan, bah-
wa Imam yang merupakan ang-
gota Tim Saberpungli justru ter-
kena pungutan liar. Padahal,
Imam dikabarkan memiliki ta-
nahnya secara legal, dibuktikan
dengan sejumlah dokumen.

“Tim Sapubersih Pungutan
Liar (Saberpungli) Imam Pra-
sodjo yang memagari tanahnya
yang sudah dibeli secara sah dan
ada Sertifikat Hak Milik (SHM)

diperas dan dipungli oleh pre-
man dan oknum di Sukamak-
mur Bogor,” cuit Mahfud pada
Sabtu (18/9).

Kejadian itu menambah daf-
tar kasus pemerasan dan pu-
ngutan liar atas tanah yang su-
dah dimiliki. Hal tersebut terja-
di dan kerap meresahkan pemi-
lik tanah yang sah.

Terkait kasus yang menim-
pa Imam, Mahfud mengaku
heran, karena kasus pungli jus-
tru menimpa anggota Tim Sa-
berpungli.

Mahfud menjelaskan kasus
itu akan segera diusut. Oknum
pelaku dinilai bertindak dengan
amat salah, karena anggota Tim
Saberpungli yang menjadi kor-
ban pungli justru dengan cepat
akan mengusut kasusnya. “Pe-
tugas Saberpungli kok akan di-
pungli, ya langsung lapor untuk
diusut,” cuit Mahfud. (bis/red)

Dan alih-alih antusias, Erick
justru menilai terlalu cepat me-
nyimpulkan keunggulan terse-
but. Bahkan, dirinya tidak me-
mikirkan dinamika politik men-
jelang pemilihan Presiden 2024.
Baginya, hal terpenting yang di-
kerjakan dan diselesaikan saat
ini adalah menangani dampak
pandemi Covid-19 di sektor
ekonomi.

“Saya rasa kecepetan. Hari ini
kita sedang menghadapi Covid,

sedang menghadapi ekonomi
yang lagi susah. Kok kita malah
mikirin ke sana,” ujar Erick, Sabtu
(18/9).

Dia pun menyarankan se-
mua pihak agar bersama-sama
memfokuskan diri untuk men-
yelesaikan dampak pandemi. Saat
ini, dia juga tengah memastikan
program Kementerian BUMN
dan perusahaan pelat merah
berjalan baik dan memberi man-
faat bagi masyarakat luas.

“Saya rasa lebih baik kita fo-
kus di situ dulu. Kalau kecepetan
gak bagus. Kita harus turun, tidak

lain tadi yang saya sampaikan ti-
dak lain memastikan program
ini jalan,” katanya. (sin/red)

MOMEN DRAMATIS TNI-
POLRI EVAKUASI
JENAZAH SUSTER
GABRIELLA DARI JURANG
Proses evakuasi jasad suster
Gabriella Maelani (22) berlang-
sung dramatis. Saat mengeva-
kuasi dari medan yang berat,
aparat juga ditembaki KKB.
Terlihat, Tenaga kesehatan
(nakes) korban kekejian KKB di
Distrik Kiwirok, Pegunungan
Bintang berhasil dievakuasi
menggunakan helikopter TNI
AD ke Jayapura.

DOK TNI AD


