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DINKES KABUPATEN/KOTA DI BANTEN

Segera Laporkan
Hasil Swab Siswa PTM
KEPALA Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati
Pamudji Hastuti meminta kepada seluruh Dinas
Kesehatan di kabupaten/kota untuk segera mela-
porkan hasil skrining swab siswa SMP dan SMA
yang melaksanakan pembelajaran tatap muka
(PTM) dalam mengantisipasi terjadinya klaster.

Banten (WB),—
Musyawarah Daerah (Musda) ke-IV DPD Partai

Demokrat Provinsi Banten yang digelar hari ini, dinilai
sejumlah pemerhati politik akan memiliki efek

tersendiri jelang Pilkada Banten 2024 mendatang.
Pertumbuhan Demokrat jadi sorotan, lantaran di

pilkada 2017 lalu berhasil mengantarkan kadernya,
Wahidin Halim, menjadi orang nomor satu di Banten.

 Bersambung...
Hal. 11

Saudi Resmi Buka Pintu Masuk Bagi Jemaah Umrah dari Indonesia

PEMERHATI politik Ban-
ten, Arif Sumarmo, me-
nyatakan, meski agenda
Musda hanya memilih
ketua DPD, namun di-
pastikan berefek pada
arah partai jelang pe-
milu presiden, pemilu
legislatif dan paling pen-
ting, pilkada Banten. Pa-

salnya, lanjut Arif, De-
mokrat memiliki sejumlah

kader yang layak mera-
maikan bursa pe-

milihan gu-

PEMERINTAH Kerajaan Arab
Saudi melalui nota diplomatik
Kedutaan Besarnya secara resmi
telah mengizinkan pelaksanaan
ibadah umrah bagi jemaah dari
Indonesia.

Menurut Menteri Luar Ne-
geri Retno Marsudi, izin itu dibe-
rikan menyusul laju perkemba-
ngan Covid-19 di Indonesia mu-
lai membaik dalam beberapa
waktu terakhir.

"Kedutaan telah menerima
informasi dari pihak berkom-
peten di Kerajaan Saudi Arabia
perihal pengaturan dimulainya

kembali pelaksanaan umroh
bagi jamaah Indonesia," ujar
Retno dalam jumpa pers daring,
Sabtu (9/10).

Komite khusus di Kerajaan
Saudi Arabia, kata Retno, saat ini
tengah meminimalisir segala
hambatan pembukaan kembali
pelaksanaan umroh untuk jema-
ah dari Indonesia

Retno menyatakan pemerin-
tah RI dan pemerintah Kerajaan
Arab Saudi kini dalam tahap
akhir pembahasan teknis, antara
lain terkait vaksin dan proses
karantina.

"Nota diplomatik juga menye-
butkan mempertimbangkan un-
tuk menetapkan masa periode
karantina selama lima hari bagi
para jamaah umrah yang tidak
memenuhi standar kesehatan
yang dipersyaratkan," ucap Retno.

Dia menambahkan, pihaknya
juga akan terus berkoordinasi
dengan Kementerian Agama dan
Kementerian Kesehatan, terma-
suk otoritas terkait di Kerajaan
Saudi Arabia mengenai pelak-
sanaan kebijakan baru tersebut.

Saudi diketahui pada Agustus
2021 sudah membuka kembali

penyelenggaraan ibadah umrah
bagi negara-negara tertentu, tapi
belum untuk Indonesia.

Berdasarkan keputusan ter-
akhir, Saudi kini telah mengakui
vaksin Covid-19 produksi China,
Sinovac dan Sinopharm, semen-
tara sebelumnya, Saudi hanya
mengakui empat vaksin corona
yakni Pfizer, AstraZeneca, Mod-
ern dan Jhonson and Jhonson.
Namun, Saudi mewajibkan peng-
unjung disuntik vaksin booster
dari 4 jenis vaksin yakni Pfizer,
AstraZeneca, Moderna dan Jhon-
son and Jhonson. (cnn/red)

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, namun jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangatlah pedih. – QS. Ibrahim: 7
Rahasia kebahagiaan itu ada dalam 3 hal: Bersabar, Bersyukur dan ikhlas.

SEBAGAI tulang punggung keluar-
ga, warga masyarakat utamanya
pedagang pasar dan buruh terkena
imbasnya. Sudah hampir 2 tahun
ini dunia perekonomian di Indone-
sia dibayangi dengan kondisi kelam
di mana banyak dari mereka yang
terkena dampak adanya pandemi
Covid-19.

Demi untuk sedikit meringan-
kan beban dan bangkitkan sema-
ngat masyarakat, Sahabat Ganjar
kembali bergerak cepat melakukan
kegiatan grebek pedagang pasar
tradisional dan buruh pabrik di
Banten, Minggu (10/10).

Pandemi yang terjadi di Tanah
Air telah mengakibatkan banyak
dari para pekerja yang terpaksa
dirumahkan bahkan pemutusan
hubungan kerja atau PHK. Para
buruh di hampir seluruh wilayah
Indonesia terkena dampak pan-
demi ini, seperti buruh yang kehi-
langan pekerjaan, pekerja yang
masih bekerja dengan gaji separuh,
pekerja yang terpapar Covid-19,

hingga para pedagang kecil di pasar
tradisional.

Efek panjang pandemi juga sa-
ngat dipahami oleh Sahabat Ganjar.
“Sahabat Ganjar sangat memahami
dengan kondisi dan keadaan warga
dengan kemampuan ekonomi le-
mah. Karena itu Kami dari DPC
Sahabat Ganjar Kota Serang turun
langsung dari pasar ke pasar, me-
nyapa dan memberi semangat para

pedagang pasar dengan bantuan
sembako bagi mereka,” ungkap
Asrul, Ketua DPC Sahabat Ganjar
Serang.

“Tentunya, para buruh dan para
pedagang kecil yang bernasib kehi-
langan pekerjaan serta menurun-
nya omset dagangannya tentu ha-
rus segera mendapatkan pekerjaan
baru. Walaupun pandemi Covid-19
mulai melandai, para buruh dan

pedagang kecil ini harus tetap se-
mangat, terutama untuk menafkahi
keluarganya,” lanjut Asrul.

Giat kali ini, Sahabat Ganjar
menyasar kawasan Serang dan Cile-
gon di Provinsi Banten, yaitu para
pedagang kecil di pasar tradisional
Kota Serang, yaitu Pasar Petir dan
Pasar Baros, dan Pasar Rau. Se-
dangkan untuk menyasar kaum
buruh, Sahabat Ganjar bergerak ke
arah Cilegon dengan menyasar
para buruh di Kawasan Industri di
Cilegon.

Antusias masyarakat terlihat saat
Sahabat Ganjar membagikan 200
paket sembako di Pasar Baros dan
300 paket di kawasan pabrik. Salah-
satunya diungkap oleh bu Dewi, pe-
dagang cabai di pasar Petir, Banten.

“Terima kasih, saya selalu peda-
gang merasa terbantu dengnan
adanya bantuan dari Relawan Saha-
bat Ganjar, karena saat pandemi ini
pemasukan kami pedagang kecil

DI BUMI JAWARA BANTEN

Sahabat Ganjar Hidupkan Semangat Hadapi Pandemi

 Bersambung... Hal. 11

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Serang
bersama DPRD Kota Serang melakukan
penandatanganan Nota Kesepakatan KUA
PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2021
digedung DPRD Kota Serang. Penandatangan
dilakukan di Ruang Rapat

Simak Halaman 2

Begini Jurus Pemerintah Kebut
Pemulihan Sektor Pariwisata

Kesepakatan KUA PPAS Perubahan APBD TA
2021 Ditanda Tangani

Pemerintah Diminta Selektif dalam
Memberikan Insentif Pajak

PEMERINTAH mencatat belanja perpajakan
pada 2020 mencapai Rp234,9 triliun.
Pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi
dan lebih selektif dalam memberikan
insentif pajak atas besarnya belanja
perpajakan tersebut.

Simak Halaman 9

SEKTOR pariwisata adalah salah
satu sektor yang terkena beban
paling berat akibat Corona.
Pembatasan aktivitas yang
dilakukan pemerintah membuat
sektor ini terseok-seok.

Simak Halaman 10

bernur (Pilgub).
"Kader terbaik Demokrat di

Banten sudah dilirik DPP seba-
gai pertimbangan pengusungan
untuk pilgub berikutnya. Ter-
akhir, tiga kader terpopuler ter-
catat nama Wahidin Halim yang
saat ini petahana gu-
bernur, kemudian
Bupati Lebak dua
periode Iti
Octavia, dan Wali
Kota Tangerang
dua periode Arief

R. Wismansyah," paparnya, Ahad
(10/10).

Dosen di beberapa perguru-
an tinggi swasta ini menyebut,
ketiganya berpeluang diusung
dengan mempertimbangkan po-
pularitas dan peluang untuk
menang. Ditambah, di antara

mereka juga memiliki mag-
net kedaerahan masing-

masing.
"Persoalan sentimen

kedaerahan ini tak bisa
dipandang remeh. Sela-
ma ini, Banten Selatan dan
Utara selalu jadi pertim-

bangan, Demokrat me-
miliki kader terbaik

di kedua wilayah
tersebut," tan-

dasnya.
A r i f

mengingatkan, berakhirnya ma-
sa jabatan Wahidin Halim-Andika
Hazrumy pada 12 Mei 2022 nan-
ti, memperluas ruang persai-
ngan kandidat lintas partai. Se-
bab dengan ditiadakannya pil-
kada serentak pada 2022 dan
2023, Provinsi Banten menga-
lami kekosongan kepala daerah
definitif pemilu selama lebih
dari dua tahun.

"Ini sungguh tidak sebentar.
Dalam politik bisa disebut tak
ada petahana. Dan dalam ku-
run waktu dua tahun tersebut,
popularitas WH dan Andika
secara individu terancam,"
ujarnya.

Prediksi senada di-
sampaikan Akademisi
Universitas Muhammadi-
yah Tangerang,

Thurizal Husein. Mantan Ang-
gota Dewan Riset Daerah (DRD)
Provinsi Banten ini menilai,
faktor usia WH pada 2024 nanti
yang akan berusia 70 tahun tentu
akan jadi pertimbangan partai.
Di tengah kecenderungan politik
dalam menampilkan tokoh-tokoh



SENIN, 11 OKTOBER 2021
EDISI 1934 | TAHUN 18SERANG & CILEGONWARTA BANTEN2

Setelah melalui tahapan pem-
bahasan oleh Tim Anggaran Pe-
merintah Daerah dan Badan Ang-
garan (Banggar) DPRD Kota Se-
rang, Kamis (07/09) dilakukan
penandatanganan (teken) Nota
Kesepakatan Bersama antara Pem-
kot Serang dengan DPRD Kota
Serang Tentang Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas
serta Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Perubahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah (P-
APBD) Kota Serang Tahun Anggar-
an 2021.

Rapat Paripurna dipimpin oleh
Wakil Ketua I DPRD Kota Serang
Ratu Ria Maryana dihadiri oleh
Walikota Serang bersama sejum-
lah pejabat di lingkungan Pemkot
Serang, anggota DPRD yang hadir
secara langsung maupun virtual.

Setelah rancangan KUA PPAS
tahun 2021 disampaikan oleh Ke-
pala Daerah Kota Serang, Badan
Anggaran Darrah Kota Serang
telah menindaklanjuti dan me-
lakukan pembahasan bersama
dengan tim anggaran Pemerintah
Daerah Kota Serang.

Dari hasil pembahasan ter-
sebut akhirnya Badan Anggaran
DPRD Kota Serang dan Tim Ang-
garan Pemerintah Daerah Kota
Serang telah menyepakati bahwa
KUA PPAS perubahan adalah se-

bagai berikut:
Pendapatan daerah

1.473.458.53.088. Terdiri dari penda-
patan asli daerah
208.011.919.273.497. Dengan rinci-
an pendapatan pajak daerah sebesar
148.425.000.000. Pendapatan retri-
busi daerah 32.945.260.000. Lain2
pendapatan asli daerah yang sah
37.549.013.497. Pendapatan transfer
1.172.436.435.020. Lain2 pendapat-
an daerah yang sah 82.075.354.571.

Belanja daerah
1.524.394.873.672. Surplus divisit
minus 50.936.820.584. Pembia-
yaan 50.963.820.584. Pembiayaan

50.936.820.584. Sisa lebih ang-
garan pembiayaan tahun anggaran
sebelumnya 0 rupiah.

Walikota Serang Syafrudin me-
nyampaikan, dengan ditandata-
ngannya KUA PPAS Perubahan
tahun anggaran 2021 sudah sele-
sai. Hanya tinggal pembahasan
APBD perubahan. "Mudah-mu-
dahan dalam waktu dekat ini AP-
BD perubahan sudah dibahas dan
anggaran perubahan sudah bisa
dimulai," kata Wali Kota Serang
Syafrudin.

Pada KUA PPAS, kata Walikota
Serang, tidak ada perubahan yang

segnifikan. Hanya penyesuaian
saja. "Hanya menyisir anggaran-
anggaran yang tidak terpakai dan
menutup defisit. Sekarang de-
fisitnya nol," jelasnya.

Secara umum, Walikota Serang
berharap, di APBD perubahan
yang waktunya sangat singkat ini,
harus digunakan dengan sebaik-
baiknya.

"Waktunya sedikit hanya se-
kitar dua bulan, kepada kepala
OPD, camat dan lurah untuk bisa
cepat menggunakan anggaran ini
sehingga di Desember akhir bisa
selesai," harapnya. (hms/red)

Serang (WB),—
Pemerintah Kota

(Pemkot) Serang bersama
DPRD Kota Serang

melakukan
penandatanganan Nota
Kesepakatan KUA PPAS
Perubahan APBD tahun
anggaran 2021 digedung

DPRD Kota Serang.
Penandatangan dilakukan
di Ruang Rapat Paripurna
DPRD Kota Serang, Kamis

(7/9).

Kesepakatan KUA PPAS
Perubahan APBD TA
2021 Ditanda Tangani

POLSEK CURUG POLRES SERANG KOTA

Datangi Wisata Waterboom
dan Berikan Edukasi Prokes
Serang (WB),—

Personil Polsek Curug Polres Serang Kota laksa-
nakan giat pengamanan dan pengawasan protokol
kesehatan di tempat wisata yang ada di wilayah
hukum Polsek Curug, Minggu (10/10).

Untuk mencegah kluster baru penyebaran covid
19 ditempat wisata personil Polsek Curug Polres
Serang Kota melaksanakan kegiatan rutin setiap hari
libur di mana antusias masyarakat ke objek wisata
yang ada di wilayah Kecamatan Curug sangat tinggi.

Seperti yang dilakukan oleh Kanit Samapta Polsek
Curug IPTU Deden dan anggota AIPTU Usen untuk
mencegah kerumunan dan pelanggaran prokes
ditempat wisata, kanit samapta dan anggota mem-
berikan himbauan prokes kepada pengunjung di
tempat wisata Waterboom Tembong Jaya.

"Ya hari ini ini saya bersama anggota selain meng-
amankan objek wisata kita juga memberikan him-
bauan prokes kepada pengelola dan pengunjung wi-
sata supaya taat aturan dimasa pandemi ini," ujar
Kanit Samapta.

Kanit Samapta juga berharap semoga dengan
hadirnya polisi di tengah-tengah masyarakat bisa
memberikan rasa aman.

"Mudah-mudahan dengan hadirnya Polri di
tengah-tengah masyarakat dapat membantu, serta
memberikan rasa aman kepada pengunjung," kata-
nya. (rls/red)

BERIKAN RASA AMAN

Polsek Baros Polres Serang
Kota Datang Tempat Wisata
Serang (WB),—

Anggota Polsek Baros Polres Serang Kota Polda
Banten melaksanakan patroli ke tempat wisata kolam
renang Rafali Desa Sukacai, Kecamatan Baros,
Kabupaten Serang, Minggu (10/10).

Kegiatan anggota Polsek Baros ketempat wisata
kolam renang guna menghimbau pengunjung untuk
selalu menerapkan protokol kesehatan.

Kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat
tersebut untuk membuat rasa aman dan nyaman bagi
para pengunjung dan pengelola tempat kolam
renang Rafali yang merupakan salah satunya tempat
wisata yang ramai dikunjungi di wilkum Polsek Baros.

Menurut Kapolres Serang Kota AKBP Maruli
Ahiles Hutapea  melalui Kapolsek Baros AKP L Wah-
yu Bintarna mengatakan, kegiatan patroli ditempat
wisata yang berada di Desa Sukacai ini rutin dilaku-
kan anggota Polsek Baros khususnya hari libur ini.

Kapolsek Baros menambahkan, selain melaku-
kan patroli anggota memberikan himbauan terhadap
Covid -19 yang masih berada di lingkungan kita.

"Bagi masyarakat yang lagi berlibur ketempat
wisata seperti kolam renang ini tidak dilarang, akan
tetapi harus tetap menerapkan protokol kesehat-
an,"ucap Kaplolsek Baros.

Selain itu, pihaknya juga memberikan himbaun
tentang harkamtibmas agar tetap berhati-hati saat
pulang dari tempat wisata, serta tidak lupa memakai
masker. (rls/red)

Serang (WB),—
Walikota Serang H. Syafrudin

menerima audiensi Comunitas
Pemuda Serang Kota (COMPASS)
yang bertempat di ruang kerja
Walikota, (08/10).

Audiensi tersebut dihadiri oleh
Ketua COMPASS Toni Firdaus be-
serta anggotanya.

Maksud kedatangan dari Au-
diensi tersebut untuk memberikan
beberapa usulan kepada Peme-

rintah Kota Serang.
Ketua COMPASS Toni Firdaus

mengusulkan bahwa di Kota Se-
rang sendiri harus membangun
Gapura supaya Kota Serang me-
miliki Khasnya tersendiri karena
Kota Serang merupakan Ibukota
Provinsi Banten.

Lanjutnya, terkait tentang tem-
pat parkir yang berada diling-
kungan Pemerintah Kota Serang,
di usulkan untuk membuat E-Park-

ing seperti E-Toll supaya hasil yang
didapatkan bisa masuk langsung
ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia juga mengusulkan bahwa di
lampu merah ciceri banyak penge-
mis jalanan yang tidak terkontrol,
yang bisa mengakibatkan terjadi-
nya kecelakaan jadi harus dian-
tisipasi.

Tambahnya, ia juga menam-
bahkan lalu lintas, trotoar jalan,
dan kuburan di daerah karangantu

segera dirapikan.
Walikota Serang H. Syafrudin

menyampaikan bahwa program
Pemerintah Kota Serang terus
berjalan walaupun sedang adanya
Pandemi Covid-19.

 Ia juga mengatakan bahwa
usulan usulan yang diterima akan
ditindak lanjuti, "kami akan terus
berupaya untuk sepantas mungkin
mengenai pintu gerbang Kota
Serang", ucapnya. (hms/red)

Audiensi COMPASS Terkait Usulan untuk Pemkot Serang

Serang (WB),—
Personil Polsek Curug

Polres Serang Kota laksanakan
giat pengamanan dan
pengawasan protokol
kesehatan di tempat wisata
yang ada di wilayah hukum
Polsek Curug, Minggu (10-10).

Untuk mencegah kluster
baru penyebaran covid 19
ditempat wisata personil Polsek
Curug Polres Serang Kota

melaksanakan kegiatan rutin
setiap hari libur di mana
antusias masyarakat ke objek
wisata yang ada di wilayah
Kecamatan Curug sangat tinggi.

Seperti yang dilakukan oleh
Kanit Samapta Polsek Curug
IPTU Deden dan anggota
AIPTU Usen untuk mencegah
kerumunan dan pelanggaran
prokes ditempat wisata, kanit
samapta dan anggota

memberikan himbauan prokes
kepada pengunjung di tempat
wisata Waterboom Tembong
Jaya.

"Ya hari ini ini saya bersama
anggota selain mengamankan
objek wisata kita juga mem-
berikan himbauan prokes
kepada pengelola dan
pengunjung wisata supaya taat
aturan dimasa pandemi ini,"
ujar Kanit Samapta

Kanit Samapta juga
berharap semoga dengan
hadirnya polisi di tengah -
tengah masyarakat bisa
memberikan rasa aman.

"Mudah-mudahan dengan
hadir nya Polri di tengah-
tengah masyarakat dapat
membantu, serta memberikan
rasa aman kepada
pengunjung," katanya.

(rls/red)

Polsek Curug Polres Serang Kota Datangi
Wisata Waterboom dan berikan edukasi Prokes
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SATPOL PP KOTA TANGERANG GELAR RAZIA

Lima Pasangan Mesum Terciduk

SIASAT WARIA MATIKAN LAMPU
Biar Kencan Tidak Dibatalkan Pelanggan

USUT DUGAAN KELALAIAN

Polisi Periksa Sepuluh Saksi
Kasus Gorong-gorong

GEGARA PEMBALUT
Pekerja Pabrik Kesurupan Massal

Patut Ditiru! Sekelompok Pemuda
Gowes Sambil Berbagi Nasi di Jalanan

Kota tangerang (WB),—

Pada gelaran razia Satpol PP Kota Tangerang
menjaring waria dan lima pasangan diluar nikah.
Razia digelar Minggu (10/10) dini hari digelar di dua
wilayah di Kota Tangerang dan menegakkan (Perda)
nomor 7 dan 8.

Operasi yang digelar bersa-
maan dengan TNI dan Polri ini
dilakukan dengan cara petugas
Satpol PP menyamar sebagai pe-
langgan melalui aplikasi perca-
kapan MiChat dan mendapat
target yang membuka layanan
pemuas birahinya di salah satu
Apartemen di Neglasari.

Kepala Satpol PP Kota Tange-

rang, Agus Henra Fitrayana me-
ngatakan selain Waria jajarannya
juga mengamankan 5 orang pasa-
ngan diduga bukan suami istri
di lokasi yang berbeda.

Lima pasangan tersebut di-
amankan di indekos wilayah Ke-
camatan Benda. “Kita bergerak di-
dua kecamatan yakni Kecamatan
Neglasari dan Kecamatan Benda,”

kata Agus, Minggu (10/10).
Setelah terjaring, lanjut Agus,

mereka pun digelandang ke Mar-
kas Satpol PP Kota Tangerang Ja-
lan Raya Daan Mogot untuk di-
sanksi. Lima pasangan tersebut
diwajibkan membuat surat per-
nyataan untuk tidak mengulangi
kembali perbuatannya yang dike-
tahui oleh ketua RT dan RW di-
tempat mereka tinggal. “Untuk
yang Waria kami lakukan pem-
binaan dengan mengirimnya ke
Dinas Sosial,” jelasnya.

Di Kecamatan Benda, aparat
gabungan itu merazia Indekos di
Jalan Taman Mahkota.

Sementara itu Camat Benda,
Ahmad Suhaeli mengatakan pi-

haknya memang telah berkoor-
dinasi dengan Satpol PP untuk
menyisir setiap Hotel dan inde-
kos di wilayah pimpinannya itu.
“Jadi bukan hanya di Taman
Mahkota, kami juga menyisir ke-
sejumlah tempat dan kebetulan
yang dapat lumayan banyak di
taman mahkota,” katanya.

Razia tersebut, kata dia meru-
pakan upaya untuk menciptakan
kenyamanan dan keamanan ma-
syarakat dari praktek prostitusi
dan asusila. “Kita rutin mengge-
lar penyuluhan terhadap hotel,
kontrakan dan rumah indekost
agar tidak menyediakan fasilitas
bagi pasangan yang bukan suami
istri,” tukasnya. (rls/red)

Kota Tangerang (WB),—
Polsek Cipondoh dan Polres

Metro Tangerang Kota telah
memeriksa 10 saksi, dari PT Tel-
kom dan warga setempat, terkait
kasus tewasnya 5 orang dalam
gorong-gorong jaringan inter-
net di Jalan Permata, Peruma-
han Taman Royal, Cipondoh,
Kota Tangerang, Kamis (7/10)
lalu. Polisi mengusut dugaan
adanya kelalaian dalam kasus itu.

Hal tersebut diungkapkan
Kapolres Metro Tangerang Kota,
Kombes Pol Deonijiu De Fatima
saat dihubungi media, Minggu
(10/10).

“Sejauh ini kita sudah pe-
riksa 10 orang saksi, baik dari
PT Telkom maupun warga seki-
tar lokasi kejadian, dan juga ke-
luarga korban. Hingga kini kita
masih terus mengumpulkan
bukti-bukti untuk bisa mene-
tapkan tersangka. Kita juga me-
nunggu hasil olah TKP yang di-
lakukan Puslabfor kemarin,”
ungkap Deonijiu.

Ditambahkan, polisi masih
terus menggali keterangan dari
PT Telkom yang memberikan
pekerjaan kepada pihak ketiga
(vendor) yang menjalankan
proyek tersebut.

“Kita masih telusuri pekerja-
an yang diberikan kepada pihak
ketiga (vendor) apakah ada SPK
(surat perjanjian kerja) atau tidak.
Siapa yang bertanggung jawab
kalau ada insiden dalam pelak-
sanaan pekerjaannya ini. Kita se-
jauh ini menduga ada kelalaian
ke arah yang memberikan peker-
jaan (PT Telkom) dan juga ven-
dornya, apakah mereka melaku-
kan pengawasan dalam pekerja-
annya atau tidak,” tambahnya.

Sebelumnya, 5 orang, terdiri
dari 3 pekerja proyek perbaikan
jaringan PT Telkom dan 2 warga
setempat meninggal dunia kare-
na terkurung di dalam lubang go-
rong-gorong sedalam 4 meter.
Kelimanya meninggal karena
menghirup gas beracun di dalam
gorong-gorong. (bsat/red)

Dia bernama Agus Alias Re-
nata, adalah seorang waria, Dia
mengungkapkan cerita pahit du-
nia prostitusi online. Ia berceri-
ta, membuka layanan birahi bagi
seorang waria tidaklah semudah
yang dibayangkan. Pasalnya, ti-
dak jarang tamu yang hendak
menggunakan jasanya memba-
talkan secara sepihak.

Tentu saja hal itu terjadi ka-
rena calon pengguna jasanya itu
baru mengetahui dirinya adalah
waria. Padahal, saat itu dirinya
telah menyewa unit kamar apar-
temen di Kota Tangerang. “Su-
dah deal harga, datang deh tamu-
nya. Tapi, begitu tahu saya waria,
dia langsung deh cancel,” ujar di-
kutip Tribunnews dari Tribun-
Jakarta, Sabtu (9/10).

Pengalaman pahit yang terus
menerus dialami tersebut mem-
buatnya tidak kehabisan akal.
Dan akal-akalannya yakni mema-
tikan lampu penerangan sesekali
dirinya berhasil mengelabui ta-
munya. “(Pengguna jasa) enggak
banyak sih, palingan sehari pal-
ing banyak tiga orang,. Kalau un-
tuk tarif mah kita engga kayak ce-
wek-cewek dengan paling murah
Rp300 ribu, kalau kita mah Rp150
ribu juga embat,” ungkapnya.

Dia kemudian tertangkap
Satpol PP Kota Tangerang pada
Jumat (8/10/2021) malam.

Warga Cengkareng, Jakarta
Barat itu terjaring petugas Satpol
PP yang menyamar sebagai pe-
ngguna jasanya.

Renata mengaku, dirinya ber-

profesi sebagai perias pengantin
sebelum terjun ke dunia prosti-
tusi. Namun, lantaran resepsi
pernikahan dilarang pemerintah
seiring pembatasan kegiatan ma-
syarakat karena pandemi Covid-
19, dirinya terpaksa beralih pro-
fesi menjadi PSK untuk meme-
nuhi kebutuhan sehari-hari.

“Tadinya saya bertahan sela-
ma setahun jadi tukang rias. Kan
tahu sendiri lockdown sudah
mau dua tahun, enggak ada yang
boleh pesta, ya sudah mau eng-
gak mau kita kerja kayak begini,”
ujar Renata kepada Tribun-
Jakarta.com, Sabtu (9/10).

Terpisah, Kepala Satpol PP
Kota Tangerang Agus Henra Fit-
rayana membenarkan hal terse-
but. Ia menjelaskan, dalam ope-

rasi penyakit masyarakat, jajaran-
nya berhasil mengamankan lima
orang pasangan yang diduga
bukan suami istri. Selain itu, di-
amankan satu orang waria yang
diduga membuka layanan birahi.
“Kita bergerak di dua kecamatan
yakni Kecamatan Neglasari dan
Kecamatan Benda,” ucap Agus.

Ia mengakui kelima pasangan
yang diduga bukan suami istri
yang terjaring operasi hanya di-
berikan sanksi membuat surat
pernyataan untuk tidak mengu-
langi perbuatannya. Surat terse-
but diketahui oleh ketua RT dan
RW tempat tinggal mereka. “Un-
tuk yang waria kami lakukan
pembinaan dengan mengirim-
nya ke Dinas Sosial Kota Tange-
rang,” pungkasnya. (tri/red)

Sebuah aksi sekelompok pe-
muda yang berolahraga ini patut
dicontoh. Mereka yang terga-
bung dalam Cyclistpose ini ber-
sepeda sambil berbagi nasi bung-
kus di jalanan Kota Tangerang.

Nathan, salah satu peserta
yang ikut dalam aksi tersebut me-
ngatakan, ia bersama kelompok-
nya bersepeda keliling Kota Ta-
ngerang seperti Tugu Adipura, M
Toha, dan bantaran Sungai
Cisadane.

Dalam bersepeda untuk ber-
olahraga tersebut, sekelompok
pemuda itu membagi-bagikan
puluhan nasi bungkus kepada
para petugas kebersihan jalan
dan kaum duafa.

“Kita patungan untuk mem-
beli nasi kuning sebanyak 50
boks untuk dibagikan kepada
yang berhak sambil gowes. Jadi,
ini kegiatan gowes berbagi,” ujar-
nya, Minggu 10 Oktober 2021.

Meskipun jumlah nasi bung-

kus yang dibagikan tak banyak,
tetapi sekelompok pemuda yang
kerap menyebut diri dengan
strolling around the culinary
spot ini, senang bisa membantu
sesama.

Nathan berharap, kegiatan
gowes berbagi ini bisa rutin dila-
kukan agar juga bisa membantu
warga. “Semoga ini bisa rutin di-
lakukan, karena bisa membia-
sakan diri untuk berbagi kepada
sesama,” katanya. (tnews/red)

Kota Tangerang (WB),—
Pekerja pabrik di salah satu

perusahaan industri di kawasan
Cikokol, Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang kesurupan mas-
sal, Sabtu (9/10).

“Ada 11 orang kurang lebih
yang kesurupan, berawal di da-
lam pabrik sekarang udah banyak
yang dipulangkan,” ujar salah
satu pekerja kepada wartawan,
Minggu (10/10).

Sejumlah buruh pabrik wa-
nita tersebut diduga kerasukan
makhluk halus saat waktu istira-
hat atau saat pergantian shift dua

ke shift tiga.
“Awal kejadian sekitar jam 11

malam di pekerja shift dua lanjut
ke pekerja shift tiga, ramai-ra-
mainya jam 2 malam depan pa-
brik,” kata Edo, pemuda Karang
Taruna yang tinggal di depan
pabrik itu.

Sementara seorang pria yang
juga pekerja pabrik berupaya me-
nyembuhkan wanita kesurupan
yang terduduk di tanah seberang
pintu gerbang pabrik. “Diana ini
Bang Gepeng yang ada di printek,
sudah keluar, dah istighfar mi-
num nih,” ucap pria tersebut saat

menetralkan pekerja kesurupan.
Menerima informasi adanya

kesurupan massal ini, tim Pem-
buru Hantu yang kerap membuat
konten horor siaran langsung
pun mendatangi lokasi. “Yang
cewek itu memang peka kalau
ada hal mistis, dia jadi mediator
tim kami,” jelas salah satu ang-
gota Tim Pemburu Hantu.

Menurut keterangan mereka,
penyebab kesurupan massal di-
akibatkan karena ada salah satu
pekerja pabrik yang membuang
bekas pembalut wanita secara
sembarangan. (tnews/red)
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JADI PERCONTOHAN PILKADES

Bupati Bersama Dirjen
Tinjau Langsung TPS

Danrem 052/Wkr Didampingi Dandim 0510/Trs Monitor Pilkades

Bupati Minta ASKAB Majukan Sepakbola

DUKUNG PEMASARAN

Kecamatan Sepatan Bangun
Pojok UMKM

GENJOT PAD

Bapenda Beri Keringanan
dan Bebaskan Denda Pajak

Pagedangan (WB),—

Pelaksanaan Pilkades serentak 77 Desa di Kabupaten Tangerang dijadikan
percontohan nasional oleh Kementerian Dalam Negeri karena pelaksanaannya
berada di tengah Pandemi Covid-19. Dalam kesempatan tersebut Bupati Tangerang
mendampingi Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Dr.
Yusharto Huntoyungo memonitoring langsung pelaksanaan Pilkades serentak di
Kecamatan Legok Desa Bojong Kamal dan di Kecamatan Pagedangan, Ahad (10/10).

Di sela-sela monitoring ter-
sebut Bupati Tangerang menga-
takan pelaksanaan Pilkades di 77
Desa di Kab. Tangerang dikun-
jungi langsung oleh Dirjen Bina
Pemerintahan Desa dan dieva-
luasi serta banyak masukan dan
saran untuk pelaksanaan Pilka-
des kali ini.  Alhamdulillah setiap
desa sudah memiliki gerai vaksi-
nasi untuk membantu memper-
cepat masyarakat agar tervaksin.

“Semoga Pilkades ini berja-
lan dengan lancar demokratis,
aman dan sehat untuk masyara-
kat, tahun ini penyelenggaraan

Pilkades serentak di tengah pan-
demi, terima kasih juga atas kun-
jungan Dirjen Pemdes, ini mem-
berikan semangat dan motivasi
kita semua,” ungkap Bupati Zaki.

Bupati berharap juga ke de-
pan agar senantiasa TNI Polri
terus mengawal proses keama-
nan dan ketertiban di tengah
masyarakat. Dalam Pilkades se-
rentak 77 desa di Kab. Tangerang
dapat berjalan lancar hingga
akhir pelaksana, tanpa adanya
kendala yang berarti.

Sementara itu Dirjen Bina
Pemerintahan Desa Kementeri-

an Dalam Negeri Dr. Yusharto
Huntoyungo mengungkapkan,
setelah sempat ditunda selama
dua bulan, gelaran pemilihan de-
mokrasi tingkat desa tersebut ak-
hirnya digelar. Kabupaten Tange-
rang merupakan percontohan
terkait protokol kesehatan dari
gelaran Pilkades di Indonesia.

“Dan dari protokol kesehatan
banyak hal yang kami catat dan
mudah-mudahan ini menjadi
prototype pelaksanaan Pilkades di
Indonesia, dimana saat ini begitu
banyak varian virus corona,”
ujarnya di TPS 04 Desa Bojong

Kamal, Kecamatan Legok.
Menurutnya, Bupati Tange-

rang sudah melakukan persiapan
yang lebih matang bisa menye-
lenggarakan Pilkades serentak
tanggal 10 Oktober 2021, dari pe-
ngamatan dan laporan yang di-
sampaikan ada kesesuaian antara
laporan yang disampaikan deng-
an implementasi di lapangan.

Lanjutnya, Bupati juga sudah
menambah gerai vaksinasi yang
menjadikan pelaksanaan pilka-
des ini bukan hanya melanjut-
kan suksesi kepemimpinan di
Desa tetapi juga menjadi ajang
untuk melakukan vaksinasi dan
memutus mata rantai Covid-19.

“Kami ucapkan terima kasih
kepada Bupati Tangerang yang
telah mengikuti arahan dan ins-
truksi dari Kementerian Dalam
Negeri dalam pelaksanaan Pilka-
des serentak di Kabupaten Ta-
ngerang semua sudah sangat baik
sekali,” katanya. (atm)

Kelapa Dua (WB),—
Bupati Tangerang Ahmed

Zaki Iskandar mengukuhkan
sebanyak 57 pengurus Asosiasi
PSSI Kabupaten Tangerang
(ASKAB) periode 2021-2025.
Acara tersebut digelar di Gor In-
dor Sport Center Kelapa Dua.

Disamping acara penguku-
han Kepengurusan Asosiasi PSSI
Kabupaten Tangerang periode
2021-2025, Bupati sekaligus me-
lakukan peresmian Kantor ASKAB
PSSI Kabupaten Tangerang.

“Saya berharap dengan pe-
ngukuhan dan peresmian Kan-
tor ASKAB PSSI Kabupaten Ta-
ngerang, program kerja yang su-
dah dicanangkan bisa segera  di-
impelentasikan dan bisa mem-
bangun persepakbolaan, bukan
hanya pembinaan atlet tapi juga
SDM baik pelatih maupun wasit
yang ada di Kabupaten Tange-
rang,” ujarnya melalui keterang-
annya, Minggu (10/10).

Dalam kesempatan tersebut
Bupati meminta kepada Ketua
ASKAB yang baru saja dilantik
untuk benar-benar bekerja keras
memajukan sepakbola di Kabu-
paten Tangerang. “Apabila ada

pengurus yang tidak aktif lang-
sung saja diganti untuk penye-
garan organisasi,” tegasnya.

Ketua ASKAB PSSI Kabupaten
Tangerang, Daniel Ramdhani
mengungkapkan bahwa memang
pengukuhan pengurus ini ditung-
gu-tunggu oleh pihaknya. “Karena

masa pandemi jadi baru bisa di-
laksanakan. Setelah pengukuhan
ini, kita akan melaksanakan pro-
gram-program kerja ASKAB yang
sudah ditentukan,” katanya.

“Kita punya program dalam
rangka pembinaan, kita akan
mengawali dengan Tangerang

Junior League usia 13,15 dan 17, 
Insya Allah dalam waktu dekat
akan kita laksanakan dengan
prokes yang ketat,” katanya.

Di menyatakan akan terus
berusaha memajukan persepak-
bolaan di Kabupaten Tangerang.
(atm)

Legok (WB),—
Komandan Korem 052/Wkr

Kol Inf Rano Maxim Adolf Tilaar,
SE didampingi Komandan Ko-
dim 0510/ Tigaraksa Letkol Inf
Bangun Siregar IE Siregar, SE
melakukan monitoring langsung
pelaksanaan pilkades serentak
2021 Kab Tangerang di wilayah
Koramil 03/Lgk Kodim 0510/Trs,
Shadow (10/10).

Mengawali monitoring, Dan-
rem didampingi Dandim beser-
ta Tiga Pilar meninjau TPS 4 Kp.
Cibinglu RT 02/02 Ds. Bojong
Kamal Kec. Legok, kemudian ke
TPS 14 RT. 02/06 Ds. Malang
Nengah Kec. Pagedangan Kab.
Tangerang yang menggelar Pil-
kades serentak.

Turut hadir, AKBP Iman Ami-
nuddin, SH, S.IK, MH Kapolres
Tangsel, H. Ahmed Zaki Iskandar,
B.Bus Bupati Tangerang, Dr. Yus-
harto Dirjen Bina Pemdes, Drs.
Afeti Syamsidar Dir Penataan &
Administrasi Pemdes, Ibu Enong

Suhaeti DPMD Prov Banten, dr
Dewi Dinkes Kab. Tangerang,
Feri Kesbangpol, Kapten Kav M.
Bakir Danramil 03/Lgk, AKP Budi
Kapolsek Legok,  AKP Fahad
Kapolsek Pagedangan, Zaenud-
din Camat Pagedangan, Cucu
Syamsuri Plt. Camat Legok, Dede
Ketua Panitia Pilkades Bojong
Kamal, dan Tahan Ketua Panitia
Pilkades Malang Nengah.

Dalam monitoring tersebut
Kol Inf Rano Maxim Adolf Tilaar,
melihat kondisi pelaksanaan pen-
coblosan di masing-masing Tem-
pat Pemungutan Suara (TPS).

Kepada media, Dandim 0510/
Trs Letkol Inf Bangun IE Siregar
membenarkan bahwa Danrem
052/Wkr datang melaksanakan
kunjungan kerja dalam rangka
memonitoring Pilkades di wila-
yah Kodim 0510/Trs.

“Iya, bapak Danrem melaku-
kan monitoring dan menekan-
kan dalam hal pengawasan pro-
tokol kesehatan saat pencoblo-

san.” ujar Dandim.
Dikatakan Dandim bahwa.

Kodim 0510/Trs bersama Tiga
Pilar Kab Tangerang akan mela-
kukan monitoring kegiatan pe-

nyelenggaran pilkades serentak
di Kabupaten Tangerang.

“Kita harapkan, semua berja-
lan kondusif. Selain itu, warga se-
makin meningkatkan disiplin

protokol kesehatan secara ketat
terutama pada pelaksanaa Pilka-
des,” ujar Dandim menambahkan.

Alhamdulillah, kata Dandim
dari peninjauan di beberapa TP

semua berjalan kondusif dan
menjalankan protokol kesehatan
dengan baik. 

“Disetiap TPS dipersiapkan
protokol kesehatan seperti alat
mengukur suhu tubuh, cuci ta-
ngan, jaga jarak dan penggunaan
masker sangat komplit,” katanya.

Ini adalah upaya memcipta-
kan kondusifitas di saat pelaksa-
naan Pilkades serentak. Semoga
semua tempat dapat berjalan kon-
dusif sampai terpilihnya kades
yang sah,” pungkas Dandim.

Adapun Calon Pilkades di
TPS 4 Kp. Cibinglu RT 02/02 Ds.
Bojong Kamal Kec. Legok adalah
Paslon 1 Nurdan, Paslon 2 Su-
herman, Paslon 3 H. Haerul Ih-
wan dan Paslon 4 Muhamad.

Sedangkan paslon di TPS 14
RT. 02/06 Ds. Malang Nengah
Kec. Pagedangan adalah, Paslon 1
Tata Suharta, Paslon 2 Mimit
Sumitra, Paslon 3 Madsudin, S.Pd,
Paslon 4 Ruslan Bahtiar, SE dan
Paslon 5 Bolin Indra, SE. (atm)

Sepatan (WB),—
Pemerintah Kabupaten Ta-

ngerang melalui Kecamatan Se-
patan bersiap dalam pembinaan
Usaha Mikro Kecil dan Mene-
ngah (UMKM). Hal itu dibuk-
tikan dari peletakan batu pertama
pembangunan Pojok UMKM
Desa Sarakan Kecamatan Sepa-
tan, Kabupaten Tangerang.

Camat Sepatan Dadang Su-
drajat, mengatakan pembang-
unan Pojok UMKM di Desa Sa-
rakan merupakan media pro-
mosi dan pemasaran produk
unggulan lokal yang ada di Ke-
camatan Sepatan.

“Alhamdulillah, Kepala Desa
Sarakan memiliki inovasi untuk
membangun Kios Desa Kam-
poeng otak-otak, ini merupakan
langkah yang tepat di tengah
masa pandemi seperti saat ini,
hal ini juga sebagai upaya meni-
ngkatkan taraf ekonomi masya-
rakat kita,” kata Camat Sepatan
saat diwawancarai secara eks-
klusif, pada Jum’at (8/10).

Ia juga menambahkan, di

Desa Sarakan, masyarakatnya
banyak terkenal sebagai pem-
buat makanan otak-otak yang
secara marketable telah tersebar
ke beberapa daerah seperti Kota
Tangerang dan Ibu Kota Jakarta.

“Kami juga akan membina
para komunitas pelaku usaha
UMKM di Kecamatan Sepatan
untuk melakukan promosi mela-
lui e-commerce, pihak kami (Ke-
camatan Sepatan) juga memper-
siapkan konsep untuk membuat
katalog produk unggulan UMKM
yang ada,” ucap Camat yang juga
sebagai penulis buku ‘Memimpin
dengan Gaya Pelangi’.

Dadang berharap, inovasi
yang digagas oleh Pemerintah
Desa Sarakan bisa diikuti oleh
Desa-desa yang lain yang ada
di Kecamatan Sepatan.

“Semoga Desa-desa di Ke-
camatan Sepatan dapat mengi-
kuti jejak Kades Sarakan, yakni
memiliki inovasi terutama da-
lam membina dan mengemba-
ngkan UMKM di Desa masing-
masing,” harapnya. (atm)

Tigaraksa (WB),—
Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Tangerang
perlahan mengalami kenaikan.
Kenaikan pajak daerah tertinggi
bersumber dari Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB), Pajak Bumi dan Ba-
ngunan (PBB) serta Pajak Pene-
rangan Jalan (PPJ).

Kepala Badan Pendapatan
Daerah (Bapenda) Kabupaten
Tangerang, Soma Atmaja menu-
turkan bahwa animo membayar
pajak masyarakat perlahan me-
ningkat dikarenakan adanya ke-
ringanan yang diberikan Peme-
rintah Kabupaten (Pemkab) Ta-
ngerang disamping telah bang-
kitnya pertumbuhan ekonomi.

“Kami memberikan kering-
anan kepada masyarakat seperti
adanya pembebasan denda
pajak daerah dan juga pengura-
ngan denda bagi para wajib pa-
jak,” ujarnya melalui keterangan
tertulis, Minggu (10/10).

Dia menjelaskan bahwa ke-
ringanan pajak tersebut cukup
membantu masyarakat dalam
pembayaran pajak, dan menja-
dikan pembayaran pajak oleh
para wajib pajak pun meningkat.

Sementara itu, Bapenda juga
memberikan kemudahan dalam
hal pembayaran melalui Bank
bjb dengan berbagai tenant, se-
perti M-Banking, Internet Ban-
king, SMS Banking, juga Alfa-
mart, Indomaret ataupun E-
Commers seperti Tokopedia,
Bukalapak, Gopay, LinkAja dan
Kantor Pos diseluruh Indonesia.

Dalam pemulihan ekonomi
yang saat ini dilakukan, para pe-
laku usaha pun ikut merasakan
kemudahan, salah satunya de-
ngan Pemerintah Daerah yang

bersinergi dengan Pemerintah
Pusat memberikan alokasi hi-
bah dana pariwisata kepada
usaha restoran dan hotel yang
terdampak pandemi. Dengan
syarat seperti melampirkan tan-
da usaha pariwisata dan juga
pembayaran pajak yang patuh
sebelumnya.

Namun, tak dipungkiri da-
lam masa pandemi, beberapa
sektor ikut terkena dampak,
khususnya pada pajak hiburan,
restoran dan juga parkir yang
mengalami penurunan. “Untuk
mengupayakan hal tersebut,
pada tahun 2020, Pemkab Ta-
ngerang melakukan refocusing
penurunan PAD yang harus di-
imbangi dengan penurunan
belanja daerah,” katanya.

Dalam upaya Pemerintah
Kabupaten Tangerang, Kepala
Bapenda tersebut berharap per-
tumbuhan ekonomi dapat ba-
ngkit kembali dengan dukung-
an masyarakat. (bnc/atm)

Soma Atmaja
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Sentra Vaksin PMI Dilauncing
Serpong (WB),—

PMI Kota Tangerang
Selatan kini memiliki
Sentra Vaksin yang
berada di Gedung PMI
Kota Tangsel, Serpong,
Jumat (8/10). Sentra ini
diinisiasi PMI Kota
Tangsel guna memastikan
pemerataan vaksinasi
terhadap masyarakat di
Kota Tangsel.

Wali Kota Tangerang Selatan,
Benyamin Davnie Saat mengha-
diri Launching Sentra Vaksin PMI
Kota Tangerang Selatan menyam-
paikan apresiasinya terhadap
inisiasi yang dilakukan oleh PMI.
Karena dengan sentra ini masya-
rakat akan tahu dimana mereka
bisa mendapatkan vaksin.

“Saat ini kami terus melaku-
kan upaya penanganan covid,
salah satunya dengan vaksinasi,”
ujar Benyamin yang menambah-
kan jika dari target vaksinasi se-
kitar 1.070.000 warga menda-
patkan vaksin, saat ini sudah
72,3 persen sudah tervaksin un-
tuk dosis pertama.

Sementara untuk dosis ke-
dua, Benyamin menyampaikan
jika vaksinasi sudah mencapai 43
persen. Kemudian untuk vaksi-
nasi lansia sudah mencapai 49
persen. Sayangnya, Benyamin
masih harus berupaya membuat

kebijakan yang memudahkan
vaksinasi diberikan kepada siswa
sekolah. Terutama siswa SMA
dan SMK atau sederajat.

“Untuk grafik sisanya ber-
angsur membaik. Kasus harian
mencapai lima orang, meskipun
sebelumnya mencapai tiga orang
saja. Tapi ini sebuah kemajuan

dibandingkan sebelumnya,” Kata
Benyamin.

Begitupun dengan keterisian
ruang isolasi yang sebelumnya,
mencapai 97 persen kini hanya
tiga persen terisi. “Ini harus di-
pertahankan kalau bisa diting-
katkan agar Tangsel terbebas dari
Covid-19,” Ujar Benyamin.

Sementara Ketua PMI Tang-
sel Airin Rachmi Diany men-
yampaikan terimakasihnya kepa-
da seluruh stakeholder yang su-
dah membantu PMI mewujud-
kan keberadaan Sentra Vaksina-
si. Dengan begitu proses pelaya-
nan vaksinasi bisa terpusat.

“Selain kami menyiapkan

sentra ini kami juga terus mela-
kukan penyisiran terhadap ma-
syarakat yang belum vaksin deng-
an mengandalkan anggota PMI
di setiap wilayah,” kata Airin.

Kemudian ketua koordinator
sentra vaksinasi Suhara Manul-
lang juga menjelaskan, bahwa
vaksinasi merupakan upaya pe-

nekanan penularan Covid-19.
Karena itu dilakukannya tidak
hanya oleh pemerintah melain-
kan juga masyarakat.

“Semoga dengan keberadaan
sentra vaksin ini bisa membantu
pemerintah dalam proses pene-
kanan angka penyebaran Covid-
19,” tutup Suhara. (hms/red)

Batalyon Arhanud 1 Adakan Kegiatan Bintal

SEMAKIN DILIRIK

Loket Pelayanan BPN Tangsel
di MPP Ramai Pemohon

Satpol PP Amankan 16 PMKS di Tangsel

SATRESKRIM POLRES TANGSEL
Ungkap Kasus Penipuan dan Penggelapan

Tangsel (WB),—
Dalam kegiatan tingkatkan

nasionalisme dan militansi bagi
para prajurit Batalyon Arhanud
1/PBC/1 Kostrad, dilaksanakan
di Aula Supar Yonarhanud 1 Kos-
trad kecamatan Serpong Utara
Tangerang Selatan, (9/10)

Kegiatan tersebut dihadiri be-
berapa prajurit Batalyon Arhanud
1/PBC/1 Kostrad dan beberapa
ibu Persit diantaranya militer 150
orang dan Persit 25 orang. Pem-
beri materi dari pembinaan Kasi-
bintalidjuang Bintal Kostrad Ma-
yor Inf Drs. Sutirman sedangkan
penceramah dari pembinaan
mental Kapten Inf Edi Sukardi
Kaurtaljuang Bintal Kostrad.

Dalam sambutannya, Dan-
yon Arhanud 1/PBC/1 Kostrad
Letnan Kolonel Arh Helmy
Ariansyah S, E. yang dibacakan
oleh Kasibintalidjuang Bintal

Kostrad Mayor Inf Drs. Sutirman,
menyampaikan sebagai prajurit
TNI dan bagian dari keluarga be-

sar TNI, kita dituntut untuk me-
miliki pengetahuan akan akhlak,
disiplin dan tata tertib yang baik,

sebab keberhasilan tugas hanya
dapat dilaksanakan oleh manu-
sia-manusia yang bermoral baik,

berdisiplin yang tinggi serta men-
jalankan setiap aturan dengan
sebaik-baiknya.

Kapten Inf Edi Sukardi Kaur-
taljuang Bintal Kostrad dalam ce-
ramahnya menekankan kepada
para prajurit agar tidak ada pelang-
garan yang merugikan diri kita
maupun keluarga kita untuk men-
ciptakan rasa syukur yang harus
dimiliki atas segala nikmat dan
karunia yang telah diberikan oleh
Allah SWT. Dengan demikian
akan menjadi output yang baik di
dalam pelaksanaan tugas sebagai
prajurit dan melakoni hidup di
dunia ini bagi kita semua.

Jadikan teladan yang telah di-
wariskan Rasullullah SAW, seba-
gai pedoman dalam membentuk
generasi di lingkungan keluarga,
agar putra-putri kita dapat men-
jadi anak yang soleh, santun, ber-
moral, dan patuh kepada orang
tua, demikian salah satu tausiyah
yang diberikan penceramah.
(her/rd)

Serpong (WB),—
Satreskrim Polres Tangerang

Selatan (Tangsel) gelar Konfe-
rensi Pers terkait Hasil Ungkap
Kasus Penipuan Dan Atau Peng-
gelapan pada hari Rabu (06/10)
di Aula Lt. 4 Polres Tangsel.

Hadir dalam pelaksana Kon-
ferensi Pers Kapolres Tangsel
AKBP Dr. Iman Imanuddin, S.H,
S.I.K, M.H. yang didampingi
oleh Kasatreskrim AKP Angga
Surya Saputra, S.H., S.I.K., M.Si.,
Kasubag Humas AKP Tarmui,
S.H dan Kanit Ranmor Ipda
Winarno, S.H.

Dalam rilisnya, Sat. Reskrim
Polres Tangerang Selatan telah
berhasil mengungkap tindak pi-
dana penipuan dan atau peng-
gelapan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 378 dan atau pasal
372 KUHP di Jl. Pajajaran Pacu-
an Kuda No.6 Pamulang Kota

Tangerang Selatan.
Dari kronologis kejadian ber-

awal dari tersangka A.I.P mem-
beli beberapa unit mobil di show-
room RM Jl. Pajajaran pacuan
kuda no.6 pamulang Kota Tange-
rang Selatan.

Beberapa kali pembelian ter-
sangka A.I.P melakukan pemba-
yaran, namun pada pembelian 4
unit mobil di bulan Februari 2021
tersangka A.I.P tidak melakukan
pembayaran dan ke 4 mobil ter-
sebut telah dijual oleh tersangka
A.I.P kepada sdr. S dan uang hasil
penjualan mobil digunakan un-
tuk kepentingan pribadinya.

Setelah para tersangka tidak
melakukan pembayaran atas 4
unit mobil kemudian tersangka
menghilang. Dari keterangan ri-
lis, modus Operandi pelaku deng-
an membeli 4 (empat) unit mo-
bil berbagai merk namun pelaku

tidak melakukan pembayaran.
Para tersangka berinisial A.I.P

bin S, (26) pekerjaan Wiraswasta
dengan barang bukti sebagai
berikut:

1 (satu) unit mobil merk Dai-
hatsu B401RS-GMZFJ 12R MT,
Nopol B-1129-WZF, warna pu-
tih tahun 2018- 1 (satu) unit
mobil Daihatsu Xenia Nopol. B-
2930-KKT warna silver metalik
tahun 2018- 1 (satu) unit mobil
merk Daihatsu Xenia Nopol. B-
1153-FZD warna silver metalik
tahun 2016- 1 (satu) unit mobil
merk Mitsubishi XPander 1.5L
Nopol. B-2793-SZR warna putih
mutiara tahin 2018.

Dalam proses penangkapan
dilakukan pada bulan Juli 2021
A.I.P (tersangka) diketahui ber-
ada di tempat wisata Guci Tegal
Jawa Tengah, kemudian tim ops-
nal melakukan penangkapan di-

lokasi tersebut dan pada saat di
tangkap tersangka bersama deng-
an 4 orang perempuan dan 6 ora-
ng laki-laki sebagai sopir dengan
3 unit Mobil jenis Toyota Alpha-
rd sehingga tersangka dan 3 unit
mobil tersebut diamankan di
Polres Tangerang Selatan.

Kepada tersangka dikenakan
pasal 378 KUHP dengan anca-
man hukuman penjara paling
lama 4 (empat) tahun dan atau
Pasal 372 KUHP dengan anca-
man hukuman penjara paling
lama 4 (empat) tahun.

Pada saat konferensi pers,
Kapolres Tangsel AKBP Dr. Iman
Imanuddin, S.H, S.I.K, M.H me-
nyerahkan mobil Alphard kepa-
da pemilik mobil atas nama
Monang Siregar.

Kegiatan Konferensi Pers ber-
jalan dengan aman, dan tetap de-
ngan protokol kesehatan. (*/Red)

Ciputat (WB),—
Pemerintah Kota Tangerang

Selatan melalui Satuan Polisi Pa-
mong Praja melakukan penerti-
ban terhadap belasan PMKS di
sejumlah tempat. Penertiban ini
dilakukan pada Jumat (08/10).

Sekretaris Satpol PP Kota Ta-
ngsel Oki Rudianto menjelaskan
penertiban ini dilakukan karena
adanya keresahan yang dirasa-
kan oleh masyarakat akibat eksis-
tensi manusia silver ini. Dimana
biasanya ditemui di perempatan
lampu merah. “Atau kadang juga
sekarang di beberapa pusat kera-
maian,” ujar Oki saat memberi-
kan keterangan.

Oki menambahkan PMKS ini
terdiri dari badut liar, pengemis
sampai dengan manusia silver.
Dimana saat ini PMKS seperti itu
mulai menjamur di tempat-tem-
pat umum di Kota Tangsel.

Kepala Seksi Penyelidikan dan
Penyidikan Satpol PP Kota Tang-
sel Muksin Al Fachry menjelas-
kan, total PMKS yang ditertibkan

berjumlah 16. Terdiri dari empat
orang badut yang diamankan di
Gang Masjid Pamulang, tiga pe-
ngemis diamankan di Permata
Pamulang, dua orang badut dia-
mankan di Lampu Merah Gaplek
Pamulang, empat orang penge-
mis diamankan di Sumur Bos

BSD dan tiga orang badut dia-
mankan di Pondok Bambu, Pon-
dok Kacang dan Rempoa Ciputat.

“Seluruh PMKS ditindak
lanjut, dibawa ke Dinas Sosial
untuk diproses secara adminis-
trasi,” ujar Muksin kemudian
menambahkan bahwa setelah

diproses, 15 orang dibebaskan
dan satu orang dikirim ke Serang
untuk direhabilitasi.

Dengan adanya penertiban
ini pihaknya berharap agar wila-
yah Kota Tangsel bisa bebas dari
PMKS dan aktivitas bisa berjalan
dengan normal. (hms/red)

PROGRAM

Serpong (WB),—
Loket Pelayanan Kantor Per-

tanahan Kota Tangerang Sela-
tan di Mal Pelayanan Publik
(MPP) semakin diminati, hal
tersebut dibuktikan dengan ba-
nyaknya pemohon langsung
yang datang untuk melakukan
kepengurusan yaitu Roya dan
Peningkatan Hak.

Pelayanan tersebut mulai
beroperasi pukul 08:00 wib
15:00 wib pada hari Senin hi-
ngga Ju’mat hampir tidak per-
nah sepi pengunjung yang me-
rupakan pemohon langsung
bukan kuasa.

“Pelayanan di BPN disini
sangat memuaskan, bisa ditu-
nggu, sehari jadi gak pake lama,
para petugas melayani dengan

cepat dan sigap. Selain itu,
tempatnya sangat nyaman,”
ujar salah satu pemohon berna-
ma Dian yang melakukan kepe-
ngurusan Roya.

Hal tersebut senada dengan
Budi mengucapkan syukur di-
karenakan kepengurusan Roya
telah selesai dan mengharapkan
agar BPN dapat terus melakukan
sosialiasi mengenai loket pela-
yanan Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Selatan di Mal Pela-
yanan Publik (MPP) melalui
kanal Media Sosial.

“Saya kesini mengurus Roya,
alhamdulillah sudah langsung
selesai, disini fasilitasnya enak
dan petugas loketnya juga ra-
mah. Terima kasih BPN,” ung-
kap Lela. (Rls/red)
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Guna mengetahui sejauh
mana Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM), sedikitnya
14.988 siswa tingkat Sekolah
Menengah Pertama (SMP) se-
derajat mengikuti Asesmen
Nasional Berbasis Komputer
(ANBK) yang berlangsung dari
hari Senin (04/10) hingga hari
Kamis (07/10). Dari jumlah ter-
sebut, sebanyak 7.870 peserta
dari siswa SMP, siswa Mts se-
banyak 5.933, serta sebanyak
1.185 peserta dari paket B.

“Untuk pelaksanaan ANBK
di Kabupaten Lebak dilaksana-
kan diberbagai sekolah atau sa-
tuan pendidikan. Untuk ting-
kat SMP misalnya, kegiatan
ANBK tersebut dilakukan di 218
sekolah yang terdiri dari 30 se-
kolah melaksanakan secara
mandiri, 163 sekolah melaksa-
nakan mandiri dan ditumpangi,
serta 25 sekolah menumpang.
Sedangkan untuk Madrasah
Tsanawiyah (Mts), sebanyak
139 melaksanakan secara man-
diri, 46 mandiri dan ditumpa-
ngi, serta 49 menumpang. Ke-
mudian untuk paket B, seba-
nyak 7 lembaga yang melaksa-
nakan secara mandiri, 2 man-
diri dan ditumpangi, serta 16
yang menumpang,” kata Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten
Lebak, Wawan Ruswandi kepa-

da wartawan, kemarin.
Tujuan diselenggarakan-

nya ANBK, menurut Wawan
Ruswandi, adalah, sesuai deng-
an arahan dari Kementrian
Pendidikan RI, gelaran asesmen
ini untuk mengetahui sejauh
mana Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM) berupa pe-
ngukuran kompetensi peserta
didik dalam Literasi Membaca
dan Literasi Matikmatika
(Numerasi). “Selain itu juga
merupakan Survei Karakter, di-
mana pengukuran terhadap si-
kap, kebiasaan, nilai nilai (va-
lues) berdasarkan enam aspek

profil pelajar Pancasila, yang se-
lanjutnya adalah Survey Ling-
kungan Belajar, dimana ini me-
rupakan pengukuran kualitas
pembelajaran dan iklim sekolah
yang menunjang pembelajaran
pada satuan pendidikan.

Asesmen nasional dilaksa-
nakan menggunakan komputer
secara daring dan semi daring,
sebagai media untuk menam-
pilkan dan menjawab soal,” ujar
Wawan.

“Asesmen Nasional sendiri
bertujuan untuk memetakan
mutu pendidikan, memberi um-
pan balik kepada penyelengara

Ribuan Pelajar SMP Lebak Mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer

Drs. H. Wawan Ruswandi, MM
Kepala Dinas

Pemkab Targetkan 70%
Vaksin Diakhir Tahun

Ratusan Warga Desa Cidikit
Divaksin Covid-19

Abdul Malik, S.Pd., MM
Sekretaris Dinas

Warga dan Pelajar Ikuti Vaksinasi

pendidikan, dan merancang
tindak lanjut untuk perbaikan
mutu system pendidikan. Jadi
berbeda dengan Ujian Negara
(UN), karena hasil asesmen
nasional (AN) tidak memiliki
konsekuensi terhadap peserta
didik yang menjadi peserta AN.
Sehingga tidak berpengaruh
pada kelulusan, kenaikan tingkat,
dan seleksi penerimaan peserta
didik baru (PPDB). Selain itu,
hasil AN juga tidak menampil-
kan skor peserta AN dan tidak

untuk memberi peringkat bagi
sekolah. Hasil AN hanya akan
diketahui oleh pemerintah,
sekolah, dan Dinas Pendidikan
untuk perbaikan dimasa depan.
AN sendiri dilaksanakan di sa-
tuan Pendidikan pada wilayah
yang diperbolehkan melaksana-
kan pembelajaran tatap muka
terbatas, berdasarkan peneta-
pan pemerintah dan dengan
protokol kesehatan yang ketat.
Oleh karena itu, Kabupaten
Lebak salah satu Kabupaten

yang diperbolehkan menyele-
nggarakan Asesmen Nasional
Berbasis Komputer (ANBK),”
terang Wawan.

Terpisah, Kepsek SMPN 2
Sajira, Slamat Gustaman, me-
ngatakan, jumlah siswa-siswi
SMP yang mengikuti ANBK se-
banyak 45 murid. “Selain siswa
mengkuti ANBK, guru dan
kepala sekolah juga ikut survey
lingkungan belajar untuk me-
ngukur kejujuran keadaan seko-
lah,” ujarnya. (ADV)

Lebak (WB),—
Kepolisian Sektor (Polsek)

Cibeber Kabupaten Lebak ber-
sama tim vaksinasi menggelar
vaksinasi Covid-19 dosis 1 kepa-
da warga masyarakat Desa Suka-
mulya dan siswa-siswi SMP Ne-
geri 6 Cibeber di sekolah setem-
pat, Sabtu (09/10).

“Kegiatan vaksinasi ini me-
rupakan program pemerintah
dalam rangka menekan penye-
baran Covid-19, anggota kita
bersama tim vaksinasi tak bosan
bosan untuk tetap memberikan
penekanan dan himbauan kepa-
da masyarakat untuk tetap mene-

rapkan protokol kesehatan,” kata
Kapolsek Cibeber Iptu Rahmat
Hidayat, kepada wartawan disela-
sela vaksinasi.

Kata Kapolsek, kegiatan vaksi-
nasi akan terus lakukan, dengan
harapan seluruh masyarakat di
Kecamatan Cibeber di masa
pandemi ini dapat meningkat-
kan herd immunity. “Kegiatan
ini dilaksanakan dalam rangka
mendukung program vaksinasi
nasional percepatan penangan-
an Pandemi Covid-19 dengan
tujuan menciptakan herd immu-
nity,” jelas Rahmat.

“Kesadaran dan antusias war-

ga Desa Sukamulya Kecamatan
Cibeber semakin meningkat me-
ngikuti vaksinasi Covid-19, hal
ini tentunya berkat sosialisasi dan
kerjasama yang baik antara se-
mua pihak terkait, untuk meng-
himbau kepada seluruh lapisan
masyarakat Kecamatan Cibeber
agar tetap selalu mematuhi pro-
tokol Kesehatan,” ujar Rahmat.

Rahmat berpesan kepada
masyarakat agar mengajak keluar-
ga, teman, tetangga yang belum
divaksin untuk mau divaksin Co-
vid-19, sebab kegiatan vaksinasi
akan terus diadakan dari desa ke
desa atau sampai ke kampung-

kampung. “Tetap patuhi protokol
kesehatan walaupun sudah di-
vaksin, ingat 5M,” tandasnya.

 Sementara itu, Ardaya Plt.
Kepala desa Sukamulya bersama
Suwandi Kepala Sekolah SMP N
6 Cibeber mengucapkan terima-
kasih kepada jajaran Polsek Ci-
beber atas dilaksanakan gebyar
vaksinasi di wilayah Desa Suka-
mulya. “Ini berkat sosialisasi dan
kerjasama yang baik antar semua
pihak terkait, dan berharap ke-
pada seluruh masyarakat Desa
Sukamulya sekitarnya memiliki
kesadaran untuk mengikuti vak-
sinasi,” tutupnya. (mas/red)

Lebak (WB),—

Guna pencapaian
target vaksinasi 70 persen
pada akhir tahun 2021
ini, Pemerintah Kabupa-
ten Lebak menggelar
vaksinasi massal Covid-
19 dihalaman Pemkab
Lebak setiap jam kerja di
hari Kamis.

Plt Asisten Daerah (Asda) ll
Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi
mengatakan, Pemkab Lebak me-
nggelar vaksinasi masal setiap
hari Kamis dengan tujuan me-
ngejar target pencapaian vaksi-
nasi, agar penyebaran virus Co-
rona dapat diminimalisir. Vaksi-
nasi yang dilakukan tersebut,
kata Ajis, dilakukan sampai jam
kerja selesai, kemudian setiap
vaksinasi panitia menyediakan
400 sampai dengan 800 vaksin.

“Disamping vaksinasi yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan,
kita juga khusus membuka pela-
yanan vaksin bagi masyarakat se-
tiap hari Kamis dihalaman Pem-
kab Lebak,”kata Ajis Suhendi,

kepada wartawan, kemarin.
Dikatakan Ajis, dari target

vaksinasi sebanyak 1.065.022
jiwa, saat ini, capaian vaksinasi
di Kabupaten Lebak berdasarkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
baru tercapai sebanyak 30,75
persen untuk vaksinasi dosis per-
tama, 14,49 persen dosis kedua,
serta 0,21 persen dosis ketiga.

Ajis optimis, pada akhir ta-
hun, target vaksinasi di Kabupa-

ten Lebak akan tercapai seba-
nyak 70 persen. Hal tersebut di-
karenakan, massivenya pemberi-
an vaksin kepada masyarakat
yang digelar oleh Pemkab Lebak,
Dinas Kesehatan, Kepolisian,
TNI dan unsur lainnya.

“Dari target satu juta pendu-
duk, kita optimis pada akhir ta-
hun bakal tercapai sekitar 70
persen,”ucap Ajis.

Terpisah, Ismet Aprianto,

petugas Vaksinasi masal di Pem-
kab Lebak menambahkan, ke-
giatan vaksinasi yang dilakukan
menggunakan vaksin Sinovac
dan Moderna. Setiap Kamis, kata
dia, pihaknya melayani ratusan
masyarakat yang ingin divaksin.

“Ratusan warga setiap hari
Kamis datang untuk di vaksin,
kami menggunakan vaksin Sino-
vac dan Moderna,” kata Ismet.
(mas/red)

Lebak (WB),—
Ratusan warga Desa Cidikit,

Kecamatan Bayah, Kabupaten
Lebak mengikuti vaksinasi Co-
vid-19 dosis 1yang digelar oleh
team drive thru Polsek Bayah be-
kerjasama dengan Nakes Pus-
kesmas Bayah di Aula Kantor
Desa Cidikit, Jum’at (08/10) pagi.

“Target vaksinasi hari ini 100
orang dengan sasaran untuk
umum 100 orang Dosis 1, de-
ngan ketersediaan 10 Vial Sino-
vac, dengan 5 orang tenaga me-
dis dan 1 orang vaksinator di
siapkan oleh Nakes Puskesmas
Bayah. Kegiatan vaksinasi Co-
ronavirus Disease 2019 (Covid-
19) ini akan terus kita lakukan
keliling setiap desa desa di Ke-
camatan Bayah. Dengan hara-
pan seluruh masyarakat Bayah
khsusnya Desa Cidikit di masa
pandemi ini dapat meningkat-
kan herd immunity,” kata Ka-
polsek Bayah AKP R. Ampri da-
lam siaran persnya.

Kata dia, pada giat vaksinasi
kali ini, digelar di Aula Kantor
Desa Cidikit di Kampung Ci-
beas. Pihak Polsek Bayah meli-
batkan Bhabinkamtibmas Bri-
gadir Imam Syarifudin, Babinsa
Serma Imam Muslim Koramil
0315 Bayah para petugas medis
dari Nakes Puskesmas Bayah,
Tim Satgas Covid-19 Desa Ci-
dikit. Yang mana Warga Desa
Cidikit Semangat dan Antusias
berdatangan Ke Aula Kantor
Desa Cidikit dan lngsung men-

daftarkan diri.
“Terimakasih kepada Warga

masyarakat Desa Cidikit yang
telah antusias dan semangat
mengikuti giat vaksinasi ini,”
ujarnya.

Sebelumnya, kata Kapolsek,
dalam pelaksanaan vaksinasi ini,
pihaknya pun sudah menyasar
seluruh kepala desa di wilayah
Kecamatan Bayah untuk meng-
gelar vaksinasi keliling tiap desa.
“Kesadaran dan antusias warga
masyarakat Kecamatan Bayah
untuk mengikuti vaksin semakin
meningkat, hal ini tentunya ber-
kat sosialisasi dan kerjasama
yang baik antara semua pihak
terkait, jangan lupa jaga keseha-
tan dan selalu taat prokes terap-
kan 5M,” kata Kapolsek.

Edi Syamsul, selaku Seker-
taris Desa (Sekdes) Desa Cidikit
mengucapkan terima kasih ba-
nyak kepada jajaran Polsek
Bayah Team Drive Thru beserta
Nakes Puskesmas Bayah yang
telah mengadakan vaksinasi ke-
liling tiap desa desa di kecama-
tan Bayah, dan alhamdulilah
desa cidikit sudah dua hari dri
hari kemarin gelar vaksinasi
Covid-19 keliling, masyarakat
Desa Cidikit sangat antusias
guna mendukung program
pemerintah dan meningkatkan
herd immunity. “Kedepannya
saya berharap time drive thru
Polsek Bayah kembali menga-
dakan vaksin di desa kami,”
katanya. (mas/red)
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BUPATI IRNA:

Ikrar Caldes Dapat Dipatuhi

OKNUM SATPOL PP DI PANDEGLANG
Dilaporkan ke Polisi Terkait Kekerasan Terhadap Anak

Pandeglang (WB),—
Seorang oknum ASN yang

diketahui sebagai Satuan Polisi
di Pandeglang, berinisial AG di-
laporkan ke pihak Kepolisian,
pada Selasa (05/10).

AG dilaporkan oleh Adi Ra-
hayu kepada Satuan Reserse Kri-
minal Polres Pandeglang lanta-
ran memukul seorang anak Adi
Rahayu berinisial FT yang masih
berumur 8 tahun.

Adi Rahayu mengaku, merasa
tak terima karena anak kandung-
nya itu kerap dipukuli oleh AG
yang merupakan ayah tiri dari
korban tanpa alasan yang jelas.

“Intinya gini, orang tua mana
yang enggak sedih denger anak-
nya sering dipukuli. Mau nangis
dengernya juga,” kata Adi Rahayu,
saat ditemui di Polres Pandeglang

Menurut Adi, peristiwa me-
milukan yang dialami FT itu baru
ia ketahui pada Kamis 30 Sep-
tember 2021 kemarin. Saat itu,
anaknya melaporkan hal tersebut
kepadanya telah dipukul oleh AG
yang merupakan ayah tiri korban
di bagian kepala ketika dijemput
usai berlibur di tempat peman-
dian bersama rekan-rekannya.

Namun karena takut, FT tak
menceritakan ulah ayah tirinya

itu kepada siapapun. FT pun
baru berani dan mau bercerita
kepada Adi Rahayu pada Jumat
01 Oktober 2021 kemarin, lanta-
ran sudah tak tahan dengan kela-
kuan AG selama berada di rumah.

“Saya kan sudah cerai sama
ibunya 10 bulan yang lalu, tapi ko-
munikasi mah masih terus sama
anak saya, seminggu sekali juga
sering ketemu. Tapi, baru kemarin
anak saya itu ngomong karena
memang perlakuan ayah tirinya
itu sudah keterlalu dibanding se-
belum-sebelumnya,” terangnya.

Saat mendengar cerita FT,
perasaan Adi pun semakin ber-
tambah hancur. FT saat itu me-
ngadu kepadanya sering men-
dapat siksaan di rumah meski-
pun ia tak pernah berbut salah.

“Anak saya ternyata sering di-
siksa, pernah dijambak, terus di-
kejar-kejar pakai sapu sama bapak
tirinya juga pernah sampai dipu-
kulin pakai sapu itu. Itu di rumah
kejadiannya, padahal lagi ada
orang loh,” jelasnya.

Adi menyebut, AG yang me-
rupakan ayah tiri FT berstatus se-
bagai ASN di lingkungan Pem-
kab Pandeglang. Sepengetahu-
annya, AG bertugas di Satpol-PP
Pandeglang dan telah menikahi

mantan istrinya pada awal tahun
2021 silam. “Kalau kata tetangga
di sana, si AG ini statusnya PNS,”
ucapnya.

Lantaran tak terima anak
kandungnya kerap disiksa, Adi
kemudian melaporkan AG ke
polisi. Sembari didampingi oleh
Komisi Perlindungan Anak In-
donesia (KPAI) di Pandeglang,
AG pun diadukan atas dugaan
tindak pidana kekerasan terha-
dap anak.

Dalam pelaporan itu, Adi juga
melampirkan hasil visum atas
peristiwa tersebut. Hasilnya me-
nunjukan ada luka memar beru-
kuran satu Sentimeter di bagian
kepala sebelah kiri FT. Bahkan, FT
masih merasakan sakit saat kepa-
lanya diraba oleh orang lain.

“Karena yang bikin saya
tidak terima, kelakukan si AG itu
malah dianggapnya bercanda aja
ke anak saya, makanya saya la-
porin ke Polisi. Saya enggak mau
banyak ngomong, enggak mau
banyak berseteru, intinya ini
niat saya buat melindungi anak
saya sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, saat berita ini
di muat, pihak Kepolisian Polres
Pandeglang belum dapat mem-
berikan jawaban dalam laporan

tersebut. Seorang oknum ASN
yang diketahui sebagai Anggota
Satuan Polisi di Pandeglang,
berinisial AG dilaporkan ke pihak
Kepolisian, pada Selasa (05/10).

AG dilaporkan oleh Adi Ra-
hayu kepada Satuan Reserse
Kriminal Polres Pandeglang lan-
taran memukul seorang anak Adi
Rahayu berinisial FT yang masih
berumur 8 tahun.

Adi Rahayu mengaku, merasa
tak terima karena anak kandung-
nya itu kerap dipukuli oleh AG
tanpa alasan yang jelas. “Intinya
gini, orang tua mana yang eng-
gak sedih denger anaknya sering
dipukuli. Mau nangis dengernya
juga,” kata Adi Rahayu, saat di-
temui di Polres Pandeglang

Menurut Adi, peristiwa me-
milukan yang dialami FT itu baru
ia ketahui pada Kamis 30 Sep-
tember 2021 kemarin. Saat itu,
anaknya melaporkan hal tersebut
kepadanya telah dipukul oleh AG
yang merupakan ayah tiri korban
di bagian kepala ketika dijemput
usai berlibur di tempat peman-
dian bersama rekan-rekannya.

Namun karena takut, FT tak
menceritakan ulah ayah tirinya
itu kepada siapapun. FT pun
baru berani dan mau bercerita

kepada Adi Rahayu pada Jumat
01 Oktober 2021 kemarin, lanta-
ran sudah tak tahan dengan kela-
kuan AG selama berada di rumah.

“Saya kan sudah cerai sama
ibunya 10 bulan yang lalu, tapi ko-
munikasi mah masih terus sama
anak saya, seminggu sekali juga
sering ketemu. Tapi, baru kemarin
anak saya itu ngomong karena
memang perlakuan ayah tirinya
itu sudah keterlalu dibanding se-
belum-sebelumnya,” terangnya.

Saat mendengar cerita FT,
perasaan Adi pun semakin ber-
tambah hancur. FT saat itu me-
ngadu kepadanya sering menda-
pat siksaan di rumah meskipun
ia tak pernah berbut salah.

“Anak saya ternyata sering
disiksa, pernah dijambak, terus
dikejar-kejar pakai sapu sama
bapak tirinya juga pernah sampai
dipukulin pakai sapu itu. Itu di
rumah kejadiannya, padahal lagi
ada orang loh,” jelasnya.

Adi menyebut, AG yang me-
rupakan ayah tiri FT berstatus
sebagai ASN di lingkungan Pem-
kab Pandeglang. Sepengetahu-
annya, AG bertugas di Satpol-PP
Pandeglang dan telah menikahi
mantan istrinya pada awal tahun
2021 silam. “Kalau kata tetangga

di sana, si AG ini statusnya PNS,”
ucapnya.

Lantaran tak terima anak
kandungnya kerap disiksa, Adi
kemudian melaporkan AG ke
polisi. Sembari didampingi oleh
Komisi Perlindungan Anak In-
donesia (KPAI) di Pandeglang,
AG pun diadukan atas dugaan
tindak pidana kekerasan ter-
hadap anak.

Dalam pelaporan itu, Adi juga
melampirkan hasil visum atas
peristiwa tersebut. Hasilnya me-
nunjukan ada luka memar beru-
kuran satu Sentimeter di bagian
kepala sebelah kiri FT. Bahkan,
FT masih merasakan sakit saat
kepalanya diraba oleh orang
lain.

“Karena yang bikin saya ti-
dak terima, kelakukan si AG itu
malah dianggapnya bercanda aja
ke anak saya, makanya saya lapo-
rin ke Polisi. Saya enggak mau
banyak ngomong, enggak mau
banyak berseteru, intinya ini
niat saya buat melindungi anak
saya sendiri,” pungkasnya.

Sementara itu, saat berita ini
di muat, pihak Kepolisian Polres
Pandeglang belum dapat mem-
berikan jawaban dalam laporan
tersebut. (gatot/red)

Pandeglang (WB),—

Pelaksanaan Deklarasi damai dilaksanakan secara
Dalam Jaringan (Daring) maupun luar jaringan
(Luring), Bupati Pandeglang Irna Narulita berpesan
agar para Calon Kepala Desa (Caldes) dapat
mematuhi ikrar yang diucapkan.

“Ikrar janji dalam deklarasi
damai ini menjadi acuan untuk
dipatuhi oleh para calon kades
agar pilkades di Pandeglang ber-
jalan lancar dan damai,” ungkap
Bupati Irna pada saat memberi-
kan sambutan pada deklarasi da-
mai secara daring dan luring yang
dipusatkan di Kecamatan Saketi,
Minggu (10/10).

Dengan mamatuhi aturan
yang berlaku pada pelaksanaan
pilkades serentak, diyakini Bupa-
ti Irna, potensi konflik tidak akan
pernah terjadi. “Semua taat dan
patuh pada peraturan, memini-
malisir konflik, yang menang
terhormat, kalahpun bermarta-
bat,” ujarnya.

Dua diantara pointer ikrar
janji caldes adalah akan mematuhi
dan melaksanakan seluruh rang-
kaian tahapan pemilihan kepala
desa secara tertib, aman, damai,
beretika dan bertanggung jawab,
serta bersedia dituntut secara hu-
kum apabila melanggar ikrar ini.
“Kepala desa sudah berikrar untuk
melakukan deklarasi damai. Saya

sangat menghormati baik yang
petahana maupun yang baru
untuk taat dan patuh pada aturan
yang berlaku,” imbuhnya.

Menurutnya, salah satu tuju-
an pesta demokrasi pilkades ada-
lah mencari pemimpin berahlak,
profesional, dapat membangun
desanya, serta mensejahterakan
rakyatnya. “Saya apresiasi perja-
lanan yang sangat panjang ini,
mudah-mudahan tidak ada uru-
san sampai ke ranah hukum, saya
yakin anda (Caldes) punya tang-
gung jawab,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa (DPMPD)
Doni Hermawan mengatakan,
deklarasi damai ini awal dibuka
kembalinya kegiatan selanjutnya
setelah kurang lebih dua bulan
terhenti. “Kegiatan selanjutnya
Senin sudah mulai kampanye ta-
nggal 11-13 oktober 2021, dilan-
jut tanggal 13-16 oktober 2021
masa tenang, pencoblosan dilak-
sanakan pada tanggal 17 oktober
2021,” kata Doni

Lebih lanjut Doni menyam-
paikan, sebanyak 206 Desa dari
32 Kecamatan yang akan mela-
kukan Pilkades. Jumlah Tempat
Pemungutan Suara (TPS) sen-
diri kurang lebih 1.263, dengan
Daftar Pemilih Tetap (DPT)

563.927. “ Ini perlu kita gebyar-
kan bahwa pilkades akan segera
dilaksanakan, ada 709 Caldes
yang dapat dipilih, “ ujarnya.

“Caldes harus memahami
namanya kompetisii harus siap
menang dan kalah, yang terpilih

hanya satu tiap desa. Silahkan ra-
ngkul masyarakat untuk memi-
lih, tapi disaat ada yang terpilih
harus dapat menghargai dan
menerima hasil pemilihan,”
sambungnya.

Hadir pada acara ini Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda), Ketua DPRD
Pandeglang TB Udi Juhdi, Plh
Sekretaris Daerah Kabupaten
Pandeglang Taufik Hidayat, dan
Assisten Pemerintahan dan Kes-
ra Ramadani. (gatot/red)

KH. Hamdi Maani Terpilih Lagi Jadi Ketua MUI Kodim Salurkan Bantuan Tunai
untuk 5.000 PKL dan Warung

Musda X MUI Susun Kepengurusan Kolaboratif

Pandeglang (WB),—
Komandan Distrik Militer

(Kodim) 0601 Kabupaten Pan-
deglang, dipercaya menyalur-
kan Program Bantuan Tunai
untuk Pedagang Kaki Lima dan
Warung (BTPKLW) kepada
5.000 pedagang di seluruh wila-
yah Pandeglang.

Komandan Kodim 0601
Pandeglang, Letkol Kav Dedi
Setiadi pada kesempatan itu
mengatakan, bahwa bantuan
langsung tunai dari pemerintah
pusat ini untuk para pedagang
kaki lima dan warung di wilayah
Kodim 0601 Pandeglang, akan
disalurkan kepada para pedaga-
ng senilai Rp1,2 juta, dengan
harapan bisa memberikan daya
dongkrak ekonomi paska pan-
demi atau dalam upaya pemu-
lihan ekonomi bagi warga yang
terdempak covid-19 tersebut.

“Selama ini mereka (peda-
gang-red) berdagang karena
Covid-19, dan modal yang di-
gunakan terpakai untuk biaya
hidup, mungkin ini sebagai mo-
dal pengganti untuk bisa terus
berjualan,” ungkap Letkol Dedi.

Dikatakan Letkol Dedi, bagi
warga yang menerima bantuan

ini diwajiban untuk melakukan
vaksin terlebih dahulu sebelum
penerimaan bantuan. “Untuk
hari pertama ini, kami membi-
dik 300-500 orang bisa tersa-
lurkan bantuan yang diberikan
pemerintah melalui program
BTPKLW di Makodim Pandeg-
lang,” kata Dandim Pandeglang.

Sementara itu, lanjutnya,
untuk teknis pembagian bantu-
an dilakukan di area kawasan
Kodim 0601 dengan mencoco-
kan data diri penerima bantuan
dengan data yang sudah diteri-
ma oleh Kodim. “Kami harap,
penyaluran bantuan ini bisa
rampung dalam waktu yang si-
ngkat, sekitar satu atau dua mi-
nggu sudah beres,” ujar Dedi.

Sebagai informasi, dalam
agenda penyaluran bantuan itu
juga, para penerima bantuan di-
wajibkan menerapkan protokol
kesehatan yang sudah ditentu-
kan, guna meminimalisir pe-
nyebaran wabah Covid-19 dan
untuk memudahkan menda-
patkan vaksinasi, Kodim 0601
Pandeglang bersama tim kedis
menggelar vaksinasi untuk
masyarakat umum di halaman
Makodim. (toid/red)

Pandeglang (WB),—
Selain memilih ketua dewan

pertimbangan dan ketua umum,
Musyawarah Daerah (Musda) X
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kabupaten Pandeglang juga ber-
hasil menyusun pengurus hari-
an. Dalam gelaran Musda X yang
berlangsung tanggal 6-7 Oktober
2021 di Hotel Mutiara Carita, 11
orang tim formatur Musda telah
memilih sejumlah figur untuk
diposisikan sebagai pengurus
harian MUI Kabupaten Pandeg-

lang periode 2021-2026.
Ketua Pelaksana Musda X

MUI Kabupaten Pandeglang
Dindin Herdiansyah, menjelas-
kan, pengurus harian produk tim
formatur Musda inilah yang akan
berkolaborasi bersama Ketua
Umum KH Tubagus Hamdi Maani
untuk mengawal program kerja
MUI 5 tahun ke depan.

Personel pengurus harian se-
banyak 13 orang, terdiri dari 1
orang wakil ketua umum, 4 orang
ketua, 1 orang sekretaris umum,

4 orang sekretaris, 1 orang ben-
dahara umum dan 2 orang ben-
dahara. “Perangkat pengurus
harian ini sudah sesuai dengan
Pedoman Dasar dan Pedoman
Rumah Tangga Majelis Ulama In-
donesia hasil musyawarah na-
sional (Munas) tahun 2015,” je-
las Dindin, melalui sambungan
telepon, seperti dikutip dari la-
man web Kemenag Pandeglang.

Dindin menjelaskan, menga-
cu pada Wawasan Majelis Ulama
Indonesia hasil Munas tahun

2015, kepengurusan MUI terdiri
dari tiga unsur, yaitu ulama, zua-
ma, dan cendekiawan muslim.
“Kolaborasi tiga unsur inilah
yang diramu tim formatur men-
jadi pengurus harian. Ketiga un-
sur ini juga yang akan menjadi
acuan pengurus harian dalam
menyusun kepengurusan leng-
kap MUI Kabupaten Pandeglang
periode 2021-2026,” papar Din-
din yang dalam susunan pengu-
rus harian akan menjabat sebagai
sekretaris umum. (red)

Pandeglang (WB),—
KH Tubagus Hamdi Maani

kembali terpilih menjadi Ketua
Umum Majlis Ulama Indonesia
(MUI) Kabupaten Pandeglang
periode 2021-2026. KH. Hamdi
terpilih dalam Musyawarah Dae-
rah (Musda) X tahun 2021 yang
dilaksanakan Rabu-Kamis, 6-7
Oktober 2021 di Hotel Mutiara
Carita, Pandeglang. Sebelumnya,
ulama kharismatik dari Menes
tersebut telah memimpin MUI
Kabupaten Pandeglang periode
2016-2021.

Amanah para ulama Kota
Santri untuk memimpin MUI
lima tahun ke depan disambut
baik ketua umum terpilih KH
Tubagus Hamdi Maani. Ia ber-
janji meningkatkan peran MUI
menjadi lebih baik. “Kalau perio-
de sebelumnya dianggap baik oleh
masyarakat sehingga dipilih lagi,
maka ke depan akan kita tingkat-
kan menjadi lebih baik,” ujarnya.

Pada priode kedua ini, KH
Hamdi akan meningkatkan pem-
binaan masyarakat dengan mem-
berdayakan MUI tingkat keca-

matan. “Kami secara intens akan
terus melakukan pembinaan-
pembinaan akidah dan akhlak
kepada masyarakat, melalui MUI
tingkat kecamatan. Selain itu,
program roadshow MUI Kabu-
paten juga akan terus dilanjutkan,”
ungkap KH Hamdi melalui sam-
bungan telepon, Jum’at (7/10).

Rencana ini, sejalan dengan
harapan Pemerintah Kabupaten
Pandeglang sebagaimana diung-
kapkan Bupati Pandeglang Hj.
Irna Narulita saat membuka Mus-

da X MUI Kabupaten Pandeglang.
Selama ini menurut Irna, MUI
telah berkontribusi secara nyata
dalam geliat pembangunan Pan-
deglang. “Organisasi ini nyata
kontribusinya untuk Kabupaten
Pandeglang. Tidak hanya di ting-
kat kabupaten, soliditasnya hing-
ga ke tingkat kecamatan,” kata
Irna, Rabu (6/10).

Ia menilai, MUI Kabupaten
Pandeglang yang dinahkodai oleh
KH. Hamdi, sangat merangkul
umat. Hal itu, terlihat jelas dalam

penanganan pandemi Covid-19.
“Di saat terjadi perdebatan halal
dan haram soal vaksinasi, MUI
hadir dengan fatwanya untuk
kemaslahatan umat. MUI Kabu-
paten Pandeglang terdepan da-
lam penanganan pandemi. Ba-
nyak juga kontribusi yang lain,”
akunya seraya berpesan agar MUI
terus menjaga marwah, harmoni-
sasi dan persatuan agar bisa jadi
percontohan organisasi lainnya’
seperti dikutif dari web Kemanag
Pandegalang. (red)
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MENKO AIRLANGGA:

Sektor Pendidikan
Tingkatkan Daya Saing SDM

Menurut Airlangga, pemba-
ngunan SDM perlu ditekankan
karena persaingan di masa men-
datang akan lebih ketat dan sengit.

Namun, pandemi Covid-19
bukan hanya menghadirkan masa-
lah kesehatan, tetapi telah men-
ciptakan tantangan baru pada
sektor sosial dan ekonomi di ba-
nyak negara, termasuk di sektor
pendidikan dan pengembangan
SDM. Salah satu bentuk hambatan
di sektor pendidikan adalah de-
ngan tidak dapat dilakukannya
pembelajaran secara tatap muka di
seluruh tingkatan pendidikan.

Dengan strategi penanganan
Covid-19, kolaborasi seluruh pi-
hak, serta penurunan jumlah kasus
aktif Covid-19, semangat pem-
bangunan SDM dan sektor pen-
didikan kembali bangkit seiring
dengan telah dimulainya kembali
pembelajaran tatap muka secara
terbatas di sejumlah daerah.

“Semangat ini perlu terus di-
jaga, mengingat sumber daya ma-
nusia juga merupakan faktor kunci
dalam transformasi ekonomi,” ujar
Airlangga pada sambutannya da-
lam Kuliah Umum Program Dok-
tor Ilmu Manajemen Universitas
Terbuka dengan tema “Daya Saing
SDM dan Strategi Pemulihan Eko-
nomi Nasional”, seperti yang diku-
tip dari siaran resmi, Sabtu (9/10).

Adapun, transformasi ekonomi
ditujukan untuk mengubah struk-

tur perekonomian agar menjadi
lebih produktif dan keluar dari
jebakan kelas menengah, atau
Middle Income Trap. Hal ini mem-
butuhkan kualitas SDM andal,
yakni sumber daya manusia yang
berkualitas dan memiliki keteram-
pilan serta daya saing yang tinggi
dalam persaingan global.

Airlangga mengatakan pergu-
ruan tinggi harus tampil sebagai
garda terdepan dalam mencetak
SDM yang unggul dan kompetitif
di masa mendatang. Satu hal yang
harus ditempuh adalah selalu
meningkatkan kualitas SDM per-
guruan tinggi, serta menyiapkan
diri agar mampu beradaptasi un-
tuk mencapai keberhasilan dalam
membangun bangsa.

“Di sinilah dibutuhkan doktor-
doktor di Indonesia yang andal
dan berpengalaman untuk siap
berkontribusi menjadi periset,
pengajar, manajer, pembaharu,
atau pun pemimpin yang meng-
antarkan bangsa ini mewujudkan
visi tersebut,” jelas Airlangga.

Menurut data Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, dari
8,4 juta mahasiswa baru yang ter-
daftar di Indonesia pada 2020,
hanya 0,5 persen yang merupakan
mahasiswa doktoral atau sekitar 44
ribu orang. Secara global di selu-
ruh dunia, rata-rata hanya 1,1 per-
sen dari orang berusia 25-64 tahun
yang begelar PhD atau doktor.

Indonesia sendiri saat ini ma-
sih kekurangan doktor. Menurut
LPDP, dari setiap satu juta pen-
duduk di Indonesia hanya terdapat
sebanyak 143 doktor. Perbandi-
ngan tersebut sangat jauh dengan
negara-negara misal Malaysia yang
rasionya adalah ada 509 doktor
dari setiap satu juta penduduknya;
India sebanyak 1.410 doktor dalam
setiap satu juta penduduknya; dan
Jepang yang memiliki 6.438 doktor
pada rasio satu juta penduduknya.

Airlangga juga mengungkap-
kan keyakinannya dengan pengua-
tan sinergi dan koordinasi antara
pemerintah dengan seluruh stake-

holders, termasuk dengan para
doktor dan akademisi dapat me-
ningkatkan resiliensi ekonomi In-
donesia selama masa pandemi
dan sekaligus mempercepat mo-
mentum pemulihan ekonomi saat
ini dan di tahun mendatang.

“Sebagai penutup saya ingin
mengucapkan selamat atas ter-
pilihnya Bapak/Ibu serta saudara
sekalian sebagai kandidat doktor
atau mahasiswa/i baru program
Doktor Ilmu Manajemen Universi-
tas Terbuka. Selamat berjuang di
kampus dan semoga sukses,” pu-
ngkas Airlangga dalam sambutan-
nya. (bis /atm)

Jakarta (WB),—
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto menyebut pembangunan daya saing Sumber

Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan adalah kunci
bagi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan, di

antaranya untuk mewujudkan transformasi ekonomi.

KotaTangerang (WB),—
Dinas Kesehatan Kota Tange-

rang akan terus melakukan skrining
acak di sekolah tingkat SMP yang
telah menerapkan pembelajaran
tatap muka (PTM) terbatas hingga
tahap tiga. "Tracing acak akan terus
berlangsung secara berkala sebagai
bentuk dukungan PTM terbatas
dan pencegahan dini terjadinya

klaster sekolah," kata Kepala Dinas
Kesehatan Kota Tangerang dr Dini
dalam keterangannya di Tangerang,
Jumat (8/10).

Perlu diketahui, hasil skrining
yang dilakukan dinas kesehatan
terhadap siswa yang sudah melak-
sanakan PTM ditemukan adanya
yang terkonfirmasi COVID-19 de-
ngan kategori tanpa gejala. Total-

nya ada 69 orang warga sekolah
yang terkonfirmasi dengan rincian
guru, petugas TU dan siswa.

Warga sekolah yang diketahui
positif tersebut tidak mengalami
gejala dan merupakan hasil skri-
ning oleh dinas kesehatan kepada
SMP yang telah melaksanakan
PTM. Siswa yang terkonfirmasi
positif pun bukan berasal dari satu

sekolah, melainkan dari beberapa
sekolah, sehingga hanya ada satu
siswa dalam satu kelas maupun
satu sekolah.

Adapun, warga sekolah yang
terpapar berasal dari luar sekolah,
seperti bepergian ke luar kota, ke
pusat belanja hingga adanya inter-
aksi sosial di luar sekolah. PTM
tingkat SMP di Kota Tangerang
telah dimulai 13 September 2021
dengan tahap awal sebanyak 40
sekolah.

Sepekan kemudian, yakni tang-
gal 20 September 2021, sebanyak
60 SMP menggelar PTM dengan
protokol kesehatan yang ketat dan
masuk dalam kelompok tahap ke-
dua. Lalu pada 27 September 2021,
ada 48 SMP yang menggelar PTM
dan masuk dalam tahap ketiga.

Kepala Dinas Pendidikan Ta-
ngerang Jamaluddin mengatakan,
PTM dilaksanakan melalui proses
persetujuan semua pihak mulai
dari RT/RW, camat/lurah dan wali
murid. Bagi siswa yang ingin me-
ngikuti PTM harus mendapatkan
izin dari wali murid. Karena itu
dibuat surat pernyataan keterse-
diaan mengikuti PTM.

"Jadi untuk PTM ini tak di-
wajibkan karena siswa juga masih
bisa melaksanakan belajar secara
daring. Nantinya pihak sekolah
akan mengatur jadwalnya," kata-
nya. (rep/atm)

SMP Gelar PTM Diskrining Dinkes Secara Berkala

DIDOMINASI SEKOLAH SWASTA

10 SMA Terbaik Tangerang
Berdasarkan UTBK
Jakarta (WB),—

Sebanyak 39 sekolah terbaik Tangerang masuk
dalam kategori Top 1000 sekolah versi Lembaga Tes
Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). Dari 10 SMA
terbaik, enam di antaranya adalah sekolah swasta.

LqTMPT menggunakan hasil Ujian Tulis Berbasis
Komputer (UTBK) dalam melakukan penilaian dan
evaluasi untuk mencari Top 1000 sekolah. Ketua
LTMPT, Mohammad Nasih menerangkan, penilaian
dilakukan dengan menggabungkan nilai rata-rata
UTBK tahun 2020 dan 2021.

Adapun, nilai UTBK 2021 dihitung berdasarkan
60% Tes Potensi Skolastik (TPS) dan 40% Tes Kom-
petensi Akademik (TKA). Sedangkan nilai UTBK
2020 dihitung berdasarkan kriteria pada tahun 2020.

"Ini adalah posisi atau urutan bukan soal SMA
terbaik atau tidak terbaik. Yang kita sampaikan di sini
adalah SMA dengan rata-rata nilai UTBK tertinggi,"
kata Nasih dalam konferensi pers Launching Top
1000 Sekolah Tahun 2021 Berdasarkan Nilai UTBK,
Jumat (8/10) lalu.

Sekolah yang masuk dalam kriteria penilaian
adalah yang mengikuti UTBK 2021 dengan peserta
lebih dari 40. Dari 23.110 total sekolah yang mengi-
kuti UTBK, sebanyak 4.432 sekolah dinyatakan
memenuhi kriteria.

Berdasarkan pemeringkatan yang dirilis oleh
LTMPT, sebanyak 49 sekolah di Provinsi Banten
berhasil masuk dalam Top 1000 sekolah. Dari total
tersebut, 39 di antaranya berasal dari wilayah Tange-
rang. (dtc/atm)

BERIKUT DAFTAR 10 SMA TERBAIK
TANGERANG 2021 BERDASARKAN NILAI UTBK:

1. SMAS Santa Ursula BSD
Peringkat nasional: 15
Nilai total UTBK: 603.309

2. SMAS Pahoa
Peringkat nasional: 18
Nilai total UTBK: 602.107

3. SMAS Kristen BPK Penabur Gading Serpong
Peringkat nasional: 26
Nilai total UTBK: 597.025

4. SMAK Penabur Kota Tangerang
Peringkat nasional: 32
Nilai total UTBK: 594.357

5. SMA Bina Nusantara Serpong
Peringkat nasional: 38
Nilai total UTBK: 590.181

6. SMAN 1 Tangerang
Peringkat nasional: 54
Nilai total UTBK: 584.444

7. SMAN 2 Kota Tangerang Selatan
Peringkat nasional: 95
Nilai total UTBK: 574.404

8. SMAS Penabur Bintaro
Peringkat nasional: 115
Nilai total UTBK: 570.700

9. SMAS Tarakanita Gading Serpong
Peringkat nasional: 131
Nilai total UTBK: 567.973

10. SMAS Tarakanita Citra Raya
Peringkat nasional: 194
Nilai total UTBK: 557.645.

Kemenaker Tingkatkan
Kualitas Pendidikan Vokasi
Jakarta (WB),—

Untuk mempercepat peningkatan kompetensi
SDM Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) terus meningkatkan kuantitas dan
kualitas pelatihan vokasi melalui program BLK
Komunitas. Peningkatan kuantitas dan kualitas harus
dilakukan secara bersama-sama, karena Indonesia
membutuhkan SDM kompeten dalam jumlah besar.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi
dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Budi
Hartawan, mengatakan bahwa pihaknya baru saja
melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) BLK Komunitas dengan 5 Lembaga
penerima bantuan di Semarang, Jawa Tengah, pada
Selasa (5/10).

Pembangunan 5 BLK Komunitas ini merupakan
bagian dari 787 BLK Komunitas yang akan dibagun
Kemnaker di tahun 2021. “Mudah-mudahan sinergi-
tas antara pemerintah dan masyarakat melalui
pembangunan BLK Komunitas diharapkan dapat
mengakselerasi penyiapan tenaga kerja terampil
yang berkualitas dan berdaya saing dalam jumlah
yang masif dan tersebar merata di seluruh wilayah
Indonesia,” kata Budi Hartawan melalui Siaran Pers
Biro Humas Kemenaker, Sabtu (9/10).

Budi Hartawan mengungkapkan bahwa Kemna-
ker terus menggencarkan pembangunan BLK Komu-
nitas sebagai upaya mendekatkan akses pelatihan
kepada masyarakat.

Untuk itu, sejak tahun 2017 hingga 2020, Kemna-
ker telah membangun 2.127 BLK Komunitas yang
melatih masyarakat dengan berbagai kejuruan dan
program pelatihan.

Sedangkan dari sisi kualitas, pihaknya telah
mengembangkan program kejuruan di BLK Komu-
nitas menjadi 24 program kejuruan. Selain itu, BLK
Komunitas juga didorong untuk bekerja sama
dengan industri setempat. Sehingga pelatihan vokasi
yang diselenggarakan di BLK Komunitas memiliki
relevansi dengan kebutuhan industri setempat.

“Arahan Bu Menaker, untuk menjamin manfaat dan
keberlanjutan program pelatihan, maka program pela-
tihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan
pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif
dan inovatif serta memperbanyak jejaring kerja sama
dengan sektor industri,” jelasnya. (bsc/atm)

Jakarta (WB),—
Arab Saudi dan China mening-

katkan hubungannya di bidang
pendidikan dengan memasukkan
bahasa China ke dalam sistem
pendidikan, merujuk pada ba-
nyaknya komunitas China di setiap
wilayah di dunia, termasuk Saudi.
Berdasar pada keyakinan lebih
besarnya peluang kerja bagi me-
reka yang dapat berbicara lebih
dari satu bahasa, Universitas Jed-
dah (UJ) akhirnya memutuskan
untuk mewajibkan mahasiswa
tahun pertama untuk mendapat
pendidikan bahasa tambahan,
termasuk bahasa China.

Kerajaan dan China telah me-
nikmati hubungan yang stabil dan
dalam sejak kedua negara itu men-
jalin hubungan diplomatik pada
1990. Setelah 31 tahun memiliki
hubungan yang solid, penggabu-
ngan bahasa China ke universitas
dan sekolah Saudi akan memba-
ngun ikatan bersama antara dua
raksasa G20 itu, sekaligus men-
dukung tujuan pendidikan untuk
Visi Saudi 2030.

Universitas Saudi lainnya, se-

perti Universitas King Abdul Aziz,
juga telah memperkenalkan pro-
gram dalam bahasa China untuk
siswa mereka.

Dalam sebuah wawancara, Ib-
rahim Saadi, dekan institut bahasa
di Universitas Jeddah, mengatakan
bahwa sekolahnya mulai menga-
jarkan bahasa Mandarin setelah
putra mahkota mengeluarkan ara-
han untuk memasukkan bahasa itu
dalam program pendidikan Saudi.

“Sejak keputusan itu dibuat,
Universitas Jeddah memulai lang-
kah-langkah proseduralnya untuk
mengimplementasikan rencana
pengenalan bahasa Mandarin se-
bagai bahasa kedua di universitas
setelah bahasa Inggris,” katanya,
menambahkan bahwa dewan uni-
versitas telah menyetujui bahasa
Mandarin sebagai bahasa penga-
jaran dan penelitian ilmiah di uni-
versitas.

Dalam wawancara media lain,
Saadi mengatakan bahwa semua
siswa yang ingin bergabung deng-
an universitas harus mengambil
kursus bahasa Mandarin yang
menjadi program wajib bagi siswa

program tahun persiapan. Di sisi
lain, keinginan untuk merekrut
instruktur China sebagai pengajar
di universitas menjadi tantangan
selama setahun terakhir karena
pandemi COVID-19 yang mem-
buat rencana tersebut tertunda,
meski pembelajaran jarak jauh
menjadi alternatif lain.

Universitas Jeddah menan-
datangani perjanjian dengan Uni-
versitas Normal Shandong yang
berbasis di Jinan karena universi-
tas tersebut menyediakan pelajar-
an rekaman video kepada univer-
sitas Saudi. Di Jeddah, tim dari
Pusat E-Learning dan Pendidikan
Jarak Jauh mereproduksi dan me-
ngedit kelas sambil menambahkan
penjelasan berbahasa Arab dan
Inggris untuk membantu siswa
memahami konten. Universitas
juga menarik instruktur lokal yang
berbicara bahasa Mandarin untuk
bergabung dengan program baru
di universitas.

Menurut Talal Al-Asmari, di-
rektur pusat tersebut, Bahasa Chi-
na Konsep Baru dipilih sebagai
buku teks referensi untuk kursus

tersebut. “Setelah berkonsultasi
dengan profesional yang meng-
khususkan diri dalam pengajaran
bahasa Mandarin, kami mem-
perkenalkan kurikulum kepada
siswa yang mendaftar untuk kursus
pada September 2020,” katanya.

Douglas Steedman, seorang
instruktur bahasa Inggris di Uni-
versitas Jeddah, yang juga ber-
bicara bahasa Mandarin, menga-
takan bahwa semester pertama
pengajaran bahasa Mandarin di
sekolah tersebut sangat mengins-
pirasi. “Semester pertama adalah
kelas online dan pembelajaran
jarak jauh dan itu menambah
tantangan lain bagi siswa sejak
awal,” katanya dalam video yang
diproduksi oleh UJ. (rep/atm)

Arab Saudi Masukkan Bahasa China ke Sistem Pendidikan
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TAMPIL HOT

Isyana Sarasvati Pakai Outfit Seharga Puluhan Juta!

BOROS BELANJA PAJAK

Pemerintah Diminta
Selektif dalam
Memberikan Insentif Pajak

Isyana bagaikan paket komplit. Memiliki suara
merdu, berparas cantik, tubuh ramping dan
sukses bekerja sama dengan brand mewah asal
Italia, Gucci.

Blazer logo Gucci berwarna biru £2600 atau
senilai Rp 50.315.000 juta. Dipadukan dengan
celana pendek denim Gucci USD750 senilai
Rp10.682.000.

Mendengar nama Gucci, sudah pasti outfit
Isyana terbilang fantastis. Lewat akun Instagram
@fashion_selebrit admin memberikan informasi
lengkap soal harga tiap barang yang dikenakan
Isyana.

Di foto lainnya, Isyana terlihat mengenakan
heels Gucci USD 790 atau jika dirupiahkan Rp
11.252.000. Outfit Isyana total dibanderol
Rp72.249.000. (oke/red)

ISYANA Sarasvati tak hanya berprestasi dalam
dunia tarik suara. Penyanyi cantik tersebut juga
membuat para artis dan netizen kagum dengan
penampilannya.

Isyana Saravati kerap menampilkan OOTD
yang stylish dan modis. Tak hanya itu, OOTD Isyana
juga terkadang mencapai puluhan juta rupiah.

emerintah mencatat be-
lanja perpajakan pada
2020 mencapai Rp234,9
triliun. Pemerintah di-

nilai perlu melakukan evaluasi dan
lebih selektif dalam memberikan
insentif pajak atas besarnya be-
lanja perpajakan tersebut.

“Perlu adanya telaah yang kom-
prehensif sebelum diberikan in-
sentif fiskal, bagaimana kontri-
businya terhadap perekonomian,”
kata Peneliti Institute for Develop-
ment of Economics and Finance
(Indef) Riza Annisa Pujarama da-
lam acara webinar mengenang 100
hari Enny Sri Hartati, Sabtu (9/10).

Riza menyampaikan, belanja

perpajakan pemerintah di satu sisi
akan mendorong partisipasi sektor
swasta dalam program ekonomi
dan sosial yang banyak mem-
butuhkan peran penting dari pe-
merintah.

Di samping itu, dampak positif
dari belanja perpajakan akan men-
dorong mekanisme pembuatan
keputusan dari sektor swasta, tidak
melulu dari sektor swasta, serta
akan mengurangi peran aktif pe-
merintah dalam pengawasan be-
lanja tertentu.

Namun di sisi lain, Riza menilai
belanja perpajakan pemerintah
yang besar juga akan memberikan
dampak yang negatif, misalnya

tidak efektifnya pemberian insentif
perpajakan.

Di samping itu, besarnya be-
lanja perpajakan juga akan mencip-
takan kesenjangan dan menggerus
basis penerimaan pajak.

Berdasarkan UU No. 11/2020
tentang Cipta Kerja, pemerintah
menawarkan beberapa insentif
fiskal, misalnya pembebasan bea
masuk, fasilitas pajak penghasilan
(PPh) untuk penanaman modal di
bidang-bidang usaha tertentu atau
di daerah tertentu, fasilitas pengu-
rangan PPh badan, dan sejumlah
fasilitas lainnya. Pemberian insen-
tif tersebut diharapkan dapat men-
dorong investasi di bidang industri

sehingga akan meningkatkan pe-
nyerapan tenaga kerja.

Pada masa pandemi pun, pe-
merintah memberikan sejumlah
insentif pajak pertambahan nilai
(PPN) untuk pembelian rumah
dan pajak penjualan atas barang
mewah (PPnBM) untuk pembelian
mobil.

“Belanja pajak seharusnya bisa
dievaluasi apakah bisa menyerap
tenaga kerja, apakah sebanding
dengan nilai ekonomi penyerapan
tenaga kerja, jadi yang perlu dila-
kukan, pemerintah harus selektif
lagi dalam memberikan insentif
fiskal karena fiskal kita semakin
terbatas,” jelasnya. (bis/red)

P

Jokowi Tunjuk Luhut
Pimpin Komite Kereta
Cepat Jakarta-Bandung
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi akhirnya
menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
dan Investasi Luhut B. Pandjaitan untuk mem-
bereskan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
Luhut nantinya akan memimpin Komite Kereta
Cepat Antara Jakarta dan Bandung

Penunjukkan Luhut ini tertuang dalam Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana
Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang telah
diteken Presiden pada 6 Oktober 2021.

"Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komite
Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung yang
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemariti-
man dan Investasi," tulis ayat 3 Perpres tersebut,
Jumat (8/10)

Komite ini beranggotakan Menteri Keuangan,
Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Menteri
Perhubungan, yang selanjutnya disebut dengan
Komite Menurut Perpres, tugas Luhut adalah untuk
mengkoordinasikan prasarana dan sarana kereta
cepat Jakarta-Bandung.

Adapun, konsorsium BUMN yang menangani
proyek ini wajib memberikan laporan berkala kepada
Luhut. Perpres ini juga menetapkan pergantian
pemimpin konsorsium dari semula PT Wijaya Karya
(Persero) Tbk., kemudian digantikan oleh PT Kereta
Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Pada pertengahan September lalu, PT Kereta
Cepat Indonesia China (KCIC) mengklaim penghi-
tungan pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-
Bandung masih belum final dan dalam tahap
pembahasan di level kementerian terkait. Sekretaris
Perusahaan KCIC Mirza Soraya mengatakan saat ini
negosiasi terkait dengan investasi pendanaan dan
pembengkakan biaya masih dalam tahap pembaha-
san di tingkat kementerian, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) sponsor dan juga pemerintah.

"Hingga saat ini perhitungan cost overrun belum
final. Masih ada beberapa item yang dinegosiasikan
kepada pihak kontraktor dan beberapa pihak terkait,"
kata Mirza. (bis/red)

PICU KEBOTAKAN

Stop Mengikat Rambut
dengan Model Seperti Ini!
HAMPIR sebagian besar perempuan ingin tampil
dengan rambut yang terlihat rapih. Ada berbagai cara
agar rambut terlihat rapih dan cantik. Salah satunya
dengan cara mengikat rambut mereka.

Tapi, ingin tampil rapi dengan mengikat rambut
ternyata justru bahaya. Seorang konten kreator
Tiktok @mypawfectfamily memperlihatkan mengi-
kat model cepol itu berbahaya bagi rambut. Lho
kenapa ya bisa membahayakan rambut?

Pasalnya, model ikatan rambut ini menarik akar
rambut dan mengharuskan akar menopang kese-
luruhan rambut, terlalu berat bukan. Tentu saja hal
ini akan memberikan dampak jangka panjang
terhadap kesehatan rambut Anda.

Efek jangka panjangnya adalah rambut jadi mu-
dah patah dan rontok. Selain itu,  kulit kepala juga
akan terasa jadi perih.

Bahkan, rambut yang dicepol itu dapat meng-
hambat peredaran darah dan oksigen. Dampaknya,
rambut jadi mudah rapuh dan fatalnya bisa terjadi
kebotakan.

Sebagai alternatifnya ia menyarankan untuk
mengikat rambut dengan banana clip. Clip ini
membantu untuk mengikat rambut Anda tanpa
menimbulkan kerusakan.

Karena, akar rambut tidak dipaksa untuk meno-
pang seluruh rambut, jadinya tetap nyaman, rapi dan
aman. Bagaimana Okezoners, tertarik untuk mencoba
mengikat rambut dengan banana clip? (oke/red)

DI tengah pandemi Covid-19 yang
belum juga usai, menjaga diri
untuk tetap sehat adalah sebuah
keharusan. Pasalnya, begitu jatuh
sakit, produktivitas kerja dipas-
tikan menurun dan jika berke-
panjangan akan menguras tabu-
ngan. Tentunya hal ini bisa mem-
buat kondisi keuangan menjadi
goyah.

Beragam penyakit kritis meng-
hantui kehidupan manusia di za-
man modern ini, mulai dari kanker
hingga penyakit autoimun, di ma-
na setiap orang berisiko terpapar.
Untuk itu, selain memiliki dana
darurat, bisa dipertimbangkan
juga untuk mencari produk asu-
ransi yang memberikan perlin-
dungan dari penyakit kritis.

DBS Treasures sebagai mitra
manajemen kekayaan ingin me-

mastikan para nasabahnya juga
terlindungi dari berbagai risiko
yang dapat mengancam kondisi
keuangan. Untuk itu, bermitra
dengan Manulife Indonesia belum
lama ini diluncurkan MiEarly Criti-
cal Protection (MiECP) yang mem-
berikan perlindungan dari penya-
kit kritis sejak tahap awal dengan
fitur terbaru Power Reset.

"Produk MiECP melengkapi
blueprint strategi manajemen ke-
kayaan dari DBS Treasures, men-
cakup rangkaian produk perlin-
dungan komprehensif yang rele-
van bagi nasabah," ujar Consumer
Banking Director PT Bank DBS In-
donesia Rudy Tandjung, dikutip
Sabtu (9/10).

Menurut dia, MiECP merupa-
kan komitmen bersama untuk
melindungi tidak hanya kesehatan

nasabah, namun juga kekayaan
serta gaya hidup nasabah bersama
keluarga.

MiECP hadir sebagai produk
asuransi yang menyediakan per-
lindungan pertanggungan terha-
dap 65 penyakit kritis yang di-
diagnosis di tahap awal dan per-
tanggungan terhadap hingga 85
penyakit kritis di tahap akhir.

Produk ini memiliki fitur unik
dan terbaru Power Reset, di mana
nasabah dapat memperbaharui
uang pertanggungan menjadi 100
% setelah klaim pertama di tahap
awal penyakit kritis atau setelah
klaim perawatan di ICU.

"Sehingga nasabah akan men-
dapatkan perlindungan kesehatan
yang optimal, serta terbebas dari
beban pikiran akan biaya pera-
watan yang besar karena penyakit

kritis, termasuk penyakit autoi-
mun," tuturnya.

Sebagai catatan, meningkatnya
kasus penderita autoimun belaka-
ngan ini didukung oleh data The
Lupus Foundation of America yang
memperkirakan ada 16 ribu kasus
baru penyakit autoimun lupus
setiap tahunnya di seluruh dunia.

Sayangnya, kesadaran masya-
rakat terhadap penyakit autoimun
saat ini masih rendah karena geja-
lanya yang bervariasi dan menye-
rupai beragam penyakit lainnya.

“Penyakit autoimun merupa-
kan suatu kondisi di mana sistem
kekebalan tubuh secara keliru
menyerang tubuh sendiri karena
tidak dapat membedakan antara
sel asing dan sel tubuh sendiri,"
jelas dokter spesialis penyakit
dalam Stevent Sumantri pada we-
binar DBS eTalk Series bertajuk
“Autoimmune Won’t Keep You
Apart : Living Well with Loved
Ones“ pada Kamis (7/10).

Menurut dia, penyakit autoi-
mun dapat menyebabkan timbul-
nya penyakit lainnya, atau bahkan
berakibat fatal jika tidak ditangani
dengan baik dan tepat. "Namun
pasiennya dapat menjalani hidup
dengan baik dan nyaman jika ter-
diagnosis sejak awal serta men-
dapatkan perawatan yang tepat
secara konsisten," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama,
Puteri Indonesia 2009 sekaligus
Duta Autoimmune Indonesia Qory
Sandioriva juga membagikan pe-
ngalaman pribadinya terkait pe-
nyakit autoimun yang diderita
sejak usia 16 tahun. (sin/red)

Menjaga Diri untuk Tetap Sehat di Masa Pandemi
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Sandiaga Dorong Wisata
Olahraga dengan Prokes
MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga
Uno mengikuti kegiatan olahraga Mesastila 100
sebagai salah satu upaya menumbuhkan kembali
penyelenggaraan event, khususnya sport tourism
yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dan
membuka lapangan kerja.

Dilaksanakan pada Ahad (10/10), kegiatan olah-
raga lari melintasi keindahan alam ini diikuti lebih
dari 400 peserta. Sandiaga yang serta di nomor 12
kilometer mengatakan, MesaStila 100 merupakan
salah satu bentuk adaptasi penyelenggaraan event di
tengah pandemi dengan penerapan protokol kese-
hatan yang ketat dan disiplin.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini yang
menjadi bukti bahwa insan pariwisata dan ekonomi
kreatif tanah air memiliki daya tahan yang baik untuk
dapat segera bangkit dari pandemi dengan melaku-
kan adaptasi, inovasi dan kolaborasi," ujar Sandiaga.

MesaStila 100 menawarkan pengalaman lebih
bagi wisatawan untuk berolahraga dengan peman-
dangan keindahan alam yang unik, juga kaya akan
budaya, serta tradisi. Kearifan lokal yang ada menjadi
pembeda bagi destinasi yang dapat memberi penga-
laman otentik dan unik bagi wisatawan.

"Kegiatan ini juga sejalan dengan tren pariwisata
ke depan yang mengedepankan pariwisata berkuali-
tas dan berkelanjutan serta karakter pariwisata yang
personalize, customized, localize, and smaller in
size," kata Sandiaga.

Dia berharap, kegiatan ini dapat menjadi inspirasi
bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah
untuk bangkit dengan mengedepankan protokol
kesehatan. Sehingga, pariwisata bangkit, ekonomi
juga bangkit, dan akan membuka lebih banyak
lapangan kerja.

Sandiaga menegaskan, Kemenparekraf akan
terus mendukung pelaku pariwisata dan ekonomi
kreatif untuk bangkit melalui berbagai program dan
dukungan.

"Kita lihat di kegiatan ini banyak pihak yang
terlibat. Ada penari, kru lomba, dan lainnya. Kita
berkomitmen untuk dapat mendukung pelaku
parekraf bersama pihak-pihak terkait," kata Sandiaga.
(cnn/atm)

DINYATAKAN WADA TIDAK PATUH

Indonesia Terancam Tak Boleh
Gelar Kejuaraan Olahraga
INDONESIA terancam tak bisa menggelar kejuaraan
internasional baik tingkat regional, kontinental,
maupun dunia, menyusul pernyataan dari Badan
Antidoping Dunia (WADA).

WADA menyatakan Indonesia tidak patuh dalam
penegakan standar antidoping, sehingga tidak
memenuhi syarat untuk menjadi tuan rumah kejua-
raan tingkat regional, kontinental, atau internasional,
selama masa penangguhan.

Selain Indonesia, WADA juga memasukkan Ko-
rea Utara dan Thailand dalam daftar negara yang
tidak patuh. Hal itu disampaikan WADA dalam
sebuah pernyataan yang dilansir Reuters.

Disebutkan bahwa Badan Anti-Doping Nasional
di Korea Utara dan Indonesia tidak patuh karena
tidak menerapkan program pengujian yang efektif.
Sedangkan Thailand gagal untuk sepenuhnya
menerapkan kode atau standar prosedur antidoping
yang ditetapkan WADA.

Indonesia, Thailand, dan Korea Utara dinyatakan
tidak berhak menjadi tuan rumah kejuaraan regional
hingga dunia selama penangguhan, selain juga tidak
memenuhi syarat untuk duduk sebagai anggota
dewan di komite.

Atlet dari ketiga negara masih diperbolehkan ikut
pertandingan-pertandingan di kejuaraan regional,
kontinental, dan dunia tapi tidak diperbolehkan
membawa nama dan mengibarkan bendera negara
selain di ajang Olimpiade.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kabar
pasti kapan sanksi itu mulai diterapkan oleh WADA.
Jika terjadi, maka bisa saja Indonesia gagal meng-
gelar ajang-ajang internasional di rumah sendiri.
Seperti FIBA Asia Cup 2022 atau MotoGP Indonesia
pada 2022 mendatang. (dtc/atm)

SEKTOR pariwisata adalah salah
satu sektor yang terkena beban
paling berat akibat Corona. Pem-
batasan aktivitas yang dilakukan
pemerintah membuat sektor ini
terseok-seok.

Meski pembatasan sudah di-
longgarkan, sektor wisata belum
bisa berlari cepat untuk mencapai

pertumbuhan. Upaya yang dila-
kukan adalah membuat programp-
program yang bisa mengakselerasi
pemulihan sektor wisata, Gerakan
Wisata Sehat salah satunya adalah
Gerakan Wisata Sehat.

Direktur Informasi dan Komu-
nikasi Perekonomian dan Maritim,
Kemkominfo Septriana Tangkary

mengatakan, upaya yang dilakukan
pemerintah pusat untuk memu-
lihkan ekonomi dan wisata adalah
dengan mempercepat vaksinasi.

"Mari kita gerakkan vaksinasi
door-to-door sehingga per bulan
Desember 2021 dapat mencapai
80% sehingga dan pariwisata dapat
dijalankan dengan nyaman dan
tenang," jelas dia dalam kete-
rangannya.

Hal itu dikatakan dalam acara
webinar Penerapan Literasi Digital
dan Pemanfaatan Teknologi pada
Desa Wisata Budaya dalam Mo-
mentum Kebiasaan Baru Pari-
wisata akhir pekan kemarin.

Salah satu daerah yang men-
jadi sasaran program desa adalah
provinsi DI Yogyakarta. Ketua
Badan Promosi Pariwisata Provinsi
DIY GKR Bendara mengatakan,
bahwa pariwisata merupakan mag-
net sebuah daerah, namun saat
pandemi ini seolah berhenti se-

jenak untuk beristirahat. Namun,
pelaku pariwisata tidak menyerah
melainkan memanfaatkan mo-
mentum kebiasaan baru untuk
memulihkan ekonomi daerah.

"Sektor pariwisata, ekonomi
kreatif, dan kebudayaan saling ber-
sinergi untuk saling gandeng gen-
dong, seperti slogan kota Yogya-
karta. Momentum kebiasaan baru
pariwisata dilakukan dengan pe-
ningkatan literasi digital dan pe-
manfaatan teknologi salah satunya
pada kampung wisata." terangnya.

Ditambahkan Wakil Walikota
Yogyakarta, Heroe Poerwadi selain
menyusun protokol kesehatan.
Yogyakarta juga memiliki gerakan
Yogya untuk Yogya, yaitu bagai-
mana warga Yogya bisa menghi-
dupi ekonomi Yogyakarta itu sen-
diri dan program Yogya Untuk
Semuanya, agar melalui banyak
koridor, wisatawan kembali me-
nuju kota Yogya. (dtc/atm)

Begini Jurus Pemerintah Kebut Pemulihan Sektor Pariwisata

THAILAND terus putar otak untuk
menggenjot pariwisatanya. Ter-
baru, turis harus membayar pajak
wisata saat traveling ke sana.

Dilansir dari Travel Pulse, Pu-
sat Administrasi Situasi Ekonomi
Thailand telah menyetujui ren-
cana untuk menerapkan pajak
turis senilai 500 baht atau sekitar
Rp 200 ribuan.

Kebijakan ini rencananya akan
mulai diterapkan pada tahun 2022.
Kementerian Pariwisata dan Olah-
raga dan Komite Kebijakan Pari-
wisata Nasional menyetujui hal ini.

Tadinya, pajak wisata yang
disetujui adalah 300 baht. Namun,
kemudian angka itu naik karena

adanya perubahan konsep wisata
Thailand.

Thailand ingin agar pariwisata-
nya mulai fokus untuk mengejar
pasar berkualitas, bukan kuantitas.
Konsep ini sudah mulai bergaung
sejak Maret 2020 lalu.

"Tambahan 200 baht akan di-
salurkan ke proyek-proyek yang
diprakarsai oleh sektor swasta atau
masyarakat, untuk mengubah ope-
rasi mereka agar selaran dengan
fokus strategis dana tersebut me-
ngalir pada nilai tinggi dan berke-
lanjutan," ujar Yuthasak Supasorn,
gubernur Otoritas Pariwisata Thai-
land (TAT).

Pemerintah memperkirakan

bahwa dana tersebut akan meng-
hasilkan 5 miliar baht selama
tahun 2022, dengan asumsi bahwa
negara tersebut melihat sekitar 10
juta kedatangan asing.

Tambahan ini juga dimaksud-
kan untuk membantu negara me-
restrukturisasi industrinya dari
pariwisata massal ke pariwisata
yang peduli lingkungan. Dana ini
juga dimaksudkan untuk asuransi
anggaran lainnya yang dijalankan
oleh pemerintah.

"Proyek-proyek tersebut harus
co-creation dan pemerintah harus
menggunakan dana untuk men-
dukung proyek-proyek yang dapat
menciptakan dampak ekonomi,"

dia menjelaskan.
Pemerintah akan mendukung

keuangan publik swasta dengan
pembagian 50:50, 60:40 atau 70:30,
tergantung detail proyeknya. Dana
tersebut juga akan menjadi penun-
jang pemulihan kerugian finansial
akibat pandemi serta mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal jang-
ka panjang.

"Biaya tambahan tidak akan
berdampak pada wisatawan, karena
kami ingin fokus pada pasar yang
berkualitas. Kami berharap dana ini
akan mendukung perubahan pari-
wisata nasional yang menciptakan
tempat-tempat yang lebih aman dan
bersih," tuturnya. (dtc/atm)

Tahun Depan Wisata Keluarga Thailand Kenangan Pajak

TYSON Fury berhasil memper-
tahankan gelar juara dunia kelas
berat versi WBC. Petinju 33
tahun itu menang KO saat
melawan Deontay Wilder.

Dalam pertarungan di T-
Mobile Arena, Las Vegas, Ahad
(10/10) siang WIB, pertarungan
Wilder dengan Fury
direncanakan berlangsung 12
ronde. Di ronde-ronde awal
pertarungan, Wilder melakukan
inisiatif serangan serangan.

Fury mampu
menumbangkan Wilder di

ronde ketiga. Petinju AS itu
sampai mendapatkan

hitungan dari wasit.
Pertarungan

dilanjutkan,
Wilder bisa

menarik nafas karena ronde
sudah habis.

Pada ronde keempat, Fury
dua kali jatuh. Momen pertama,
terjadi saat ronde tinggal
menyisakan 37 detik. Pukulan
Wilder kembali membuat Fury
tumbang, kembali mendapatkan
hitungan. Sesaat kemudian, bel
berbunyi.

Wilder gontai saat ronde
kedelapan menyisakan 1 menit.
Dua pukulan Fury mengenai
kepala Wilder, hingga membuat
petinju 35 tahun itu sempoyong-
an.

Fury menjatuhkan Wilder
lagi pada ronde ke-10. Saat
dihitung wasit, Wilder bisa
bangkit dan melanjutkan
pertarungan.

Kemenangan dipastikan oleh
Fury di ronde ke-11. Pukulan
bertubi-tubi Fury ke Wilder
menyudahi pertarungan.

Dengan hasil ini, Fury masih
belum tumbang dari Wilder.
Dalam pertarungan sebelumnya,
petinju asal Inggris itu mencatat-
kan 1 kemenangan dan 1 hasil
imbang saat melawan Wilder.

Fury pun memperpanjang
catatan tak terkalahkan menjadi

32 pertandingan. Dia
menang 31 kali, 1 kali

imbang. Ada sebanyak
22 kemenangan KO

yang dicatatkan
oleh Fury.

(dtc/atm)
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milenial, maka kader terbaik
lainnya yang lebih enerjik boleh
jadi lebih diuntungkan.

"Dengan pengalaman Iti me-
mimpin Lebak dua periode, dan
Arief dua periode memimpin
Kota Tangerang, saya kira cukup
mencuri perhatian DPP dan
DPD. Apalagi kedua tokoh ini
disebut-sebut memiliki track
record kepemimpinan yang cu-
kup membanggakan," ungkap
pria yang akrab disapa Abi ini.

Lebih jauh Abi menggam-
barkan, dengan strategi politik di
pilkada Banten yang cenderung
memperhatikan sentimen ke-
daerahan, Demokrat diuntung-
kan memiliki Arief dan Iti. Sebab
bisa jadi, kedua tokoh ini dilamar
pihak tertentu untuk mendo-
minasi suara sebelum Demokrat
menentukan pilihan.

"Sederhana saja, misalnya
ketika WH tidak maju lagi, atau
ketika Golkar mempertimbang-
kan memisahkan Andika dengan
WH dan mengusung sebagai
calon gubernur, maka nama
Arief diyakini sebagai figur yang
masuk nominasi dilamar sebagai
cawagub. Selain pengalaman
dan kapabilitas Arief, faktor do-
minasi dukungan wilayah Ta-
ngerang juga kelebihan yang
paripurna," jelasnya.

"Atau bahkan sebaliknya,
Arief akan bertarung gengsi
memperebutkan kursi Banten
satu dengan bekal pengalaman
memajukan Kota Tangerang.
Saya kira ini keputusan politik
yang cukup mendasar bagi se-
orang Arief dan bagi Partai De-
mokrat," tambah Abi.

Ia mengaku yakin, sebelum
Demokrat menentukan meng-
usung WH, Iti atau Arief, di anta-
ra Iti dan Arief sudah lebih dulu

Sahabat Ganjar Hidupkan Semangat Hadapi Pandemi
Sambungan Hal. 1

"Dalam waktu tiga pekan ini
seluruh Dinas Kesehatan di ka-
bupaten/kota se Banten melaku-
kan skrining swab kepada siswa
yang melaksanakan PTM. Kami
harap segera dilaporkan hasil-
nya dalam melakukan pence-
gahan jika ditemukan adanya
kasus positif," kata Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Banten Ati
Pamudji Hastuti ditemui usai
peresmian Mandaya Royal Hos-
pital Puri di Kota Tangerang,
Sabtu (9/10).

Ia mengatakan skrining swab
kepada siswa tingkat SMA sudah
dilaksanakan sejak tiga hari ter-

akhir dan belum ada laporan
ditemukan yang terkonfirmasi
positif Covid-19.

Namun demikian laporan
tersebut belum secara menye-
luruh sehingga Dinkes Banten
masih menunggu laporan hasil
skrining di lapangan.

Begitu juga dengan skrining
swab kepada siswa SMP di ka-
bupaten/kota lainnya oleh Dinas
Kesehatan. Diharapkan hasil
kegiatan tersebut disampaikan
dalam penanganan lebih lanjut.

Sebab jika ditemukan adanya
kasus Covid-19 maka sekolah
tersebut harus ditutup dan siswa
lainnya dilakukan swab secara
menyeluruh serta pembersihan
ruang kelas dengan disinfektan.

"Kasus terkonfirmasi yang
saat ini sudah masuk laporan ke
Dinkes Banten adalah dari Kota
Tangerang untuk tingkat siswa
SMP. Namun masuk kategori
tanpa gejala dan sudah dilaku-
kan langkah penanganan. Lalu
ada juga di Lebak yang akan
ditutup satu sekolah karena ada
terkonfirmasi," ujarnya.

Sedangkan untuk kabupaten/
kota lainnya, Dinkes Banten ma-
sih menunggu hasil laporan dan
diharapkan bisa segera selesai
agar PTM dapat berjalan lancar
dan kasus penyebaran Covid-19
dapat ditekan. "Kita tunggu tiga
pekan ke depan agar bisa dila-
porkan semua dari kabupaten/
kota," katanya. (ant/red)

Segera Laporkan Hasil Swab Siswa PTM
Sambungan Hal. 1

dilamar parpol lain untuk saling
melengkapi.

Misalnya, kata Abi, ada kan-
didat gubernur asal Tangerang
yang diusung salah satu parpol
besar, maka Iti sangat mungkin
masuk nominasi Cawagub ka-
rena sentimen kedaerahan. Pal-
ing tidak, Iti dan keluarga be-
sarnya dinilai mampu meng-
konsentrasikan diri untuk me-
raup suara di wilayah Lebak dan
Pandeglang.

"Inilah yang saya sebut De-
mokrat sangat potensial untuk
kembali mengusung kadernya di
pilkada. Maka hasil Musda De-
mokrat besok (hari ini, red), se-
dikit banyak akan menentukan
arah politik di pilgub nanti, se-
lain momentum kebangkitan
Demokrat secara umum pasca
ancaman kudeta KSP Moeldoko
belum lama ini," pungkas Abi.

Musda ke-IV DPD Demokrat
Banten akan berlangsung hari

WH, ITI atau ARIEF?
Sambungan Hal. 1

inj yang direncanakan di Hori-
son Ultima Ratu, Kota Serang.
Pelaksanaan musda ke IV digelar
setelah turunnya surat pem-
beritahuan dari DPP nomor 30/
BPOKK/DPP-PD/X/2021.

Bakomstrada DPD Demokrat
Banten, Rohman Setiawan, me-
nuturkan bahwa Musda DPD
Demokrat Banten untuk me-
milih ketua DPD periode selan-
jutnya. Setiap kader Demokrat

yang memenuhi syarat, bisa
mendaftarkan diri dan maju
sebagai calon ketua DPD De-
mokrat Banten.

“Demokrasi menjadi pen-
ting, Demokrat adalah suatu
keluarga besar. Semoga Musda
IV 2021 berjalan lancar. Mela-
hirkan pemimpin tangguh bagi
Partai Demokrat, serta mencip-
takan pemimpin masa depan
Provinsi Banten,” terangnya.

eberapa waktu lalu, di desa
kami Karang Asem, sembilan
orang telah meninggal dunia
dalam tempo satu minggu.

Apakah mereka mati karena kelaparan?
Saya kira tidak. Karena mereka bukan-
lah orang-orang yang tidak mampu
secara ekonomi. Apakah mereka pen-
derita Covid-19? Tidak juga. Mereka
meninggal karena sakit biasa, juga
disalatkan dan dikuburkan sebagai-
mana biasa. Lalu, apakah mereka takut
dengan Covid-19? Boleh jadi ketakutan
itu memang ada.

Rasa takut secara psikologis, sering-
kali muncul karena adanya phobia atau
stigma-stigma negatif. Orang yang me-
ninggal karena Covid-19 jelas berbeda
dengan orang yang meninggal karena
takut akan Covid-19. Di rumah-rumah
sakit, ribuan orang berhasil disem-
buhkan dan bangkit dari penyakit fisik
seperti Covid-19. Bahkan, berhasil sem-
buh dari berbagai penyakit yang lebih
berbahaya ketimbang sekadar Covid-
19. Tetapi, penyakit yang disebabkan

faktor psikis dan psikologis, nampaknya
lebih sulit untuk mengalami proses
penyembuhan secara medis.

Jika saya analogikan mengenai sem-
bilan orang yang mati di desa saya,
termasuk di ribuan desa di republik
gemah ripah loh jinawi ini, hampir
serupa dengan kisah beberapa ibu-ibu
pengajian masjid Nurul Ikhlas yang
meninggal dunia, hanya karena men-
dengar kabar burung, bahwa ransum
yang mereka santap pagi itu mengan-
dung lemak babi.

Isu dan rumor itu muncul keesokan
harinya, yang dihembuskan oleh Ibu
Hindun (bukan nama sebenarnya), lalu
kabar burung itu diterima mentah-
mentah oleh mereka, hingga kemudian
sebagian mereka yang tidak kuat secara
mental mengalami jatuh sakit.

Sulit untuk didiagnosa secara medis,
apa yang menyebabkan ibu-ibu itu
menderita mual-mual, pusing, batuk
dan muntah-muntah, bahkan ada yang
sakit kejang-kejang. “Waduh celaka,
saya telah makan barang yang haram!
Sosis babi yang ada di ransum itu telah
masuk ke perut saya! Kenapa mereka
tega mengirimkan ransum yang me-
ngandung daging babi di pengajian?
Barangkali dunia ini sudah mau kia-
mat!” Kira-kira seperti itu selentingan
para ibu dengan wajah pucat karena
rasa panik yang tak ketulungan.

Mereka kurang yakin ketika seba-
gian temannya menenangkan, bahwa
barang haram yang termakan secara tak
sengaja, tak bisa dipersalahkan. Bah-
kan, suatu dosa yang dilakukan tak
disengaja, akan mudah mendapat am-
punan dari Tuhan Yang Maha Pengasih.

Bagi mereka, temannya itu bukan us-
tazah dan tidak memiliki otoritas dan
kapasitas untuk mengubah keyakinan
mereka. Meskipun mereka sendiri tak
pernah membuktikan kebenarannya
secara pasti, apakah benar sosis yang
mereka santap pagi itu adalah daging
babi. Mereka hanya mendengar kata si
ini, kata si itu, dan segala hal ihwal
“katanya”, tetapi semua kabar itu sudah
kadung menyebar luas melalui WA
grup, Twitter, Instagram, ditambah
dengan bumbu-bumbu penyedap se-
suai seleranya masing-masing.

Amarah dan caci-maki kian men-
jadi-jadi. Dokter merasa kewalahan
menangani puluhan ibu-ibu yang se-
cara serempak mengalami sakit yang
sama, tetapi tak bisa dibuktikan penya-
kitnya secara medis. Sakit apakah me-
reka itu? (pikir dokter). Kalaupun mere-
ka telanjur menyantap daging babi da-
lam ransum yang disediakan Ibu Mar-
yam, tentulah daging apapun sudah
mengalami proses pemasakan yang
baik, hingga tidak lagi mengandung ca-
cing pita, cacing tepung, cacing gelang
atau saudara-kerabat cacing lainnya.

Keesokan harinya, empat orang dari
puluhan ibu-ibu yang dirawat di rumah
sakit, dinyatakan meninggal dunia.
Pihak rumah sakit merasa kesulitan
menjelaskan kepada pihak keluarga
perihal penyakit yang diderita mereka.
Akhirnya, disimpulkan saja nama pe-
nyakit yang seturut dengan pembawaan
fisik masing-masing, misalnya kanker,
diabetes, TBC dan lain-lain.

Pada Senin pagi, pihak Polres se-
tempat menghadirkan Ibu Maryam
pada pengajian di masjid Nurul Ikhlas

yang ceramahnya disampaikan oleh
Kiai Mahmudin dari Nahdlatul Ulama
(NU). Pada ceramah kali ini, Kiai Mah-
mudin menjelaskan bahwa dalam kehi-
dupan beragama (khususnya Islam) ada
pengecualian-pengecualian yang dina-
makan “rukhshah” atau “dlarurah”.

Itu artinya, kita tak mungkin mene-
rima segala aturan baku yang ditetap-
kan dalam ilmu fiqih mengenai haram,
wajib, makruh, sunah maupun mubah.
“Sebab,” tegas Kiai Mahmudin, “segala
aturan itu akan berlaku sesuai dengan
konteks dan zamannya. Oleh karena itu,
di dalam ushul fiqh terdapat makna-
makna filosofis dari setiap aturan aga-
ma, bahwa sesuatu yang haram dikon-
sumsi, bisa diperbolehkan (mubah)
manakala diberlakukan dalam konteks
dan zaman yang berbeda. Bahkan,
sesuatu yang haram bisa menjadi wajib
dikonsumsi, ketika dalam posisi da-
rurat, misalnya untuk pengobatan,
penyembuhan penyakit, dan lain-lain.”

Stigma tentang daging babi yang
kadung menyebar luas itu, akhirnya
diklarifikasi oleh pihak katering, Ibu
Maryam yang tampil di podium seusai
Kiai Mahmudin menyampaikan cera-
mahnya. Disaksikan oleh Kapolres, para
sesepuh, tokoh agama dan para bapak
dan ibu pengajian, Ibu Maryam menje-
laskan secara apa adanya, bahwa sosis
yang disediakan dalam ransum bebe-
rapa minggu lalu adalah daging sapi,
dan bukan daging babi seperti yang
dihembuskan di berbagai media sosial
akhir-akhir ini.

Masyarakat yang dilanda kericuhan
selama beberapa minggu, akhirnya
pulih dari perasaan cemas dan resah

Wafat Bukan Karena Covid-19
Oleh Hikmatul Walid

“Kepanikan adalah separuh
penyakit. Ketenangan adalah
separuh obat, dan kesabaran
adalah langkah awal menuju

kesembuhan.” (Ibnu Sina, 980-
1037 M)

yang bersumber dari kabar burung itu.
Puluhan ibu-ibu yang dirawat di rumah-
sakit, satu persatu dipulangkan ke
rumahnya, dan kini sedang menjalani
proses penyembuhan. Hal ini meng-
ingatkan kita pada ungkapan genuine
dari Ibnu Sina (980-1037 M): “Kepa-
nikan adalah separuh penyakit. Ketena-
ngan adalah separuh obat, dan kesa-
baran adalah langkah awal menuju
kesembuhan.” (Ibnu Sina, 980-1037 M).

Setelah digelandang di kantor Pol-
res, Ibu Hindun bersama beberapa or-
ang yang menyebarkan isu-isu miring
itu, akhirnya mengakui bahwa Ibu
Maryam adalah pesaing dan rival yang
tak disukainya dalam usaha dan bisnis
katering. Lalu, bagaimana mengenai
empat ibu-ibu pengajian yang sudah
meninggal, apakah mereka perlu di-
bangkitkan, hingga menyembul kem-
bali ke permukaan bumi?

Apakah mereka meninggal karena
Covid-19? Saya kira tidak. Apakah mere-
ka meninggal karena makan daging
babi? Juga tidak. Tapi, apakah mereka
meninggal karena rasa takut atau stigma
negatif? Boleh jadi. Karena ketakutan
dan kepanikan adalah teror imajinasi
yang paling mematikan.

Saat ini, bangsa Indonesia membu-
tuhkan iman yang mendamaikan dan
menyejukkan, bahwa karunia hidup ini
begitu indah dan patut disyukuri. Bukan
iman tanpa ilmu, atau sekadar doktrin-
doktrin yang hanya menebar teror dan
ketakutan. (*)

*) Penulis adalah Mantan Ketua
Serikat Buruh Cilegon, tinggal di Pasar
Kelapa Kota Cilegon)

B

sangat berkurang,” ungkap Dewi
saat ditemui di lapaknya, Minggu
(10/10).

Sementara itu, Indah Cahya

selaku humas DPP Sahabat Gan-
jar mengungkapkan bahwa ke-
giatan ini bukanlah kali pertama
atau terakhir yang dilakukan
oleh Sahabat Ganjar.

“Kamis sebagai relawan pen-
dukung Bapak Ganjar Pranowo,

tidak hanya sekedar melakukan
deklarasi semata. Kami juga turut
melakukan aksi nyata untuk me-
nunjukkan program-program Ba-
pak Ganjar yang selama ini sudah
diterapkan terkait ekonomi kerak-
yatan," ungkap Indah. (bsat/red)

Pada Musda kali ini, Iti kem-
bali mencalonkan diri sebagai
calon Ketua DPD Demokrat
Banten masa bhakti 2021-2026.
Iti ditantang Ketua DPC Demok-
rat Pandeglang, Yoyon Sunjana,
yang telah mendaftarkan diri
terlebih dahulu.

Iti sendiri menjabat ketua
DPD Demokrat untuk periode
2017-2022. Iti ikhlas menggelar
Musda lebih cepat. (red)

PEMERINTAH akan melakukan uji
coba pembukaan tiga daerah yakni
Batam, Bintan dan Bali untuk turis
asing pada 14 Oktober. Masa karantina
pun tengah dibahas agar bisa diper-
pendek menjadi 5 hari saja dari keten-
tuan sekarang yang mencapai 8 hari.

Hal tersebut disampaikan Men-
parekraf Sandiaga Uno saat mem-
berikan sambutan dalam acara peri-
ngatan Hari Batik oleh Grup Accor, 'Ba-
tik Nusantara Celebration' yang diada-
kan di Yogyakarta, Minggu (10/10).

Dalam acara tersebut dipaparkan
batik-batik nusantara dari Bali, Kali-

mantan, Sulawesi, Sumatera, Pa-
pua, dan daerah lainnya. Ada juga

UMKM yang bekerja sama dan
didukung oleh hotel-hotel

Accor di Yogya.
"Saya juga ingin update bahwa Bali

dan beberapa destinasi Batam dan
Bintan kita akan diujicobakan tanggal
14 Oktober dengan karantina yang
sudah ditetapkan. Sekarang dalam pro-
ses difinalisasikan turun dari 8 jadi 5
hari. Mudah-mudahan ini langkah kita
buat grup Accor bisa pulih dan bersa-
ma-sama tingkatkan wisata," ujar Sandi.

Namun Sandi menekankan, uji
coba pembukaan wisata Indonesia
untuk turis asing ini akan diberlakukan
setahap demi setahap dan mene-
rapkan protokol kesehatan yang ketat
dan disiplin. Begitu juga soal berapa
turis yang bisa diterima Batam, Bintan
dan Bali.

"Kami akan finalisasikan jumlah
turis asing yang akan datang ke Bali,
Batam, dan Bintan, kami akan review
juga, sambil kita terus berdoa jika
pandemi bisa terkontrol, kami akan
menambah jumlah airport yang buka
untuk turis asing, termasuk bandara
Yogya yang baru Bandara Internasional

Yogyakarta (YIA) untuk menerima turis
asing. Tapi kami akan memprioritas-
kan kesehatan dan keselamatan ma-
syarakat dan turis yang datang ke In-
donesia. Jadi tidak akan ada target
besar orang yang datang, turis bakal
lebih sedikit," ujar Sandi.

CEO Accor South East Asia, Japan,
and South Korea Garth Simmons yang
hadir secara virtual dari Singapura
mengatakan pihaknya siap bekerja
sama dengan pemerintah untuk kem-
bali membangkitkan pariwisata di In-
donesia. "Apa yang bisa Grup Accor
bantu?" tanyanya pada Sandiaga.

"Anda bisa membantu banyak,
tentunya kami butuh dukungan dari
industri (perhotelan), kami butuh doa
dari anda jadi kita bisa membuat
strategi pembukaan kembali turis yang
tepat dan mendatangkan turis yang
berkualitas, berkelanjutan, mengingat
Indonesia sangat kaya dengan budaya-
nya. Jadi itu jenis pariwisata Indonesia
di masa mendatang," jawab Sandi.
(sin/red)

KARANTINA AKAN DIPANGKAS

Batam Bintan Bali Buka untuk Bule
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GANJAR, PRABOWO DAN RIDWAN KAMIL

Tiga Besar Bursa Capres

SURVEI MEMBUKTIKAN...

Siapa Cawapres Cocok Dampingi Prabowo?
Nama Menteri Koordinator

Bidang Maritim dan Investasi,
Luhut Binsar Panjaitan kem-
bali menjadi sorotan usai terse-
ret ke Pandora Papers dan di-
beri tugas baru oleh Presiden
Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Pusat Riset Politik
Hukum dan Kebijakan Indone-
sia, Saiful Anam sontak meni-
lai, Luhut memiliki peluang un-
tuk menjadi presiden di 2024
mendatang, meski peluangnya
sangat minim.

Anam menjelaskan, minim-
nya peluang Luhut disebabkan
dirinya tidak menjabat sebagai
ketua umum (ketum) partai po-
litik (parpol).

Selain itu, parpol lain juga
sudah bersiap-siap mengusung
calon terkuatnya di Pemilihan
Presiden (Pilpres) 2024. “Pelu-
angnya ada tapi minim sekali ya,
kita lihat dari parpol pengusung,
LBP bukan ketum parpol, tidak
mungkin misalnya PDIP, Gol-
kar, Gerindra dan parpol lainnya
begitu saja memberikan tiket ke-
pada yang bersangkutan. Terle-
bih lagi parpol-parpol tersebut
sudah mulai ancang-ancang
mengusung kadernya sendiri,”
ujarnya pada wartawan, Ming-
gu (10/10).

Anam berpendapat, secara
infrastruktur dan kultur politik,

Luhut harus bekerja secara eks-
tra. Pasalnya, kultur politik In-
donesia rata-rata berpenduduk
beragama Islam dan tediri dari
suku besar Jawa.

Dengan kondisi ini, mem-
buat Luhut harus bekerja ekstra
untuk memenangkan hati ma-
syarakat Indonesia. “Sah-sah
saja siapapun mendeklarasikan
sebagai Capres dalam pemi-
lihan 2024 mendatang, tentu
juga harus mempertimbangkan
berbagai aspek, termasuk infra-
struktur politik dan sosio kul-
tural masyarakat Indonesia.
Termasuk dalam hal ini LBP
dan pendukung-pendukung-
nya,” jelasnya.

Pengamat politik ini me-
ngatakan, hal ini harus dihi-
tung secara mendalam oleh
Luhut agar tidak menelan keka-
lahan. “Karena saya kira kalau
tidak dihitung betul, jangan
sampai maju hanya untuk me-
nelan kekalahan. Tentu hal itu
sangat tidak diinginkan oleh
siapapun, termasuk sahabat
LBP,” tandas Anam.

Sebelumnya, melalui Per-
aturan Presiden (Perpres) No-
mor 93 Tahun 2021 yang dite-
ken Jokowi pada Kamis, 6 Okto-
ber 2021, Luhut diangkat men-
jadi Komite Kereta Cepat Jakar-
ta-Bandung. (gala/red)

KARIR MAKIN CEMERLANG

Luhut Binsar Panjaitan
Layak Maju di Pilpres

HASIL SURVEI INDO BAROMETER
SIMULASI C

Prabowo-Puan: 37,0%
Anies-AHY: 25,8%
Tidak akan memilih: 5,6%
Rahasia: 3,3%
Belum memutuskan: 20,7%
Tidak tahu/tidak jawab: 7,8%

SIMULASI D

Prabowo-Puan: 36,6%
Anies-Ridwan Kamil: 26,2%
Tidak akan memilih: 5,5%
Rahasia: 2,8%
Belum memutuskan: 20,8%
Tidak tahu/tidak jawab: 8,2%

SIMULASI E

Prabowo-BG: 36,1%
Anies-AHY: 26,2%
Tidak akan memilih: 5,8%
Rahasia: 3,3%
Belum memutuskan: 20,6%
Tidak tahu/tidak jawab: 8,0%

SIMULASI F

Prabowo-Prananda: 35,4%
Anies-AHY: 26,2%
Tidak akan memilih: 5,9%
Rahasia: 2,9%
Belum memutuskan: 21,1%
Tidak tahu/tidak jawab: 8,5%

SIMULASI A

Prabowo-Puan: 39,3%
Anies-Airlangga: 21,9%
Tidak akan memilih: 5,8%
Rahasia: 3,3%
Belum memutuskan: 21,0%
Tidak tahu/tidak jawab: 8,8%

SIMULASI B

Prabowo-Puan: 38,6%
Anies-Cak Imin: 22,1%
Tidak akan memilih: 6,6%
Rahasia: 3,4%
Belum memutuskan: 21,1%
Tidak tahu/tidak jawab: 8,3%

Prabowo Subianto dipasti-
kan akan mencalonkan diri di
Pilpres 2024. Ada sejumlah nama
cawapres yang pernah disimu-
lasikan mendampingi Prabowo.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad
Muzani memastikan Prabowo
Subianto akan mencalonkan diri
di Pilpres 2024. Muzani menar-
getkan perolehan suara Prabowo
di Sulawesi Selatan (Sulsel) mena-
ng dengan persentase 65 persen.

“Saya katakan, 2024 Pak Pra-
bowo insyaallah akan maju dalam
laga pilpres. Majunya beliau ka-
rena begitu masifnya perminta-
an kita semua. Majunya beliau
karena begitu besar harapan
rakyat, pembangunan harus ber-
lanjut, cita-cita kita berpartai
belum terwujud,” kata Muzani,
Minggu (10/10).

Prabowo Insyaallah Capres
2024, PKS Buka Kemungkinan
Koalisi Lagi. Lantas, siapa yang
akan jadi cawapres Prabowo?

Nama-nama tokoh ini mun-
cul dalam sejumlah survei simu-
lasi capres-cawapres 2024. Nama
Ketua DPR Puan Maharani, Gu-
bernur DKI Jakarta Anies Baswe-
dan, hingga Kepala BIN Budi
Gunawan pernah muncul dalam
simulasi cawapres untuk Prabo-
wo. Berikut ini hasil simulasinya.

Lembaga survei Indo Barom-
eter pernah menakar simulasi
head to head antara Menteri Per-

tahanan/Ketum Gerindra Pra-
bowo Subianto dan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan jika
maju Pilpres 2024.

Lewat simulasi pasangan ca-
pres-cawapres, Prabowo dipa-

sangkan dengan beberapa bakal
cawapres, seperti Ketua DPR/
Ketua DPP PDIP Puan Maha-
rani, Kepala BIN Budi Gunawan
(BG), dan Ketua DPP PDIP Pra-
nanda Prabowo. Sedangkan

Anies disimulasikan berpasang-
an dengan Menko Perekonomi-
an/Ketum Golkar Airlangga Har-
tarto, Wakil Ketua DPR/Ketum
PKB Muhaimin Iskandar (Cak
Imin), Waketum PD Agus Hari-
murti Yudhoyono (AHY), dan
Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Survei dilakukan pada 9 Ja-
nuari 2020 sampai 15 Januari
2020. Sampel dari survei ini ber-
jumlah 1.200 responden dari 34
provinsi. Margin of error survei
sebesar 2,83% dengan tingkat
kepercayaan 95%. Metode yang
digunakan adalah multistage
random sampling. Teknik peng-
umpulan data wawancara dan
tatap muka responden menggu-
nakan kuesioner. (dct/red)

Hasil survei Indonesia Elections and Strategic
(indEX) Research yang diluncurkan di Jakarta,
menunjukkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto,
dan Ridwan Kamil masuk tiga besar tokoh-tokoh
memiliki elektabilitas tinggi maju sebagai calon
presiden pada 2024.

Elektabilitas Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo menem-
pati urutan pertama pada hasil
survei indEX Research dengan
skor 17,5 persen, sementara Ketua
Umum DPP Partai Gerindra Pra-
bowo Subianto menyusul di po-
sisi kedua 17,1 persen.

Posisi ketiga diisi oleh Guber-
nur Jawa Barat Ridwan Kamil de-
ngan skor elektabilitas 13,8 per-
sen. “Ganjar, Prabowo, dan RK
menguasai tiga besar calon pre-
siden, sedangkan Puan dan Air-
langga merayap di papan bawah,”
kata Peneliti indEX Research
Hendri Kurniawan sebagaimana
dikutip dari siaran tertulisnya
yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ada 13 nama tokoh yang di-
prediksi masuk bursa capres un-
tuk 2024. Di samping Ganjar,
Prabowo, dan Ridwan Kamil, ada

juga Anies Baswedan dan San-
diaga Uno.

Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menempati urutan
keempat dengan skor 7,5 persen,
kemudian Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif RI Sandia-
ga Uno di posisi kelima dengan
skor 6,9 persen.

Ketua Umum DPP Partai De-
mokrat Agus Harimurti Yudho-
yono (AHY) berada di posisi ke-
enam dengan skor 6,4 persen.

Tokoh-tokoh lainnya yang
masuk daftar, sesuai dengan hasil
survei indEX, yaitu Menteri So-
sial RI Tri Rismaharini, Menteri
BUMN Erick Thohir, Plt Ketua
Umum DPP Partai Solidaritas
Indonesia Giring Ganesha, Gu-
bernur Jawa Timur Khofifah In-
dar Parawansa, Ketua DPR RI
Puan Maharani, Ketua Umum

DPP Partai Golkar Airlangga
Hartarto, dan Menteri Koordi-
nator Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan Mahfud MD.

Terkait hasil itu, Hendri Kur-
niawan menyampaikan elekta-
bilitas Ganjar dan Ridwan Kamil
cenderung naik, sebaliknya Pra-
bowo mulai turun. Jika tren itu

berlanjut, Hendri memprediksi
Ganjar berpeluang terus mendu-
duki posisi pertama untuk tokoh
dengan tingkat elektabilitas ter-
tinggi bursa capres 2024.

Walaupun demikian, kans
Prabowo maju sebagai capres
masih jauh lebih besar, karena
dia menjabat sebagai ketua umum

partai politik. Sebaliknya, Ganjar
dinilai terus mendapat tekanan
dari partainya, PDI Perjuangan,
terang Hendri.

“Meskipun unggul, Ganjar
masih memerlukan elektabilitas
cukup tinggi untuk memenang-
kan dukungan dari parpol agar
dapat berlaga di Pilpres 2024,”

sebut Peneliti indEX.
Temuan indEX itu merujuk

pada hasil survei yang melibatkan
1.200 responden selama 21-30
September 2021. Survei berla-
ngsung via telepon yang mewa-
wancarai para responden secara
acak di berbagai daerah di Indo-
nesia. (ant/red)




