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emerintah Kota Ta-
ngerang menggelar
Apel Siaga Bencana
Tahun 2021 sebagai

langkah antisipatif dampak
memasuki musim penghujan di
penghujung tahun 2021.

Wali Kota Tangerang, H.
Arief R. Wismansyah, memim-
pin langsung apel yang diikuti

oleh sejumlah perwakilan dari
jajaran TNI, Polri serta OPD
Pemkot Tangerang yang me-
miliki petugas lapangan.

"Jangan lalai, informasi se-
kecil apapun terkait bencana
harus diantisipasi dan ditindak
lanjuti," ujar Arief dalam apel
yang digelar di Pusat Peme-
rintahan Kota Tangerang, Se-

lasa (16/11).
Arief juga meminta kepada

seluruh jajaran Pemkot Tange-
rang untuk melakukan peme-
taan terhadap berbagai potensi
- potensi bencana yang dapat
terjadi di Kota Tangerang.

"Lakukan pemangkasan po-
hon-pohon yang rawan tum-
bang, karena di Kota Tangerang

rimbun dengan pohon agar
udara menjadi bersih."

"Selain potensi banjir, angin
kencang atau potensi bencana
lain," tutur Wali Kota.

Selain bencana alam, sam-
bung Wali Kota, seluruh jajaran
Pemkot Tangerang diimbau
untuk waspada terhadap po-
tensi penyakit yang kerap mun-
cul seiring dengan masuknya
musim penghujan seperti ma-
laria dan demam berdarah.

"Tak lupa juga untuk was-
pada terhadap kenaikan kasus
Covid-19, untuk itu jangan lalai
dan jaga kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut Wali Kota me-
nyampaikan seluruh alat berat
yang dimiliki oleh Pemkot Ta-
ngerang sebanyak 18 unit es-
kavator dan juga 233 unit pom-
pa portable, dalam posisi siaga
satu untuk mengantisipasi mu-
sibah yang dapat terjadi selain
upaya preventif yang telah dila-
kukan berupa normalisasi su-
ngai dan saluran.

"Tapi perlu juga kesadaran
dari masyarakat untuk menjaga
lingkungan,misalnya dengan
tidak membuang sampah sem-
barangan," tutupnya. (adv)

P

Wali Kota Ingatkan Jajaran Pemkot
Tangerang Waspada Potensi Bencana

Banten (WB),—
Menuju akhir masa jabatan di periode pertama, Gubernur dan

Wakil Gubernur Banten, H. Wahidin Halim dan H. Andika Hazrumy
memintal kembali kekurangan pembangunan infrastruktur di
Banten. Hingga 2022 nanti, Pemprov Banten mengagendakan

pembangunan jalan yang masih tersisa.

14 kilometer yang menghubungkan ruas
Jalan Citorek-Warung Banten, yakni
perbatasan  Sukabumi, Provinsi Jawa
Barat. Kondisi jalan tersebut melintasi
kawasan Taman Nasional Gunung Hali-
mun Salak (TNGHS)," papar Ujang Giri,
seperti dilansir Antara, Sabtu (20/11).

Ia mengungkapkan, ruas jalan yang
menghubungkan antarprovinsi Banten
dan Jawa Barat itu memiliki daya tarik
sendiri, karena topografinya pe-
gunungan dan perbukitan de-
ngan panorama alam yang
indah dan mempesona.
Bahkan, kata dia, ruas jalan
itu juga berdiri lokasi-

pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Juru Bicara Gubernur, Ujang Giri, me-
nyatakan bahwa Gubernur akan menun-
taskan pembangunan infrastruktur jalan
hingga tahun 2022. Hal itu bagiam dari
komitmen WH untuk merealisasikan
pembangunan jalan sesuai RPJMD dan
misi visi Gubernur.

"Pembangunan infrastruktur jalan
yang dituntaskan tahun 2022 sepanjang

FOKUS kerja, fokus membangun.
Demikian tergambar dari sepak
terjang kepemimpinan Wahidin
dan Andika di Banten. Jelang akhir
masa jabatan keduanya di periode
pertama pada 12 Mei 2022 nanti,
pembangunan di bidang infra-
struktur masih jadi pilihan utama.

Salah satunya pembangunan
jalan yang bertujuan mendorong

 Bersambung...
Hal. 11

 Bersambung... Hal. 11

HARI INI MULAI BERAKSI
Tangerang (WB),—

Kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) Banten tahun 2022 yang ditetap-
kan Gubernur Wahidi Halim sebesar Rp
2.501.203 atau naik 1,63% dibanding
tahun sebelumnya, masih ditolak se-
jumlah federasi dan serikat buruh.

Di Kota Tangerang misalnya, salah
satu federasi yang menolak yakni Aliansi

Buruh Tolak Kenaikan Upah
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Acara tersebut dihadiri oleh
Ketua FSPP Provinsi Banten
Anang Azhari dan mengundang
para Kyai dan para Santriawan
dan Santriawati se Kota Serang.

Walikota Serang H. Syafrudin
menyampaikan apresiasi kepada
Forum Silahturahmi Pondok
Pesantren (FSPP) yang telah
menyelenggarakan acara Peri-
ngatan Hari Santri Nasional.

Walikota Serang H. Syafrudin
menyampaikan bahwa di Pesan-
tren sendiri memiliki pembe-
lajaran yang berbeda tentunya
pembelajarannya lebih lengkap.

”Pelajaran di Ponpes ini beda
dengan umum, jadi lebih leng-
kap umumnya ada dan pelaja-
rannya agamanya ada”, Ucapnya.

“Mudah-mudahan ditahun
depan kegiatan hari santri yang
dilaksanakan oleh FSPP ini lebih

besar, karena sekarang di Kota
Serang masih berada di Level 3
dan mudah-mudahan di Kota
Serang sudah tidak ada Covid-
19”,Tambahnya.

Terkait dengan Sekretariat
FSPP, Ia menjelaskan bahwa
FSPP Kota Serang seharusnya
mempunyai Sekretariat, karena
FSPP di Kota dan Kabupaten di
Provinsi Banten lainnya sudah
memiliki Sekretariat sendiri,

“Selayaknya FSPP itu harus-
nya sudah punya sekretariat dan
urusan tanah Pemkot Serang ada,
tapi FSPP di semua Kabupaten/
Kota itu memang sudah ada ha-
nya di Kota Serang belum, jadi
nanti insyaallah dipikirkan, mu-
dah-mudahan ditahun depan
FSPP bisa membuat Sekretariat
dengan dana hibah dari Pemkot
Serang”, jelasnya. (hms/red)

Pemkot Serang Siap Bantu FSPP

Polres Serang Kota Laksanakan Kegiatan
PAM  RAKERCAP DPD Partai Gerindra

Serang (WB),—
Walikota Serang H. Syafrudin menghadiri acara

Peringatan Hari Santri Nasional Tahun 2021 dengan
tema “Penguatan Silahturahmi Antar Pensantren

Menuju Pesantren Mandiri di Kota Serang Madani”
yang diselenggarakanoleh Forum Silahturahmi Pondok

Pesantren (FSPP) Kota Serang bertempat di Pondok
Pesantren Nurul Elbantany Kota Serang.

Nobar Tetap Jaga Prokes
Serang (WB),—

Personil Polres Serang Kota Polda Banten lakukan
pengamanan kegiatan pendisiplinan protokol
kesehatan terhadap masyarakat/fans Persib yang se-
dang menonton bareng (nobar) pertandingan sepak
bola antara Persib VS Persija. Sabtu (20/11) malam.

Acara ini berlangsung di Cafe/Warung Pojok
Kepandean Jl. Letnan Jidun No.13 RT/RW 003/004
Kel. Lontarbaru Kec./Kota Serang.

Adapun maksud dan tujuan dilakukannya patroli
ini yaitu membubarkan kerumunan massa demi
mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19),
serta memberikan himbauan prokes kepada ma-
syarakat yang sedang berada di lokasi nobar.

“Kami Istitusi Polri sebagai penanggung jawab
keamanan dalam negeri wajib melaksanakan tugas
untuk mengayomi masyarakat, dimana tujuan
pembubaran kerumunan ini guna terciptanya
pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan
penegakan hukum di wilayah hukum Polres Serang
Kota”, ungkap Kasi Propam Polres Serang Kota Iptu
Nurhaedin, S.H., M.H.

Kapolsek Serang berserta personel lainnya
memberikan himbauan kepada masyarakat/fans
Persib yang sedang berkerumun untuk kembali pu-
lang ke rumah dan melanjutkan menonton di rumah,
karena situasi masih dalam Pandemi Covid-19.

Selain itu panitia penyelenggara nobar, saat ini
masih dilakukan interview oleh Kasat Intelkam Pol-
res Serang Kota beserta anggotanya, terkait pertang-
gungjawabannya panitia dalam menyelenggarakan
nobar yang mengakibatkan kerumunan massa pada
situasi Pandemi Covid-19. (rls/red)

Serang (WB),—
Personil Samapta Unit Patroli

Kijang 904 Polres Serang Kota
Polda Banten melaksanakan PAM
Dalam Rangka RAKERCAP DPD
Partai Gerindra Kota Serang.
Minggu (21/11).

Mengingat kembali tugas
sebagai anggota Kepolisian
sebagai pelayan masyarakat AKP

Badri Hasan dan personel
melaksanakan kegiatan penga-
manan dalam Rangka RAKERCAP
DPD Partai Gerindra sebagai
bentuk pelayanan kepada
masyarakat agar acara ini berjalan
dengan lancar dan aman.

Diharapkan dengan adanya
kegiatan pengamanan oleh
Kepolisian dapat mewujudkan

situasi kamtibmas aman sehingga
pelaksanaan kegiatan rapat ini
dapat berjalan dengan aman dan
lancar.

Kegiatan ini dilaksanakan di
Graha Maximum Kasemen Kota
Serang, pukul 10.21 WIB berjalan
dengan aman dan lancar serta
menerapkan prokes menggunakan
masker dan jaga jarak. (rls/red)

Serang (WB),—
Walikota Serang H.

Syafrudin menghadiri acara
sosialisasi pemanfaatan
teknologi komunikasi dan
informatika di lingkungan
Pemerintah Kota Serang yang
diselenggarakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika
(DISKOMINFO) Kota Serang di
Aula Surosowan Hotel Wisata
Baru.

Dalam kegiatan tersebut
dihadiri oleh Kepala Bidang
(Kabid) Komunikasi dan
Informatika Hj. Zakiyah dan
Kepala Seksi Infrastruktur TIK
(Kasi) Aminudin beserta
jajarannya.

Dalam acara sosialisasi
pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informatika di
lingkungan Pemerintahan Kota
Serang ini, mendorong seluruh

OPD di lingkungan pemerintah
Kota Serang untuk bisa
memanfaatkan teknologi
komunikasi yang baik.

“Pemanfaatan teknologi,
kami Pemerintah Kota Serang
memang dituntut pada saat
sekarang ini zaman di era
globalisasi ini untuk terus
meningkatkan teknologi
komunikasi, sehingga
kaitannya dengan pelayanan-

pelayanan masyarakat baik di
kantor maupun di tempat lain
tidak sulit.”, ucap Walikota
Serang H. Syafrudin.

Ia juga menyampaikan
bahwa peningkatan dalam
teknologi diperlukan inovasi agar
kegiatan setiap OPD bisa
terekspos, sehingga kegiatan-
kegiatan yang menggunakan
anggaran pemerintah
masyarakat bisa tahu. (hms/red)

Sosialisasi Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informatika
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Pemerintah Kota Tangerang
dalam masa penerapan pember-
lakukan pembatasan kegiatan
masyarakat (PPKM) level 1 juga
terus mendorong dunia usaha
seperti pusat perbelanjaan, mal,
toko2, hotel, restoran, pasar,
dan lain-lain agar bisa bangkit
dan mendukung dalam pemu-
lihan ekonomi dengan tetap
mengikuti ketentuan ppkm level
1 dan hal ini akan trs dipantau.

Semangat bangkit bersama-
sama dari keterpurukan ekono-
mi selama pandemi covid-19,
Pemerintah Kota Tangerang
terus bergerak dari segala sektor
untuk pemulihan ekonomi.
Pada masa (PPKM) saat ini Kota
Tangerang berada pada level I
yang berarti pengendalian pan-
demi covid19 berjalan baik dan
optimal. Pencapaian herd im-
munity melalui percepatan vak-
sinasi juga maksimal melalui se-
jumlah program.

 Wali Kota Tangerang H.
Arief R. Wismansyah menjelas-
kan penurunan level ini salah
satunya bahwa capaian vaksin
dosis 1 di Kab/Kota minimal se-
besar 70% hal ini juga sejalan
dengan asesmen dari Kemente-
rian Kesehatan bahwa Kota
Tangerang telah berada di Level
1. “Capaian vaksinasi dosis satu
sudah mencapai angka 93% dan
vaksin dosis 2 di angka 75%
pertanggal 1 November 2021”
jelas Wali Kota.

Lebih lanjut, Arief mengung-
kapkan bahwa Pemerintah Kota
Tangerang telah menggelar sen-
tra vaksinasi di lima mall di Kota
Tangerang, yaitu Mall Bale Kota,
Metropolis Mall, CBD Ciledug,
Icon Walk Mall Cimone dan
Tangcity Mall. “Dengan gencar-
nya vaksinasi, hal ini bisa dirasa-
kan dengan menurunnya angka
kasus harian yang terus melan-
dai, terakhir kasus perharinya di
angka 2 pertanggal 31 Oktober
lalu, dan tingkat kesembuhan
mencapai 98,3%,” jelas Arief.

Program-program Pemkot
Tangerang sebagai upaya pemu-
lihan ekonomi dan percepatan

penanganan Covid-19 di Kota
Tangerang, bahwa upaya pemu-
lihan yang dilakukan pemkot
tentu membutuhkan usaha ber-
sama dari berbagai pihak. Arief
melanjutkan, di masa transisi
ini kompetisi antar kota sema-
kin ketat untuk bisa memulih-
kan keadaan kotanya masing-
masing, tak terkecuali Kota
Tangerang yang terus berusaha
mendukung upaya pemulihan
di berbagai sektornya.

“Mulai dari program Tange-
rang BISA untuk bantu modal
usaha, kemudian Tangerang
EMAS untuk pinjaman ringan,
dan berbagai bantuan tunai la-
ngsung kepda masyarakat, “Pe-
ningkatan kualitas masyarakat
juga didukung melalui pelatihan
UMKM, BLK, serta penyerapan
tenaga kerja melalui JobFair
yang rutin setiap bulan diada-
kan,” lanjut Wali Kota.

Selain itu, lanjut Arief, pe-
manfaatan teknologi internet di
masa pandemi ini juga mendu-
kung akselerasi ekonomi lebih
luas lagi melalui ranah digital.
“Kita bekerja sama dengan Toko-
pedia dan Gojek untuk mendu-
kung UMKM khas Kota Tange-
rang bisa dijangkau lebih luas
lagi,” ujar Wali Kota. “Semua
program pemerintah bisa diak-
ses dengan mudah melalui ap-
likasi Tangerang LIVE. “Terus
taat protokol kesehatan dan du-
kung upaya vaksinasi agar ke-
kebalan komunal segera terben-

man, selain murah dan tempat-
nya nyaman,” ujarnya.

Selain wisata kuliner, UMKM
Karang Tengah Kota Tangerang
patut di apreasiasi. Bagaimana
tidak merintis bisnis boneka
rajutan atau popular disebut bo-
neka amigurumi sejak 2016 si-
lam, kini ia sukses kebanjiran
orderan setiap bulannya dari
berbagai daerah. Tak terkecuali,
orderan masuk dari pasar Ame-
rika, Australia, Singapura hing-
ga Eropa. Deasy Priska mence-
ritakan, awal mula ia hanya pro-
duksi sepatu rajut.

Seiring berkembang ia mu-

lai merambah ke produksi topi
rajut bayi, mantel bayi dan ter-
nyata boneka hasil produksi ta-
ngan kreatif Deasy lah yang pali-
ng banyak dilirik para konsu-
men. “Kami hanya mengguna-
kan bahan-bahan berkualitas.
Benang yang kami gunakan ada-
lah benang katun, sehingga tidak
berbulu dan nyaman untuk baby
atau anak-anak. Karena memang
semua proses rajutan dilakukan
sangat teliti dan rapih hingga
kedetailnya,” jelas Deasy.

Boneka rajut buatan Deasy,
dibranding dengan nama Vale-
rie Crochet. Memiliki pilihan
warna yang lembut dan pastel
serta bentuknya yang cute men-
jadi ciri khas produk Deasy.
Maka wajar, produk-produknya
cukup dilirik pasar luar negeri.
“Kalau produk Valerie Crochet
itu banyak, mulai dari sepatu,
mantel, rattle, finger dolls, baby
gym toys, baby book, wall hang-
ing, hingga boneka gorden. Tapi
memang boneka rajut yang pa-
ling jadi favorit.

Dalam sebulan Valerie Cro-
chet dapat produksi 500 bone-
ka,” katanya. Sementara itu, kata
Deasy untuk harga dibandrol se-
suai kerumitannya. Mulai dari
Rp85 ribu higga Rp550 ribu per
produknya. “Semua produk da-
pat dicek melalui https://link-
tr.ee/valerie_crochet_baby atau
instagram @valerie_crochet_-
baby atau bisa juga melalui
087888700949. (Adv)

Wujudkan Pemulihan Ekonomi di Kota Tangerang

tuk dan kota kita tercinta bisa
segera pulih,” pungkas Wali Kota.

Salah satu upaya yang dilaku-
kan dengan membangkitkan
destinasi destinasi wisata kuliner
di Kota Tangerang seperti Kawa-
san Pasar Lama, Wisata Pinggir
Rawa Situ Cipondoh, Pusat per-
dagangan tekstil Kota Tangerang
Cipadu. Wisata kuliner pasar
lama Kota Tangerang telah bang-
kit dan banyak dikunjungi oleh
para pemburu jajanan kuliner.

Beragam jenis makanan
yang disediakan, salah satunya
di sepanjang Jalan Kisamaun.
Saat memasuki kawasan kuliner

pasar lama, disambut jajanan-
janananyang menarik perhati-
an dan menggoda lidah. Ber-
aneka makanan seperti es pode-
ng, es serut dipadu dengan kela-
pa muda, alpukat, kacang hijau
dan cendong merahnya yang
menjadikan es podeng menjadi
menarik. Selain itu juga ada ma-
kanan berat seperti martabak,
bakso, nasi goreng, sate dan
lainnya. Tempat tersebut selalu
ramai dikunjungi masyarakat,
terlebih ketika weekend, seperti
yang dikatakan Nia pengunjung
Kuliner Pasar lama. “kalau disi-
ni biasanya dengan teman-te-

Kasus DBD Terus Meningkat
DINKES IMBAU MASYARAKAT WASPADA

Posbindu Lansia, Senam Seru
hingga Cek Kesehatan

TAK KENDOR
Trantib Batuceper Kawal Penerapan Prokes

Kota Tangerang (WB),—

Tren kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota
Tangerang dilaporkan terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Dinas
Kesehatan, tercatat dari Januari hingga saat ini ada
146 kasus DBD yang terlaporkan.

Kabid Pemberantasan dan
Pengendalian Penyakit, Dinkes
Kota Tangerang, Harmayani me-
ngungkapkan kenaikan kasus
terjadi terlihat mulai dari Agus-
tus dengan 9 kasus, naik di Sep-
tember jadi 12 kasus dan kembali
naik Oktober dengan 21 kasus.

“Inilah yang harus diwaspa-
dai bersama. Karena dapat bere-

siko pd kematian juga bila tdk di-
tangani dg tepat dan cepat. Jadi
semua pihak harus bekerjasama
untuk mewaspadainya,” tegas
Harmayani, Minggu (21/11).

Ia menjelaskan, sejak Oktober
Dinas Kesehatan sudah mengins-
truksikan sejumlah stakeholder.
Mulai dari Rumah Sakit dan Pus-
kesmas untuk saling berkoordinasi

terkait penanganan kasus. Ke-
camatan, kelurahan dan Puskes-
mas untuk bekerjasama mengge-
rakkan masyarakat meningkatkan
Pola Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) dan pemberantasan sa-
rang nyamuk dengan 4M Plus.

“4M Plus, yaitu memantau
jentik di tempat-tempat berpoten-
si bertelur, menguras atau mem-
bersihkan, menutup penampung-
an air, memanfaatkan atau men-
daur ulang barang bekas hingga
melakukan sederet pencegahan
gigitan nyamuk DBD,” jelasnya.

Kata Harmayani, Dinkes juga
telah menghimbau untuk segera
melaporkan ke Puskesmas kura-
ng dari 24 jam jika ditemukan ka-

sus DBD di wilayahnya.
“Selanjutnya, ditugaskan pada

Puskesmas untuk melakukan
inpeksi ke lokasi kejadian dan me-
lakukan pencegahan ke wilayah
sekitar dg melaksanakan PSN
(Pemberantasan Sarang Nya-
muk) ditempat ditemukannya
jentik disekitar kasus. Sehingga,
tidak berkelanjutan terjadi pe-
nyebaran DBD,” katanya.

Ia pun mengimbau, masya-
rakat Kota Tangerang untuk pe-
duli melakukan pencegahan pada
kasus DBD ini, jangan sampai
anggota keluarga terjangkit gigi-
tan nyamuk DBD.

“Jaga kebersihan rumah,
terutama pemberantasan nya-

muk di tempat penampugan air
harus dilakukan pada masing2
rumah dg menggiatkan 1 rumah
1 juru pemantau jentik (juman-
tik). Perkuat PHBS dengan per-

hatikan kebersihan lingkungan
sekitar. Lakukan gerakan juman-
tik ini bersama dengan para war-
ga kampung, untuk bisa saling
jaga,” imbaunya. (inf/red)

FOKUS

Kota Tangerang (WB),—
Posyandu tak hanya per-

kuat seputar kesehatan anak
dan balita saja, tetapi juga se-
putar kesehatan orang lanjut
usia (lansia) lewat program Pos
Binaan Terpadu (Posbindu)
lansia. Salah satunya, Posbin-
du Lansia di Kelurahan Cimo-
ne Jaya, Kecamatan Karawaci,
Minggu (21/11).

Kepala Puskesmas Karawaci
Baru, dr Dece Feriyeni menu-
turkan setelah kasus covid-19
melandai, aktivitas Posbindu
Lansia mulai diaktifkan kem-
bali. Para lansia dari sejumlah
RT berkumpul dengan tetap
protokol kesehatan ketat.

“Para lansia berkumpul,
bertemu saling bercengkrama,
seru-seruan bersama petugas
Posbindu dan Puskesmas. Me-
lepas penat dan rasa bosan di
dalam rumah,” ungkap dr Dece.

Ia pun menjelaskan, lansia
diajak senam bersama, seperti
senam diabetes, senam lansia
hingga gerakan tangan mem-

buka tutup lalu meremas, agar
tangan tidak kebas. Lansia juga
diajak putar-putar pinggang hi-
ngga geal-geol, mengurangi rasa
pegal pada pinggang.

“Setelah senam, banyak ne-
nek-nenek yang merasa lebih
sehat, bugar dan sering bilang
rasa kembali usia 17 tahun. Kum-
pul-kumpul, senam dan seru-
seruan memang kegemaran
para lansia, khususnya nenek-
nenek,” katanya.

Usai senam, petugas juga
melakukan pengecekan keseha-
tan tidak menular secara gratis.
Mulai dari, tensi darah, cek ke-
pala penig atau pusing, denyut
jantung, berat badan, tinggi ba-
dan hingga lingkar perut.

“Tak sedikit, petugas juga
melakukan komunikasi men-
dalam dengan para lansia, untuk
mengetahui perasaan atau pen-
yakit yang sekiranya di pendam
oleh para lansia. Sehingga, bisa
segera dilakukan tindakan se-
suai yang dibutuhkan,” jelas dr
Dece. (inf/red)

Kota Tangerang (WB),—
Meski PPKM Level 1 sudah

diduduki Kota Tangerang. Hal itu
tidak menyurutkan semangat pe-
tugas Ketentraman dan Keterti-
ban (Trantib) Kecamatan Batu-
ceper untuk terus melakukan pe-
ngawalan dan memastikan pene-
rapan protokol kesehatan dipa-
tuhi dengan baik, di lingkungan
pasar pagi yang buka di setiap
minggu.

Diketahui, Kecamatan Batu-
ceper menurunkan satu tim se-
tiap Minggu, untuk mengecek se-
jumlah pasar pagi. Mulai dari pa-
sar pagi Perumahan Batuceper
Permai, Poris Gaint hingga pasar
pagi Darussalam, Kelurahan
Batusari.

Camat Batuceper, Katrina
Iswandari mengungkapkan da-
lam pengawalan ini, Trantib me-
mastikan pedagang dan pembeli
selalu menggunakan masker se-
lama beraktivitas jual beli. Selain
itu, pastinya tidak segan menegur
mereka yang lalai atau abai
dengan prokes.

“Tidak pakai masker diingat-
kan, berkerumunan terlalu lama

diingatkan. Petugas berusaha ha-
dir untuk mengingatkan bahwa
covid-19 masih ada, pakai mas-
ker dan sudah vaksin bukan ber-
arti bisa melanggar. Karena po-
tensi penularannya masih ada
dan beresiko untuk semuanya,”
ungkap Katrina, Minggu (21/11).

Ia pun menjelaskan, pengawa-
lan Trantib pada lingkungan pasar

minggu pagi sudah dilakukan sejak
PPKM Darurat hingga kini PPKM
Level I masih berlangsung.

“Mau tidak mau, suka tidak
suka, memang masih begini kon-
disinya. Jangan bilang bosan un-
tuk diingatkan atau ditegur, karena
ini untuk keamanan dan keseha-
tan kita bersama, keluarga hingga
lingkungan sekitar,” jelasnya.

Katrina pun mengaku, ling-
kungan pasar memang salah satu
pusat keramaian yang terbilang
sulit dalam kepatuhan prokes.
“Tapi itulah tugas kita semua, un-
tuk saling mengingatkan dan
menjaga. Maka, setiap harinya
petugas kami turunkan untuk
mengawal kondisi lapangan,”
katanya. (inf/red)
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Kadisbudpar Monitoring Taman Ekspresi dan Taman Pisang

kepada masyarakat yang akan
bermain ke lokasi taman agar
melakukan dan mematuhi pro-

tokol kesehatan dan juga deng-
an mengupload aplikasi peduli
lindungi. (adv)

Adapaun  yang siap melaku-
kan uji coba Taman Ekpresi dan
Taman Pisang yang sudah siap

QR Codenya,  untuk taman lain-
nya sedang disiapkan.

Kadisbudpar menghimbau

Kepala Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Tangerang
H. Ubaidillah Ansar, M.Si mela-
kukan monitoring taman ekspre-
si dan taman pisang, kedua ta-
man tersebut disiapkan untuk uji
coba pembukaan area publik de-
ngan protokol kesehatan meng-
gunakan aplikasi peduli lindungi.

Sebagaimana diketahui bah-
wa saat ini status pandemi se-
dang diusahakan untuk hanya
menjadi endemi, dan status
Pemberlakuan Pembatasan Ke-
giatan Masyarakat (PPKM) Le-
vel 3, Level 2 dan Level 1, sudah
turun ke level 1. Hal ini sesuai
dengan Instruksi Menteri Da-
lam Negerri Nomor 57 Tahun
2021 dan Surat Edaran Walikota
Nomor 180/4578-Bag.Hkm/
2021 maka untuk taman dapat
dibuka utukk umum dengan be-
berapa persyaratan pembata-
san, yaitu kunjungan maksimal
sebanyak 75% pengunjung te-
tap memakai matuhi protokol
kesehatan, serta wajib melaku-
kan scan aplikasi peduli Lindu-
ngi pada saat datang ke dan pu-
lang dari lokasi.

Untuk hal tersebut Disbud-
par melalui Dinas Kominfo telah
mendaftarkan penerbitan QR
code ke Kementerian Kesehatan
bagi setiap taman yang ada di ba-
wah pengawasan Disbudpar.

Saat ini sebanyak 16 Taman
telah terbit QR code-nya dari Ke-
menterian Kesehatan, artinya

makin banyak fasilitas umum ta-
man yang bisa dinikmati masya-
rakat. Ke 16 taman tersebut.

PERINGATI HUT KE-50 TAHUN

Korpri Bedah Rumah
dan Santuni Anak Yatim

PROGRAM UNGGULAN BUPATI

Kabupaten Tangerang
Menuju Tertib Lalin

Kelapadua (WB),—
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

Kabupaten Tangerang menyantuni 170 anak yatim
dalam rangka hari ulang tahun (HUT) ke-50. Kegiatan
tersebut digelar di Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu
dan Dhuafa Maktabul Aitam, Kelurahan Pakulonan
Barat Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang.
Sabtu (20/11).

Korpri Kabupaten Tangerang
memberikan santunan dan sem-
bako kepada  170 orang anak ya-
tim untuk kebutuhan sehari-hari.

“Hari ini kita berbagi rasa
dengan 170 orang  yatim piatu
dan dhuafa di Yayasan Maktabul
Aitam. Selain santuan dan sem-
bako, kami juga akan berusaha
membantu tempat tidur yang
lebih nyaman,” ungkap Moch.
Maesyal Rasyid, Ketua Korpri

Kabupaten Tangerang.
Moch Maesyal Rasyid selaku

Ketua Korpri Kabupaten Tange-
rang mengatakan kunjungan ter-
sebut merupakan silaturahmi
dan bentuk kepedulian Korpri. 
Anggota Korpri bukan hanya
ASN yang masih aktif, namun
juga yang telah pensiun. Seorang
ASN  ada masanya, saat menja-
lankan tugasnya kepada masya-
rakat dan kembali menjadi ma-

syarakat untuk selalu berbaur de-
ngan rakyat.

“Korpri terus hadir di tengah
masyarakat. Hari ini kita melak-
sanakan santunan anak yatim,
membedah 5 unit rumah bagi
yang tidak mampu, memberikan
santunan kepada anggota korpri
yang meninggal dunia akibat
pandemi Covid-19,” kata pria
yang akrab disapa Rudi Maesyal.

Ketua Yayasan Yatim Piatu dan
Dhuafa Maktabul Aitam, Royani
mengucapkan terima kasih atas
kunjungan, silahturahmi, dan aksi
peduli Korpri dengan anak-anak
yatim piatu dan dhuafa.

“Alhamdulillah kita kedatang-
an Korpri Kabupaten Tangerang
yang peduli dengan anak-anak
yatim piatu di Maktabul Aitam.
Kedatangan rombongan semua
membuat anak-anak lebih berse-

mangat dan senang,” ucap Royani.
Anak yatim piatu di Yayasan

Maktabul Aitam semuanya ada
sekitar 69 orang yang merupakan
anak anak di sekitar Kelurahan
Pakulonan Barat.  Selain itu juga
ada anak-anak yatim yang berasal
dari kecamatan lain yang dirawat
dan diasuh, baik penghidupan-
nya maupun pendidikannya.

“Ada sekitar 8 kamar anak-anak
yatim piatu dan sebagian masih
menggunakan kasur lantai. Al-
hamdulillah Korpri akan mem-
bantu untuk anak-anak,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan ini, Wa-
kil Ketua Korpri Kabupaten Ta-
ngerang Soma Atmaja beserta
pengurus Korpri lainya, Camat
Kelapa Dua, Lurah Pakulonan
Barat dan beserta RT RW di ling-
kungan Kelurahan Pakulonan
Barat. (atm)

Program unggulan Bupati
Tangerang, pada 2022 Kabu-
paten Tangerang harus menjadi
daerah tertib lalu lintas (lalin).
Untuk semua itu pada tahun ter-
sebut disejumlah titik lampu
merah bakal menggunakan Sis-
tem Kedali Lalu Lintas Kenda-
raan (area traffic control system).

Demikian ungkap Adi Faisal,
Kabid Angkutan Dinas Perhu-
bungan (Dishub) Kabupaten
Tangerang pada media belum
lama ini di ruang kerjanya. “Kini
masih dalam tahap memper-
siapkan segala sesuatunya. Dan
pada 2022 program unggulan
Bupati Tangerang itu harus
tuntas,” ujar dia.

Menurut dia, Sistem Ken-
dali Lalu lintas Kendaraan itu
nantinya bisa pengendalian lalu
lintas dengan menyelaraskan
waktu lampu merah pada jari-
ngan jalan raya dari sebuah kota.
Pengaturan lalu lintas melalui
sistem ini memerlukan param-
eter jumlah kendaraan dan
waktu tempuh kendaraan.

Sistem Kendali Lalu Lintas
Kendaraan itu merupakan se-
buah sistem pengaturan lalu
lintas bersinyal terkoordinasi
yang diatur mencakup satu wila-
yah secara terpusat. Dengan
area traffic control system,

maka dapat dilakukan upaya
manajemen rekayasa lalu lintas
yang mengkoordinasikan semua
titik-titik persimpangan bersinyal
melalui pusat kontrol, sehingga

diperoleh suatu kondisi pergera-
kan lalu lintas secara efisien. Dan
teknologi area traffic control sys-
tem sendiri telah banyak diterap-
kan di berbagai kota-kota besar
di negara-negara maju

Dengan area traffic control
system, penataan siklus lampu
lalu lintas dilakukan berdasar in-
put data lalu lintas yang diper-
oleh secara real time melalui ka-
mera cctv pemantau lalu lintas
pada titik-titik persimpangan.
penentuan waktu siklus lampu
persimpangan dapat diubah
berkali-kali dalam satu hari se-
suai kebutuhan lalu lintas pali-
ng efisien yang mencakup ke-
seluruhan wilayah tersebut.

Untuk itu maka pengopera-
sian area traffic control system
diatur dengan sebuah sistem
kontrol terpadu yang melibat-
kan beberapa komponen be-
rupa: 1. pengatur arus persim-
pangan berupa lampu lalu lintas
2. penginput data lalu lintas be-
rupa kamera cctv pemantau 3.
pengirim data berupa jaringan
kabel data atau pemancar ge-
lombang 4. software di ruang
kontrol (central control room)
dan operatornya.

“Program unggulan Bupati
Tangerang itu untuk mengurai
kemacetan arus lalu lintas,
mendisplinkan, menjaga kese-
lamatan dan keamanan peng-
guna jalan,” tutup Kabid Lalin
Dishub Kabupaten Tangerang.
(trisno/red)
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SEKDA TANGSEL:

Pemkot Ajukan APBD 2022 Rp3,4 T
Tangsel (WB),—

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan
(Tangsel), Bambang Noertjahjo menyebutkan ada
penyesuaian di Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Hal itu, kata Bambang, dika-
renakan ada 4 faktor, yang perta-
ma adalah adanya mandatory
spending, kedua Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) pada saat Ta-
ngsel mengajukan KUA PPAS
belum difinalkan.

“Pada saat itu setelah difinal-
kan otomatis ada beberapa poin

yang belum bisa masuk kita ma-
sukan sekarang, di perjalanan
antara ketua ppas dengan taha-
pan ini,”katanya saat di Kantor
DPRD Kota Tangsel, Serpong.

Terkait dana transfer, kata
Bambang, dari Kementerian Ke-
uangan yang menetapkan dana
transfer dari pusat untuk daerah,
dana tersebut belum dimasukan di

KUA PPAS yang nantinya ada pe-
nyesuaian. “Nah ini belum di ma-
sukan di KUA PPAS diawal nanti
penyesuain-penyesuaian yang
terdapat terhadap angka-angka di
PPAS. 4 poin ini yang mendasari
apa yang saat ini kita sedang
lakukan pembahasan,” ujarnya.

Disinggung realisasi APBD
2022, Bambang menjelaskan,
APBD 2022 Pemkot Tangsel me-
nargetkan sekitar Rp,3,4 Triliun.
“Ya sekitar 3 poin 4 untuk APBD
2022,” ungkapnya. (toid/red)

BAMBANG
NOERTJAHJO

<<

Pelaksanaan Tangsel Sejiwa Fest Berlangsung Meriah
Bintaro (WB),—

Wali Kota Tangerang Sela-
tan (Tangsel) Benyamin Davnie
membuka Festival Tangsel Seji-
wa yang berlangsung di Bintaro
Xchange, Bintaro.

Wali Kota Tangsel Benyamin
Davnie, mengungkapkan, ke-
giatan ini merupakan rangkaian
dari HUT Kota Tangsel ke-13
dan diikuti industri kreatif yang
ada di Tangsel.

“Bazar kecil ini diharapkan
bisa membantu pemerintah
yang saat ini sedang berupaya
untuk memaksimalkan perbai-
kan ekonomi untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang
ideal,” ujar Benyamin saat pem-
bukaan Festival Tangsel Sejiwa.

Dalam pelaksanaannya, ter-
dapat 20 tenant yang berasal
dari industri Kreatif Kota Tang-
sel yang memproduksi berbagai
macam barang berkualitas.

Benyamin menambahkan
bahwa dia memberikan apre-
siasi yang sangat besar kepada
masyarakat Kota Tangsel yang
sudah saling membahu mem-
bantu pemerintah dalam pro-
ses penanganan Covid-19.

Namun, Benyamin meng-
ingatkan bahwa hal ini tidak

membuat masyarakat lengah.
Karena penerapan Protokol Ke-
sehatan tetap harus dilakukan.

Sebab, sampai saat ini belum ada
yang bisa memprediksi ge-
lombang Covid-19 yang akan

terjadi di masa yang akan datang.
Benyamin juga memberi-

kan apresiasi kepada Bintaro

Xchange yang sudah menyiap-
kan lokasi untuk keberlangsu-
ngan acara ini. Benyamin me-

nilai, bahwa Bintaro Xchange
memiliki lokasi yang luas yang
bisa diakses banyak masyarakat
dalam satu waktu.

Selain itu, dalam acara yang
sama, Benyamin menyampaikan
makna dari tema yang diusung
yaitu Sejiwa. Menurutnya Sejiwa
mengandung makna mahluk
hidup yang terhubung, karena
satu jiwa dan saling sejajar.

“Merupakan nyawa akur.
Menunjukkan akur. Bermakna
kesatuan. Sejiwa ini memiliki
arti yang beragam dan dinamis,”
ujar Benyamin.

Diketahui saat ini dalam
proses penanganan Covid-19,
Benyamin menyampaikan jika
kasus setiap harinya melandai.
Vaksinasi sudah mencapai 84
persen sementara tingkat ke-
sembuhan 89 persen. Kemudi-
an angka kematian enam mi-
nggu terakhir sudah nihil.

Dalam kegiatan Tangsel
Sejiwa Fest ini akan ada bazar
dan pelayanan masyarakat ter-
kait perizinan, administrasi ke-
pendudukan, pembayaran pa-
jak PBB dan BPHTB serta pajak
lainnya. Serta akan ada musik,
batik dan craft, food truck dan
lainnya. (hms/red)

DPU Tangsel Bangun Jalan dan
Drainase di Perumahan BSM

JELANG HUT TANGSEL
Gelar Tasyakuran Tujuh Malam

HUT KE-76 PGRI
Ratusan Anak Yatim di Ciputat

Terima Santunan

Ciputat Timur (WB),—
Pemerintah Kota Tangerang

Selatan mengadakan tasyakuran
dalam rangka memperingati hari
ulang tahun Kota Tangsel ke-13.

Wakil Walikota Tangsel, Pi-
lar Saga Ichsan mengatakan da-
lam acara tasyakuran yang dia-
dakan di Kecamatan Ciputat Ti-
mur kegiatan tersebut diadakan
dalam rangka rasa syukur pada
Tuhan yang maha esa.

“Dalam rangka HUT Tangsel

tentunya Ini adalah momentum
mengucapkan puji syukur atas
nikmat yang Allah berikan kepa-
da kita semua masyarakat Tang-
sel, khususnya Ciputat Timur ke-
sejahteraan masyarakat,” katanya
saat ditemui awak media.

Menurutnya, hal seperti pe-
ngajian serta santunan kepada
anak yatim dan piatu hal yang ha-
rus dilaksanakan setiap tahunnya
dalam perayaan HUT Tangsel.

“Minimal satu tahun sekali

kita syukuri, dengan cara-cara se-
perti ini pengajian dan santun-
an anak yatim,” ungkap anak
Bupati Serang tersebut.

Tasyakuran tersebut pada ta-
hun ini menurut penjelasannya
akan dilaksanakan diseluruh Ke-
camatan yang ada di Kota Tang-
sel secara berturut-turut.

“Iya, tujuh Kecamatan. Tar-
get kami menyantuni sekitar
lima ribu anak yatim juga,” tan-
dasnya. (*/Red)

Setu (WB),—
Pemerintah Kota (Pemkot)

Tangerang Selatan (Tangsel) me-
lalui Dinas Pekerjaan Umum
(DPU) akan melakukan dua ke-
giatan pembangunan di Peruma-
han Bukit Serpong Mas (BSM)
di Pakulonan, Serpong Utara pada
tahun anggaran 2021 ini. Saat
ini, proses lelang dua kegiatan
tadi sudah berjalan.

Kepala DPU Kota Tangsel,
Aries Kurniawan mengatakan
pembangunan di Perumahan
BSM ini tidak dianggarkan dari
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) Tangsel.
Dana pembangunan, menurut-
nya berasal dari adanya kompen-
sasi dari Perusahaan Listrik Ne-
gara (PLN) yang diperuntukan
bagi warga Perumahan BSM.

Sebagai informasi, dana hi-

bah atau kompensasi dari PLN
ini turun setelah PLN membe-
ritahukan adanya proyek upra-
ting STT 150KV di Perumahan
BSM menjadi 500KV pada awal
2020 lalu. Kegiatan PLN ini me-
rupakan Program Strategis Na-
sional, yang harus didukung.

“Kompensasi diberikan PLN
kepada warga BSM terkait deng-
an wilayah perumahan yang di-
lalui Jaringan SUTET PLN, warga
BSM mendapatkan kompensasi
dari pihak PLN. Warga meng-
usulkan untuk dilakukan perbai-
kan fasos dan fasum mengguna-
kan dana kompensasi PLN ini,”
Aries menjelaskan.

Ia menambahkan, kompen-
sasi yang diberikan PLN dalam
bentuk Dana Hibah dan diserah-
kan kepada Pemkot Tangsel dan
dilakukan DPU untuk pelaksana-

an kegiatan tersebut. Ini sesuai
dengan peraturan dan perunda-
ngan yang berlaku, dimana Dana
Hibah (kompensasi) ini diper-
gunakan bagi pembangunan di
Perumahan BSM.

“Sesuai dengan permintaan
warga BSM, anggaran itu dialo-
kasikan atau diperuntukan bagi
perbaikan sarana dan prasarana
di lingkungan Perumahan BSM,
seperti Jalan, Saluran Drainase,
Gapura, Pagar dan Taman,” tan-
dasnya.

Masih menurut Aries, proses
lelang perbaikan jalan dan salu-
ran drainase saat ini sudah dise-
lenggarakan Bagian Layanan Pe-
ngadaan (BLP) Pemkot Tangsel.
Targetnya, seluruh pekerjaan se-
lesai tepat waktu sebelum tutup
tahun anggaran 2021, Desember
mendatang. (toid/red)

Ciputat (WB),—
Sebanyak 100 anak yatim di

lingkungan PGRI Cabang Cipu-
tat, Kota Tangsel, menerima san-
tunan dan paket bingkisan. Pem-
berian santunan dan paket bi-
ngkisan tersebut, diberikan se-
cara langsung oleh Ketua PGRI
Ciputat, Sahrial dan Ketua PGRI
Kota Tangsel, Cartam, di hala-
man SD Negeri 04 Ciputat.

Ketua PGRI Cabang Ciputat
Sahrial mengatakan, santunan
kepada 100 anak yatim itu, untuk
memperigati HUT ke 76 PGRI
serta peringatan Hari Guru Na-
sional (HGN) sekaligus perayaan
ke 13 tahun berdirinya kota Tang-
sel yang diperingati setiap tanggal
26 Nopember mendatang.

Menurutnya, berbeda deng-
an peringatan HUT PGRI yang
di rayakan Cabang Ciputat se-
belumnya, peringatan HUT

PGRI kali ini dilakukan secara
sederhana mengingat Kota Ta-
ngsel masih berada di level 2.

“Di HUT PGRI ke 76 ini, kita
di Ciputat belum bisa melaksa-
nakan gebyar HUT PGRI seperti
biasa, karena ada aturan Prokes
dimasa pandemi Covid saat ini,”
ungkap Sahrial di Ciputat, Sabtu
(20/11).

Namun yang lebih penting
akibat adanya wabah Pandemi
Covid-19 ini, PGRI Cabang Ci-
putat mengajak guru-guru di
lingkungan PGRI untuk selalu
bersyukur mengingat banyak
guru di wilayah Ciputat yang gu-
gur akibat terpapar Covid.

“Nah, kita yang masih dibe-
rikan nikmat sehat sampai saat
ini, disinilah momen kita untuk
berbagi. Kami mengajak kepada
teman-teman anggota PGRI Ci-
putat ini untuk berbagi dengan

sesama melalui santunan anak
yatim,” ujarnya, dia bilang, san-
tunan kepada 100 anak yatim
juga di dukung oleh seluruh ang-
gota PGRI Ciputat.

Sementara itu, Ketua PGRI
Kota Tangsel Cartam, Spd me-
ngatakan, perayaan HUT ke 76
PGRI, pihaknya telah menggelar
berbagai kegiatan. Mulai dari ra-
pat kerj, seminar guru di Univer-
sitas Pamulang hingga pertan-
dingan olahraga yang diikuti
guru-guru di Kota Tangsel.

“Kalau untuk tingkat kota,
Alhamdulillah semua rangkaian
peringatan HUT PGRI ke 76
sudah selesai. Kami beri kebe-
basan untuk perayaan HUT
PGRI kepada ketua cabang.
Masih ada beberapa agenda di
HUT PGRI ini, mungkin ada pe-
lepasan guru yang pensiun,” si-
ngkat Cartam. (rls/red)

Ketua PGRI Cabang Ciputat di dampingi Ketua PGRI Tangsel Cartam, berikan santunan anak yatim di SD
Negeri 04 Ciputat.
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Pembebasan Lahan
Waduk Karian Capai 70%

Ratusan  Rumah di Lebak
Banten Terendam Banjir

Kondisi banjir di Kecamatan Wanasalam.

Ratusan Rumah di Wanasalam Kebanjiran

Cegah Gelombang Ketiga,
Pemkab Lebak Genjot Vaksinasi

Polsek Muncang Kembali Gelar Vaksinasi
Sasar Warga Cikuning

Lebak (WB),—
Polsek Muncang gencar me-

nggelar vaksinasi untuk warga. Kali
ini, Polsek Muncang menyasar
Kampung Cikuning, Desa Tan-
jungwangi, Kecamatan Muncang,
Kabupaten Lebak, Sabtu (20/11).

Salah satu personel Polsek
Muncang, Bripka Heri Dwi Gus-
tanto mengatakan, vaksinasi yang
digelarnya merupakan vaksinasi
untuk dosis 1 dan 2.

“Hari ini target 100 vaksinasi
dosis 1 dan 2 . Upaya jemput bola
ini kami tempuh untuk memper-
mudah warga untuk mengikuti
vaksinasi,” katanya saat di lokasi.

Ia menuturkan, bagi warga
yang ingin mengikuti vaksinasi
cukup dengan membawa iden-
titas diri. “Warga hanya cukup
membawa KTP elektronik, akan
langsung dilayani dan diberikan
sertifikat vaksin,” kata Bripka Heri
Dwi Gustanto.

Terpisah, Kapolsek Muncang
Iptu Adi Irawan mengatakan, st-
rategi jemput bola yang dilaku-
kan sebagai langkah upaya agar
tercapainya target vaksinasi.

“Tidak hanya pemerintah

daerah dan Dinas Kesehatan, tapi
kami juga dari Polsek Muncang
membantu menyukseskan prog-
ram vaksinasi, selain menjaga
kamtibmas,” katanya.

Kapolsek Muncang juga me-
ngarahkan personelnya untuk
terus mengingatkan masyarakat

agar tetap mematuhi protokol ke-
sehatan (prokes) seperti mema-
kai masker, mencuci tangan, dan
menghindari kerumunan.

“Jangan lengah tetap prokes
mesti sudah vaksin,” tandasnya.

Dalam melaksanakan pela-
yanan vaksinasi pada masyara-

kat, kata dia, Polsek Muncang be-
kerja sama dengan pihak terkait
lainnya seperti dari TNI maupun
Satgas Covid-19 Kecamatan
Muncang. Kegiatan vaksinasi di
Kampung Cikuning, Desa Tan-
jungwangi, Kecamatan Muncang.
(toid/red)

Lebak (WB),—

Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten
Lebak, Agus Sutrisno mengatakan hingga kini
pembebasan lahan untuk proyek Waduk Karian
mencapai 2.226,441 hektare yang meliputi lima
kecamatan dan 12 desa di Kabupaten Lebak.

“Hingga kini luas lahan yang
sudah dibebaskan untuk proyek
Waduk Karian mencapai 570,734
hektare atau 70,1 persen,” terang
Agus Sutrisno kepada wartawan,
Minggu (21/11).

Agus mengatakan, pada pe-
riode Januari-Oktober 2021 pem-
bayaran uang ganti rugi (UGR)
pembebasan lahan Waduk Kari-
an mencapai 2.024 bidang deng-
an uang yang sudah diberikan
kepada masyarakat mencapai Rp
560,304 miliar.

Adapun anggaran pembeba-
san lahan yang disediakan pe-
merintah mencapai Rp 825,157
miliar untuk proyek Waduk Ka-
rian. Hingga kini lahan yang be-
lum dibebaskan untuk proyek
Bendungan Karian itu menca-
pai 29,9 persen atau sebesar
665,706 hektare lagi.

“Kami berkomitmen menye-
lesaikan proyek pengadaan lahan
Waduk Karian. Proyek ini meru-

pakan proyek nasional untuk ke-
pentingan bersama. Jajaran BPN
Kabupaten Lebak terus berupaya
merealisasikan pembebasan
lahan,”ujarnya.

Untuk diketahui, Waduk Ka-
rian merupakan proyek waduk
terbesar ketiga di Tanah Air sete-
lah Waduk Jatiluhur dan Waduk
Jatigede, lantaran memiliki kapa-
sitas air sebesar 314.7 m3. Jika ke-
lak proyek ini jadi, bisa mengairi
lahan seluas 21.454 hektare.

Selain itu, Waduk Karian juga
menyediakan pasokan air baku
bersih sebesar 9,10 m3/detik,
dan juga menghasilkan listrik se-
besar 0,65 MW. Waduk Karian
akan mengalirkan air untuk wila-
yah Kabupaten Lebak, Kota Ta-
ngerang, Kota Tangerang Selatan
(Tangsel) dan Jakarta.

Air nanti akan dialirkan ke
DKI Jakarta untuk memenuhi air
baku bersih bagi warga ibu kota
melalui Karian Serpong Convey-

ance System (KSCS). Selain itu
juga, air baku dari Waduk Karian
untuk memenuhi kebutuhan air
Kota Serang dan Kota Cilegon.

Waduk Karian juga rencana-
nya berfungsi untuk mengenda-
likan debit Sungai Ciberang se-
besar 60,80 juta meter kubik
yang kerap meluap dan menye-
babkan banjir di Kabupaten
Lebak. Pembangunan Waduk
Karian jika selesai akan memban-

tu meningkatkan produktivitas
masyarakat, khususnya di bidang
pertanian.

Selain itu dengan adanya pa-
sokan air dan tenaga listrik tena-
ga air (PLTA) Waduk Karian juga
dapat membantu penyediaan
listrik bagi industri-industri di
Provinsi Banten sehingga diha-
rapkan dapat berpengaruh pada
sektor ekonomi daerah tersebut.
(mas/red)

Agus Sutrisno, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.

Lebak (WB),—
Akibat genangan air yang ber-

asal dari curah hujan yang tinggi
selama dua hari berturut-turut,
sedikitnya 422 rumah milik war-
ga di 9 Kampung di Desa Cipeda-
ng, Kecamatan Wanasalam, Kabu-
paten Lebak, terendam banjir.

“Daerah yang terkena musi-
bah banjir terjadi di Kampung
Sinar Bakti, Suka Maju, Pakbar,
Cipedang Lio, Pasir Kole, Bang-
kong Reang, Sindang Sari, Cipe-
dang dan Kampung Kubang Be-
lut, dengan rata rata ketinggian
air sekitar 60 sampai 80 senti-
meter,” ungkap Kepala Pelaksana
Harian Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Lebak, Febby Rizky Prata-
ma, kepada wartawan, kemarin.

Menurut Febby, banjir itu
berasal dari air hujan yang turun
selama dua hari berturut turut.
“Banjir tersebut merendam 442
rumah milik warga di 9 Kam-
pung,” ujar Febby Rizky Pratama.

Meski saat ini, tambah Febby,
kondisi air di 9 Kampung terse-
but mulai berangsur surut, na-
mun pihaknya tetap bersiap sia-
ga dilokasi, mengingat dikhawa-
tirkan air naik lagi, karena hujan
masih turun dibeberapa wilayah
di Lebak Selatan, termasuk di
Kecamatan Wanasalam.

Namun begitu, tim reaksi ce-
pat BPBD Lebak kata Febby, telah
melakukan evakuasi dengan me-
nurunkan perahu karet dan me-
ngirimkan bantuan logistik kepa-
da 422 rumah yang terendam ban-

jir. “Saat ini sudah mulai surut,
bahkan dibeberapa Kampung su-
dah tidak ada genangan air. Na-
mun, kami tetap bersiaga dilokasi,
khawatir air naik lagi,” ucap Febby.

“Bersyukur tidak ada korban
jiwa dalam musibah banjir di Ke-
camatan Wanasalam,” tambahnya.

Febby menghimbau kepada
masyarakat diseluruh Kabupaten
Lebak, terutama yang tinggal di
daerah perbukitan, sungai dan
tebing agar selalu waspada, kare-
na dikhawatirkan terjadi kejadi-
an yang tidak diingkan. Lantaran
saat ini, cuaca ekstrim yang ber-
potensi bercana di Kabupaten
Lebak mungkin saja bisa terjadi.

 Untuk itu, selain diperlukan
kewaspadaan, warga juga hen-
daknya cepat melakukan evakua-

si mandiri jika terjadi bencana,
sampai dengan bantuan datang
dari pihak pihak berwa. “Saya
harap warga berhati hati, karena
cuaca ekstrim di Lebak setiap
saat bisa terjadi dan menyebab-
kan bencana,” ucap Febby.

 Sementara itu, hal senada
juga dikatakan Iwan Hermawan-
syah, Ketua Taruna Siaga Benca-
na (Tagana) Kabupaten Lebak.
Kata dia, hujan yang turun sela-
ma dua hari di Kecamatan Wana-
salam menyebabkan banjir yang
merendam 422 rumah milik war-
ga. Saat ini, kondisi dilapangan
sudah terkendali, lantaran air mu-
lai surut. “Sebanyak 422 rumah
terendam, namun kini air sudah
surut. Tapi kami masih bersiaga
dilapangan,” katanya. (mas/red)

Lebak (WB),—
Sebanyak 422 unit rumah

di Kabupaten Lebak, Banten,
terendam banjir akibat
meluapnya Sungai Cipedang
pada Sabtu.

“Beruntung, banjir itu
tidak menimbulkan korban
jiwa,” kata Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Lebak Febby
Rizky Pratama di Lebak, Sabtu
(2011).

Banjir yang melanda
pemukiman Cipedang
Wanasalam Kabupaten Lebak
itu hingga Sabtu malam
mencapai setinggi 80 centi-
meter.

Saat ini, tim evakuasi
masih di lapangan untuk
membantu warga yang
terendam banjir. Para petugas
dan relawan mengerahkan
perahu karet untuk melakukan
pertolongan.

Mereka juga tim evakuasi
mendistribusikan bantuan
bahan pokok untuk warga
yang terdampak banjir. “Kami
berharap warga korban banjir
bisa terpenuhi kebutuhan
pangan dan bisa tidur
ditempatkan yang layak,”
katanya menjelaskan.

Ia mengatakan, dari 422
rumah yang terendam banjir
itu diantaranya Kampung
Sinar Bakti tercatat 92 rumah,
Suka Maju 102 rumah, Pakbar
56 rumah, Cipedang Lio 60
rumah dan Bangkong Reang
14 rumah.

“Rumah warga yang
terendam banjir tersebar di 11
RT, Desa Cipedang, Wanasa-
lam,” katanya. (ant/red)

Lebak (WB),—
Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Lebak terus meng-
genjot vaksinasi dosis satu dan
dosis dua untuk mencegah
terjadinya gelombang ketiga
Covid-19.

“Kita berharap gelombang
ketiga Covid-19 itu tidak
terjadi jika semua warga
divaksinasi, “ kata Bupati
Lebak Iti Octavia di Lebak.

Upaya ini dilakukan
lantaran dikhawatirkan
terjadinya lonjakan mobilitas
di tengah masyarakat menje-
lang Hari Perayaan Natal dan
pergantian Tahun Baru 2022.

Percepatan vaksinasi itu
kini melalui program gebyar
vaksinasi yang digulirkan
pemerintah daerah pada 15-
20 November 2021. Program
tersebut melayani vaksinasi
dosis satu dan dua di tingkat
kelurahan dan desa juga dari
rumah ke rumah

“Kami minta masyarakat

menyukseskan vaksinasi agar
Indonesia terbebas Covid-19,”
katanya.

Vaksinasi itu, katanya,
bermanfaat untuk kesehatan
karena dapat mencegah
Covid-19 juga persyaratan
untuk mendapatkan bantuan
sosial.

Selain itu juga kemudahan
berpergian ke luar daerah,
seperti menggunakan angku-
tan juga lokasi perbelanjaan
maupun wisata.

Sementara itu, warga
Sentral Rangkasbitung
mendukung program gebyar
vaksinasi yang diluncurkan
pemerintah daerah dengan
melaksanakan pelayanan
vaksinasi dosis satu dan dua.

“Kami hari ini divaksinasi
dosis satu dan layani hingga
ke rumah melalui program
gebyar vaksinasi itu ,” kata
Samsul, seorang warga Sentral
Rangkasbitung Kabupaten
Lebak. (toid/red)

Febby Rizky Pratama
Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Lebak



SENIN, 22 NOVEMBER 2021
EDISI 1940 TAHUN 18 WARTA BANTEN 7PANDEGLANG

TANGKAL HOAKS DAN DISINFOMASI VAKSIN

Wartawan Bakal Adakan FGD
Pandeglang (WB),—

Maraknya infomasi hoaks dan disinforimasi vaksin
Covid-19 yang berdampak tidak baik terhadap
masyarakat, membuat Pokja Wartawan (Porwan)
Pandeglang melakukan gerakan penangkalan.

Salah satunya, dalam waktu
dekat Porwan Pandeglang bakal
melaksanakan giat Fokus Grup
Diskusi (FGD) dengan tema “Pen-
tingnya peran masyarakat mena-

ngkal hoaks dan disinformasi
vaksinasi Covid-19”.

Ketua Pelaksana, Rifat Alha-
midi mengatakan, situasi pandemi
yang melanda di seluruh dunia,

menuntut seluruh lapisan masya-
rakat beserta semua pihak peme-
rintahan untuk menjadi garda ter-
depan dalam melawan hoaks.

Sebab menurutnya, maraknya
penebar hoaks telah berdampak
buruk terhadap penanganan Co-
vid-19, dan membuat masyara-
kat enggan divaksinasi akibat se-
lalu disuguhkan infomasi hoaks.

“Kondisi itu tentu membuat
tuntutan tersendiri dalam melak-
sanakan aktivitas sehari-hari un-

tuk menyaring informasi perkem-
bangan vaksinasi, oleh karenanya
Porwan Pandeglang berinisiatif
menggelar kegiatan bernuansa
untuk memfilterisasi stigma demi-
kian,” kata Rifat, Minggu (21/11).

Untuk menangkal hoaks dan
disinformasi itu tentu saja kata-
nya lagi, bukan hanya diupaya-
kan oleh Pemerintah, namun ha-
rus dilakukan semua lapisan ele-
men masyarakat. Untuk itulah di-
pandang perlu Porwan Pandeg-

lang berperan menjadi fasilitator.
“InsyaAllah, kami adakan ke-

giatan FGD pada Selasa-Rabu
(23-24/11/2021) mendatang.
Peran menjadi fasilitator ini kami
rasa sangat penting, karena itu
kami ingin mengajak semua ele-
men agar bersama-sama mena-
ngkal hoaks dan disinfornasi vak-
sinasi Covid-19,” tandasnya.

Ketua Porwan Pandeglang,
Nipal Sutiana menegaskan, ke-
giatan yang bakal dilaksanakannya

itu bagian terpenting untuk mem-
bantu Pemerintah khususnya
Pemerintah Daerah (Pemda)
Pandeglang dalam mencegah pe-
nyebaran Covid-19, dan men-
sukseskan target vaksinasi.

“Tujuan kegiatan ini, agar se-
mua elemen dapat bersinergi
memberikan edukasi pentingnya
vaksinasi, dan membantu Peme-
rintah khususnya Pemda Pan-
deglang dalam menggejot target
vaksinasi,” katanya. (gatot/red)

IRNA NARULITA BERHARAP:
FSPP Dapat Bersinergi dengan Pemkab

Pengasuh Pondok Pesantren
Agar Sukseskan Vaksinasi

Anak Muda Pandeglang
Nobar Persib vs Persija

Polsek Munjul Sosialisasi Vaksin ke Masyarakat

Banjir Surut, Warga Mulai Bersih-Bersih

Pandeglang (WB),—
Pengurus Forum Silaturra-

him Pondok Pesantren (FSPP)
Kabupaten Pandeglang masa
khidmat 2021-2026 resmi dilan-
tik oleh Ketua Presidium FSPP
Provinsi Banten KH. Anang
Azhari Alie, di Rumah Makan
Dapur Ibu, Pandeglang. Usai di-
lantik, pengurus kemudian me-
nggelar rapat kerja di sekretariat
FSPP Kabupaten Pandeglang di
Ciputri, Pandeglang.

Ketua Presidium FSPP Pro-
vinsi Banten KH. Anang Azhari
Alie berpesan kepada pengurus
yang telah dilantik agar tidak mem-
batasi silaturahim dan selalu me-
nggaungkan silaturahim dengan
berbagai kalangan, baik ulama,
birokrat maupun politisi. “Meli-
hat nama FSPP berarti yang ha-
rus digaungkan adalah silatura-

him bukan antara para ulama saja,
tetapi juga dengan pihak lainnya
atau orang-orang yang profesio-
nal baik di bidang politik mau-
pun pemerintahan,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum MUI
Kabupaten Pandeglang KH. Tu-
bagus Hamdi Ma’ani berpesan
agar para pengurus FSPP Kabu-
paten Pandeglang mengadaptasi
filosofi ragi dalam pembuatan
tape. “Suatu organisasi tidak per-
lu pengurusnya banyak. Yang
penting FSPP dengan 5 presi-
dium mampu mengemban ama-
nah, sehingga programnya dira-
sakan oleh semua pondok pesan-
tren,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Pandeg-
lang Irna Narulita berharap FSPP
Kabupaten Pandeglang dapat
membangun sinergi dengan
Pemkab Pandeglang agar prog-

ram-program yang terkait deng-
an pemerintah dapat tersampai-
kan ke pondok-pondok pesantren.

Irna juga berharap mendapat
dukungan dari pimpinan pon-
dok pesantren dalam melaksana-
kan program pemerintahan, ter-
utama vaksinasi Covid-19 yang
sedang digencarkan.

“MUI sudah menyampaikan
(fatwa halal), WHO sudah men-
deklare bahwa vaksin ini halal.
Karena jika sudah tervaksin lalu
ada serangan (Covid-19) gelom-
bang ketiga, kita tidak terpuruk
lagi seperti dua tahun lalu,” jelas
Irna.

Dalam kepengurusan lima
tahun ke depan, FSPP Kabupa-
ten Pandeglang akan dipimpin
oleh 5 orang presidium yang akan
memimpin secara bergantian.
Mereka adalah K. Adhe Achmad

Ibrahim, K. M. Arsyad Saiman,
KH. Khozinul Asror, K. Moham-
mad Irfan dan KH. Abdulatip
Sofyan. Para presidium ini akan
didampingi oleh 4 sekretaris, 4
bendahara dan 6 ketua serta
anggota departemen.

Ketua Presidium FSPP Kabu-
paten Pandeglang K. Adhe Ach-
mad Ibrahim mengatakan, deng-
an telah dikukuhkannya kepe-
ngurusan, pihaknya akan segera
meneruskan perputaran roda
organisasi. K. Adhe dan para
presidium lainnya berkomitmen
untuk mengedepankan prinsip
musyawarah dalam menyelesai-
kan segala persoalan yang timbul.

“Mudah-mudahan kami bisa
meneruskan amanah dalam
menjalankan roda organisasi
FSPP di Kabupaten Pandeglang
ini,” tutur Adhe. (hms/red)

Pandeglang (WB),—
Ketua Umum Majelis Ulama

Indonesia (MUI) Kabupaten
Pandeglang KH. Tubagus Ham-
di Ma’ani mengajak para penga-
suh pondok pesantren menyuk-
seskan program vaksinasi yang
sedang digalakkan Pemerintah
Kabupaten Pandeglang sebagai
upaya mencegah penyebaran
Covid-19.

Ajakan tersebut disampaikan
KH. Hamdi saat memberikan
wejangan dalam acara pelantikan
dan rapat kerja pengurus Forum
Silaturahim Pondok Pesantren
(FSPP) Kabupaten Pandeglang
masa khidmat 2021-2026 di
Dapur Ibu Resto, Pandeglang.

Sebagai panutan masyara-
kat, kata KH. Hamdi, para pe-
ngasuh pondok seharusnya
menjadi panutan juga dalam
mengikuti program pemerin-
tah, termasuk vaksinasi yang se-
dang digencarkan oleh Pemkab
Pandeglang. “Kalau masih ada
kyai yang menentang program
vaksin, itu kyai takabur. Andai-
kan masih ada kyai yang me-
nentang vaksin, (mengatakan)
vaksin haram, vaksin babi, itu
kyai takabur,” tegasnya.

Dengan dukungan para pe-
ngasuh pondok pesantren yang
bernaung di bawah FSPP, KH.

Hamdi berharap vaksinasi di
Kabupaten Pandeglang segera
mencapai 60 persen dari jum-
lah penduduk. “Saya meminta
FSPP menjadi garda terdepan
dalam melaksanakan program
vaksinasi. Dengan dukungan
para kyai, masyarakat Pandeg-
lang secepatnya bisa 60 persen
divaksinasi,” harapnya.

Harapan yang sama diung-
kapkan Bupati Pandeglang Irna
Narulita. Menurut Irna, saat ini
Pandeglang masih berada di
rangking bawah dalam penca-
paian vaksinasi.

“Kita masih di rangking ba-
wah se-Provinsi Banten. (Ka-
bupaten/Kota) yang lain sudah
80 persen. Khawatir anggaran
kita akan tersedot lagi untuk pe-
nanganan Covid-19 gelombang
ketiga,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Irna, Kabu-
paten Pandeglang masih di le-
vel 3 Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM),
sehingga belum boleh menga-
dakan kerumunan. “Tapi kalau
sudah 70 persen tervaksin dan
masuk level 2, kita bisa berkegia-
tan seperti dulu. Di negara-
negara lain sudah tidak pakai
masker lagi karena 90 persen
warganya sudah divaksin,” ujar-
nya lagi. (hms/red)

Pandeglang (WB),—
Sejumlah anak muda Pan-

deglang, asyik nonton bareng
pertandingan sepak bola antara
Persib vs Persija yang digelar di
Cafe Mustafa85, Sabtu (20/11).

Inilah keseruan para anak
muda Pandeglang nonton ba-
reng (Nobar) yang digelar di
Mustafa85, para pengunjung
sambil menikmati malam mi-
nggu ditemani minuman kopi
yang tersedia di cafe tersebut.

Mereka saling berteriak ka-
rena memilih jagoan masing-
masing club sepak bola favorit-
nya tersebut agar menjadi juara.

Hafid salah satu pengunjung
yang ikut nobar pada kesem-
patan itu mengaku sangat sena-
ng dengan adanya nobar terse-
but. “Nobar sepak bola di cafe
sambil menikmati kopi lokal
Pandeglang racikan Mustafa85
bisa lebih mempererat dan men-
jalin silaturahmi antar ¡nak
muda Pandeglang,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Hafid sela-
ma pándemi Covid-19 udah
lama tidak ada nobar seperti itu.

“Kita jarang nonton bareng

seperti ini semenjak PPKM di
masa pandemi Covid-19 dan
ini mungkin kesempatan untuk
bisa ngumpul bareng bisa men-
jalin komunikasi dan silaturah-
mi,” ujarnya.

Rilga selaku humas Musta-
fa85 mengatakan, dengan ada-
nya acara nobar adalah bentuk
kebersamaan dalam menjalin
silaturahmi kaula muda peng-
gemar bola yang malam ini (20/
11) antara Persib vs Persija yang
ditayangkan secara langsung di
televisi. “Malam ini cukup seru
adanya nobar sambil minum
kopi. Masing-masing menjago-
kan club sepak bola, apalagi no-
bar sepak bola antara Persib de-
ngan Persija,” katanya.

Terlihat para pengunjung
antusias menyuarakan sambil
bersorak-sorak saat club jagoan-
nya akan memasukkan bola ke-
dalam gawang lawan.

Rilga berharap, acara nobar
ini kedepannya bisa digelar de-
ngan tetap prokes, sehingga bisa
menambah teman, maupun
sahabat diantara anak muda.
(toid/red)

Pandeglang (WB),—
Untuk mendorong tercapai-

nya program vaksinasi, Polsek
Munjul melaksanakan giat sosia-
lisasi vaksin kepada seluruh ele-
men masyarakat di Kecamatan
Munjul wilayah hukumnya.

“Kami bersama jajaran Unsur
Forkopimcam Munjul terus me-
lakukan sosialisasi vaksin pada
tokoh pemuda, tokoh agama dan
masyarakat, sekaligus memberi-
kan arahan tentang penyebaran,
pencegahan dan penanganan
Covid-19,” ungkap Kapolsek AKP
Muhamad kepada media, Ming-
gu (21/11/2021).

Dikatakan Kapolsek, bahwa
kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka upaya memutus
mata rantai penyebaran Covid-
19 dan menghimbau untuk me-
laksanakan vaksinasi di Kecama-

tan Munjul untuk lebih memak-
simalkan pencapaian vaksinasi
di Kabupaten Pandeglang, khu-
susnya di Kecamatan Munjul.

“Saya selalu menekankan agar
melaksanakan/mematuhi Proto-

kol Kesehatan yang berupa 3M
yaitu Memakai masker, Menjaga
jarak, Mencuci tangan,” tandasnya.

Kapolsek Munjul AKP Muha-
mad menambahkan, giat ini agar
masyarakat mengerti dan terhin-

dar dari penyebaran virus Covid-
19. “Walaupun situasi sekarang
ini Pandeglang masih situasi
PPKM kegiatan tersebut berjalan
dalam keadaan aman dan kondu-
sif,” pungkasnya. (toid/red)

Pandeglang (WB),—
Pasca banjir melanda tepat-

nya di Panimbang dan dibebe-
rapa titik Kecamatan Pandeglang
selatan. Akibat intensitas curah
hujan yang tinggi sehingga lua-
pan air naik dan terjadinya ban-
jir ke permukiman warga, Sabtu
(20/11).

Dari pantauan, terlihat warga
sedang membersihkan lumpur
dan material sisa-sisa banjir yang
melanda di Kabupaten Pandeg-
lang seharian kemarin.

Aho, salah satu warga menga-
takan, banjir ini surut sejak pukul
03.00 WIB airnya sudah mulai
surut sedikit-sedikit, tinggal mem-

bersihkan sisa banjirnya saja
tersebut. “Alhamdulillah banjir
sudah surut sejak malam, dan
kami bersihkan sisa-sisa lumpur
yang masuk ke dalam rumah dan
material kayu berserakan di hala-
man rumah,” ungkapnya.

Lanjutnya, semalam sempet
tidak bisa tidur karena takutnya

banjir naik lagi sambil amanin
barang elektronik. “Banjir ini me-
nurut saya parah juga, semoga
saja intensitas hujan tidak têrlalu
tinggi,” ujarnya.

Aho berharap, semoga banjir
ini tidak terjadi lagi karena lelah
juga bersih-bersih sisa banjir
tersebut. (toid/red)
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KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN KENCANG

ICW Duga Negara Rugi Rp1,6 Triliun

NADIEM:

Tak Biarkan
Intoleransi Terjadi di
Dunia Pendidikan
Jakarta (WB),—

Selain kekerasan seksual di dunia pendidikan,
masih ada permasalahan lain yang perlu ditun-
taskan.

Masalah lain yang kerap ditemui di dunia pendi-
dikan yakni intoleransi dan perundungan.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Anwar
Makarim mengatakan, dia berkomitmen bahwa
segala bentuk intoleransi tidak akan dibiarkan terjadi
dalam sistem pendidikan di Indonesia.

Prakondisi dari pembelajaran adalah perasaan
aman psikologis bagi para murid dan guru-gurunya,"
kata Nadiem seperti dikutip dari laman Direktorat
Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud
Ristek, Sabtu (20/11).

Menurut Nadiem, hubungan psikologis antara
guru, orangtua, dan teman di sekitar kampus,
memegang peranan penting dalam keberlangsungan
ekosistem pembelajaran yang kondusif.

Intoleransi juga menjadi dosa besar dunia
pendidikan

Sehingga ekosistem yang tidak kondusif seperti
hal-hal intoleran yang terjadi di dalamnya, tidak
boleh dibiarkan ada di lingkungan pendidikan.

"Masa depan dia (korban) terancam, dengan
adanya trauma yang diakibatkan dosa besar terse-
but," imbuh Nadiem.

Kebijakan Kemendikbud Ristek saat ini juga
merambah pada nilai-nilai keberagaman dan tole-
ransi.

Hal ini terlihat pada program Kampus Merdeka
dan pertukaran pelajar baik di dalam negeri maupun
luar negeri.

"Mereka (mahasiswa) akan praktik langsung
mengenai toleransi dalam kerukunan antaragama
(dari program ini)," ungkap Nadiem.

Keberagaman merupakan hal wajar
Senada dengan itu, Sekretaris Umum (Katib Aam)

PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan bahwa
keberagaman merupakan hal yang wajar terjadi
dalam kehidupan sehari-hari.

Siapapun berhak memiliki cara pandang yang
berbeda tentang suatu kebajikan.

Satu sama lain tidak boleh memaksakan kehen-
dak atas kepercayaan yang dianut, dan setiap orang
harus diperlakukan secara adil dan setara.

"Peniadaan prasangka, tidak boleh ada paksaan.
Kita harus berbuat adil kepada sesama, ini merupa-
kan basis ajaran fundamental dalam Islam," tegas
Yahya.

Sebagai bentuk penerapan toleransi antarumat
beragama yang baik, Mendikbudristek bercerita
tentang pengalamannya mengunjungi salah satu
sekolah di Medan. Sekolah tersebut kata dia, me-
miliki empat fasilitas ibadah, yaitu: masjid, gereja,
wihara, dan pura.

"Pada saat menerima saya, dilafalkan empat doa
berbeda pada waktu yang bersamaan, sangat meng-
inspirasi saya," tandas Yahya.

Sementara itu Rohaniwan Katolik, Franz Magnis
Suseno menambahkan, pengenalan terhadap latar
belakang orang lain diperlukan supaya masing-
masing individu dapat saling menghormati keya-
kinan satu sama lain.

Franz mengingatkan, agar seluruh lapisan ma-
syarakat mawas diri dengan keragaman yang terjadi
di sekitarnya. Ia menekankan bahwa tidak selalu
yang berbeda itu mengancam, mencurigakan, atau
membahayakan. Meskipun tingkat kewaspadaan
juga harus senantiasa kita utamakan. (kmp/atm)

Jakarta (WB),—
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai,

performa pelayanan pendidikan di Indonesia masih
jauh dari kata bermutu. Skor survei Program for

International Student Assessment (PISA) pada 2018
lagi-lagi menempatkan Indonesia dalam peringkat

belakang, yaitu 72 dari 77 negara.

Kota Tangerang (WB),—
Dinas Pendidikan Kota Tange-

rang mengizinkan tambahan se-
banyak 204 sekolah jenjang taman
kanak-kanak (TK) untuk meng-
gelar pembelajaran tatap muka
(PTM) terbatas tahap dua pada
Senin (22/11). Dengan adanya
penambahan tersebut, TK di Kota
Tangerang secara keseluruhan
melaksanakan PTM.

Kepala Dinas Pendidikan Kota
Tangerang Jamaluddin menga-
takan, selain 204 TK, pada PTM
terbatas tahap dua ini, pihaknya
juga membuka sebanyak 158 pen-
didikan anak usia dini (PAUD), 14
pusat kegiatan belajar mengajar
masyarakat (PKBM), dan 50 lem-
baga kursus dan pelatihan (LKP).

“Totalnya, tahap dua diikuti 426
lembaga. Sama seperti tahap satu,
orang tua murid sudah harus divak-
sinasi Covid-19, jika belum terpaksa
anaknya belum dapat mengikuti
PTM,” ujar Jamaluddin dalam kete-
rangannya, Sabtu (20/11).

Dia menuturkan, aturan lain

yang wajib dilakukan yaitu batas
maksimal menghelat skema be-
lajar tatap muka satu kali dalam
seminggu. Kemudian, dilarang
adanya aktivitas pedagang yang
berjualan di area sekolah sebagai
upaya mengantisipasi penyebaran
Covid-19.

“Kami akan bekerjasama de-
ngan OPD (organisasi perangkat
daerah) terkait. Mulai dari Dinas
Kesehatan, Dinas Perhubungan,
dan Satpol PP untuk menjaga ke-
berlangsungan atau keamanan
PTM terbatas dapat berjalan de-
ngan lancar sesuai SOP yang ber-

laku,” terangnya.
Jamaluddin mengimbau, ak-

tivitas sekolah dapat dimulai de-
ngan kegiatan-kegiatan yang ring-
an atau bersifat senang-senang
terlebih dahulu. Atau membangun
suasana yang santai bagi anak-
anak supaya dapat saling kenal.

“Sehingga secara mental akan
berproses secara perlahan. Tidak
kaget dengan suasana sekolah,
setelah sekian lama hanya ber-
kecimpung dengan aktivitas ru-
mah atau lingkungan sekitar ru-
mah saja. Sedikit-sedikit baru
mulai aktivitas belajar KBM seba-
gaimana mestinya,” ujarnya.

Diketahui, kegiatan PTM bagi
sekolah jenjang TK di Kota Tange-
rang dimulai pada Senin, 15 No-
vember 2021 lalu. Pada pelaksana-
an PTM tahap satu itu, sebanyak
495 TK, KB (kelompok bermain),
SPS (satuan PAUD sejenis), PKBM,
dan LKP. Pelaksanaan PTM jen-
jang TK/ sederajat di Kota Tange-
rang dilakukan dalam dua tahap-
an. (rep/atm)

Disdik Kota Tangerang Tambah 204 TK Gelar PTM

Peneliti ICW Dewi Anggraeni
menyatakan, sektor pendidikan
tak luput dari persoalan belanja
tak sesuai kebutuhan prioritas,
hingga korupsi. Dengan masalah
ini, upaya peningkatan pelaya-
nan pendidikan terancam ber-
jalan lamban dan peningkatan
anggaran tak banyak berdam-
pak.

“Mengenai tren penindakan
kasus korupsi yang dirilis setiap
tahun menunjukkan korupsi
sektor pendidikan konsisten
menjadi salah satu sektor yang
paling banyak ditindak oleh
Aparat Penegak Hukum (APH).
Setidaknya dari 2016 hingga
2021 semester 1, sektor pen-
didikan masuk dalam lima besar
korupsi berdasarkan sektor, ber-

sama dengan sektor anggaran
desa, transportasi, dan perban-
kan,” kata Dewi dalam kete-
rangannya, Ahad (21/11).

Dewi menjelaskan, terdapat
240 kasus korupsi pada sektor
pendidikan yang ditindak APH
sepanjang Januari 2016 hingga
September 2021. Kasus tersebut
terjadi dalam rentang waktu
2007 hingga 2021 yang diduga
menimbulkan kerugian negara
mencapai Rp1,6 triliun.

“Kerugian negara kami ya-
kini jauh lebih besar. Sebab ter-
dapat kasus yang hingga kajian
ini disusun belum diketahui
besaran kerugian negaranya,”
tegas Dewi.

Dewi menuturkan, terdapat
berbagai persoalan yang me-

nyumbang buruknya pelayanan
pendidikan di Indonesia. Per-
soalan yang kerap terjadi yaitu
berkaitan dengan pengelolaan
anggaran, kualitas tenaga pen-
didik dan ketersediaan fasilitas
belajar.

“Kami mengkaji lebih jauh
program, pelaku, modus, dan
faktor korupsi sektor pendidi-
kan. Kajian ini penting untuk
melihat pada aspek mana sektor
pendidikan kita rentan dijadikan
ladang korupsi,” ucap Dewi.

Dengan mengetahui hal ter-
sebut, lanjut Dewi, pengambil
kebijakan dan Aparatur Penga-
was Internal Pemerintah (APIP)
diharapkan dapat melakukan
langkah-langkah pembenahan
kebijakan, pencegahan, dan pe-

ngawasan yang diperlukan. “Ka-
mi menemukan terdapat penga-
daan yang tak sesuai kebutuhan
dan tak dapat dimanfaatkan,
baik karena mangkrak maupun
tidak lengkap,” pungkasnya.
(jpc/atm)

Kota Tangsel (WB),—
Sebanyak 100 anak yatim di

lingkungan PGRI Ciputat, Kota
Tangsel, terima santunan dan bi-
ngkisan dari PGRI Cabang Ciputat.
Dari jumlah itu, terdapat sejumlah
yatim yang orang tua nya ber-
profesi sebagai guru meninggal
akibat terpapar Covid-19.

Ketua PGRI Cabang Ciputat
Sahrial mengatakan, di masa pan-
demi Covid-19, anggota PGRI Ci-
putat yang meninggal akibat Covid
diperkirakan berjumlah 9 orang.
Para tenaga pendidik yang me-
ninggal itu ada yang berstatus
pegawai negeri dan guru honorer.

"Dimasa pandemi ini tidak
sedikit guru yang gugur karena
Covid. Di Ciputat sendiri, itu ter-
catat kurang lebih 9 orang," kata
Sahrial di SDN 04 Ciputat, lokasi
penyelenggaraan HUT ke 76 PGRI,
Sabtu (20/11).

Sahrial sebutkan bahwa PGRI
Ciputat belum bisa berbuat banyak
untuk membantu para anak guru
yang orang tuanya meninggal du-
nia akibat Covid. Namun, pihaknya

akan memantau para anak guru itu
ketika akan masuk ke jenjang pen-
didikan yang lebih tinggi lagi.

"PGRI berusaha hadir untuk
anggota, baik yang masih ada
ataupun yang meninggal karena
Covid. Karena walaupun bagai-
mana, anak-anak itu juga menjadi
anak-anak kita. Jadi kita bantu
sebisa mungkin," ujar dia.

Sementara Ketua PGRI Kota
Tangsel, Cartam menjelaskan,

jumlah guru di Kota Tangsel yang
meninggal karena Covid sudah
dilakukan pendataan dari Provinsi
Banten. Namun ia belum menge-
tahui jumlah angka pastinya.

"Kabupaten Tangerang aja yang
luas jumlahnya 60 orang. Mungkin
kami angkanya minim, dua puluh-
an. Dan Alhamdulillah hari ini,
khususnya di Ciputat yang orang
tuanya meninggal dan anaknya
menjadi anak yatim kita beri san-

tunan," ungkapnya.
Dari PGRI sendiri, Cartam jelas-

kan bahwa masing-masing cabang
PGRI sudah memikirkan jika ada
kesulitan bagi anak-anak yatim yang
orang tuanya berprofesi sebagai
guru dan meninggal karena Covid,
di sekolah-sekolah PGRI akan mem-
berikan potongan biaya pendidikan
hingga 50 persen bahkan gratis.

"Kalau di sekolah negeri saya
rasa tidak kesulitan karena non
biaya. Tapi kami dari yayasan pen-
didikan PGRI, bisa memberikan
sampai gratis untuk anak guru,"
terang Cartam.

Cartam kemukakan bahwa PG-
RI belum bisa membantu anak-
anak guru yang meninggal akibat
Covid itu jika hendak melanjutkan
pendidikan ke perguruan tinggi.
Namun begitu, ada kemungkinan
PGRI melalui bidang keagamaan
akan bermusyawarah membahas
hal tersebut. "Karena orang tua
yang berprofesi guru itu kan PNS,
itu mendapatkan pensiun. Jadi
tidak terlalu berdampak," pung-
kasnya. (dtc/atm)

PGRI Tangsel Gratiskan Anak Guru Meninggal karena Covid

Kota Serang (WB),—
Dukungan Huawei dalam ter-

libat aktif meningkatkan kualitas
pendidikan vokasi di Indonesia
melalui kegiatan alih pengetahuan
dan teknologi yang menyasar pe-
ngajar maupun para siswanya
makin diperkuat. Penegasan ko-
mitmen yang terus berkelanjutan
ini ditandai dengan penandata-
nganan Perjanjian Kerja Sama
antara Huawei dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Vokasi, Ke-
menterian Pendidikan, Kebuda-
yaan, Riset, dan Teknologi (Ke-
mendikbudristek) di tengah ber-
langsungnya Huawei Supplier
Convention Summit 2021.

Perjanjian Kerja Sama yang
ditandatangani oleh Vice Presi-
dent and Business Environment
Subsidiary Board Director Huawei
Indonesia Ken Qi, disaksikan oleh
CEO Huawei Indonesia Jacky Chen,
dengan Direktur Jenderal Pendi-

dikan Vokasi Kemendikbudristek,
Wikan Sakarinto, merupakan ke-
lanjutan dari penandatanganan
nota kesepahaman antara kedua
belah pihak pada November 2021.

Direktur Jenderal Pendidikan
Vokasi, Wikan Sakarinto dalam sam-
butannya menyampaikan apresiasi
kepada Huawei Indonesia yang
telah dan senantiasa memberikan
dukungan terhadap pengembangan
sumber daya manusia sekolah me-
nengah kejuruan (SMK) dan per-
guruan tinggi vokasi di Indonesia.

“Kami berharap kerja sama,
terutama dalam pelatihan untuk
para guru SMK ini, akan terwujud
nyata. Ini menjadi investasi besar
bagi masa depan karena kita tidak
hanya melatih peserta didik tetapi
juga meningkatkan kompetensi
para pendidik sebagai pilar pen-
ting dalam bonus demografi untuk
sungguh-sungguh mengimple-
mentasikan konsep link and match.

Saya yakin program penguatan
pendidikan vokasi ini akan men-
jadi nilai tambah bagi daya saing
bangsa Indonesia dalam hal me-
nghasilkan sumber daya manusia
yang unggul dan maju,” ujarnya,
Ahad (21/11).

Dalam kesepakatan kerja sama
sebagai satu bentuk komitmen dan
kemitraan strategis Ditjen Pendi-
dikan Vokasi bersama Huawei In-
donesia, keduanya akan berkola-
borasi menggelar program-pro-
gram alih pengetahuan serta pe-
manfaatan fasilitas dan teknologi
bagi sekolah menengah kejuruan
dan politeknik.

Kemitraan ini memperkuat ker-
ja sama sebelumnya yang telah
dilaksanakan sejak 2019 dengan
jumlah 502 penerima manfaat.
Hingga akhir tahun ini, program
juga meliputi pelatihan training of
trainers (ToTs) di bidang perangkat
wireless dan microwave, dengan

menyasar 140 guru SMK untuk
menjangkau 8.400 peserta didik di
masa depan dan memastikan ke-
sinambungan alih pengetahuan. Di
samping menyasar para pengajar,
program juga menargetkan para
pelajar dalam pelatihan di bidang
Kecerdasan Artifisial (AI), Internet
of Things (IoT), dan Big Data.

Vice President and Business
Environment Subsidiary Board Di-
rector Huawei Indonesia Ken Qi,
mengatakan, “Pendidikan vokasi
memegang peran krusial dalam
menyetak talenta-talenta di bidang
TIK yang dibutuhkan oleh dunia
industri. Kebutuhan tersebut bah-
kan makin meningkat seiring de-
ngan percepatan transformasi
digital yang terjadi di Indonesia,
sementara masih terdapat tanta-
ngan berupa kesenjangan antara
kebutuhan industri dengan kuan-
titas serta kualitas SDM TIK yang
tersedia.(bnc/atm)

HUAWEI DAN DITJEN PENDIDIKAN VOKASI

Perkuat Sinergi Tingkatkan Kompetensi Guru dan Siswa SMK
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Sophia Latjuba Tampil ala Model Victoria Secret
Sophia Latjuba dalam keterangan fo-
tonya di Instagram, Minggu (21/11).

Terlihat, ia mengenakan korset
seksi berwarna putih dengan sayap
raksasa indah di belakangnya. Ter-
dapat detail motif bunga yang in-
dah turut menghiasi korsetnya.
Aksen garis dengan transparan bak
tulang rusuk pun kerap terlihat
pada bagian perut korset itu. Kaki
mulus nan jenjang dan tubuh ram-
ping tanpa lemaknya langsung
menjadi sorotan.

Sementara itu. wajahnya dirias
cantik dengan smokey eyes cokelat dan lipstick
merah merona. Rambut bergelombangnya se-
ngaja digerai rapi membuat pesona Sophia
Latjuba semakin kuat.  (oke/red)

PENAMPILAN Sophia Latjuba
menjadi perbincangan netizen di
media sosial. Sophia Latjuba tam-
pil seksi bak seorang model Vic-
toria Secret.  Di usianya yang sudah
menginjak 51 tahun, Sophia Lat-
juba memang masih menawan dan
awet muda.

Penampilannya yang juga seksi
kerap mencuri perhatian netizen,
termasuk pemotretan terbarunya
yang mirip Victoria’s Secret Angel.
Sophia memamerkan kemolekan
tubuhnya dengan busana nuansa
putih. Pemilik nama asli Sophia Inggriani Latjuba
ini terlihat bak seorang bidadari dalam foto
tersebut.

“When life gives you wings, wear them,” tulis

Indonesia Bisa Jadi Trendsetter
Industri Fesyen Muslim Global

I

DI tengah melonjaknya harga
minyak goreng dalam beberapa
pekan terakhir, kini minyak go-
reng kemasan dikabarkan meng-
alami kelangkaan. Pedagang dan
konsumen pun ikut terdampak
kondisi ini.

Berdasarkan pantauan MNC
Portal Indonesia (MPI), sejum-
lah pedagang di Pasar Tradisio-
nal Dramaga, Bogor, mengaku
tidak kebagian minyak goreng
kemasan sehingga mengurangi
stok barangnya sebagai strategi
penjualan di tengah harga yang
meroket.

Salah seorang pedagang mi-
nyak goreng, Anwar (36) menga-
takan, sejak harga minyak go-
reng kemasan meroket, dirinya
lebih memilih untuk mengu-
rangi stok. Hal ini dilakukan
guna menghindari kerugian ya-
ng signifikan.

“Karena harganya lagi me-
lonjak, saya jadi ngurangin stok.
Biasanya saya ambil dua dus,
sekarang cuma ambil satu aja
lah. Lumayan kan uangnya, dari-
pada buat beli stok minyak men-
ding dialihin ke beli sayur,” ujar-
nya saat ditemui MPI di toko
miliknya, Minggu (21/11).

Menurut dia, harga minyak
mengalami kenaikan hampir
setiap hari. “Misal, hari ini saya
beli di agen Rp18.000 (per liter),
besok bisa naik jadi Rp18.000
lebih. Daripada begitu, jadi saya
alihin aja ke yang lain. Strategi
saya saja itu,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, selama
beberapa hari terakhir pihak
sales yang rutin menawarkan
minyak goreng kemasan tidak
memberikan jatah seperti bia-
sanya. Sebelum harga minyak
goreng naik, Anwar mengaku
bisa mengambil lima dus untuk
stok selama dua minggu. Na-
mun, kini dijatah hanya boleh
mengambil dua dus saja.

“Biasanya tuh sales nawarin
ke sini bisa ngasih lima dus
minyak goreng, tapi sekarang
mereka bilang lagi menipis stok-
nya. Palingan cuma bisa ambil
dua dus aja paling banyak. Ka-
dang juga saya minta dua dus,
tapi dikasihnya cuma satu,” te-

rangnya.
“Kemarin aja saya minta mi-

nyak yang dua liter satu dus, tapi
dari salesnya nggak ada. Jadi
saya cuma dikasih yang satu
literan aja,” imbuhnya.

Lebih lanjut Anwar berujar,
biasanya dia bisa menjual mi-
nyak goreng kemasan dua dus
dalam dua minggu. Tapi kini,
hanya satu dus yang bisa terjual.
“Biasanya dua dus habisnya dua
minggu. Sekarang karena harga
minyak goreng naik, cuma habis
satu dus aja,” ungkapnya.

Anwar menambahkan, harga
minyak goreng kemasan yang ia
jual saat ini mengalami kenaikan
menjadi Rp20.000 per liter dari
sebelumnya dibanderol Rp
12.000 per liter.

Senada, pedagang minyak
goreng, Neli (38) pun meng-
ungkapkan, dirinya tidak bisa
lagi mengambil stok banyak
seperti biasanya. Sebelumnya
dia bisa mengambil 20-30 dus
minyak goreng kemasan untuk
dijual. Kini, pihak sales mem-
batasi setiap toko, sehingga dia
hanya bisa mendapatkan 2-5 dus
saja.

“Gara-gara harga minyak go-
reng kemasan naik, saya jadi
ngurangin stok. Biasanya saya
ambil banyak, tapi sekarang kan

barangnya juga nggak ada dari
sales. Paling saya dapatnya dua
dus, tiga dus, lima dus itu paling
banyak. Sebelumnya saya bisa
ngambil 20-30 dus. Soalnya pe-
mbelinya juga menurun. Jadi
kita mau nyetok banyak barang
juga nggak berani,” bebernya.

Dia melanjutkan, dulu pe-
masok minyak goreng kerap
menawari dirinya untuk pesan
minyak goreng berapapun ba-
nyaknya. “Kalau sekarang nggak
bisa, udah dibatasin. Di pasar
sini paling banyak dua dus aja
jatahnya. Jadi udah nggak bisa
lagi semau kita,” sambungnya.

Neli juga membeberkan, se-
belum kondisi seperti ini, dirinya
membeli minyak goreng kema-
san di sales kisaran Rp13.000-
14.000 per liter. Namun seka-
rang, melejit hingga Rp19.000.
Dari harga tersebut, kini Neli
menjual seharga Rp20.000 per
liter.

“Dari pabriknya sudah naik.
Sebelumnya per liter itu mereka
jual Rp13.000-14.000, lalu saya
jualnya Rp15.000. Tapi sekarang
dari sananya sudah Rp19.000,
saya jualnya Rp20.000 satu liter,”
urai Neli yang mengaku tidak
tahu ihwal penyebab naiknya
harga minyak goreng hingga hari
ini. (sin/red)

SUDAH MAHAL KINI LANGKA

Pembelian Minyak Goreng
Kemasan Dibatasi

ndustri Fashion Muslim
lokal makin menggeliat di
era sekarang. Karenanya,
Wakil Menteri Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif - Wamen-
parekraf Angela Tanoesoedibjo
mengapresiasi penyelenggaraan
Embracing Jakarta Muslim Fash-
ion Week 2021.

Menurut Wamen Angela Ta-
noesoedibjo, penyelenggaraan
Embracing Jakarta Muslim Fash-
ion Week 2021 merupakan mo-
mentum untuk mendorong me-
majukan industri fesyen lokal,
khususnya di segmen busana
muslim. Hal ini disampaikannya
saat menghadiri acara fashion
show yang menampilkan 36
brand fesyen muslim ternama
dan diskusi perkembangan fes-
yen mode di Indonesia baru-
baru ini.

Selain itu, Wamen Angela
mengatakan, hal ini merupakan
langkah yang nyata untuk me-
wujudkan Indonesia sebagai pu-
sat produk-produk halal dunia.

“Sekaligus mendorong per-
tumbuhan ekonomi nasional
melalui pengembangan industri
fesyen muslim dan kosmetika
halal di pasar lokal maupun glo-
bal,” ungkap Wamen Angela di
Stadion Aquatic Gelora Bung
Karno, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Wamen Angela
menyebut Indonesia merupakan
pasar yang potensial bagi in-
dustri fesyen muslim. Mengingat
Indonesia merupakan negara
berpenduduk muslim terbesar di
dunia, yaitu sekitar 231 juta jiwa
atau setara dengan 13 persen
dari populasi muslim dunia.

 “Selain itu jumlah generasi

milenial dan generasi z di Indo-
nesia juga mendominasi di ang-
ka 53 persen. Sehingga dengan
populasi muslim yang besar dan
muda, peluang terbuka sangat
besar untuk pertumbuhan in-
dustri kreatif muslim, termasuk
industri fesyen,” tambahnya.

Hal ini juga dibuktikan apa-
bila berdasarkan data dari State
of Global Islamic Economy Re-
port tahun 2018, Indonesia me-
nempati peringkat ketiga dalam
pertumbuhan industri fesyen
muslim di dunia setelah Uni
Emirat Arab dan Turki dengan
transaksi mencapai nilai 21 mi-
liar dolar Amerika Serikat.

Wamenparekraf Angela pun
mengungkapkan bahwa dengan
didukung keberagaman budaya
Indonesia, tingkat kreativitas
sumber daya manusia yang ting-

gi, dan kemampuan beradaptasi
terhadap nilai-nilai berkelan-
jutan, Indonesia dapat menjadi
trend setter dalam industri fes-
yen global khususnya busana
muslim.

Untuk mencapai hal tersebut,
Wamen Angela mengajak para
pelaku fesyen muslim untuk se-
gera beradaptasi dengan proses
digitalisasi dalam bertransaksi
dan memasarkan produknya.
“Sepanjang tahun 2020, transaksi
perdagangan digital di Indonesia
sudah mencapai lebih dari
Rp 253 triliun dan diper-
kirakan akan meningkat
menjadi Rp330,7 tri-
liun pada 2021. Da-
tangnya berbagai per-
mintaan konsumen baik
domestik maupun global
pasti akan sangat dipengaruhi

oleh teknologi, jadi kita perlu
memanfaatkan teknologi dalam
meningkatkan nilai tambah pro-
duk dan efisiensi usaha, sehingga
kita bisa memberikan karya dan
solusi terbaik bagi masyarakat,”
jelas Angela.  (oke/red)

VIDEO viral yang aneh dan
menjijikan muncul di media
sosial sejak beberapa hari lalu.
Video tersebut memperlihat-
kan seorang dokter dari India
nekat memakan kotoran sapi.
Ia melakukan hal tidak masuk
akal itu dan mengklaim kotor-
an sapi sangat baik untuk ma-
nusia. Dikutip dari laman Ti-
mes of India, Sabtu (20/11),
dokter tersebut diketahui ber-
nama Manoj Mittal.

Dalam video tersebut, ia
terlihat berada di tempat pe-
nampungan sapi sambil berbi-
cara tentang bagaimana kotor-
an sapi sangat bermanfaat.

Video itu dengan jelas
memperlihatkan bagaimana ia
mengambil sedikit kotoran
sapi dari tanah. Tanpa rasa jijik
sedikit pun, dr Manoj langsung
memasukkan kotoran sapi ter-
sebut ke mulutnya. Sambil me-

nikmati kotoran sapi tersebut,
dia menceritakan bahwa sang
ibu juga kerap melakukan hal
yang sama. Ia menyebut bah-
wa ibunya selalu berbuka pua-
sa dengan memakan kotoran
sapi.

Bersama Buah Hatinya
Dokter Manoj kemudian men-

jelaskan beberapa manfaat
dari kotoran sapi tersebut.
Menurut dia, apa pun yang
berasal dari tubuh sapi tidak
ternilai harganya bagi umat
manusia. Ia juga mengklaim
mengonsumsi kotoran sapi
memurnikan pikiran, tubuh,
dan jiwa. Dalam video viral
lainnya, dr Manoj juga mela-
kukan hal yang tidak masuk
akal lainnya dengan meng-
klaim bahwa urine sapi me-
ngandung emas.

Alhasil, pernyataan dr Ma-
noj tersebut membuat peng-
guna Twitter berkomentar.
“Tidak terverifikasi dan tidak
ilmiah yang bisa berbahaya
bagi kesehatan,” kata seorang
netizen. “Dia memakannya
dengan santai,” ungkap neti-
zen lainnya. “Kelaparan dunia
terpecahkan,” komentar neti-
zen yang lain. (oke/red)

Makan Kotoran Sapi Diklaim
Dapat Murnikan Tubuh dan Jiwa?

SEBANYAK 31.624 pegawai ne-
geri sipil (PNS) dilaporkan me-
nerima bantuan sosial (bansos ).
Menyikapi itu, MenPANRB Tjah-
jo Kumolo mengatakan bahwa
sebenarnya tidak diatur secara
spesifik terkait larangan PNS
menerima bansos. Namun Tjah-
jo menilai PNS seharusnya tidak
masuk sebagai penerima bansos.

“Kalaupun tidak diatur se-
cara spesifik bagi pegawai ASN
dilarang untuk menerima ban-
sos, namun pada dasarnya ASN
merupakan pegawai pemerintah
yang memiliki penghasilan tetap
(gaji dan tunjangan dari negara).
Jadi, ASN tidak termasuk dalam
kriteria penyelenggaraan kese-
jahteraan sosial,” katanya dalam

keterangan pers, kemarin.
Berkaitan dengan sanksi atau

hukuman yang diberikan, Tjahjo
menilai perlu terlebih dahulu
diperiksa lebih dalam.

“(Diperiksa) apakah pegawai
ASN tersebut dengan sengaja
melakukan tindakan kecurang-
an ataupun penyalahgunaan
wewenang dalam menetapkan
atau memasukkan dirinya se-
bagai penerima bansos atau
tidak,” ujarnya.

Selain itu, juga perlu dila-
kukan tinjauan terlebih dahulu
mengenai mekanisme atau pro-
ses penetapan data penerima
bantuan sosial oleh pemerintah
daerah atau pihak terkait lainnya.

“Sehingga dapat dilakukan

validasi dan verifikasi penerima
bansos yang memang berhak,”
ungkapnya.

Namun jika memang ada
PNS yang sengaja melakukan
kecurangan sehingga akhirnya
menerima bansos, Tjahjo me-
ngatakan harus dihukum sesuai
peraturan yang berlaku.

“Dalam hal terbukti bahwa
PNS yang bersangkutan mela-
kukan tindakan yang termasuk
penyalahgunaan wewenang un-
tuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain,
maka pegawai yang bersang-
kutan dapat diberikan hukuman
disiplin sesuai dengan PP No.94/
2021 tentang Disiplin PNS,” pu-
ngkasnya. (sin/red)

Kacau! Puluhan Ribu Pegawai
Negeri Sipil Terima Bansos
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PRESIDEN JOKOWI:

Almarhumah Verawaty Fajrin
Harumkan Indonesia Lewat Olahraga

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi)
menyampaikan ungkapan duka
cita atas wafatnya legenda bulu
tangkis putri Indonesia almar-
humah Verawaty Fajrin.

Jokowi berdoa agar amal iba-
dah almarhumah Verawaty me-
ndapatkan ganjaran yang se-
timpal dari Allah SWT.

Jokowi juga berdoa agar ke-
luarga almarhumah Verawaty
kuat dan sabar.

"Innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Turut berdukacita atas
berpulangnya Ibu Hj. Verawaty
Fajrin, pagi ini, di Jakarta.

Semasa hidupnya, almarhu-
mah telah membawa dan meng-
harumkan nama Indonesia di
pentas olahraga dunia. Almar-
humah memenangi berbagai
gelar juara bulutangkis dari tur-
namen internasional di nomor
tunggal, ganda, dan ganda cam-
puran.

Selamat jalan Ibu Verawaty.
Semoga segala pengabdian, am-
al, dan ibadah almarhumah men-
dapatkan ganjaran yang setim-
pal dari Allah SWT, dan segenap
keluarga yang ditinggalkan kira-
nya kuat dan sabar," kata Jokowi
di akun Instagram resminya,
@jokowi, pada Ahad (21/11).

Jokowi juga mengunggah
momen kebersamaannya deng-

an almarhumah Verawaty.
Diberitakan sebelumnya,

rencananya, jenazah Vera akan
dimakamkan di TPU Tanah Kusir
Jakarta Selatan, Minggu siang,

diberangkatkan dari rumah du-
ka, Kavling DKI Cipayung, Jl.
Durian Blok T 1 No 23 RT 01 / 08,
Cipayung, Jakarta Timur.

Sebelumnya jenazah disa-

latkan di Masjid Al Islam, kawa-
san Cipayung, Jakarta Timur.

Seperti diketahui, Vera me-
mang berprestasi.

Pada tunggal putri, Legenda

Bulutangkis Indonesia kelahiran
Jakarta, 1 Oktober 1957 ini sukses
menjuarai Kejuaraan Dunia
1980 di Jakarta.

Dia menjadi kampiun usai di

PEMERINTAH melalui Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Kemenparek-
raf/Baparekraf ) menggulirkan
Bantuan Pemerintah bagi Usaha
Pariwisata (BPUP) tahun 2021.
Program ini bertujuan untuk
menggairahkan kembali per-
ekonomian dan menciptakan
lapangan kerja seluas-luasnya.

“Program ini merupakan ba-
gian dari keberpihakan kami
untuk terus memberikan ban-
tuan stimulus yang tepat sasar-
an, tepat manfaat, dan tepat
waktu, agar terciptanya lapangan
kerja seluas-luasnya, mening-
katkan pertumbuhan ekonomi
dan kesejahteraan masyarakat,”

ujar Menparekraf/Kepala Bapa-
rekraf Sandiaga Salahuddin Uno,
dikutip dari laman Kemenparek-
raf, Jum'at (19/11).

BPUP merupakan bantuan
pemerintah yang diberikan ke-
pada usaha pariwisata skala kecil
dan menengah yang terdaftar
pada Sistem Online Single Sub-
mission (OSS) Kementerian In-
vestasi/BKPM tahun 2018-2020.
Bantuan ini diberikan kepada
enam jenis usaha yaitu agen
perjalanan wisata, biro perja-
lanan wisata, spa, hotel melati,
homestay, dan penyediaan ako-
modasi lainnya.

Kemenparekraf mendorong
para pelaku usaha pariwisata
yang terdampak pandemi Covid-
19 untuk dapat memanfaatkan
dan mendaftarkan diri untuk
mengikuti program ini.

“Kami apresiasi pelaku usaha
pariwisata yang telah mendaftar
BPUP. Mari ajak teman-teman
pelaku usaha yang belum men-
daftar namun memenuhi per-
syaratan untuk segera mendaf-
tarkan usahanya dalam Program
BPUP 2021,” ujar Sandiaga.

(tag/atm)

Bantuan Usaha Pariwisata Kecil
dan Menengah Digulirkan

final mengalahkan rekannya,
Ivana Lie,11-1, 11-3.

Setahun sebelumnya, bersa-
ma Imelda Wigoena, Vera juga
merenggut juara All England
1979 setelah menekuk Atsuko
Tokuda/Mikiko Takada (Jepang),
15-3, 10-15, 15-5.

Mereka pun menjadi pasa-
ngan ganda putri kedua Indone-
sia yang sukses di All England
setelah Minarni/Retno Kustiyah
yang melakukannya pada 1968.

Bersama Imelda pula, Vera
merebut emas SEA Games Ma-
nila 1981.

Bersama Imelda pula, Vera
juga sukses merebut medali emas
Asian Games VIII/1978 di Bang-
kok. Mereka di final mengalah-
kan Chiu Yu Fang/Cheng Hui
Ming (China). Sebelumnya, me-
reka juga memenangi titel Den-
mark Terbuka 1978.

Di luar itu, masih prestasi
besar lainnya.

Bersama Eddy Hartono, Vera
sebelumnya juga ikut mengan-
tarkan Indonesia memboyong
Piala Sudirman 1989.

Mereka menjadi penentu
kemenangan tim Garuda 3-2
atas Korea Selatan di final sete-
lah mengatasi Park Joo-bong/
Chung Myung-hee, 18-13, 15-3.
(trib/atm)

SANDIAGA:

Pariwisata Ramah Muslim Bukan Berarti Mensyariahkan Tempat Wisata

TANGERANG Junior League
(TJL) resmi dimulai. Ajang pen-
carian bibit pemain bola ber-
bakat ini dibuka oleh Sekretaris
Daerah Kabupaten Tangerang
Moch Maesyal Rasyid.

Tendangan pertama oleh
Sekda di titik tengah lapangan
Stadion Mini Petal Kecamatan
Sukadiri, menandai dimulainya
ajang tersebut, Jumat (19/11).

Sekda Moch Maesal Rasyid
mengatakan, hari ini pihaknya
sudah melaksanakan pembu-
kaan kompetisi Tangerang Jun-
ior League.  Liga ini terbagi
menjadi tiga golongan yaitu
dari usia 13 tahun,15 tahun
sampai 17 Tahun.

"Kegiatan Tangerang Junior
League ini diselenggarakan
oleh Asosiasi PSSI Kabupaten
Tangerang (ASKAB) Kabupa-
ten, dengan mencari atlet sepak
bola berbakat," ungkap Sekda.

Pemerintah Daerah dalam
hal ini Bapak Bupati Tangerang
A. Zaki Iskandar mengucapkan
terima kasih  kepada ASKAB,
yang telah melaksanakan ke-
giatan Kompetisi Tangerang
Junior League. Hal ini meru-
pakan upaya untuk mencari
bibit berbakat. Nantinya, 4 hi-

ngga 5 tahun ke depan diha-
rapkan ada dari mereka menja-
di pemain penuh Persita, keba-
nggan masyarakat Tangerang.

"TJL merupakan pembina-
an generasi sepak bola yang
terus berjenjang.  Nantinya
sebelum menjadi atlet pro-
fesional mereka harus dididik

sedini mungkin tentang disip-
lin, berlatih hingga berlaga di
ajang liga," tutur Sekda.

Di tempat yang sama Ketua
Umum ASKAB Kabupaten Ta-
ngerang, Danil Ramdani me-
ngatakan, Kegiatan Tangerang
Junior League ini merupakan
program unggulan dari  ASKAB

Kabupaten Tangerang.
Kompetisi ini akan berlang-

sung selama empat bulan deng-
an 28 tim dengan total kese-
luruhan berjumlah 1410 atlet.
Tujuan kegiatan ini adalah un-
tuk mencari bibit-bibit ber-
bakat, sekaligus memberikan
pengalaman bagaimana mera-
sakan kompetisi untuk meraih
prestasi gemilang.

"Ada sebanyak 28 sekolah
sepak bola (SSB) yang meng-
ikuti kompetisi ini. Alhamdu-
lillah semua atlet Tangerang
League Junior ini sudah kami
asuransikan BPJS Kesehatan,"
kata Danil.

Selain asuransi kesehatan,
kompetisi TJL ini pun mene-
rapkan protokol kesehatan yang
ketat dimana semua atlet sepak
bola yang mengikuti harus su-
dah divaksin, tidak diperke-
nankan membawa suporter
mereka tetap protokol kese-
hatan yang telah ditetapkan
panitia penyelenggara.

"Protokol kesehatan kita
jaga, vaksinasi atlet dan masuk
offisial menggunakan aplikasi
peduli lindungi karena masih
kondisi pandemi covid-19 kita
jaga bersama," ucapnya. (atm)

Tangerang Junior League Ajang Pencarian Bibit Berbakat

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno meluruskan
pengertian konsep wisata halal. Se-
lama ini masyarakat acap salah kaprah
terhadap pariwisata berbasis ramah
muslim tersebut.

“Pariwisata ramah muslim itu bu-
kan berarti mensyariahkan tempat
wisata ya guys, jangan sampai salah
persepsi,” ujar Sandiaga dalam webi-
nar seperti dikutip melalui media
sosial resminya, @sandiuno, belum

lama ini.
Pariwisata halal berarti sebuah

destinasi harus memiliki fasilitas dan
akses bagi turis beragama Islam untuk
tetap menjalankan ibadah saat melan-
cong. Untuk memenuhi konsep wisata
halal, destinasi perlu memenuhi tiga
prinsip yang meliputi need to have,
good to have, dan nice to have.

Sandiaga Uno menjelaskan, prin-
sip need to have berarti sebuah des-
tinasi mempunyai fasilitas tempat

ibadah yang layak hingga makanan
yang halal. Sandiaga mencontohkan
destinasi wisata Pantai Lampuu di
Aceh.

Beberapa waktu lalu, mantan Wakil
Gubernur DKI Jakarta itu meresmikan
musala di pantai tersebut agar me-
menuhi standar sebagai lokasi wisata
halal. “Selama ini di pantai kita menik-
mati alam yang indah, tapi saat masuk
waktu salat susah melakukan ibadah,”
ujar dia.(tmp/atm)
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Tuntaskan Infrastruktur hingga Akhir
Sambungan Hal. 1

ebagai makhluk tak kasatmata
yang juga berpikir multidi-
mensional, jelas bahwa Iblis
dianugerahi kecerdasan otak

untuk berpikir dan menalar. Karena ia
punya kemampuan berpikir taktis dan
strategis, ia pun punya rencana-rencana
yang diagendakan untuk mencapai
maksud dan tujuannya.

Tetapi, sebagaimana kecerdasan otak
manusia, makhluk iblis punya keterba-
tasan-ketarbatasan tertentu untuk dapat
menggoda dan mengelabui manusia.
Sehebat apapun kecerdasan dan reka-
yasa iblis dan golongannya, takkan
pernah mencapai tujuannya, manakala
Tuhan tidak mengizinkan tercapainya
maksud dan tujuan tersebut.

Dengan kecerdasan otak itu, para
iblis mengukur kapasitas dan kesang-
gupannya untuk dapat melumpuhkan
dan mengalahkan iman dan ilmu ma-
nusia. Kita mengenal kisah yang dialami
Nabi Ayub – termasuk tokoh Ayub
dalam cerpen “Pasien Covid-19 di
Bangsal Kami” (NU Online). Pada mu-
lanya si iblis merasa gembira karena
telah berhasil memperdaya dan me-
lumpuhkan Ayub yang digerogoti pe-
nyakitnya selama berbulan-bulan. Se-

akan ada kerjasama atau konspirasi
terselubung antara satu makhluk tak
kasatmata (iblis) dengan mikro orga-
nisme (virus Corona) yang juga tak
kasatmata.

Rencana dan kehendak Iblis me-
nang pada awalnya. Ayub dilumpuhkan
dan digerogoti penyakit selama ber-
bulan-bulan terbaring tak berdaya.
Dunia iblis berpesta-pora dan tertawa
terbahak-bahak, termasuk orang yang
dengki pada perjuangan Ayub. Tetapi,
orang setangguh Ayub tidak serta-merta
menyerah, walaupun ia terkalahkan
dalam momentum awal. Ia konsisten
pada perintah Tuhan untuk berusaha
dan berdoa seoptimal mungkin. Kesa-
barannya juga tercermin dari sifat dan
karakteristik yang baik dan santun pada
tim medis dan saudara-kerabat yang
menjenguknya.

“Apakah manusia mengira dirinya
sudah beriman, padahal ia belum me-
nghadapi ujian berat untuk menen-
tukan kualitas imannya?” Demikian
firman Tuhan dalam ayat-ayat pertama
surah al-Ankabut.

Ketika Ayub bangkit dari keter-
purukannya, kemudian terus konsisten
menebarkan benih-benih kebaikan,
dunia iblis dirundung rasa cemas dan
frustasi. Termasuk orang-orang yang
tidak menyukai Ayub, tentu saja. Se-
gencar apapun mereka berusaha me-
lumpuhkan kehidupan Ayub, namun
demikian Ayub berusaha untuk ber-
sabar menghadapi penyakit (malape-
taka) yang dideritanya. Dengan de-

mikian, Tuhan sama sekali tidak meng-
izinkan rencana dan kehendak iblis
berjalan mulus sebagaimana yang di-
cita-citakannya.

Dari perspektif lain, nafsu eksplorasi
para iblis yang ambisius, dan tercermin
dalam karya sastra Wolfgang Goethe
(Jerman) menyejajarkan kekuatan dan
kecerdasan iblis dengan tokoh Mefisto
yang berhasil menggoda dan menge-
labui seorang ilmuwan dan peneliti
ulung bernama Dr. Faust. Di ambang
kegagalannya setelah sekian tahun
menekuni riset dan penelitian di pusat
laboratorum, Mefisto kemudian mun-
cul dan menawarkan iming-iming me-
narik yang selama ini mernjadi dam-
baan sang ilmuwan. Faust dijanjikan
menjadi kaya raya dan populer (unsur
duniawi), dengan syarat harus menuruti
setiap petuah dan nasihat Mefisto,
hingga menjadi pengikutnya yang setia.

Nafsu eksplorasi yang ambisius pada
perjalanannya menjadi sehaluan antara
kehendak dan cita-cita Faust dengan
Mefisto yang menjadi guru teladannya.
Penemuan itu menjadi semacam “jugger-
naut” yang kelak membawa malapetaka
bagi kemanusiaan, sebagaimana Albert
Einstein pernah memberi peringatan:
“Berhati-hatilah, karena tidak setiap yang
terjangkau oleh kekuatan otak, boleh
dilakukan sekehendak hatinya.”

Ada beragam versi mengenai kisah
Faust yang dimodifikasi oleh banyak
sastrawan Barat, termasuk kalangan
Protestan yang menyatakan bahwa
sosok Faust akhirnya bertobat dan

minta ampun, serta tidak lagi menuruti
petuah Raja Iblis itu. Tetapi, versi asli
yang merupakan gubahan Goethe di-
gambarkan mengenai kemenangan
dunia iblis yang berhasil mengelabui
Faust hingga tak sempat bertobat, dan
terus menjadi pengikut setianya hingga
akhir hayat.

Goethe seakan menampilkan sosok
Firaun (Ramses II) dalam kisah-kisah
islami, bahwa pada akhirnya, meskipun
Firaun menyatakan diri bertobat dan
mengakui keagungan dan kemaha-
kuasaan Tuhannya Musa, tetapi tetap ia
tergolong orang yang hina dan nista
dalam peradaban sejarah umat ma-
nusia. Tuhan tidak menerima perto-
batannya pada detik-detik akhir, dan ia
pun tewas di Laut Merah, menjadi
pengikut yang setia dari Raja Iblis.

Firaun tentu saja bukan orang bo-
doh dan dungu. Ia tergolong penguasa
yang cerdas dan jenius. Tetapi, godaan
Iblis dapat memenangkan dirinya hing-
ga ia menjadi terlena dan terpedaya
oleh bujuk-rayunya. Sampai kemudian,
mereka yang mengutamakan kepen-
tingan duniawi yang fana dan semen-
tara ini, akan mudah terjebak oleh
kemahiran iblis untuk menyiasati dan
mengelabui kehidupan manusia di
dunia ini. Dengan berbagai godaan dan
bujuk-rayu tersebut, manusia dibikin
terlena dan terpedaya bahwa hakikat
kehidupan sesungguhnya bukanlah di
akhirat nanti, melainkan kehidupan
saat ini, di dunia ini.

Di era digital dan penemuan tekno-

Konspirasi Iblis dan Skenario Tuhan
Oleh: Eeng Nurhaeni logi tinggi akhir-akhir ini, perangkap

setan dan iblis tentu tidak kalah cang-
gihnya dengan kecerdasan otak manu-
sia. Seperti yang sudah saya katakan di
atas, ia telah dianugerahi kecerdasan
yang multidimensional juga, tetapi
tentu saja masih tetap dalam kerangka
manajemen dan kekuasaan Sang Pen-
cipta. Mereka dapat menerobos masuk
dan merusak peradaban manusia (se-
bagaimana virus yang menggerogoti
kesehatan) manakala Tuhan mem-
berikan izin atasnya. Dan Tuhan senan-
tiasa memberikan izin, manakala ma-
nusia lupa diri dan terlena pada kebe-
saran dan keagungan Al-Khaliq Sang
Pencipta.

Karena itu, tidak ada yang lebih
utama pantas dimintai pertolongan,
selain pertolongan Allah. Tidak ada
sesuatu yang paling utama pantas kita
minta perlindungan, selain berlindung
pada kebesaran Allah. Dan tak ada yang
pantas dan layak menyelamatkan aku,
kita dan umat manusia seluruhnya,
selain dengan daya-upaya dan kekuatan
Allah Subhanahu Wata’ala. ***

Penulis adalah Pengasuh Pondok
Pesantren Al-Bayan, Rangkasbitung,
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lokasi  untuk berswafoto dan
istirahat bersama keluarga.

"Pemandangan jalan me-
lintasi TNGHS memberikan ke-
nangan tersendiri, karena alam-
nya hutan lebat juga cukup asri
dan hijau," ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, seksi
pertama pembangunan jalan
Cipanas-Citorek kurang lebih
sepanjang 40 kilometer sudah
baik dan layak dilintasi angkutan.

Selain itu, Gubernur juga kini
tengah membangun jembatan
Ciberang yang roboh akibat ben-
cana alam di Kecamatan Lebak
Gedong, Kabupaten Lebak.

"Kami optimistis pembangu-
nan jalan di kawasan bagian
tengah Kabupaten Lebak itu
dipastikan dapat mendorong
pendapatan ekonomi masya-
rakat setempat," katanya.

Menurut Ujang, pembangu-
nan jalan di Provinsi Banten kini
sepanjang 760 kilometer sudah
baik dan sangat layak dilintasi
berbagai jenis angkutan.

Ruas jalan 760 kilometer itu
merupakan kewenangan pro-
vinsi dengan kontruksi sebagian
besar betonisasi.

Pembangunan jalan tersebut
menjadikan aksebilitasi kemu-
dahan transportasi untuk mema-
sarkan produk komoditi pertani-

an, perkebunan, perikanan, peter-
nakan juga kerajinan dan hasil
pelaku UMKM ke luar daerah.

Selama ini, kata dia, kegiatan
ekonomi masyarakat bisa dila-
kukan 24 jam, termasuk masya-
rakat yang berada di Banten
bagian selatan.

"Dengan membaiknya ruas
jalan itu, kata dia, dipastikan
dapat meningkatkan pendapa-
tan domistik regional bruto (PD-
RB) juga pendapatan asli daerah
( PAD), " tambah Ujang.

Selain itu, pembangunan
infrastruktur juga ditujukan un-
tuk memajukan sektor pariwi-
sata di Banten. Wakil Gubernur
Banten, Andika Hazrumy, me-
nyatakan bahwa faktor akse-
sibilitas berupa jalan yang baik
kondisinya dan dapat diakses
dengan cepat sebagai faktor
utama yang dapat memajukan
sektor pariwisata.

Dalam skala nasional, kata dia,
pihaknya telah mengusulkan ke-
pada Presiden Joko Widodo secara
langsung agar pembangunan ja-
lan tol Serang-Panimbang dapat
dilanjutkan ke wilayah Bayah di
Kabupaten Lebak.

"Ini agar akses yang bagus
berupa jalan tol itu bisa juga
menyambungkan bukan hanya
ke wilayah pantai selatan di
Pandeglang, tapi juga bisa sam-
pai ke wilayah Kabupaten Le-
bak," kata Andika saat berau-

diensi dengan para penggerak
pariwisata dalam acara yang
difasilitasi Dinas Pariwisata Pro-
vinsi Banten di Tanjung Lesung,
Kamis lalu.

Diungkapkan Andika, usulan
tersebut disampaikan dirinya
saat mendampingi Jokowi me-
ngunjungi event GIIAS (Gaikin-
do Indonesia International Auto
Show) 2021 di ICE BSD, Kabu-
paten Tangerang, sehari sebe-
lumnya. Menurutnya, Jokowi
menyambut baik usulannya ter-
sebut dengan akan mempertim-
bangkan usulan tersebut dan
membahas bersama jajarannya
di pemerintah pusat.

"Jadi memang sehari sebe-
lumnya Pak Gubernur (Gubernur
Banten Wahidin Halim) juga
sudah menyampaikan usulan
tersebut ke Pak Presiden saat
mendampingi beliau meresmi-
kan Tol Serpan Seksi 1 (Serang-
Rangkasbitung)," kata Andika.

Dilanjutkan Andika, dirinya
juga sudah menyampaikan ke-
pada Presiden Jokowi bahwa
Pemprov Banten siap untuk mem-
benahi jalan penunjang yang
menjadi kewenangan Pemprov
Banten terkait dengan usulannya
agar pemerintah pusat melan-
jutkan pembangunan Tol Serpan
ke wilayah Kabupaten Lebak,
dalam hal ini ke daerah Bayah.

"Saya sudah instruksikan PU
(Dinas Pekerjaan Umum dan

Buruh Banten Bersatu (AB3).
Kabarnya, hari ini mereka akan
memulai aksi turun ke jalan me-
nyampaikan aspirasi mereka.

"Terkait kenaikan UMP Ban-
ten 2022 yang hanya 1,63 persen
daripada UMP Banten tahun
2021, maka kami dengan tegas
menolak keputusan Gubernur
Banten tersebut karena tidak
sesuai dengan usulan kami se-
besar 8,95 persen," ungkap Pre-
sidium AB3, Dedi Sudrajat, kepa-
da awak media, Minggu (21/11).

Dedi mengaku akan meng-
gelar aksi menuntut Pemerintah
Kota Tangerang agar menetap-
kan UMK sesuai dengan keingi-
nan dan usulan mereka.

"Kita besok (hari ini, red)
rencananya akan kembali turun
ke jalan dengan akan menda-
tangi Disnaker untuk mendesak
Pemkot Tangerang untuk me-

Buruh Tolak Kenaikan Upah
Sambungan Hal. 1

ngeluarkan keputusan sesuai
dengan usulan kita yang ung-
kapkan kepada Pemkot Tange-
rang, lantaran ini sudah sesuai
dengan inspeksi dan penelitian
kita yang mendata kenaikan
harga komoditi pangan yang
naik di Tangerang," katanya.

Bahkan Dedi mengancam
pihaknya akan menggelar aksi
mogok di berbagai kota dan
kabupaten di Banten jika peme-
rintah kabupaten/kota tidak
mengakomodir keinginan para
buruh saat menetapkan upah
minimum kota (UMK).

"Kita tunggu penetapan UMK
Kabupaten/Kota se Provinsi Ban-
ten pada 30 November 2021
mendatang. Jika masih sama
dengan keputusan UMP Banten
yang tidak sesuai keinginan dan
usulan kita, maka kita akan mo-
gok daerah," tegasnya.

Diketahui, Pemprov Banten
menetapkan kenaikan UMP se-
besar Rp2.501.203,11. Hal ini pun

tertuang dalam Surat Keputusan
Gubernur Banten Nomor 561/
Kep.280-Huk/2021 dan telah di-
tandatangani, serta disahkan oleh
Gubernur Banten Wahidin Halim
pada 18 November 2021 lalu.

"Berdasarkan Surat Kepu-
tusan Gubernur Banten Nomor
561/Kep.280-Huk/2021 dan telah
ditandatangani, serta disahkan
oleh Gubernur Banten Wahidin
Halim, pada 18 November 2021
maka kenaikan UMP Provinsi
Banten untuk tahun 2022 men-
datang adalah 1,63 persen," ujar
Humas Provinsi Banten dalam
keterangan pers yang disampai-
kan kepada media.

Jika dihitung dari angka UMP
tahun 2021 lalu yang sebesar Rp.
2.460.996,54 persen maka ke-
naikan UMP tahun 2022 ini ha-
nya sekitar Rp. 40.206,57 atau
hanya naik sekitar 1,63 persen.
Hal ini lantaran Provinsi Banten
tengah dalam proses pemulihan
ekonomi akibat Covid. (b1/red)

Penataan Ruang Pemprov Ban-
ten) agar menindaklanjuti usul-
an kita ke pusat itu dengan mela-
kukan pembenahan jalan pen-
dukungnya," katanya.

Andika melanjutkan, Pem-
prov Banten selanjutnya mem-
proyeksikan agar aksesebilitas

berupa kondisi jalan yang baik
dapat ditempuh dengan cepat
serta menghubungkan dua wila-
yah Banten yakni wilayah pantai
selatan di Pandeglang dan Lebak
dengan wilayah pantai utara di
Serang dan Tangerang.

"Hal ini mengingat potensi

Banten itu sebetulnya kan bukan
hanya pariwisata, tapi misalnya
juga ada potensi perikanan yang
potensinya sangat besar dan
belum tergali dengan maksimal
yang salah satu penyebabnya
adalah masalah aksesebilitas
ini," kata Andika. (red)

Mauk (WB),—
Polsek Mauk, Polres Kota Ta-

ngerang,  Polda Banten mulai
memanggil terlapor L untuk di-
mintai keterangannya atas duga-
an penganiayaan terhadap pela-
por Risman Gulo. Hal ini dibe-
narkan Kapolsek Mauk, AKP Rus-
tantiyo saat dihubungi via telepon
selularnya, Jum’at (19/11).

“Penyidik kami telah me-
manggil dan memintai ketera-
ngan terlapor L untuk diminta
keterangan klarifikasi dan proses
ini kan masih proses penye-
lidikan. Seharusnya terlapor
penuhi saja panggilan ketera-
ngan klarifikasi kan masih tahap
penyelidikan kenapa harus takut
bila merasa benar, “ ujar AKP
Rustantiyo.

Masih menurut Kapolsek pi-
haknya meminta kerjasama dari
terlapor L untuk hadir dan mem-
berikan keterangan agar duduk
persoalan laporan ini benar.
Sebagai warga negara yang baik
tolong hormati proses hukum
yang sedang kami jalankan. Ka-

mi tidak memihak kemana mana
koq.

Dengan ketidak hadiran ter-
lapor L untuk memberikan ke-

terangan dan klarifikasi pada
hari Kamis (18/11) tentunya
menghambat penyelidikan ka-
sus ini.

“Dalam waktu dekat kami
akan melakukan pemanggilan
kembali kepada L untuk mem-
berikan keterangan dan kla-

rifikasi,” terang Kapolsek Mauk.
Seperti di beritakan sebe-

lumnya diduga menganiaya sa-
lah seorang karyawan pengem-
bang perumahan Taman Sepa-
tan Grande, oknum pengacara
berinisial L dilaporkan ke Polsek
Mauk.

Menurut keterangan Risman
Gulo karyawan perusahaan pe-
ngembang Perumahan Taman
Sepatan Grande yang ditemani
pimpinannya Jimmy Kwan ke-
pada media, Senin (6/9/2021)
lampau. Penganiayaan atau per-
buatan tidak menyenangkan
dilakukan oleh oknum penga-
cara berinisial L yang datang
kekantor pemasaran perumahan
Taman Sepatan Grande dan me-
ngaku menerima kuasa dari sa-
lah satu konsumen perumahan
tersebut.

“ L yang mengaku pengacara
dan kuasa dari salah satu konsu-
men datang kekantor pemasaran
perumahan Taman Sepatan
Grande di Desa Tegal Kunir Ki-
dul, Kecamatan  Mauk pada

Selasa (24/8/2021) sekira pukul
12.42 WIB. Kemudian L mem-
pertayakan pengembalian dana
kliennya yang sudah memba-
talkan pembelian rumah di Pe-
rumahan Taman Sepatan Gran-
de dengan nada kasar dan aro-
gan, “ terang Risman Gulo.

Masih menurut Risman,  ke-
mudian L yang berbicara dengan
nada tinggi sambil menunjuk
nunjuk pelapor dan dengan
emosi kemudian L memukuli
dirinya sebanyak 3 kali. Kemu-
dian diluar kantor L kemudian
berteriak teriak memprovokasi
konsumen dan mengatakan ka-
lau developer perumahan ini
penipu.

Akibat pemukulan oknum
pengacara tersebut Risman me-
ngalami luka diwajahnya, ke-
mudian Risman melaporkan
penganiayaan tersebut ke Polsek
Mauk dengan Surat Tanda Bukti
Lapor No.  STBL/39/VIII/2021/
Sek. Mauk yang ditanda tangani
oleh Bripka Indra Dwi Kirana
SH. (atm)

Polsek Mauk Selidiki Dugaan Penganiayaan Karyawan Perumahaan
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Presidential Threshold
Melemahkan Demokrasi?

PENGAMATAN PKB

Hilal Jokowi Reshuff le Kabinet di Akhir Desember
Wakil Ketua Umum Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazi-
lul Fawaid menyebut bahwa Pre-
siden Joko Widodo akan mela-
kukan reshuffle atau kocok ula-
ng jajaran menterinya pada De-
sember mendatang.

Jazilul akan tetapi tak menje-
laskan alasan pilihan waktu ter-
sebut. Ia mengaku pilihan waktu
tersebut berdasarkan pertimba-
ngannya secara pribadi. “Ya hilal
akhir tahun atau awal tahun. De-
sember,” kata Jazilul kepada me-
dia, kemarin.

Dia juga tak dapat memasti-
kan persis tanggal pengumuman
reshuffle akan diumumkan Pre-
siden. Namun, menurutnya, pe-
ngumuman reshuffle biasanya
akan disampaikan Jokowi pada
hari Rabu. Rabu, khususnya Pon
dalam penanggalan Jawa, kerap
dipakai Jokowi untuk mengambil

keputusan penting.
Bila merujuk penanggalan di

bulan Desember, hari Rabu akan

jatuh pada tanggal 1, 8, 15, 22,
dan 29.

Jokowi terakhir merotasi dan

mengganti pembantunya di ja-
jaran menteri pada 28 April lalu
atau bertepatan dengan Rabu
Wage di penanggalan Jawa. Pe-
milihan Rabu Wage tak seperti
biasa yang dilakukan Jokowi sejak
2015, yakni pada Rabu Pon.

Sedangkan, bila merujuk
penanggalan pada Desember
2021, Rabu Pon akan jatuh pada
8 Desember. Atau, jika Jokowi
akan melakukan reshuffle pada
Rabu Wage seperti reshuffle ter-
akhir, Rabu Wage akan jatuh
pada 29 Desember.

Wacana kocok ulang kabinet
kembali menguat seiring per-
gantian Panglima Baru dari
Marsekal Hadi Tjahjanto ke
KSAD Jenderal Andika Perkasa.
Momentum itu bersamaan de-
ngan masuknya PAN ke barisan
koalisi pemerintah sejak awal
September lalu. (cnn/red)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah ( DPD) RI AA
Lanyalla Mahmud Mattalitti menilai sistem ambang
batas presiden (presidential threshold) melemahkan
demokrasi dan sistem presidensiil di Indonesia. Sebab
akan melemahkan proses check and balances.

“Kalau didalilkan untuk mem-
perkuat sistem presidensiil, agar
presiden terpilih punya dukung-
an kuat di parlemen, justru secara
teori dan praktik, malah mem-
buat mekanisme check and bal-
ances menjadi lemah,” ujarnya
dalam keterangan tertulis, Ming-
gu (21/11).

Dalam sebuah diskusi daring
yang diselenggarakan UIN Sunan
Ampel Surabaya kemarin, Lan-
yalla menilai partai politik besar
bergabung mendukung presiden
terpilih. Sehingga terjadi pem-
bagian kekuasaan dan partai po-
litik melalui fraksi di DPR men-
jadi legitimaor kebijakan peme-

rintah, ujarnya. “Termasuk sece-
pat kilat menyetujui apapun ke-
bijakan pemerintah. Juga penge-
sahan Perppu atau calon-calon
pejabat negara yang dikehendaki
pemerintah,” tukasnya.

Ambang batas presiden ter-
sebut, menurutnya, juga menjadi
faktor utama terbentuknya pola-
risasi di masyarakat. Akibat mi-
nimnya jumlah kandidat calon
presiden, dalam dua Pilpres ter-
akhir, Indonesia hanya memiliki
dua calon saja.

Polarisasi tersebut membuat
situasi nasional menjadi gaduh;

masyarakat yang berbeda pilihan
politik saling melakukan perse-
kusi, saling lapor ke ranah hu-
kum, ruang diskusi seolah lenyap,
dan sweeping forum diskusi hi-
ngga atribut partai.

“Jika polarisasi rakyat dan ke-
gaduhan terjadi dalam skala nasi-
onal serta masif, siapa yang diun-
tungkan? Jelas para oligarki yang
sibuk menumpuk kekayaan deng-
an menguras sumber daya di ne-
geri ini. Karena faktanya, hampir
separuh sumber daya alam dan ke-
kayaan negeri ini dikuasai segelin-
tir orang,” tandasnya. (tr/red)

Ketua DPR RI Puan
Maharani mendesak pembe-
rantasan mafia tanah,
terutama di dalam tubuh
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang (ATR)/Badan Pertana-
han Negara (BPN), menyusul
terkuaknya kasus yang melilit
keluarga selebritas Nirina
Zubir.

Dia mendesak pemerintah
segera mengambil langkah
tegas untuk memberantas
mafia tanah yang dinilai
merugikan masyarakat.
“Tanah adalah sumber
penghidupan. Mereka yang
merampas tanah adalah
perampas penghidupan
orang. Harus diberantas!”
kata Puan dalam keterangan-
nya, kemarin.

Perempuan yang juga
Ketua DPP PDIP itu meyakini
bahwa kasus yang mafia
tanah yang melilit Nirina
Zubir hanyalah satu dari
banyak kasus perampasan
tanah oleh mafia. Dia ingin
agar kasus tersebut menjadi
momentum pemberantasan
para mafia.

Puan mendorong agar
jaringan mafia tanah mesti-
nya diurai dan diberantas
meski melibatkan banyak
pihak. Menurut Puan, setiap
pelaku dalam jaringan mafia
tanah harus harus dijatuhi
hukuman berat sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dia juga meminta
Kementerian ATR/BPN
menindak tegas para pega-
wainya yang terlibat peram-
pasan lewat mafia tanah.
Permintaan Puan merujuk
fakta bahwa tak sedikit kasus
perampasan tanah oleh
mafia juga melibatkan oknum
pemerintah.

“Pecat apabila ada oknum
Kementerian ATR/BPN yang
terlibat dalam kasus mafia
tanah,” katanya.

Menurut Puan, kasus
pertanahan secara tidak
langsung juga menunjukkan
sistem administrasi pengelo-

laan oleh BPN yang belum
tertib.

Oleh karena itu, dia juga
mengusulkan pemerintah
untuk membentuk satuan tim
pencegahan dan pemberan-
tasan mafia tanah. Tim bisa
bertugas untuk menyelesaikan
persoalan internal di Kemen-
terian ATR/BPN.

Di samping itu, Puan juga
meminta BPN agar melaku-
kan penyaringan ketat
terhadap Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT). Pemerin-
tah kata dia mestinya tak
gentar menghadapi mafia
tanah. “Instansi yang memili-
ki kewenangan harus berupa-
ya mencari SDM yang
berintegritas agar masyarakat
merasa aman ketika mengu-
rus harta bendanya,” katanya.

Sebelumnya diketahui
Menteri ATR/Kepala BPN
Sofyan Djalil mengakui ada di
antara pegawai-pegawainya
yang terlibat mafia tanah.
Bahkan, oknum tersebut ada
yang menduduki posisi kepala
kantor wilayah.

“Kami akui masih ada
oknum aparat BPN yang
terlibat dalam kasus pertana-
han,” kata Sofyan seperti
dikutip dari Antara.

Sofyan mengatakan
keberadaan oknum nakal di
Kementerian ATR/ BPN itu
ibarat buah apel dalam
keranjang. Di dalam ‘keran-
jang’ Kementerian ATR/BPN
sekarang itu ada 38 ribu
pegawai. Dari jumlah itu ada
beberapa yang rusak. “Jadi
bagaimana yang rusak itu
dibuang,” ujar Sofyan.

Sebagai informasi, Nirina
Zubir dan keluarga menjadi
korban mafia tanah dengan
total kerugian diperkirakan
mencapai Rp17 miliar. Polisi
telah menetapkan lima orang
tersangka dalam kasus ini.
Kelimanya yakni, Riri
Kasmita, Endrianto yang
merupakan suami Riri, serta
Faridah, Ina Rosainaz dan
Erwin Riduan yang berprofesi
sebagai notaris. (cnn/red)

PUAN SOROT KASUS NIRINA ZUBIR:

Berantas Mafia Tanah di
Badan Pertanahan Nasional


