
Sekolah Tatap Muka di Banten Mulai
September, Gubernur: Harus Vaksin

TANGERANG (IM)- 
Gubernur Banten, Wahidin 
Halim  mengatakan sekolah 
tatap muka di Provinsi Banten 
dibuka pada awal September 
2021. Sejumlah persyaratan 
harus dipenuhi, salah satunya 
adalah vaksinasi untuk para 
guru. “Para guru sudah di-

vaksin semua,” kata Wahidin, 
Selasa (31/8).

Saat ini cakupan vaksinasi 
untuk para pelajar sudah lebih 
dari 50 persen. Persyaratan 
lainnya berkapasitas maksimal 
50 persen serta melaksanakan 
protokol kesehatan dengan 
ketat. “Bulan September saya 

harapkan para siswa sudah 
divaksinasi Covid-19 semua,” 
kata Gubernur.

Vaksin,  kata Wahidin 
Halim, mengurangi gejala dan 
risiko kematian akibat Co-
vid-19. “Berkat kesadaran  
terhadap protokol kesehatan, 
vaksinasi, dan pola hidup sehat, 
rumah sakit Banten sekarang 
sudah normal.” 

Para kepala sekolah SMA 
di Kabupaten Tangerang me-
nyambut baik segera dibukanya 
sekolah tatap muka itu. Hanya 
mereka masih menunggu  pe-
tunjuk teknis dan pelaksanaan 
dari Dinas Pendidikan Provinsi 
Banten.

Kepala Sekolah Menengah 
Atas Negeri 3 Kabupaten 
Tangerang, Dedi Hidayat men-
gatakan saat ini masih meny-
elenggarakan belajar jarak jauh 

atau dalam jaringan (daring). 
“Kami menunggu petunjuk 
teknis dari provinsi mengenai 
sekolah tatap muka.” SMAN 3 
Kabupaten Tangerang sudah 
melakukan vaksinasi untuk 
siswa dosis 1 hingga 85 persen.

 
Belum Pasti

Sementara itu, Pemerintah 
Kabupaten Tangerang, belum 
mengizinkan pihak sekolah, 
untuk melakukan pembelaja-
ran secara tatap muka terbatas, 
karena masih membutuhkan 
waktu untuk lakukan kajian 
mendalam.

Usia pelajar yang sangat 
rentan terpapar Covid-19, 
menjadi salah satu faktor ka-
jian selain angka penularan di 
wilayah Kabupaten Tangerang 
yang baru turun dalam dua pe-
kan terakhir, sehingga mengan-

tisipasi terciptanya klaster baru. 
Bupati Tangerang, Ahmed 

Zaki Iskandar mengaku tengah 
melakukan kajian mendalam 
dan masih membutuhkan wak-
tu untuk mengetahui hasilnya, 
sehingga belum mengizinkan 
sekolah secara tatap muka. 

Pasalnya angka kasus penu-
laran Covid-19 mulai turun 
dalam kurun waktu dua pekan 
terakhir, sehingga diperlukan 
kehati-hatian. “Terlebih usia 
pelajar sangat rentan terpapar 
dan terjadinya klaster baru di 
sekolah,” ujarnya, Senin 30 
Agustus 2021.

Menurut Zaki, sekolah 
tatap muka adalah kegiatan 
reguler dan bukan kegiatan 
biasa, sehingga harus tepat 
untuk pemberlakuannya, meski 
dirinya belum mengetahui ka-
pan waktunya.  pp

TANGERANG (IM)- 
Pemerintah Kabupaten 
Tangerang telah memberi-
kan suntik vaksin Pfizer 
kepada 1.600 ibu hamil dan 
penderita kanker. Pemberian 
dosis vaksin ini diharapkan 
dapat segera membentuk 
Herd Immunity atau kekeba-
lan kelompok untuk para ibu 
hamil dan penderita kanker.

Juru Bicara Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 Kabu-
paten Tangerang, dr Hendra 

Tarmizi mengatakan, pemberian 
dosis vaksin ini telah dilakukan 
di beberapa rumah sakit yang 
ada di Kabupaten Tangerang. 

“Sejak minggu lalu kita telah 
melakukan penyuntikkan vaksin 
Pfizer. Di mana, lebih utama 
pelayanan vaksinasi itu dilakukan 
di fasilitas kesehatan, mengingat 
sasaran kita dalam vaksinasi itu 
lebih kepada ibu hamil, dan pen-
derita kanker atau komorbid,” 
katanya, Selasa (31/8).

“Kalau sejak penyuntikkan itu 

sampai sekarang, kurang lebih ada 
1.600 orang yang sudah di suntik 
di fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Dirinya mengaku sudah ada 
sekitar 0,1 persen penerima vak-
sin mengalami keluhan setelah 
mengikuti Imunisasi atau KIPI. 
“Itu dengan gejala umum, seperti 
demam dan mengalami bengkak 
di bagian penyuntikan,” terangnya. 

Sementara itu salah satu dok-
ter kandungan (obgyn) Penang-
gung Jawab Vaksin Ibu Hamil, dr. 
Mahmud mengatakan, vaksinasi 

nya ada beberapa pemeriksaan 
yang nanti memperbolehkan 
ibu hamil bisa vaksin atau tidak 
dan itu juga dilakukan oleh 
dokter dan bidan serta dipan-
tau oleh spesialis kandungan. 
Untuk diketahui, pemerintah 
setempat mendapatkan jatah 
vaksin pfizer sebanyak 180 
ribu dosis, dengan sasaran 
masyarakat umum. Namun, 
akan difokuskan pada ibu 
hamil dan penderita kanker 
atau komorbid.  pp

khusus ibu hamil dengan vaksin 
jenis Pfi zer itu sudah direkomen-
dasikan Kemenkes dan POGI 
(Perkumpulan Obstetri dan 
Ginekologi Indonesia), untuk vak-
sin ibu hamil sendiri ada perlakuan 
berbeda. “Telah direkomenda-
sikan dan proses pemeriksaan 
awal sebelum vaksin lebih ketat 
dibandingkan dengan masyarakat 
biasa, dan yang diperbolehkan 
hanya untuk umur kehamilan di 
atas 13 minggu,” ujarnya. 

Kata dia dalam pelaksanaan-

Sudah Ada 1.600 Ibu Hamil di Tangerang Disuntik Vaksin Covid-19

VAKSINASI COVID-19 UNTUK KIAI DAN SANTRI
Santri menunjukkan sertifi kat usai disuntik vaksin saat acara Vaksinasi COVID-19 untuk Kiai dan Santri di Mesjid Agung 
Atsauroh Serang, Banten, Selasa (31/8). Dinas Kesehatan Provinsi Banten bersama BAZNAS menggelar acara tersebut 
untuk mempercepat pencapaian kekebalan komunal (Herd Immunity) dan mengatasi pandemi COVID-19. 
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TANGERANG (IM)- 
-Pemerintah Kota Tangerang 
akan kembali menggelar sentra 
vaksinasi bagi pelajar di jenjang 
SMP dan SMA yang belum 
mendapatkan vaksin Covid-19 
dosis satu.

Wali Kota Tangerang, Arief R 
Wismansyah menjelaskan sentra 
vaksinasi Covid-19 akan dilaku-
kan di Pusat Pemerintahan Kota 
Tangerang dalam dua hari mulai 
Rabu dan Kamis, tanggal 1 - 2 
September 2021 dengan meng-
gunakan vaksin jenis Pfi zer.

“Data siswa yang sudah 
mendaftar vaksinasi sebanyak 
15.062 siswa dari 79 seko-
lah, baik SMP maupun SMA. 
Target sasaran vaksinasi per 
hari sebanyak 7.531 orang,” 
ungkap Wali Kota yang ditemui 
di Pusat Pemerintahan Kota 
Tangerang, Selasa (31/8).

Untuk pendaftaran dilaku-
kan oleh pihak sekolah. Ke-

mudian data pendaftar dikirim 
melalui email kepada Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang, 
lalu diproses untuk mendapat 
undangan vaksinasi dalam 
bentuk QR Code.

“Jadi siswa yang datang 
untuk vaksin cukup membawa 
undangan dalam bentuk QR 
Code yang sudah dicetak oleh 
pihak sekolah. Untuk yang 
warga luar Kota Tangerang 
membawa fotocopy kartu 
keluarga,” jabarnya.

Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang ke-
giatan vaksinasi Covid-19 bagi 
pelajar SMP dan SMA akan 
diikuti oleh sebanyak 3.105 
siswa dari 33 SMP serta 11.957 
siswa dari 46 SMA negeri dan 
swasta se-Kota Tangerang. 
“Bagi yang belum mendapat 
undangan, harap menghubungi 
sekolah masing - masing,” 
pungkasnya.  pp

Pemkot Tangerang Targetkan 15 Ribu
Siswa Divaksin Dalam 2 Hari

INTERNATIONAL MEDIA, RABU 1 SEPTEMBER 2021

BANDUNG BARAT 
(IM)- Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kabupaten Bandung Barat 
menyebut jika banjir kotoran sapi 
yang menerjang permukiman 
warga di Lembang bakal sulit 
untuk diatasi.

Sekadar diketahui, setidaknya 
20 rumah warga di Kampung 
Sukahaji, RT 01/01, Desa Kayu-
ambon, Kecamatan Lembang, 
KBB diterjang banjir kotoran 
sapi yang meluber dari saluran 
pembuangan di area permukiman 
pada Minggu (29/8).

Kepala Bidang Pengendalian 
Pencemaran dan Kerusakan Ling-
kungan Hidup, DLH KBB, Idad 
Saadudin mengatakan di Lembang 
terdapat kurang lebih 19 ribu ekor 
sapi ternak. Sementara di wilayah 
yang terjadi banjir kotoran sapi, 
ada sekitar 200 ekor sapi yang dike-
lola oleh 50 peternak perorangan. 
“Untuk mengatasi pencemaran 
limbah kotoran sapi itu harus ada 
bak penampungan, tapi itu sulit 
disiapkan karena keterbatasan lahan 
dan jumlah sapinya yang banyak,” 
ungkap Idad kepada wartawan, 
Selasa (31/8).

Kalaupun memaksa membuat 
bak penampungan kotoran sapi 
permasalahannya yakni keterse-
diaan lahan dan harganya yang 
sudah sangat mahal. Alternatifnya, 
kotoran sapi tersebut akan diolah 
menggunakan biodigester agar 
menjadi biogas atau pun pupuk 
supaya bisa dimanfaatkan dan 
akhirnya bisa dijual.

“Kalau yang sekarang kita 
sedang galakkan itu komposter 
komunal, cuma di sana belum 
ada lahan yang bisa dipakai dan 
dipinjamkan untuk membuat 
komposter secara kawasan. 

Kalau ada, kotoran sapi itu bisa 
ditampung dulu,” tutur Idad.

Sambil menunggu realisasi 
rencana tersebut sementara ini 
kotoran sapi milik warga tetap 
dibuang ke saluran air. Namun 
saluran air akan dibenahi supaya 
tidak ada sampah yang me-
nyumbat hingga menyebabkan 
limbah kotoran sapi meluber ke 
permukiman warga.

“Setelah kejadian kemarin 
juga sudah ditangani KPSBU 
karena aliran airnya mampet, 
sehingga saat turun hujan ko-
toran sapi itu meluber ke luar,” 
kata Idad.

Kepala Desa Kayuambon, 
Ayi Rohayati menyebut jika banjir 
kotoran sapi yang menerjang 
permukiman warga di wilayahnya 
akibat tersumbatnya saluran air di 
wilayah hulu. Hal itu dipastikan 
setelah pihaknya mendatangi 
perkampungan yang terdampak 
serta menelusuri saluran air di 
kawasan tersebut.

“Ada rumor kalau banjir 
kotoran sapi itu sengaja dibuang 
saat hujan, tapi kita cek ke la-
pangan ternyata ada saluran air 
yang tersumbat sampah, jadinya 
meluber saat hujan,” ujar Ayi.

Ayi menyebutkan kotoran 
sapi itu buangan dari daerah 
yang ada di atas Kampung 
Sukahaji, salah satunya daerah 
Bukanagara, Desa Pagerwangi. 
Aliran air itu turun ke bawah 
mengalir ke area jalan dan 
permukiman. Kondisinya juga 
sempit sehingga air hujan mu-
dah meluber. “Di daerah terse-
but memang terdapat banyak 
peternak sapi, sedangkan di de-
sanya pemilik sapi bisa dihitung 
dengan jari,” terang Ayi.  pur

DLH Bandung Barat Akui Sulit
Atasi Banjir Kotoran Sapi di Lembang

Vaksinasi TelkomGroup Berhasil Tingkatkan
Imunitas Karyawan dan Anggota Keluarga 

BANDUNG (IM)- Pelak-
sanaan program vaksinasi 
Covid-19 oleh TelkomGroup 
telah menjangkau hampir se-
luruh karyawan perusahaan di 
seluruh daerah.

Program yang dilaksanakan 
sejak awal Juli 2021 ini sebagai 
wujud komitmen perusahaan 
mendukung kegiatan vaksinasi 
nasional, demi mempercepat 
terciptanya kekebalan komunal 
(herd immunity) di Indonesia.

Vaksinasi yang diseleng-
garakan TelkomGroup telah 
digelar di seluruh daerah baik 
secara mandiri maupun bekerja 
sama dengan Dinas Kesehatan 
serta fasilitas kesehatan (fask-
es) setempat.

Hingga Minggu (29/8), 
program vaksinasi Telkom-
Group telah mengakselerasi 
vaksinasi hingga menjangkau 
67.737 karyawan yang ada di 
bawah naungan perusahaan, 
termasuk di lingkungan anak 
perusahaan, yayasan, afi liasi, 
serta pekerja kontrak.

Jumlah tersebut mencapai 
hampir 100 persen karyawan Tel-

komGroup yang telah memenuhi 
syarat kesehatan untuk mendapat-
kan vaksin Covid-19.

Selain diberikan kepada 
karyawan perusahaan, vaksi-
nasi Covid-19 yang dilakukan 
TelkomGroup juga bisa diak-
ses seluruh anggota keluarga 
pekerja.

TelkomGroup memastikan 
pelaksanaan program vaksinasi 
Covid-19 skala nasional akan 
terus dilakukan hingga seluruh 
karyawan dan anggota keluar-
ganya sudah divaksin.

“Kegiatan ini merupakan 
bentuk komitmen Telkom-
Group dalam rangka mewu-
judkan percepatan vaksinasi 
nasional yang dicanangkan 
pemerintah.

Selain itu, kegiatan vak-
sinasi merupakan bentuk 
kepedulian perusahaan dalam 
memastikan seluruh karyawan 
dan keluarga TelkomGroup 
aman dari ancaman Covid-19 
dalam beraktivitas.

Kami berharap program 
ini dapat mempercepat pem-
bentukan kekebalan komunal, 

sehingga Indonesia bisa segera 
bangkit dan tumbuh demi 
mewujudkan cita-cita pemban-
gunan nasional seperti yang 
sudah dicanangkan pemerin-
tah,” kata Direktur Human 
Capital Management Telkom 
Afriwandi, saat mendampingi 
Direktur Utama Telkom, 
Ririek Adriansyah meninjau 
pelaksanaan program vaksinasi 
TelkomGroup.

Sejak dimulai pada 12 Juli 
lalu, program vaksinasi Tel-
komGroup telah membantu 
57.059 anggota keluarga kary-
awan perusahaan mendapat 
vaksin Covid-19. Jumlah itu 
setara 75,17 persen dari 75.910 
anggota keluarga karyawan 
TelkomGroup yang berhak 
mendapat vaksin Covid-19.

Total, hingga 29 Agustus 
2021 sudah ada 124.796 kary-
awan dan anggota keluarganya 
yang mendapat suntikan vaksin 
Covid-19 dari program ini. 
Jumlah ini setara 86,87 persen 
dari total karyawan Telkom-
Group dan keluarga yang 
berjumlah 143.653 orang.  lysTANGERANG (IM)- 

Aksi nekat seorang emak-emak 
masuk Tol Jakarta-Tangerang 
menggunakan sepeda motor 
terekam kamera pengguna jalan 
tol, Minggu (29/8) siang. Petu-
gas Induk Patroli Jalan Raya Tol 
Jakarta-Tangerang kini tengah 
melakukan pencarian dan identi-
fi kasi kendaraan yang digunakan 
emak-emak yang viral  itu.

Dalam video yang direkam 
pengguna jalan tol terlihat emak-
emak pengendara sepeda motor 
ini dengan santai melaju di ruas 
Tol Jakarta-Tangerang. Emak-
emak tanpa menggunakan helm 
ini juga terlihat membawa ba-
rang di bagian belakang motor, 
saat melintas di rest area KM 
13,5. Ditemui Selasa (31/8) 

Emak-emak Santuy Pakai Motor
Masuk Tol Jakarta-Tangerang

pagi, Pamin Induk PJR Bitung 
Korlantas Polri, Ipda Handay-
ani mengatakan, emak-emak 
pengendara sepeda motor ini 
diduga masuk dari Gerbang Tol 
Karang Tengah. “Tidak adanya 
portal transaksi pada salah satu 
pintu tol membuat emak-emak 
pengendara sepeda motor ini 
dengan mudah masuk ke Tol 
Jakarta-Tangerang,” ujarnya.

Petugas Induk Patroli Jalan 
Raya Tol Jakarta-Tangerang kini 
tengah melakukan pencarian dan 
identifi kasi kendaraan sepeda mo-
tor yang digunakan emak-emak 
tersebut Selain akan diberi sanksi 
tilang, emak-emak pengendara 
sepeda motor ini nantinya akan di-
beri sanksi teguran keras agar tidak 
mengulangi perbuatannya.  pp

LEBAK (IM)-  Pemerintah 
secara resmi telah memperpan-
jang penerapan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM) Jawa-Bali hingga 
tanggal 6 September 2021.

Hal itu juga berlaku di 
Kabupaten Lebak, yang kini 
masuk level 2 penerapan PPKM 
Jawa-Bali. Terdapat kesesuaian 
penerapan PPKM di Bumi Mul-
tatuli itu, termasuk operasional 
Kereta Rel Listrik (KRL).

Terkait hal itu, Bupati Lebak, 
Iti Octavia Jayabaya menyurati 
pihak PT Kereta Commuter 
Indonesia (KCI) terkait opera-
sional KRL di Stasiun Rangkas-
bitung, Maja, dan Citeras. Jika 
sebelumnya Bupati meminta 
agar pembatasan jam operasional 
diperpanjang.Kali ini, Bupati 
menyurati agar operasional KRL 
dikembalikan sesuai dengan jam 
operasional normal. Tidak lagi 
ada pembatasan jam operasional.

“Ya, hari ini Bupati sudah 
mengirimi surat kepada KCI. 
Tapi bukan untuk membatasi jam 
operasional, namun untuk me-
minta agar KCI mengembalikan 
jam operasional KRL kembali 
seperti semula,” kata Plt Asda II 
Setda Lebak, Ajis Suhendi kepada 
Poskota saat ditemui di ruang 
kerjanya, Selasa (31/8).

Ajis mengatakan, permin-

taan untuk mengembalikan jam 
operasional itu didasari oleh 
beberapa pertimbangan.

Yakni, kondisi positif  rate 
di Kabupaten Lebak yang kini 
sudah menurun, dan tingkat 
kesembuhan warga Lebak yang 
terpapar covid-19 terus mengal-
ami peningkatan setiap harinya.

“Atas berbagai pertimbangan 
itu dan juga memerhatikan aspira-
si dari masyarakat, kami meminta 
agar operasional KRL di stasiun 
yang berada di Kabupaten Lebak  
kembali normal. Tidak ada pem-
batasan jam operasional, seperti 
kemarin yang hanya pagi dan sore 
hari saja. Namun sekarang setiap 
waktu,” tuturnya.

Walaupun begitu, Ajis meng-
ingatkan, bahwa para penumpang 
sendiri harus tetap memerhatikan 
protokol kesehatan, guna terhindar 
dari paparan covid-19. “Pandemi 
Covid-19 ini belum berakhir, tetap 
patuhi protokol kesehatan sep-
erti memakai masker dan juga 
memenuhi berbagai persyaratan 
yang harus dilengkapi untuk meng-
gunakan KRL,” pungkasnya.

Berdasarkan pantauan di 
Stasiun Rangkasbitung, opera-
sional KRL sendiri per hari ini 
sudah kembali normal. Para 
calon penumpang sudah dapat 
kembali menggunakan layanan 
moda transportasi KRL itu.  pra

Bupati Lebak Minta KRL Rangkasbitung-
Tanah Abang Kembali Normal

VAKSINASI COVID-19 PENYINTAS KANKER DAN PENDERITA HEMOFELIA
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 
kepada warga penderita Hemofi lia atau gang-
guan pembekuan darah di RSUD Kabupaten 
Tangerang, Tangerang, Banten, Selasa (31/8). 
RSUD Kabupaten mulai menyuntikan vaksinasi 
COVID-19 kepada penyintas kanker dan pend-
erita hemofelia yang didampingi dokter khusus 
dari RSUD Kabupaten Tangerang sebagai usaha 
pembentukan herd immunity atau kekebalan 
kelompok di tengah mewabahnya COVID-19. 
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TANGERANG (IM)- Se-
banyak 250 petugas kebersihan 
di Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan (DLHK) Ka-
bupaten Tangerang, Banten 
mendapat bingkisan berupa 
paket ikan segar dan olahan dari 
pemerintah daerah setempat.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Tangerang, Moch 
Maesyal Rasyid di Tangerang, 
mengatakan pemberian 500 kilo-
gram paket ikan ini dalam upaya 
membantu masyarakat terdam-
pak pandemi Covid-19. “Ini wu-
jud kepedulian Pemkab Tangerang, 
terutama Pak Bupati Tangerang, A. 
Zaki Iskandar kepada masyarakat 
di tengah pandemi yang berdam-
pak ke ekonomi rakyat menengah 
ke bawah,” katanya kemarin.

Sesuai dengan keinginan 
Bupati Tangerang, A. Zaki 
Iskandar, katanya, setiap hari di-
harapkan ada program bantuan 
melalui dinas yang menyasar 
langsung kepada masyarakat 
yang membutuhkan.

“Penyerahan ikan ini meru-
pakan salah satu pemulihan 

dampak ekonomi akibat pan-
demi, yang digagas Pemkab 
Tangerang,” tuturnya.

Kepala Dinas Perikanan Ka-
bupaten Tangerang, Jainudin me-
nambahkan saat ini ada 19 varian 
olahan ikan yang dilakukan oleh 
kelompok pembudi daya, dalam 
rangka meningkatkan nilai dan 
sektor perekonomian di tengah 
pendemi Covid-19.

“Kita meningkatkan sum-
ber daya manusia pembudi 
daya dan memberikan bantuan 
sarana, prasarana untuk men-
golah hasil budi daya ikan agar 
menjadi nilai tambah dan me-
ningkatkan ekonomi,” katanya.

Saat ini, pihaknya juga se-
dang mengembangkan produk 
olahan ikan, seperti bandeng 
presto, bandeng cabut duri, 
basi ikan, cendol ikan, hingga 
spageti dari ikan yang dapat 
dikonsumsi semua kalangan. 
“Saya harap program ini, kita 
gelontorkan terus dalam rangka 
meningkatkan kesehatan, eko-
nomi, dan memberdayakan 
masyarakat,” kata dia.  pp

Petugas Kebersihan di Kab. Tangerang
Mendapat Bingkisan Paket Ikan

Para kepala sekolah SMA di Kabupaten 
Tangerang menyambut baik segera di-
bukanya sekolah tatap muka itu. Namun 
Pemkab Tangerang, belum mengizinkan 
pihak sekolah, untuk melakukan pembe-
lajaran secara tatap muka terbatas kare-
na masih membutuhkan waktu untuk 
lakukan kajian mendalam.


