
Pemerintah Kota Tangerang masih  
menunggu instruksi dari Pemerintah 
Provinsi Banten terkait waktu pelaksanaan 
pembelajaran tatap muka (PTM). Wakil 
Wali Kota Tangerang, Sachrudin menutur-
kan, saat ini pihaknya masih terus melaku-
kan kesiapan menyongsong PTM.

IKUT VAKSINASI COVID‐19 MASSAL

Pelajar di Kota Tangerang
Berharap PTM Segera Terlaksana

TANGERANG (IM)- Se-
banyak 8.632 pelajar SMP dan 
SMA mengikuti vaksinasi massal 
Covid-19 di Pusat Pemerintahan 
Kota (Puspemkot) Tangerang, 
Rabu (1/9). Vaksinasi massal 
dilakukan guna menunjang 
penerapan pembelajaran tatap 
muka (PTM) yang akan digelar 
di Kota Tangerang.

Pelajar SMPN 4 Tangerang, 
Aldi, mengaku tidak takut 
mengikuti vaksinasi massal itu. 
Dia justru antusias untuk disun-
tik vaksin menggunakan Pfi zer. 
“Enggak takut ya, soalnya ini 
kan biar buat nanti (skema) 

belajar di sekolah, jadi semangat, 
terus senang aja sekarang akh-
irnya disuntik,” paparnya saat 
ditemui usai divaksinasi, Rabu.

Aldi mengaku sudah bosan 
mengikuti pembelajaran via dar-
ing (online). Pasalnya, jika belajar 
dari rumah, dia tak bisa bertemu 
dengan teman-temannya. “Ya 
semoga aja belajar yang di seko-
lah itu nanti bisa benar-benar 
jadi,” harap Aldi.

Siswa lain yang juga divak-
sinasi, Raihan, turut berharap 
bahwa PTM dapat segera 
dilaksanakan. Oleh karena 
itulah Raihan memilih untuk 

disuntik vaksin. “Udah eng-
gak sabar mau ketemu temen 
di sekolah nanti kalau emang 
bisa,” katanya. Selama durasi 
observasi usai divaksinasi, dia 
mengaku tidak merasakan efek 
samping atau gejala apa pun.

Setelah menjalani obser-
vasi, Raihan langsung pulang 
bersama kedua orangtuanya 
yang menunggu di luar Pus-
pemkot Tangerang. “Ini eng-
gak ngerasa apa-apa. Habis 
nunggu ini nanti mau langsung 
pulang aja,” tuturnya.

Anggraini, seorang calon 
peserta vaksinasi, mengaku 
belum bisa disuntik vaksin Co-
vid-19 karena tensi darahnya 
rendah. “Iya ini saya enggak 
bisa divaksin. Tadi ada suster 
bilang tensi darahnya masih 
rendah. Jadi harus nunggu dulu 
15-20 menit-an,” paparnya.

Walau belum bisa divak-
sinasi, dia berharap bahwa 
skema belajar di sekolah dapat 
segera terlaksana. “Saya mau-
nya ya belajar di sekolah, tatap 
muka gitu. Udah lama enggak 

ketemu guru sama temen-
temen dan ngerasain belajar di 
kelas,” ucap Anggraini di lokasi 
yang sama.

Plt Kepala Dinas Kesehat-
an (Dinkes) Kota Tangerang, 
Dini Anggraeini sebelumnya 
berujar, pihaknya berkoordi-
nasi terlebih dahulu dengan 
Dinas Pendidikan (Dindik) 
Kota Tangerang berkait pen-
dataan calon penerima vaksin 
Covid-19. “Kita sebelumnya 
briefi ng dulu dengan Dindik 
dan OPD (organisasi perang-
kat daerah) terkait. Dari Dindik 
minta mereka pakai seragam 
supaya gampang identifi kasin-
ya,” papar Dini, Rabu.

Pihaknya kemudian akan 
mengevaluasi kegiatan vaksinasi 
massal hari ini guna menyiapkan 
kegiatan serupa pada Kamis 
(2/9) ini. Adapun vaksinasi 
massal pelajar yang akan digelar 
Kamis juga akan dilaksanakan di 
Puspemkot Tangerang.

 
Tunggu Instruksi Gubernur

Sementara itu, Pemerintah 

Kota Tangerang menung-
gu instruksi dari Pemerintah 
Provinsi Banten terkait waktu 
pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka (PTM). Wakil Wali 
Kota Tangerang, Sachrudin 
menuturkan, saat ini pihaknya 
masih terus melakukan kesia-
pan menyongsong PTM.

“Sekarang kita sedang 
persiapkan, kita juga tunggu 
instruksi dari gubernur,” kata 
Sachrudin melalui rekaman 
suara, Rabu (1/9).

Dia menuturkan, salah 
satu kesiapan yang digencarkan 
adalah vaksinasi bagi pelajar 
berusia 12 hingga 18 tahun yang 
ada di Kota Tangerang. Terbaru, 
pada hari ini, Rabu (1/9), Pem-
kot Tangerang menyuntikkan 
vaksin jenis Pfi zer kepada lebih 
dari 8.000 pelajar. Ditargetkan 
dalam dua hari, yakni 1 Septem-
ber hingga 2 September, ada 16 
ribu pelajar yang divaksin.

“Pelaksanaan vaksin ini juga 
dalam rangka pelaksanaan PTM 
yang akan kita laksanakan dalam 
waktu dekat,” terangnya.  pp

BANTUAN TABUNG OKSIGEN UNTUK RS RUJUKAN COVID-19
Wali Kota Serang Syafrudin (kiri) disaksikan staff  secara simbolis menerima bantuan tabung oksigen dari Wakil Ketua KADIN 
(Kamar Dagang dan Industri Indonesia) Banten Amir Hamzah (kedua kanan) di Serang, Banten, Rabu (1/9). Bantuan ditujukan 
untuk meringankan beban rumah sakit rujukan yang masih merawat pasien COVID-19. 

IDN/ANTARA
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TANGERANG (IM)- Tiga 
orang anak perempuan dik-
abarkan tenggelam di sebuah 
kubangan galian pasir di Kam-
pung Sawah Dalam, Kecamatan 
Pinang, Kota Tangerang. Satu 
di antaranya meninggal dunia di 
tempat kejadian perkara (TKP).

Kapolsek Pinang, Iptu Tapril 
menuturkan, insiden tersebut 
terjadi pada Selasa (31/8) petang. 
Pihak kepolisian mendapat lapo-
ran ada anak yang tenggelam dan 
langsung melakukan olah TKP. 
Anak-anak itu adalah berinisial I, 
N, dan A yang merupakan teman 
sebaya berusia sekitar 10 tahun.

Berdasarkan hasil olah TKP, 
sebelum insiden terjadi, seorang 
saksi yang berada dari jarak seki-
tar 15 meter dari TKP menyadari 
keberadaan mereka. Saat saksi 
menanyakan  aktivitas anak-anak 
itu di dekat galian pasir, mereka 
menjawab tengah bermain.

“Sekitar 10 menit kemudian, 
begitu saksi menoleh ke belakang 
melihat ke kubangan itu, dilihatnya 
tiga anak itu sudah pada tenggelam, 
melambai-lambaikan tangan. Akh-
irnya saksi berteriak meminta per-
tolongan warga,” tutur Tapril saat 
dikonfi rmasi, Rabu (1/9).

Sejumlah warga mengevakuasi 
anak-anak tersebut dan melaku-
kan upaya pertolongan pertama. 
Namun, satu di antaranya tidak 
tertolong, yakni anak berinisial I. 
Sementara dua anak lainnya, yakni 
N dan A dalam kondisi kritis.

“Anak inisial I meninggal, A 
kritis, dan N juga kritis. Ketiganya 
dibawa ke Puskesmas Panung-
gangan. Yang meninggal malam 
itu langsung dimakamkan, untuk 
N dirawat ke RSUD Tangerang 
Kota, dan untuk A dirawat di 
rumah karena kondisinya tidak 
begitu parah,” ujar dia.

Tapril mengatakan, menurut 
keterangan warga, kubangan 
galian pasir tersebut memiliki 
kedalaman hingga 4 meter. Na-
mun, kemungkinan anak-anak 
tidak mengetahuinya. Oleh se-
bab itu, dia mengimbau warga 
sekitar agar selalu mengawasi 
anak-anaknya.

Tapril menambahkan, pi-
haknya berkoordinasi dengan 
pihak kelurahan dan kecamatan 
untuk menindaklanjuti kejadian 
tersebut dengan menginstruk-
sikan pemilik lahan galian pasir 
agar memberi tanda peringatan 
di sekitar lokasi.  pp

Tiga Anak Tenggelam di
Galian Pasir, Satu Tewas  
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TANGERANG (IM)-  
Pandemi Covid-19 tidak men-
jadi halangan masyarakat untuk 
menggelar pernikahan. Selain 
penerapan protokol kesehatan 
dalam proses pernikahan, Kan-
tor Kementerian Agama (Ke-
menag) Kabupaten Tangerang 
mewajibkan untuk para mem-
pelai membawa surat vaksin 
beserta hasil tes PCR.

Kepala Kantor Kemenag 
Kabupaten Tangerang, Dedi 
Mahfudin mengatakan, calon 
pengantin baru diwajibkan 
sudah melaksanakan vaksinasi 
Covid-19. Baik dosis pertama 
maupun kedua.

Ia menegaskan, pernika-
han yang digelar di kantor 
agama menerapkan protokol 
kesehatan (prokes) yang ketat 
sesuai dengan ketentuan dalam 
penerapan pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) darurat. Yakni, hanya 
lima orang yang hadir dengan 
menjaga jarak, memakai masker 
dan menghindari kerumunan.

“Tidak hanya sudah vaksin 
Covid-19. Tetapi juga harus me-
nyertakan surat bebas dari Co-
vid-19 ketika akan akad nikah. 
Baik yang swab antigen maupun 
PCR. Imbauan ini disampaikan 
kepada warga yang mendaftar di 
kantor urusan agama (KUA),” 
katanya, Rabu, (1/9).

Ia menuturkan, bagi calon 
pengantin baik pria atau wani-

ta, vaksinasi Covid-19 sangat 
diwajibkan. Hanya saja, ada 
penyesuaian dengan ketersedi-
aan vaksin di daerah. Dia juga 
mengatakan, dari semua calon 
pengantin masih ada beberapa 
calon mempelai yang belum 
mendapat vaksinasi.

“Vaksinasi ditujukan den-
gan sertifikat. Kita verifikasi 
sertifi katnya. Kalau vaksinasi 
bagi calon pengantin disesuai-
kan dengan keberadaan dosis 
vaksin karena ada beberapa 
periode persediaan vaksin me-
nipis,” katanya.

Sementara, Kepala Seksi 
Binamas Islam Kemenag Ka-
bupaten Tangerang, Hariri men-
gungkapkan, wilayah yang pal-
ing banyak pengantin baru di 
Kabupaten Tangerang yakni 
di Kecamatan Pasar Kemis. Ia 
mengungkapkan, bagi calon pen-
gantin yang nikah pada periode 
sebelum Juli tidak harus meny-
ertakan keterangan swab antigen.

“Paling banyak di Keca-
matan Pasar Kemis dengan 784 
pengantin baru. Data ini selama 
Januari hingga Juli. Untuk calon 
pengantin yang akan nikah dari 
penetapan PPKM darurat wajib 
menyertakan swab antigen mau-
pun PCR,” pungkasnya.

Berdasarkan data dari 
Kan tor Kemenag Kabupaten 
Tangerang tercatat pengantin 
baru hingga periode Juli men-
capai 10.927 orang.  pp

Mau Nikah Dimasa Pandemi, Pastikan
Calon Pengantin Sudah Divaksinasi

SERTIFIKAT VAKSIN DI TEMPAT WISATA
Pengunjung menunjukkan sertifi kat vaksin COVID-19 yang ada di telepon 
genggamnya, di Museum Multatuli, Lebak, Banten, Rabu (1/9). Sertifi kat 
vaksinasi COVID-19 resmi diberlakukan sebagai syarat untuk pengunjung 
yang ingin berwisata di Kabupaten Lebak. 

IDN/ANTARA

CIPUTAT (IM)- Sebanyak 
611 penyandang disabilitas di 
Kota Tangerang Selatan (Tang-
sel), Banten telah divaksinasi Co-
vid-19. Saat ini, stok vaksin untuk 
kalangan tersebut masih tersedia 
cukup banyak, sehingga masih 
bisa mendaftar untuk divaksin.

Kepala Seksi Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit Tidak 
Menular (P2PTM) dan Kesehatan 
Jiwa Dinas Kesehatan Tangsel, 
Evi Puji Lestari menuturkan, 
pihaknya menerima stok vaksin 
sinopharm yang diterima dari 
Dinas Kesehatan Provinsi Banten 
sebanyak 942 untuk tiap dosis, 
sehingga terdapat stok sebanyak 
1.884 dosis vaksin.

“Berdasarkan ketersediaan 
vaksin sinopharm yang sudah ter-
capai dilaksanakan sebanyak 611 
orang, jadi baru tercapai sekitar 
65 persen,” kata Evi,Rabu (1/9).

Dengan demikian stok vaksin 
sinopharm di Dinkes Tangsel un-
tuk dosis satu masih tersisa sekitar 
300 an vaksin. Dia mengimbau 
keluarga atau wali dari penyandang 
disabilitas agar melaporkan dan 
mendaftarkan mereka untuk dapat 

Ratusan Disabilitas di Tangsel
Sudah Divaksinasi Covid-19

segera divaksin.
Dia menambahkan, untuk 

dapat menyasar lebih banyak dis-
abilitas untuk disuntik vaksin, Evi 
menyebut pihaknya melakukan 
upaya jemput bola dengan cara 
door to door.

“Karena kondisi disabilitas 
yang tidak memungkinkan di-
lakukan massal, maka petugas 
puskesmas melakukan door 
to door, walaupun sebetulnya 
layanan untuk vaksin sinoprham 
tetap ada layanan di semua pusk-
esmas se-Kota Tangsel,” jelasnya.

Evi memastikan, meskipun 
penyandang disabilitas tersebut 
belum mempunyai nomor induk 
kependudukan (NIK), pihaknya 
tetap akan memberikan vaksin 
kepada mereka.

“Kami tidak membeda-beda-
kan. Ada juga kami melaksanakan 
vaksin terhadap disabilitas yang 
mereka belum mempunyai NIK. 
Bagi yang tidak mempunyai 
NIK tetap kita vaksin dan untuk 
selanjutnya kami menyampaikan 
ini kepada Dukcapil untuk di-
lakukan perekaman KTP-el ke 
rumahnya,” terangnya.  pp

TANGERANG (IM)- Di-
nas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Tangerang menunda pelaksa-
naan vaksinasi Covid-19 massal 
untuk mahasiswa di wilayah 
itu. Mulanya, mahasiswa di 
Kota Tangerang diwacanakan 
menerima vaksin pada 31 Agus-
tus-1 September 2021. Namun, 
vaksinasi massal itu harus di-
tunda dan akhirnya digelar pada 
1-2 September 2021, dengan 
sasaran pelajar SMP dan SMA 
di Kota Tangerang.

Plt Kepala Dinkes Kota 
Tangerang, Dini Anggraeini 
berujar,  pihaknya tengah 
menunggu pendataan jumlah ma-
hasiswa yang belum divaksin dari 
Dinas Pendidikan (Dindik) Kota 
Tangerang. “Ini, mahasiswa, kita 
masih nunggu data dari Dindik,” 
ucapnya saat ditemui di Pusat 
Pemerintahan Kota (Puspemkot) 
Tangerang, Rabu (1/9).

Dia  mengungkapkan , 
Dinkes Kota Tangerang hanya 
bertugas dalam hal medis, yaitu 
pemberian vaksinasi Covid-19 
dan tidak melakukan pendataan 
terhadap para mahasiswa. “Jadi, 
sasaran vaksinasi kita minta ke 
Dindik untuk meminta infor-
masi ke perguran tinggi terkait 
berapa mahasiswa yang belum 
tervaksin,” papar Dini.

Meski demikian, menurut 
dia, banyak mahasiswa di Kota 
Tangerang yang telah mengikuti 
vaksinasi secara mandiri melalui 
puskesmas atau sentra vaksinasi 

lain di wilayah tersebut. “Um-
umnya kalau mahasiswa sudah 
ikut divaksin di sentra vaksin 
atau puskesmas,” katanya.

Ketua Asosiasi Perguruan 
Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) 
Wilayah Banten, Abas Sunarya 
sebelumnya berujar, dari total 
53.000 mahasiswa dan dosen 
di 29 universitas swasta di Kota 
Tangerang, sebanyak 70-80 pers-
en di antaranya telah divaksinasi.

“Sisanya kurang lebih 20-30 
persen belum (divaksin). Dosen 
rata-rata sudah dua kali. Banyak 
yang mahasiswa sudah sekali 
(divaksin), tapi ada juga yang be-
lum,” kata Abas, Selasa. Meski 
masih ada siswa dan dosen yang 
belum divaksin, universitas 
swasta di Kota Tangerang telah 
diizinkan untuk menerapkan 
skema pembelajaran tatap muka 
(PTM) mulai Rabu ini.

Di satu sisi, universitas 
swasta tidak diperkenankan 
menggelar simulasi PTM untuk 
seluruh mata kuliah. Beberapa 
bentuk pembelajaran yang bo-
leh dilaksanakan secara lang-
sung adalah kelas praktikum dan 
bimbingan tugas akhir (skripsi, 
tesis, dan lainnya). Di dalam 
satu kelas praktikum maksimal 
hanya ada 1/3 mahasiswa. Un-
tuk kelas biasa, pembelajaran 
teori, masih harus menerapkan 
belajar secara daring (online). 
“Yang paling utama itu kelas 
praktik. Kalau kelas teori (se-
cara) online,” ucap Abas.  pp

Dinkes Tangerang Tunda Vaksinasi
Mahasiswa, Tunggu Data Dindik

MATRAS PERMAINAN INOVASI MAHASISWA
Mahasiswa menunjukkan cara kerja matras 
permainan elektronik hasil inovasinya di gedung 
Sastra Universitas Malang, Jawa Timur, Rabu 
(1/9). Matras permainan elektronik yang diberi 
nama FELA Playmat tersebut dibuat sebagai 
media pembelajaran bagi anak pra sekolah 
umur tiga hingga enam tahun agar lebih mudah 
memahami kosakata bahasa Indonesia-Inggris. 

IDN/ANTARA

LEBAK (IM)- Pemerintah 
Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten memberikan santunan 
kepada ahli waris korban me-
ninggal dunia karena Covid-19, 
dari kalangan warga miskin Rp5 
juta per kepala keluarga.

“Penyaluran bantuan itu 
guna menopang kehidupan 
keluarga mereka,” kata Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten Lebak 
Eka Darmana Putra di Lebak, 
Rabu(1/9).

Ia menjelaskan program 
santunan itu wujud kepedulian 
pemkab setempat terhadap ke-
luarga yang ditinggal karena 
pandemi virus corona baru terse-
but. Ia mengharapkan penerima 
santunan dapat memanfaatkan 
bantuan itu dengan baik untuk 
kelangsungan hidup sehari-hari, 
misalnya sebagai modal usaha 
berjualan aneka makanan.

“Kami berharap santunan 
uang korona Rp5 juta itu diman-
faatkan sebaik-baiknya,” katanya.

Hingga saat ini, kata dia, 38 ke-
pala keluarga yang merupakan ahli 
waris korban Covid-19 di daerah 
itu telah menerima santunan me-
lalui rekening bank masing-masing, 
sedangkan 20 KK lainnya masih 
dalam proses pengajuan.

Ia menjelaskan proses 
pengajuan santunan tersebut, 

melalui pemerintah desa dan 
kelurahan kepada Dinas Sosial 
setempat.

Calon penerima santunan, 
kata dia, harus benar-benar dari 
kalangan keluarga miskin dan 
ada bukti keterangan dari Dinas 
Kesehatan tentang korban atau 
keluarganya meninggal dunia 
karena Covid-19.

Ia mengatakan pada 2020, 
ahli waris korban meninggal du-
nia karena Covid-19 menerima 
santunan Rp15 juta per KK 
dari Kementerian Sosial. Tetapi, 
program itu telah dihentikan 
Menteri Sosial Tri Rismaharini 
untuk selanjutnya dialihkan ke 
bentuk bantuan yang lain.

 “Kami menyalurkan ban-
tuan santunan warga korban 
meninggal korona itu hanya 
melanjutkan dari Kementerian 
Sosial, “ kata Eka.

 Sejumlah ahli waris korban 
meninggal dunia karena Covid 
-19 di daerah itu merespons 
positif  kepedulian pemkab 
setempat melalui pemberian 
santunan tersebut.

“Kami gunakan dana san-
tunan itu untuk kebutuhan 
hidup dan usaha kecil-kecilan, 
“ kata Aminah, seorang warga 
Rangkasbitung, Kabupaten 
Lebak.  pra

Pemkab Lebak Santuni Ahli Waris
Korban Meninggal Akibat Covid-19

Raperda Pemerintahan Desa Adat
di Provinsi Banten Segera Dibentuk

SERANG (IM)- Pemprov 
Banten mengajukan Rancan-
gan Peraturan Daerah (Rap-
erda) tentang pemerintahan 
desa adat dalam rapat pari-
purna DPRD Provinsi Banten, 
Selasa, (31/8) kemarin.

Seusai mengikuti paripurna 
Wakil Gubernur Banten, An-
dika Hazrumy mengatakan 
urgensi Raperda itu sangat pent-
ing dibentuk untuk menjaga 
lingkungan dan kelestarian desa 
adat yang ada di Provinsi Banten.

“Di Provinsi Banten, kebu-
tuhan akan adanya pengaturan 
tentang Pemerintahan Desa 
Adat sangat mendesak,” kat-
anya, Rabu (1/9).

Terkait itu, lanjut Andika, 
Pemprov Banten secara pro-
aktif  memandang perlu di-
lakukan langkah-langkah strat-
egis mengingat eksistensi ma-
syarakat desa adat di Provinsi 
Banten yang terbilang cukup 
banyak, khususnya di wilayah 
Kabupaten Lebak.

“Nantinya Perda tersebut 
dimaksudkan sebagai dasar dan 
pedoman bagi Kabupaten/
Kota yang akan menetapkan 
desa sebagai desa adat me-

lalui Perda masing-masing,” 
ujarnya.

Menurut Andika, Raperda 
itu bertujuan untuk menam-
pung aspirasi masyarakat adat 
serta mendorong terbentuknya 
desa adat dengan ruang ling-
kup mengatur tentang susu-
nan kelembagaan desa adat, 
mekanisme pengisian jabatan 
kepala desa adat, dan masa 
jabatan kepala desa adat.

“Raperda itu diharapkan 
dapat memberikan peluang 
yang baik terhadap desa-desa 
yang berkeinginan untuk men-
jadi desa adat dengan tetap 
mengedepankan kepentingan 
nasional dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia,” 
jelasnya.

Andika mengulas, sela-
ma proses amandemen UU 
32/2004 tentang Pemerintah-
an Daerah pada tahun 2014, 
eksistensi pemerintahan desa 
mendapat perhatian cukup luas.

Hasilnya, setelah mendapat 
masukan yang cukup besar dari 
berbagai elemen dan pemang-
ku kepentingan, eksistensi desa 
dan pemerintahan desa diatur 
secara terpisah dalam sebuah 

Undang-Undang, yaitu UU 
6/2014 tentang Desa dengan 
sejumlah perubahan mendasar 
yang dinilai sangat menggem-
birakan.

Perubahannya antara lain 
adanya pengakuan sebagai 
local self  community dengan 
mengadopsi asas rekognisi, 
subsidiaritas, dan keberagaman 
sebagai dasar dari pengakuan 
terhadap eksistensi hak asal-
usul masyarakat desa.

“Yang menjadi cikal bakal 
adanya klasifi kasi desa adat di 
samping desa dalam penger-
tian umum,” imbuhnya.

Secara khusus, kata Andi-
ka, dalam konteks pengakuan 
terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan desa adat, pasca 
diundangkannya UU 6/2014 
tentang Desa tersebut.

“Pemprov mendapatkan 
mandat untuk menyusun per-
aturan daerah yang mengatur 
aspek susunan kelembagaan 
desa adat, mekanisme pengi-
sian jabatan kepala desa adat, 
dan masa jabatan kepala desa 
adat sebagai dasar operasion-
alisasi dari status desa adat,” 
tutupnya.  pra


