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Acara ritual bertajuk Larungan Agung 
Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
itu digelar sebuah perkumpulan bernama 
Yayasan Manunggal Rasa Kemanusiaan 
yang berasal dari Kabupaten Cilacap 
Jawa Tengah. Mereka sengaja datang ke 
 Pangandaran untuk melakukan ritual.

Ritual Larungan di Pantai
Pangandaran Dibubarkan

SUKABUMI (IM) -  
Petugas gabungan Satpol PP, 
TNI dan Polri Kabupaten 
Pangandaran membubarkan 
ritual larungan sesajen di seki-
tar pantai barat Pangandaran, 
Minggu (5/9).

Acara r i tual  ber ta juk 
Larungan Agung Menjaga Per-
satuan dan Kesatuan Bangsa 
itu digelar sebuah perkumpu-
lan bernama Yayasan Manung-
gal Rasa Kemanusiaan yang 
berasal dari Kabupaten Cilacap 
Jawa Tengah. Mereka sengaja 
datang ke Pangandaran untuk 
melakukan ritual.

Namun ritual baru ber-
langsung separuh jalan, petu-
gas datang membubarkan 
kegiatan itu. Alhasil beragam 
sesaji yang sudah disiapkan, 
batal dilarung ke laut.

Sesaji yang hendak mereka 
larung ke laut pun cukup ban-
yak. Ada nasi tumpeng besar 
dengan tinggi lebih dari 1 me-
ter, ada sayuran yang disusun, 
ada buah-buahan serta seekor 
kambing hidup.

Sekretaris Satpol PP Pan-
gandaran, Bangi menjelaskan 
pihaknya terpaksa membubar-
kan acara itu karena berkaitan 
dengan PPKM Covid-19 dan 
objek wisata pantai Panganda-
ran yang tengah melakukan uji 
coba pembukaan wisata.

“Acara ini bisa menarik 
perhatian wisatawan. Kami 
mengkhawatirkan menimbul-

kan potensi kerumunan yang 
lebih parah. Makanya kami 
melakukan tindakan pembuba-
ran,” kata Bangi.

Selain itu Bangi menegas-
kan kegiatan budaya itu tidak 
mengantongi izin resmi pelak-
sanaan kegiatan dari Pemkab 
Pangandaran.

“Ya tadi sempat beradu ar-
gumen, namun setelah diimbau 
melalui pengeras suara mereka 
akhirnya mau membubarkan 
diri,” kata Bangi.

Bangi juga mengakui ada 
kekecewaan dari pihak pelak-
sana kegiatan, tapi pihaknya 
terpaksa bertindak demi men-
jaga kondusifitas dan pen-
egakan aturan.

“Kekecewaan pasti ada, 
tapi sudah kami jelaskan 
situasinya dan mereka mau 
mengerti,” kata Bangi.

Heru Purnomo perwakilan 
dari penyelenggara ritual larun-
gan itu mengaku menerima 
keputusan petugas yang mem-
bubarkan ritual yang dilakukan 
kelompoknya. “Saya terima 
dan menghormati kebijakan 
dari pemerintah setempat,” 
kata Heru.

Heru menjelaskan pi-
haknya meng gelar r i tual 
larungan itu tujuannya untuk 
menjaga tradisi leluhur. “Seb-
etulnya tidak merugikan juga, 
kita hanya mengenang leluhur. 
Buat kebaikan Pangandaran 
juga sebenarnya,” kata Heru.
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TANGSEL (IM) - Se-
banyak 168 SMP di Tangerang 
Selatan (Tangsel) akan meng-
gelar pembelajaran tatap muka 
(PTM) terbatas mulai Senin 
(6/9). Jika dinilai berhasil, lang-
kah serupa juga akan diterap-
kan pada tingkat SD dan TK.

“Kalau PTM baru seba-
gian sekolah SD dan PAUD 
yang sudah siap. Tapi, kami 
dari Pemkot Tangsel men-
gutamakan dulu untuk SMP 
dulu,” ungkap Wakil Wali Kota 
Tangsel, Pilar Saga Ichsan, 
Sabtu (4/9).

Vaksinasi juga menjadi 
pertimbangan pelaksanaan 
PTM di Tangsel. Pilar me-
nyatakan, hampir 100 persen 
siswa tingkat SMP di Tangsel 
telah disuntik Covid-19.

“Kita uji coba ini yang 
SMP. Untuk yang SD sama 
PAUD mereka juga yang bela-
jar dari yang SMP ini. Karena 
vaksinasi belum kita lakukan 
buat anak-anak PAUD sama 
SD kan belum boleh. Jadi 
yang sudah divaksin hampir 
100 persen siswa SMP sudah 
tervaksin per hari ini yah, lapo-

Pendapatan Pedagang Pasar Lama
Meningkat di Masa PPKM Level 3

SMP di Tangsel Gelar PTM
Terbatas Mulai Senin Ini

TANGERANG (IM) 
- Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Level 3 telah diterapkan sejak 
seminggu terakhir di wilayah 
Tangerang Raya, salah satunya 
Kota Tangerang.

Di mana sebelumnya, 
wilayah yang dijuluki seribu 
jasa tersebut menerapkan 
PPKM level 4.

Hal tersebut berdampak 
langsung kepada pendapatan 
pedagang di kawasan kuliner 
Pasar Lama Tangerang.

Fikri, salah satu pedagang 
sosis bakar di kawasan Pasar 
Lama mengalami peningkatan 
pendapatan.

Di mana, sebelumya saat 
penerapan PPKM level 4 han-
ya mendapatkan Rp 400 ribu.

“Kalau sekarang pendapa-
tan bersih bisa sampai Rp 600 

ribu,” katanya, Sabtu (4/9).
Sementara, pendapatan di 

hari Sabtu dan Minggu bisa 
dua kali lipat dari hari biasa.

“Kalau malam Minggu 
kaya gini bisa sampai Rp 800 
ribu saya bawa pulang untung,” 
ujarnya. Selain Fikri, Denny 
pedagang telur gulung juga 
merasakan hal yang sama, 
di mana keuntungan yang 
didapat seminggu terakhir ini 
mengalami peningkatan.

“Lumayan lah buat be-
lakangan ini ada peningkatan 
dibandingkan pas PPKM level 
4,” ungkapnya.

Dari pantauan di lokasi, 
pengunjung kawasan kuliner 
Pasar Lama terlihat ramai.

Namun, para pengunjung 
tetap mematuhi protokol kes-
ehatan dengan menggunakan 
masker. pp

ran dari Kadis Pendidikan,” 
ungkap dia. Jika pelaksanaan 
PTM terbatas bagi siswa SMP 
berjalan baik, maka hal serupa 
diberlakukan untuk siswa TK/
PAUD dan SD.

“Jadi kita coba dulu untuk 
SMP, nanti SD dan PAUD me-
nyusul. Mereka memerhatikan 
pengalaman SMP. Jadi kemarin 
kebijakan Pak Wali Kota coba 
belajar dulu dari SMP. Kalau 
SMP sudah berjalan baik, baru 
mereka dibuka untuk SD dan 
Paud,” jelasnya.

Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Tangsel 
juga sudah menetapkan pelak-
sanaan PTM terbatas untuk 
jenjang PAUD, TK dan SD ke-
mungkinan akan dilaksanakan 
pada 13 September 2021.

Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kota Tang-
sel, Taryono menyatakan, 
ada 685 sekolah dari jenjang 
PAUD, TK, SD dan SMP 
di Tangsel yang dinyatakan 
siap untuk menggelar PTM 
terbatas. “Rincianya 168 SMP, 
309 SD, dan 208 jenjang TK,” 
terangnya. pp

Dia mengatakan pihaknya 
sudah sering melakukan ke-
giatan larungan, namun baru 
kali ini menemui kendala atau 
dibubarkan petugas. “Mungkin 
tahun depan kami mau ker-
jasama dengan dinas pariwisata 
setempat,” kata Heru.

Setelah dibubarkan Heru 
dan kawan-kawan kemudian 
mengemasi barang mereka ter-
masuk ragam sesaji berukuran 
besar itu. “Belum tahu ini mau 
pindah kemana,” kata Heru.

Sementara itu sebelum 
dibubarkan petugas, ritual ini 
sempat menarik perhatian 
wisatawan dan warga seki-

tar. Pasalnya acara larungan 
semacam itu jarang terjadi di 
Pangandaran.

Kehadiran seorang perem-
puan bermahkota dan memakai 
kostum Nyai Ratu Kidul juga 
menjadi daya tarik. Warga juga 
penasaran dengan prosesi pelar-
ungan seekor kambing hidup.

Tapi karena dibubarkan 
petugas, sesaji dibawa pulang 
kembali dan kambing hanya 
sepintas di bawa ke tepi pantai.

Prosesi pelarungan ini 
juga diwarnai oleh tahapan 
layaknya upacara. Ada ritual 
menyanyikan lagu kebangsaan 
Indonesia Raya, pembacaan 

teks Pancasila, pembacaan 
pembukaan UUD 1945 dan 
pembacaan Sumpah Palapa. 
Tapi belum sempat pelarungan 
rampung, petugas terlanjur 
melakukan pembubaran.

Awalnya petugas melaku-
kan pembubaran secara per-
suasif, tapi diabaikan oleh 
peserta ritual. Mereka terus 
melanjutkan rangkaian acara.

Akhirnya petugas mem-
berikan imbauan melalui 
pengeras suara. Suara imbauan 
yang nyaring rupanya meng-
ganggu khidmat acara hingga 
akhirnya mereka membubar-
kan diri. pur

GOWA (IM) - Masyarakat 
diminta untuk memberikan 
informasi kepada pihak yang 
berwenang seperti kepolisian, 
tokoh agama, dan tokoh adat, 
jika ditemukan adanya penga-
nut aliran sesat di wilayahnya. 
Peristiwa yang terjadi di Bone, 
Sulawesi Selatan, dapat dijadi-
kan pelajaran bagi masyarakat 
untuk dapat saling menjaga 
lingkungan.

“Peristiwa yang terjadi di 
Bone dapat dijadikan pelajaran 
bagi masyarakat untuk dapat 
saling menjaga lingkungan dan 
memberikan informasi kepada 
pihak yang berwenang, seperti 
kepolisian, tokoh agama, dan 
tokoh adat jika ditemukan 
adanya penganut aliran sesat,” 
kata Anggota Komisi III DPR 
RI, Andi Rio Padjalangi dalam 
keterangannya, Minggu (5/9).

Permintaan Andi itu ter-
kait aksi ibu kandung berini-
sial H yang tega menganiaya 
yang mengarah kepada pem-
bunuhan kepada anaknya 
sendiri yaitu AP (6) dengan 
mencongkel salah satu matan-
ya. Aksi tersebut diduga dilaku-
kan dengan melibatkan ayah 
kandung AP, nenek, kakek, 
dan paman AP dengan turut 
serta membantu memegang 
AP untuk proses ritual aliran 
sesat yang dipelajari pihak 
keluarganya.

Andi Rio menilai, per-
an Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) di Sulawesi Selatan 
harus dapat berani dalam me-
nindak, agar tidak ada lagi 
masyarakat yang terpengaruh 
dan mudah masuk dalam aliran 
pesugihan tersebut. “Peran 
tokoh agama dan masyarakat 
harus dikedepankan dalam 

memberikan edukasi, baik dari 
sisi agama dan hal lain, jangan 
sampai masih ada keluarga 
yang melakukan ritual-ritual 
pesugihan yang tentunya ma-
suk dalam kategori aliran sesat 
yang dapat membahayakan,” 
ujarnya.

Dia mengatakan, kondi-
si pandemi mempengaruhi 
psikologis seseorang yang me-
nyebabkan mudahnya masuk 
dan terpengaruh untuk masuk 
dalam ajaran atau aliran sesat 
pesugihan yang didasari dari 
dampak yang beragam, seperti 
ekonomi dan latar pendidikan 
yang rendah.

Andi Rio menduga, para 
terduga pelaku melakukan 
ritual tersebut karena ingin 
kaya dan terimpit masalah 
ekonomi. Namun, apa pun 
alasannya tentunya tidak dapat 
dibenarkan terlebih melakukan 
aksi keji dan biadab terhadap 
anaknya sendiri.

“Pemerintah dalam hal 
ini perlu turun tangan dalam 
menyelesaikan maraknya 
ritual pesugihan yang dapat 
memberikan halusinasi un-
tuk melakukan pembunuhan, 
karena tidak hanya terjadi di 
wilayah Gowa saja melainkan 
banyak terjadi akhir akhir ini di 
sejumlah daerah,” katanya pula.

Selain itu, dia meminta, pi-
hak kepolisian di wilayah Gowa 
dapat memberikan sanksi tegas 
terhadap para terduga pelaku 
yang telah melakukan aksi keji 
tersebut. Andi Rio juga me-
minta, Polri dan Komisi Per-
lindungan Anak Pemerintah 
Daerah Gowa dapat melaku-
kan “trauma healing” kepada 
korban agar jangan sampai ter-
jadi gangguan psikologis. pra

Ikuti Aliran Sesat Pesugihan,
Ibu di Bone Aniaya Anaknya

ALUN-ALUN RANGKASBITUNG MASIH DITUTUP
Anak-anak menaiki sepeda di depan Alun-alun Rangkasbitung, Lebak, Banten, Minggu (5/9). Meskipun Kabupaten Lebak 
turun ke PPKM level 2, tapi alun-alun Rangkasbitung yang biasa dijadikan masyarakat untuk kegiatan car free day (CFD) 
saat hari Minggu tersebut masih ditutup bagi umum. 

IDN/ANTARA

PELAKSANAAN TES SKD CPNS DI PALEMBANG
Petugas memverifikasi peserta tes Seleksi 
Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) di lokasi ujian The Sultan Convention 
Center, Sumsel, Minggu (5/9). SKD CPNS dan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) guru dan non guru untuk penempatan 
instansi pemerintah daerah di Sumatera Selatan 
ini diikuti oleh 87.407 orang dan digelar mulai 4 
September - 18 Oktober 2021 dengan menerap-
kan protokol kesehatan.

IDN/ANTARA

Pengangguran di Desa Lemo, Diberi
Bantuan UMKM Berdagang Takoyaki

TANGERANG (IM) 
-   Sejumlah warga yang 
menganggur di Kampung 
Kulon, Desa Lemo, Kecata-
man Teluknaga, Kabupaten 
Tangerang, Banten diberi ban-
tuan untuk membuka usaha 
berdagang takoyaki.

UMKM ini  diberikan 
oleh Koperasi Jasa Jaringan 
Pendamping Kebijakan Pem-
bangunan (JPKP).

Dengan modal  usaha 
sebesar Rp 525 ribu, nanti-
nya warga akan diberikan 
pelatihan membuat takoyaki 
dan dipinjamkan alat untuk 
berjualan.

“Jadi warga nanti kami 
ajarin cara membuat takoyaki, 
namun semua bahan baku 
sudah kami siapkan. Mulai 
dari tepung, saos, topping dan 
peralatan untuk berjualan juga 
sudah kami sediakan,” kata 
Budi Sukoco, Kabid Ekonomi 
Kopeasi dan Perdagangan 
JPKP Pusat, Minggu (5/9).

Budi menjelaskan, bahan 
baku yang digunakan untuk 
membuat takoyaki ini beda 
dengan pedagang takoyaki 
lainnya.

Pasalnya, bahan yang digu-
nakan ini merupakan tepung 
olahan yang sudah dicampur 
dengan ikan cakalang asap.

Sehingga menciptakan cita 
rasa yang lebih nikmat.

“Tepung ini sudah tidak 
perlu ditambah perasa lagi 
karena sudah dicampur dengan 
bumbu-bumbu dan olahan 
ikan cakalang asap. Sehingga 
ibu-ibu di sini hanya tinggal 
menambahkan air dan telur 
sesuai dengan takarannya,” 
jelasnya.

Selain bahan baku dan 
alat, lanjut Budi, JPKP juga 
meminjamkan gerobak siap 
pakai untuk warga yang siap 
berjualan takoyaki ini.

“Gerobaknya pun kami 
pinjamkan. Hal itu bertujuan 
agar warga bisa langsung mulai 
berjualan dan mulai mendapat-
kan penghasilan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan 
Desa Lemo, Iip Aptiyani yang 
hadir pada saat pelatihan ber-
harap dengan adanya batuan 
UMKM ini perekonomian 
warganya bisa terbantu.

“Dengan adanya pelati-
han dan bantuan dari JPKP 
dihatapkan dapat membantu 
perekonomian warga khusus-
nya di tenag pandemi ini. Dan 
semoga tiga warga yang sudah 
mendapat pelatihan ini bisa 
menjadi vontoh bagi warga 
lain untuk mulai berusaha,” 
pungkasnya. pp

REST AREA GEOPARK SILOKEK
Pengunjung menikmati fasilitas jalan di atas sawah kawasan Rest Area Geopark 
Silokek, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Minggu (5/9). Pemerintah 
daerah bersama Kelompok Sadar Wisata mengembangkan wisata Rest Area 
sebagai pendukung kawasan Geopark Silokek Ranah Minang. 

IDN/ANTARA

Pemkab Lebak Bangkitkan Petani
Milenial Penuhi Pangan dan Ekonomi

LEBAK (IM) - Pemerin-
tah Kabupaten Lebak, Banten 
membangkitkan petani mile-
nial untuk memaksimalkan 
pengelolaan potensi pertanian 
guna memenuhi produksi pan-
gan dan peningkatan ekonomi 
masyarakat di daerah itu. 

Kepala Dinas Pertanian Ka-
bupaten Lebak Rahmat Yuniar 
di Lebak, Sabtu, menyatakan 
pemerintah daerah hingga kini 
membina dan memberdayakan 
petani milenial agar usaha mer-
eka dibidang pertanian mampu 
meningkatkan produksi pangan 
untuk menopang perekonomian 
masyarakat. 

Pemerintah daerah juga 
cukup besar perhatian ter-
hadap petani milenial dengan 
memberikan bantuan program 
lumbung pangan masyarakat 
(LPM) berbentuk peralatan 
pengelolaan hasil panen. 

Selama ini, kata dia, kelebi-
han usaha pertanian itu tidak 
terdampak pandemi Covid-19. 

Sebag ian besar  mata 
pencaharian masyarakat Ka-
bupaten Lebak petani, namun 
persoalanya kini banyak usia 
petani sudah berusia lanjut.

Kehadiran petani milenial 
usia 20 sampai 45 tahun itu, 
kata dia, tentu sebagai generasi 
penerus pertanian agar men-
jadikan daerah ini lumbung 
pangan.

Di samping itu juga pen-
ingkatan ekonomi masyarakat 
sehingga bisa menyerap lapan-

gan pekerjaan. 
“Kami membina petani 

milenial itu menjalin kerja sama 
dengan Pusat Pelatihan Mana-
jemen dan Kepemimpinan 
Pertanian (PPMKP) Ciawi,” 
katanya menjelaskan. 

Menurut dia, jumlah petani 
milenial di Kabupaten Lebak 
tercatat 350 orang dan mereka 
mengembangkan usaha sektor 
pertanian pangan, hortikultura, 
palawija, perkebunan dan pe-
ternakan. 

Keberadaan petani milenial 
di Kabupaten Lebak kini tum-
buh dan berkembang, bahkan 
mereka di antaranya meraih 
keberhasilan, seperti Rohmat 
(35) telah menjadi duta pet-
ani yang mampu ekspor gula 
semut ke mancanegara.

Begitu juga Herman (35) 
seorang duta petani dapat 
memenuhi kebutuhan telur 
unggas hingga Banten dan 
DKI Jakarta. “Kami minta pet-
ani milenial menjadikan peng-
gerak ekonomi masyarakat, 
sehingga mampu mengatasi 
kemiskinan ekstrem,” katanya 
menjelaskan.

Ia mengatakan, selama ini 
para petani milenial memiliki 
keunggulan pada teknologi 
pertanian dan Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang me-
madai.

Kebanyakan petani mile-
nial di Kabupaten Lebak para 
alumni magang di Jepang dan 
mereka berinovasi serta man-

diri dalam pengembangan 
usaha pertanian.

Selain itu juga mereka bisa 
mengembangkan pemasaran 
melalui digitalisasi jaringan 
aplikasi internet. 

“Kami optimistis petani 
milenial itu mampu menyum-
bangkan kedaulatan pangan, 
“ ujarnya. 

Ketua Komunitas Petani 
Milenial Kabupaten Lebak, 
Ucu Juhroni, mengatakan 
pihaknya mengapresiasi pet-
ani milenial karena mereka 
mampu memproduksi pangan 
juga peningkatan ekonomi 
masyarakat.

Petani milenial di sini 
mengembangkan pertanian 
tersebut, selain di lahan milik 
sendiri juga difasilitasi oleh 
pemerintah daerah untuk me-
manfaatkan lahan Perum Per-
hutani dan Perusahaan Swasta.

Sebagian petani milen-
ial itu sudah mampu mem-
produksi komoditas pangan, 
hortikultura jenis tanaman sa-
yur-sayuran dan buah-buahan 
serta palawija jenis jagung dan 
umbi-umbian.

Selain itu juga produksi 
gula semut dan gula aren serta 
minuman jahe hingga ekspor 
ke mancanegara. 

“Kami melihat peluang 
usaha pertanian cukup besar 
untuk mendongkrak pendapa-
tan ekonomi yang bisa me-
ningkatkan kesejahteraan,” 
ujarnya. pra


