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Pembangunan Jalan Tol Serang 
-  Panimbang dipastikan dapat 
 mempercepat Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) wilayah pesisir selatan 
Provinsi Banten dan juga  berdampak 
terhadap  pertumbuhan  ekonomi 
lokal.  Kemungkinan  besar   Kabupaten 
Lebak akan lepas dari  ketertinggalan, 
bahkan bisa sejajar dengan daerah 
Tangerang Raya. 

Gapensi Lebak dukung Tol Serang-
Panimbang Percepat Ekonomi Lokal

LEBAK (IM) - Gabun-
gan Pelaksana Konstruksi 
Nasional Indonesia ( Gapensi) 
Kabupaten Lebak mendu-
kung pembangunan Jalan Tol 
Serang - Panimbang  untuk 
mempercepat  pertumbuhan 
ekonomi lokal. 

“Kami yakin dengan ad-
anya jalan tol itu memberi-
kan kontribusi besar terhadap 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat setempat, “ kata 
Anggota Gapensi Kabupaten 

Lebak, Rusli di Lebak, Kamis 
(16/9). 

Pembangunan Jalan Tol 
Serang - Panimbang dipas-
tikan dapat mempercepat 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) wilayah pesisir selatan 
Provinsi Banten juga berdam-
pak terhadap pertumbuhan 
ekonomi lokal. 

Kemungkinan besar  Ka-
bupaten Lebak lepas dari ket-
ertinggalan, bahkan bisa sejajar 
dengan daerah Tangerang 
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Pencoblosan Pilkades Serentak di
Kab. Tangerang Diputuskan 10 Oktober

Raya. 
Dampak jalan tol itu dipas-

tikan akan dibanjiri investor 
domestik maupun mancaneg-
ara, karena kemudahan akses 
transportasi yang berdekatan 
dengan Pelabuhan Internasi-
onal Bojonegoro dan Bandara 
Soekarno-Hatta. 

Selain itu juga keunggulan 
Kabupaten Lebak memiliki 
potensi sumber daya alam ( 
SDA) yang luar biasa dengan 
melimpahnya sektor perikan-
an, peternakan, perkebunan, 
pertambangan dan pariwisata. 

Mereka para investor akan 
melirik Kabupaten Lebak, 
karena harga pembebasan la-
han juga murah dibandingkan 
wilayah Jabodetabek.

Selain itu juga Kabupaten 
Lebak akan tumbuh permuki-
man baru dan menampung 
jutaan warga DKI Jakarta, 
karena saat ini Ibukota Negara 
padat penduduk juga kemac-
etan.

Pemerintah daerah sudah 
menyiapkan lahan seluas 3.000 
hektare di Kecamatan Cileles 
untuk dijadikan Kawasan In-
dustri Terpadu (KIT). 

Kawasan industri itu nanti-
nya  menyerap ribuan tenaga 
kerja, sehingga dapat men-

dongkrak pertumbuhan eko-
nomi masyarakat. 

“Kami berharap pemerin-
tah daerah dapat memberikan 
kemudahan proses perizinan 
bagi investor, karena menyum-
bangkan pendapatan domestik 
regional bruto (PDRB) daerah 
yang pada akhirnya bermuara 
kesejahteraan masyarakat se-
tempat meningkat,” katanya 
menjelaskan. 

Menurut dia, keberadaan 
KIT tersebut tentu masyara-
kat harus bersinergi dengan 
pemerintah daerah, pelaku usa-
ha untuk mendukung percepa-
tan pertumbuhan ekonomi 
nasional maupun lokal akibat 
dampak pandemi Covid-19. 

Karena itu, Gapensi Lebak 
dengan menggandeng TNI 
melaksanakan pelayanan vaksi-
nasi gratis guna mempercepat 
kekebalan komunal atau herd 
immunity di Indonesia. 

Apabila, cakupan realisasi 
vaksin itu mencapai 70 persen 
dipastikan Indonesia terbebas 
penyakit yang mematikan itu. 

“Jika kita terbebas Co-
vid-19 maka pertumbuhan 
ekonomi kembali normal,” 
ujarnya menambahkan. 

Ia mengharapkan kawasan-
kawasan industri itu  nantinya 

harus berbasis kearifan lokal 
dan tidak menimbulkan pence-
maran lingkungan. 

Di samping itu juga berb-
agai elemen, termasuk pemer-
intah daerah dan masyarakat 
dan ulama saling mendukung 
dan menciptakan keamanan 
dan ketertiban. 

Sebab, para pengusaha 
menanamkan modalnya di 
Kabupaten Lebak memberi-
kan dampak positif  pertum-
buhan ekonomi lokal guna 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

“Kita berharap pemban-
gunan Jalan Tol Serang Pan-
imbang yang dikerjakan PT 
Wijaya Karya Serang Panim-
bang (WSP)  bisa secepatnya 
rampung dan dioperasikanya,” 
katanya. 

Pembangunan Jalan Tol 
Serang-Panimbang dikerjakan 
melalui skema Kerja sama 
Pemerintah dan Badan Usaha 
(KPBU) yang terdiri atas tiga 
seksi yaitu Seksi 1 sepanjang 
26,5 km menghubungkan 
Serang-Rangkasbitung, Seksi 
2 sepanjang 24,17 km meng-
hubungkan ruas Rangkasbi-
tung-Cileles, dan Seksi 3 sepan-
jang 33 km yang menghubung-
kan Cileles-Panimbang. pra

STTAL GELAR VAKSINASI UNTUK MASYARAKAT MARITIM
Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) Laksma TNI Avando Bastari (keempat kanan) meninjau  Vaksinasi 
Covid-19 bagi warga maritim di Posko PPKM Mikro Taman Pondok Jati, Geluran, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (16/9). STTAL 
melakukan serbuan vaksinasi untuk mendukung kebijakan pemerintah yang menargetkan capaian pemberian 2,3 juta 
suntikan dosis vaksin Covid-19 per hari dan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok (herd immunity).

IDN/ANTARA

TANGERANG (IM) 
- Fasilitas hiburan bioskop 
di Kota Tangerang mulai 
buka Kamis kemarin. Salah 
satunya di TangCity Mal yang 
membuka fasilitas bioskop 
dengan sejumlah peraturan 
bagi pengunjung.

Adapun pantauan hari 
perdana dibukanya bios-
kop di TangCity Mal, Kamis 
(16/9), kondisinya masih 
sepi.

Meski sudah ada sejumlah 
pengunjung yang akan me-
nonton bioskop, namun jum-
lahnya tidak begitu banyak.

Para pengunjung datang 
dengan mengikuti sejumlah 
peraturan pihak pengelola 
bioskop, demi menekan pe-
nyebaran Covid-19.

Kepala Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata Kota 
Tangerang, Ubaidillah Ansar 
bersama jajarannya juga me-
ninjau pembukaan bioskop di 
TangCity Mal tersebut.

“Hasil tinjauannya clear 
and clean. Waktu itu kan 
sudah sempat dibuka ya bios-
kop, dan sekarang juga pelak-
sanaannya sudah sesuai,” 
ujarnya.

Menurutnya, ada sejum-
lah peraturan yang harus 
dilakukan pihak mal dalam 
membuka bioskop, sehingga 
bisa ditaati para pengunjung.

Aturan tersebut seperti 
calon penonton harus sudah 
divaksinasi dua kali. Lalu, 
calon penontonnya wajib 

melakukan scan barkot ter-
lebih dulu melalui aplikasi 
Peduli Lindungi, serta trans-
aksi dengan cashless.

“Ha r u s  d ivak s i n a s i 
dua kali, kami juga pasti-
kan di dalam studio, aturan 
duduknya 50 persen dari 
kapasitas yang disediakan. 
Jadi aturannya, satu bangku 
terisi, satunya lagi dikosong-
kan, begitu seterusnya,” un-
gkapnya.

Disbudpar juga memasti-
kan bila tiap studio memiliki 
sinar Ultraviolet di setiap 
ventilasi atau perputaran 
udaranya.

Sehingga meminimali-
sir kuman, virus dan segala 
kemungkinan penularan pe-
nyakit terjadi di dalam studio, 
bisa diminimalisasi.

Begitu juga dengan steril-
isasi studio yang wajib dilaku-
kan setiap usai perputaran 
fi lm. Sehingga, pengunjung 
baru akan mendapatkan ke-
bersihan lagi.

“Untuk kafenya juga di-
tutup, karena ada pelarangan 
makan dan minum di dalam 
studio. Begitu juga selama 
nonton, tidak boleh buka 
masker ataupun berpegangan 
tangan,” kata Ubaidillah.

Ubaidillah menambah-
kan, di Kota Tangerang ada 
enam fasilitas bioskop yang 
diperbolehkan beroperasi, 
dengan ketentuan jam opera-
sional dari pukul 12.00 hingga 
19.00 WIB. pp

Pengunjung Bioskop di
Kota Tangerang Masih Sepi

TANGERANG (IM) - 
Setelah tiga kali ditunda kare-
na pandemi, Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Serentak 
di 77 desa di Kabupaten 
Tangerang akhirnya akan 
digelar 10 Oktober 2021.

“10 Oktober pencob-
losan,” ujar Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintahan Desa Ka-
bupaten Tangerang, Dadan 
Gandana, Kamis (16/9).

Keputusan hari pemili-
han kepala desa pertama di 
era pandemi Covid-19 ini, 
menurut Dadan, berdasarkan 
hasil keputusan rapat Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Rabu kemarin.

Dadan mengatakan dipu-
tuskannya pilkades serentak 
kali ini berdasarkan berbagai 

pertimbangan, di antaranya 
kasus Covid-19 di Kabupaten 
Tangerang yang menurun. 
“Serta Kabupaten Tangerang 
kini sudah zona kuning dan 
PPKM level 3,” kata Dadan.

Dengan diputuskannya 
hari pencoblosan Pilkades 
serentak ini, Pemerintah Ka-
bupaten Tangerang langsung 
melakukan persiapan dan 
sosialisasi. Menurut Dadan, 
sebanyak 12.000 petugas 
panitia suara dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KKPS) dikerahkan.

Sebelumnya, Pemerin-
tah Kabupaten Tangerang 
menunda pemilihan kepala 
desa (pilkades) serentak pada 
18  dan 14 Juli lalu karena 
berbarengan dengan penera-
pan PPKM Darurat. pp

BKSDA BANTEN AMANKAN LUTUNG JAWA
Seekor lutung jawa (Trachypithecus auratus) 
 diamankan petugas di Kantor Balai  Konservasi 
dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Banten, 
di  Serang,  Kamis (16/9). Setelah melakukan 
 pendekatan persuasif petugas BKSDA Banten 
berhasil  mengamankan seekor lutung jawa, dua 
ekor  burung nuri (Eos cyanogenia), dan seekor 
landak irian (Zaglossus briijnii) untuk direhabilitasi 
dan dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. 

IDN/ANTARA

Perubahan Cuaca, Warga Tangsel
Diingatkan Waspadai Ancaman DBD

TANGSEL (IM) - Warga 
Tangerang Selatan (Tangsel) 
diminta mewaspadai dampak 
perubahan cuaca yang terjadi 
akhir-akhir ini. Potensi mun-
culnya penyakit demam berda-
rah dengue (DBD) salah satu 
yang harus menjadi perhatian.

Kepala Bidang P2 Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang 
Selatan, Tulus Muladiono me-
maparkan, peralihan cuaca dari 
panas ke hujan kerap dibarengi 
dengan perkembangbiakan 
nyamuk Aedes aegypti yang 
menyebabkan penyakit DBD.

Masyarakat diharapkan 
meningkatkan kepedulian 
pada kebersihan rumah dan 
lingkungan tempat tinggal. 
Perkembangbiakan nyamuk 
Aedes aegypti harus ditekan.

“Makanya jumantik (juru 
pemantau jentik) harus ber-
jalan. Setiap orang harus jadi 
jumantik untuk tempat tinggal 
dan lingkungannya masing-
masing. Lagi Pandemi begini, 
repot kalau orang luar masuk-
masuk ke rumah orang lain,” 

kata Tulus, Kamis (16/9).
Pola hidup bersih dan se-

hat (PHBS) masyarakat di-
harapkan bisa menekan pe-
nyebaran nyamuk pembawa 
virus DBD. “PHBS di rumah, 
semua warga harus jadi kader 
jumantik masing-masing di 
rumahnya,” jelas dia.

Berdasarkan laporan pusk-
esmas dan RS, saat ini baru 
dua kasus DBD ditemukan 
di Tangsel. Keduanya berada 
pada kelurahan berbeda di 
wilayah Kecamatan Pondok 
Aren, Tangerang Selatan.

“Dua kasus yang kami 
temukan itu bisa jadi peralihan 
musim, karena saat ini mulai 
musim penghujan,” kata dia.

Sementara itu, dua warga 
Kecamatan Pondok Aren yang 
terkena DBD terus dipantau 
pihak RS. “Laporan sementara 
ada penurunan trombosit, kita 
harus pantau. Kalau DBD kan 
penurunan trombositnya cepat 
2x24 jam pasti ada penurunan, 
tapi melihat kondisi orangnya 
juga,” jelas dia. pp

Evaluasi Pemkab Tangerang: 2 Pekan
PTM Tingkat SMA Berjalan Lancar

TANGERANG (IM) 
- Pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka (PTM) terbatas 
tingkat SMA/SMK di Ka-
bupaten Tangerang terus di-
pantau dengan ketat. Evaluasi 
selama hampir dua minggu 
PTM, Kantor Cabang Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Wilayah Kabupaten Tangerang 
menilai, kegiatan masih belum 
menemui kendala dan semua 
berjalan lancar.

Ada 389 sekolah, dengan 
perincian 170 SMA, 200 SMK, 
dan 19 sekolah khusus telah 
menjalankan pola pendidikan 
sesuai yang ditetapkan pemer-
intah.

Hal  i tu  d iungkapkan 
Kepala Kantor Cabang Di-
nas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Wilayah Kabupaten 
Tangerang, Mohamad Bayuni, 
Kamis (16/9).

“Set iap  har i  seko lah 

melakukan evaluasi. Uji coba 
PTM secara serentak di SMA 
dan SMK di Kabupaten 
Tangerang, semua berjalan 
dengan lancar, protokol kes-
ehatan semuanya diterapkan 
secara ketat,” ungkap Bayuni.

Bayuni memastikan, PTM 
tidak ada masalah apa pun. 
Bahkan, ia mengungkapkan, 
tidak ada laporan terkait pela-
jar yang terkonfi rmasi positif  
Covid-19.

“Mudah-mudahan tidak 
ada (positif  Covid-19), dan 
berdasarkan evaluasi semen-
tara pihak sekolah juga juga 
sudah menjalankan instruksi 
Dinas Pendidikan untuk tetap 
melakukan pengawasan pener-
apan protokol kesehatan ketat 
kepada siswa dan juga guru 
selama dalam lingkungan seko-
lah, dan bersyukur semuanya 
sudah paham dan sadar secara 
kolektif,” lanjutnya. pp

BIOSKOP DI BANDUNG KEMBALI DIBUKA
Pengunjung membeli tiket di Cinema XXI Trans Studio Mall, Bandung, 
Jawa Barat, Kamis (16/9). Pemerintah Kota Bandung kembali memberikan 
ijin kepada pengelola bioskop untuk membuka layanan fi lm layar lebar 
dengan menerapkan protokol kesehatan ketat sesuai Peraturan Wali 
Kota Nomor 93 Tahun 2021.

IDN/ANTARA

Kerugian Lebak Akibat 
Banjir Rp4,8 Miliar

LEBAK (IM) - Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD)  Lebak telah 
melakukan inventarisir dam-
pak kerugian yang disebab-
kan banjir pada Selasa (14/9) 
lalu.  

Bahkan, tidak tangung-
tanggung dampak kerugian 
dari banjir yang menggenan-
gi 5 Kecamatan dan 1.273 
rumah itu ditaksir lebih dari 
Rp4,8 Miliar. 

Hal tersebut diungkap-
kan oleh Kepala Pelaksana 
Harian BPBD Lebak, Febby 
Rizki Pratama. 

“Untuk kerugian akibat 
banjir itu kita taksir mencapai 
Rp4,8 miliar.

Jumlah itu sudah kami 
sampaikan kepada Bupati 
Lebak,  beserta laporan 1 
orang meninggal dunia akihat 
banjir itu, “ katanya kepada 
wartawan,  Kamis (16/9).

Febby menjelaskan, keru-
gian itu bukan dampak keru-
sakan dari segi material saja.  
Namun, dampak dari segi 
ekonomi juga. 

Katanya, akibat banjir 

yang menggenangi 5 Keca-
matan di Kabupaten Lebak 
yakni Kecamatan Rangkasbi-
tung, Leuwidamar, Cibadak, 
Cikulur dan Kalanganyar ini 
telah membuat warga sekitar 
kehilangan mata pencaharian. 

“Banjir itu tentunya su-
dah merusak barang-barang 
milik warga,  dan juga ban-
yak warga yang aktivitasnya 
tergangu dan bahkan tidak 
bisa bekerja akibat banjir,” 
terangnya. 

Pihaknya sendiri kini 
tengah melakukan upaya 
pencegahan banjir dengan 
cara membersihkan sarana 
drainase ditengah pemuki-
man penduduk. 

 Ia pun menginbau warga 
untuk selalu waspada akan 
adanya potensi banjir karena 
mengingat adanya prediksi 
cuaca ekstrem hingga 4 hari 
kedepan.

“Saat ini kita sengaja 
melakulan upaya member-
sihkan gorong-gorong atau 
sarana drainase, sehingga air 
yang tersumbat bisa kembali 
normal, “ pungkasnya. pra

Wapres Tinjau PTM 
di SMAN 19 Kab. Tangerang

TANGERANG (IM) 
- Wakil Presiden (Wapres) 
menegaskan, vaksinasi mampu 
mengurangi tingkat keparahan 
seseorang apabila terkonfir-
masi positif  Covid-19. 

“Sebab itu, vaksinasi tidak 
serta merta menggantikan im-
plementasi protokol kesehat-
an,” tutur Wapres saat menin-
jau pembelajaran tatap muka 
(PTM) terbatas di SMAN 19 
Kabupaten Tangerang, Kamis 
(16/9).

Dalam peninjauan terse-
but ,  Wapres didampingi 
Mendikbudristek, Nadiem 
Makarim, Kepala Badan Na-
sional Penanggulangan Ben-
cana (BNPB) Ganip Warsito, 
Wakil Gubernur Banten, An-
dika Hazrumy, Kepala Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Provinsi Banten, Tabrani.

Wapres menegaskan kunci 
terwujudnya keberhasilan pen-
anganan pandemi Covid-19 
sangat dipengaruhi oleh ban-
yak faktor, salah satunya adalah 
program vaksinasi yang ber-

peran vital dan sangat penting.
Namun demikian, lanjut 

Wapres berpesan agar vaksi-
nasi tetap ditunjang dengan 
kemampuan Pemerintah Pusat 
dan Daerah untuk meningkat-
kan upaya 3T (testing, tracing, 
treatment) dan menertibkan 
masyarakat untuk lebih dis-
iplin menegakkan protokol 
kesehatan 3M.

Dalam kesempatan itu, 
Wapres mengapresiasi dan 
menyampaikan ucapan teri-
ma kasih kepada Pemer-
intah Daerah Kabupaten 
Tangerang utamanya Dinas 
Pendidikan dan Kebuday-
aan, beserta jajaran serta 
pihak SMAN 19 Kabupaten 
Tangerang yang telah meny-
iapkan warga sekolah, sarana 
dan prasarana, sesuai proto-
kol kesehatan.

Dari SMA Negeri 19 Ka-
bupaten Tangerang, kemudian 
Wapres melanjutkan kunjun-
gan lapangan untuk memantau 
pelaksanaan vaksinasi dosis 
kedua di Ponpes An-Nawawi 

Tanara, Serang, Banten.
TNI Angkatan Laut kem-

bali melaksanakan program 
vaksinasi Covid-19 II, dosis 
kedua di Ponpes An-Nawawi 
Tanara dengan target 3.000 
orang sasaran, yaitu santri 
putra 500 orang, santri putri 
500 orang, pengurus pesantren 
200 orang, mahasiswa 200 
orang, dan masyarakat sekitar 
pesantren 1.600 orang.

“Saya mengapresiasi dan 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas peran dan kontri-
busi nyata TNI Angkatan Laut 
bersama dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Serang 
dalam upaya percepatan vak-
sinasi tahap II,” Wapres me-
nambahkan.

 Dalam peninjauan di 
Ponpes An-Nawawi Tanara, 
hadir juga Kepala Staf  TNI 
Angkatan Laut Laksamana 
TNI Yudo Margono beserta 
istri, Pangdam III/Siliwangi 
Mayjen TNI Agus Subiyanto, 
dan Kapolda Banten Irjen Pol. 
Rudy Heriyanto. pp


