
Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Puas Vaksinasi Covid-19 Door to Door

TANGERANG (IM)- 
Dinas  Keseha t an  Kota 
Tangerang menegaskan keg-
iatan vaksinasi dari rumah ke 
rumah atau door to door yang 
dilaksanakan sangat efektif  

karena tepat sasaran dan mem-
bantu warga yang kesulitan 
datang ke sentra vaksin.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang, dr Dini Ang-
graeni di Tangerang, mengatakan 

sistem vaksinasi Covid-19 door 
to door ditujukan kepada warga 
yang tinggal di permukiman pa-
dat penduduk dan alami kendala 
ketika datang langsung.

“Kita melakukan penyisir-
an kepada warga yang belum 
vaksin. Kegiatan ini sangat 
efektif  karena petugas lang-
sung melakukan vaksinasi di 
lokasi,” katanya, kemarin.

Dijelaskannya jika vaksi-
nasi Covid-19 sistem door to 
door dilakukan sebagai upaya 
memberikan layanan kesehatan 
kepada masyarakat. 

Juga percepatan dalam 

pembentukan herd immu-
nity atau kekebalan kelompok. 
“Kami gunakan vaksin Sinovac 
dalam kegiatan vaksinasi sistem 
door to door,” katanya.

Sementara capaian vaksinasi 
di Kota Tangerang hingga tang-
gal 30 September 2021 mencapai 
82 persen untuk dosis pertama 
dan 46 persen untuk dosis ked-
ua. Adapun target masyarakat 
Kota Tangerang yang divaksin 
adalah 1.479.301 orang.

Kemudian terkait kegiatan 
vaksinasi di tingkat RW, dijelaskan-
nya jika sentra vaksin masih tetap 
dilaksanakan dan terus menjang-

kau wilayah yang belum lengkap 
vaksinnya. “Kami imbau warga 
bisa menjalani vaksinasi di lokasi 
yang disiapkan,” katanya.

Wali Kota Tangerang, Ari-
ef  R Wismansyah mengatakan 
sistem door to door sesuai ara-
han dari Presiden Joko Widodo 
dalam mempercepat pemben-
tukan kekebalan komunal.

Maka itu program vaksina-
si Covid-19 yang dilaksanakan 
Pemerintah Kota Tangerang 
bersama dengan TNI/Polri 
juga digencarkan karena setiap 
hari banyak warga yang mengi-
kuti vaksinasi.  pp

MENTERI BUMN HADIRI SIDANG TERBUKA SENAT UNTIRTA
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) berfoto dengan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Dr Fatah Sulaeman (kanan) 
dan Bupat Pandeglang Irna Narulita (kiri) saat menghadiri Sidang Terbuka Senat Untirta di Serang, Banten, Jumat (1/10). Dalam pidatonya saat 
acara Dies Natalis ke-40 Untirta tersebut Erick Thohir mengajak para civitas akademika perguruan tinggi untuk mewujudkan transformasi 
digital di berbagai bidang dengan menyediakan sumberdaya manusia yang handal dan inovatif untuk kemajuan Indonesia. 
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TA N J U N G P I N A N G 
(IM)- Sejumlah kapal feri antar-
pulau di Provinsi Kepulauan Riau 
(Kepri) memilih tidak beroperasi 
buat sementara waktu. Penyebab-
nya karena dipicu tidak adanya 
bahan bakar minyak (BBM) solar 
bersubsidi dari PT Pertamina 
sehingga tidak menutupi biaya 
operasional kapal.

Kapal Feri MV Batam Jet rute 
Batam-Tanjung Balai Karimun-
Tanjung Samak-Selat Panjang mu-
lai tidak beroperasi, Kamis (30/9). 
“Kapal akan beroperasi seperti 
biasa setelah kondisi normal. Akan 
kami informasikan kembali,” kata 
Togu HSimorangkir selaku Direk-
tur PT Pelayaran Batam Bahari 
Sejahtera Pusat Batam.

Selain itu, kapal feri rute Tan-
jungpinang-Lingga di Pelabuhan 
Sri Bintan Pura Tanjungpinang 
(SBP) juga sudah tidak berop-
erasi selama dua hari terakhir, 
terhitung sejak 28 September 

2021. “Informasinya, jatah BBM 
subsidi sudah habis,” kata Asisten 
Manager Pelabuhan SBP Tan-
jungpinang Raja Junjungan.

Sales Area Manager Pertamina 
Kepri, Fahrizal Imadudin me-
nyampaikan pihaknya menyal-
urkan BBM bersubsidi sesuai 
ketentuan Badan Pengatur Hilir 
Minyak dan Gas (BPH Migas). 
Menurutnya, BPH Migas saat ini 
mengeluarkan rekomendasi kuota 
BBM subsidi kapal berdasarkan by 
name. Sehingga, layanan subsidi 
hanya dapat diakses untuk kapal 
yang masih ada subsidinya dan 
tertera namanya di SK BPH Migas.

Kondisi ini terjadi secara na-
sional, tidak hanya di Kepri. Dia 
mengklaim stok minyak masih 
banyak, tapi memang nonsubsidi. 
“Kami sudah teruskan informasi 
ini ke pusat. Semoga satu atau 
dua hari ke depan sudah ada kon-
fi rmasinya,” ujar Fahrizal melalui 
pesan singkat WhatsApp.  pra

BBM Subsidi Habis, Kapal
Feri di Kepri tak Beroperasi
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LEBAK (IM)- Seorang 
aparatur sipil negara (ASN) di 
Lebak, Banten, berinisial ET, 
nekat menilap uang bantuan 
korban kebakaran senilai Rp 
341 juta. Inspektorat pun sudah 
memanggil para pejabat di Dinas 
Sosial Lebak yang merupakan 
tempat kerja ET untuk diperiksa 
dan dimintai keterangan.

“Sudah kami tangani, kami 
sudah minta keterangan dari 
PPTK, bendahara dan pihak lain 
yang memang menangani ang-
garan tersebut,” kata Inspektur 
Pengadu Tiga Inspektorat Lebak, 
Dudung Kurniaman kepada 
wartawan di Lebak, Jumat (1/10).

Bahkan, Inspektorat juga 
sudah memanggil Sekretaris 
Dinas Sosial Lebak yang menjadi 
penanggungjawab semua admin-
istrasi pencairan dana bantuan 
tersebut. Hasil pemeriksaan sek-
dis ini nantinya akan dirumus-
kan bersama perhitungan audit 
kerugian keuangan negaranya.  
“Laporan hasilnya sebentar lagi 
turun, tinggal memang mem-
buat putusan ketika sudah ada 
keterangan dari sekdis,” ujarnya.

Dudung memperkirakan, hasil 
putusan itu akan segera rampung 
pada pekan depan. Inspektor ting-
gal mengkonfrontir keterangan 
semua pejabat untuk menyele-
saikan laporan putusan yang akan 
dibuat. “Mudah-mudahan minggu 
depan paling cepat kita sudah ada 

putusannya,” kata Dudung.
Sebelumnya diberitakan, ET, 

seorang ASN yang bekerja di ling-
kungan Pemkab Lebak, Banten 
nekat menilap uang bantuan 
korban kebakaran senilai Rp 341 
juta. Ulahnya itu baru terbongkar 
setelah diadukan oleh korban 
terdampak kebakaran.

Informasi yang dihimpun, 
uang ratusan juta itu tadinya di-
siapkan Pemkab Lebak untuk 
membantu korban kebakaran 
yang terjadi pada Februari hingga 
Maret lalu. ET yang menjabat 
sebagai Kepala Bidang di Dinas 
Sosial diketahui bertugas mengurus 
semua administrasi pencairan dana 
tersebut yang berasal dari anggaran 
tak terduga APBD Lebak 2021.

Namun ternyata, usai kejadian 
uang itu tak pernah disalurkan 
kepada korban yang terdampak ke-
bakaran tersebut. Ulah ET pun ter-
bongkar setelah diadukan masyara-
kat di wilayah Curugbitung, Lebak 
pada pekan kemarin. “Ya betul, 
kejadiannya memang seperti itu 
(uang bantuan korban kebakaran 
ditilap ET). Kita dalami informasi 
tersebut dan lakukan investigasi ke 
lapangan, ternyata benar uang yang 
disalurkan tidak sesuai dengan nilai 
bantuan dari pemerintah daerah. 
Walaupun yang Curugbitung itu 
sudah selesai urusannya,” kata 
Kadinsos Lebak, Eka Darmana, 
saat dikonfi rmasi di Lebak, Banten, 
Kamis (30/9).  pra

TILEP DANA KORBAN KEBAKARAN RP341 JUTA 

Pejabat Dinsos Lebak Diperiksa

PENATAAN LINGKUNGAN KOTA TANPA KUMUH DI PANDEGLANG
Pekerja menyelesaikan pembangunan jembatan penyebrangan di Labuan, 
Pandeglang, Banten, Jumat (1/10). Lingkungan nelayan yang sebelumnya 
kumuh tersebut kini menjadi lebih tertata setelah diperbaiki oleh Kement-
erian PUPR melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang merupakan 
program nasional berbasis penanganan kawasan permukiman kumuh. 
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Pemkab Lebak Targetkan Pada
2021 Semua Desa Miliki Peta

LEBAK (IM)-Pemerintah 
Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten menargetkan tahun 2021 
semua desa memiliki peta untuk 
mempercepat pembangunan di 
tingkat desa maupun kelurahan.

Kepala Bagian Pemerin-
taham Sekretariat Pemerintah 
Kabupaten Lebak Jarkasih di 
Lebak, Jumat (1/10), men-
gatakan untuk pemetaan tapal 
batas antardesa hingga kini ber-
jalan baik dan terealisasi sekitar 
98 persen atau 338 dari 340 desa 
sudah dilakukan pemetaan. 

Namun, dua desa lagi di-
pastikan sampai Desember 
mendatang dipastikan rampung 
dilakukan peta desa di Keca-
matan Cibadak. Pemetaan an-
tardesa cukup terbantu dengan 
difasilitasi oleh Badan Informasi 
Geospasial (BIG), dan jika di-
bebankan kepada pemerintah 
daerah tentu bisa menghabiskan 
dana Rp13 miliar.

Karena itu, pemerintah daerah 
sangat terbantu oleh kegiatan yang 
difasilitasi BIG tersebut. “Kami op-
timistis semua desa sudah miliki peta 
desa dan di Banten hanya Lebak dan 

Serang, “ katanya menjelaskan.
Menurut dia, pemetaan an-

tardesa tersebut guna mendu-
kung percepatan pembangunan 
di tingkat desa, sebab peta desa 
nantinya dijadikan sebagai acuan 
dalam perencanaan pemban-
gunan.

Peta desa sangat penting 
dan dibutuhkan dalam peren-
canaan pembangunan desa dan 
kawasan pedesaan adalah terse-
dianya informasi geospasial.

Di mana, kata dia, penetapan 
dan penegasan batas desa maupun 
kelurahan dijadikan penetapan 
batas daerah, dan menjadi awal 
pembangunan Indonesia.

Selain itu juga peta desa 
dapat mengatasi konfl ik, kare-
na sudah memiliki legalitas 
hukum yang kuat. Peta desa 
juga ke depan nantinya dapat 
membedakan untuk menerima 
jumlah besaran dana desa.

Apabila, desa tersebut ti-
dak memiliki peta desa maka 
akan kehilangan dana desa 
sekitar 20 persen. “Kita ber-
harap dengan adanya peta 
desa itu dapat menerima ang-

garan berdasarkan besaran luas 
wilayah dan jumlah penduduk, 
katanya menambahkan.

Di tempat terpisah Ke-
pala Sub Bagian Kewilayahan 
dan Pemerintahan Kabupaten 
Lebak, Ahmad Saepul Husni 
mengatakan penetapan dan 
penegasan desa harus memiliki 
peta desa sesuai Permendagri 
Nomor 45 Tahun 2016.

Peta desa memiliki kekua-
tan hukum untuk dijadikan 
dasar perencanaan pemban-
gunan berdasarkan peta Geo-
spasial yang sudah dibagikan.

Dengan demikian, pi-
haknya langsung terjun ke 
desa-desa untuk melakukan 
validasi tapal batas desa hingga 
menyelesaikan jika terjadi kon-
fl ik di tapal perbatasan desa.

Dan, beberapa konflik 
antar batas desa bisa disele-
saikan sehingga dapat dilaku-
kan pemetaan desa setempat.

“Kami tahun ini Lebak su-
dah bisa dilakukan percetakan 
peta desa untuk menunjang 
percepatan pembangunan, “ 
katanya.  pra

PANGANDARAN (IM)- 
Mantan Menteri Kelatuan dan 
Perikanan, Susi Pudjiastuti me-
nilai, mitigasi bencana tsunami 
di Kabupaten Pangandaran 
tak hanya cukup dilakukan 
dengan penanaman mangrove. 
Menurut dia, harus dipasang 
pemecah ombak (breakwater) 
untuk mengurangi dampak 
tsunami apabila terjadi dalam 
waktu dekat.

Ia mengakui, penanaman 
hutan bakau atau mangrove 
memang dapat mengurangi 
dampak yang terjadi akibat 
tsunami. Namun, hutan bakau 
tak akan tumbuh dalam waktu 
sebentar, melainkan dalam 
jangka panjang.

“(Penanaman mangrove) 
tak akan membantu kalau 
terjadi tsunami dalam waktu 
dekat,” kata dia saat disku-
si virtual Mitigasi Bencana 
Tsunami Selatan Cilacap dan 
Pangandaran, yang diselengga-

Susi Pudjiastuti: Pangandaran
Butuh Breakwater

rakan Badan Riset dan Inovasi 
(BRIN), Jumat (1/10).

Susi menilai, harus dibuat-
kan breakwater di sepanjang 
lepas pantai di wilayah Pangan-
daran dan Cilacap. Menurut 
dia, setidaknya di dua wilayah 
itu dibutuhkan 200 breakwater 
sepanjang 100 meter di setiap 
0,5 kilometer di wilayah Ci-
lacap dan Pangandaran. “Saya 
kira itu anggarannya hanya Rp 
2 miliar. Mungkin ditambah 
ongkos Rp 1 miliar hingga Rp 
2 miliar,” kata dia.

Susi menyebut, dengan 
adanya breakwater, dampak 
tsunami ke daratan akan 
berkurang 50 persen. Alhasil, 
korban jiwa dan materil akibat 
tsunami bisa berkurang. “Saya 
memohon kementerian mem-
bangun breakwater berupa 
tripod dan tetrapod. Itu akan 
mengurangi dampak keru-
sakan akibat tsunami,” ujar 
dia.  pur

TANGERANG (IM)-  
Sekitar 3,5 juta warga se-
Tangerang Raya meliputi Kota 
Tangerang, Kota Tangerang 
Selatan (Tangsel), dan Kabupaten 
Tangerang sudah melakukan 
vaksinasi Covid-19. Capaian 
vaksinasi di Kota Tangerang dan 
Kabupaten Tangerang sudah 
menyentuh angka hingga lebih 
dari 1 juta jiwa, sedangkan Kota 
Tangsel di angka 700 ribuan jiwa.

Pemerintah Kabupaten 
Tangerang mencatat, hingga 30 
September 2021 keseluruhan 
masyarakat yang melakukan 
vaksinasi Covid-19 di Kabupaten 
Tangerang mencapai 1,6 juta jiwa. 
Angka tersebut menunjukkan 
realisasi vaksinasi di Kabupaten 
Tangerang mencapai 64 persen 
dari target sebanyak 2,5 juta jiwa.

 “Untuk total warga yang ber-
KTP Kabupaten Tangerang itu 
sudah mencapai 54 persen, yang 
berarti sudah ada 1,3 juta. Kalau 
keseluruhan masyarakat yang ada 
di Kabupaten Tangerang itu sudah 
mencapai 1,6 juta masyarakat yang 
sudah melakukan vaksinasi,” kata Plt 
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabu-
paten Tangerang, Achmad Muchlis 
dalam keterangannya, Jumat (1/10).

Muchlis mengatakan, Pemkab 
Tangerang menargetkan vaksinasi 
Covid-19 dapat mencapai hingga 
100 persen pada akhir 2021. “Kami 
optimis target 2,5 juta vaksinasi 
kepada masyarakat akan tercapai 
hingga akhir tahun,” kata dia.

Sementara itu, Pemerin-
tah Kota Tangerang mencatat 
jumlah warga Kota Tangerang 
yang sudah divaksinasi Covid-19 
dosis satu mencapai 1,2 juta jiwa. 
Angka tersebut menunjukkan re-
alisasinya menyentuh angka lebih 
dari 81 persen dari target sekitar 
1,5 juta jiwa. Adapun capaian 

dosis dua sekitar 680 ribu atau 
46 persen dari target yang sama.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang, Dini Anggraeni 
mengatakan, Pemerintah Kota 
Tangerang terus menggencarkan 
kegiatan vaksinasi bagi warga Kota 
Tangerang di berbagai sentra vaksi-
nasi massal serta titik-titik vaksinasi 
di tingkat RW se-Kota Tangerang 
melalui program ‘Bulan Vaksinasi’. 
Selain itu, pihaknya juga tengah 
menggencarkan pelaksanaan vak-
sinasi dengan sistem jemput bola 
atau door to door yang sudah 
digelar sekitar dua pekan yang lalu.

“Vaksinasi door to door juga 
ditujukan untuk menjangkau 
mereka yang tinggal di pemuki-
man padat penduduk, dan jauh 
dari informasi. Pastinya, melalui 
sistem door to door ini, Pemkot 
Tangerang ingin memberikan hak 
warga negara atau hak masyarakat 
untuk mendapat vaksin secara 
mudah dan cepat,” jelasnya.

Dini memastikan cara 
tersebut akan terus dilakukan 
hingga capaian vaksinasi di Kota 
Tangerang bisa rampung hingga 
100 persen. Dengan demikian, 
target untuk menciptakan keke-
balan kelompok atau herd im-
munity di wilayah penyangga 
Ibu Kota tersebut dapat tercapai. 

Selanjutnya, di Kota Tangsel, 
Dinas Kesehatan Kota Tangsel 
mencatat hingga 30 September 
2021, capaian vaksinasi dosis 
satu mencapai hingga 756 ribu 
jiwa atau lebih dari 70 persen dari 
target sebanyak 1,07 juta jiwa.

Adapun cakupan vaksinasi 
dosis dua mencapai 470 ribu atau 
43,8 persen dari target. Realisasi 
vaksinasi dosis tiga yang disuntik-
kan bagi kalangan tenaga kesehatan 
sebanyak 6.914 atau tercapai 77 
persen dari target 8.901 jiwa.  pp

3,5 Juta Warga Tangerang Raya
Sudah Divaksinasi Covid-19

AKSI BADUT PERINGATI HARI BATIK NASIONAL
Sejumlah anggota Komunitas Badut Tasik (Bat-
tik) menunjukkan poster berisi dukungan pada 
budaya batik di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 
Jumat (1/10). Aksi Komunitas Battik itu dilakukan 
menjelang Hari Batik Nasional pada 2 Oktober, 
untuk mendorong kebangkitan pelaku usaha 
ekonomi kreatif khususnya perajin batik serta 
mengkampanyekan kecintaan terhadap batik 
yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya. 
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TANGERANG (IM)- Ke-
menterian Pendidikan Kebudayaan 
Riset dan Teknologi (Kemen-
dikbud Ristek) mengapresiasi 
upaya Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang dalam mengantisipasi 
penularan Covid-19 dengan meng-
gelar testing di 18 SMP selama tiga 
pekan pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka terbatas (PTMT). Dari 
pemeriksaan itu, 15 sekolah ditutup 
sementara karena ditemukan siswa 
dan guru yang positif  terinfeksi 
virus corona.

Direktur Jenderal Pendidi-
kan Anak Usia Dini, Pendidikan 
Dasar, dan Pendidikan Menengah 
Kemendikbud Ristek, Jumeri 
mengungkapkan kalau langkah 
yang ditempuh Pemkot Tangerang 
dalam mengantisipasi penyebaran 
Covid-19 di sekolah sudah sangat 
baik. “Ini langkah yang sangat 
baik, Sebagai upaya mitigasi dan 
pencegahan penyebaran Covid-19 
di sekolah,” kata Jumeri di Kota 
Tangerang, Jumat (1/10).

Jumeri menegaskan bahwa 
kebijakan pemerintah pusat dalam 
mengatur kegiatan PTMT di seko-
lah yang terdapat siswa atau pendi-
dik terkonfi rmasi positif  Covid-19 

adalah menutup sementara satu 
kelas di sekolah itu. “Jika ada satu 
siswa yang terkonfi rmasi positif, 
cukup ditutup sementara satu kelas 
dari sekolah tersebut. Jika lebih dari 
satu, maka sekolah yang harus ditu-
tup sementara. Sementara Pemkot 
Tangerang, menutup sementara 
satu sekolah jika ada siswa yang 
terkonfi rmasi positif,” jelas dia.

Wali Kota Tangerang, Ari-
ef  R Wismansyah memaparkan 
Pemkot melalui Dinas Kes-
ehatan secara berkala melaku-
kan testing kepada para siswa 
dan tenaga pengajar di SMP, 
baik negeri maupun swasta. 
“Testing yang dilakukan untuk 
mencegah terjadinya klaster 
baru penyebaran Covid-19 di 
lingkungan sekolah,” ujar dia.

Apabila ditemukan ada yang 
positif  di satu sekolah, baik 
siswa ataupun tenaga pengajar, 
lanjut Arief, maka sekolah yang 
akan ditutup sementara minimal 
10 hari. “Supaya bisa diambil 
langkah untuk tracing dari yang 
terkonfi rmasi positif. Keluarga 
dan yang memiliki kontak erat 
dengan yang positif  akan di-
swab,” jelas dia.  pp

TUTUP 15 SEKOLAH KARENA SISWA POSITIF COVID‐19

Langkah Pemkot Tangerang Dipuji

TA N G S E L  ( I M ) - 
Pemerintah Kota Tangerang 
Selatan melakukan tes acak 
Covid-19 kepada guru, tena-
ga kependidikan, dan siswa 
pada masa pembelajaran tatap 
muka (PTM) secara terbatas.

Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Tangerang 
Selatan, Taryono mengatakan, 
pihaknya sudah berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan untuk 
melakukan tes swab antigen 

secara acak. Hal itu untuk men-
getahui apakah ada siswa, guru, 
maupun tenaga kependidikan 
yang terpapar virus korona ketika 
pelaksanaan PTM secara terbatas. 
“Tes swab antigen sedang di-
lakukan oleh Dinas Kesehatan. 
Jangan sampai ada klaster di 
sekolah,” ujar Taryono saat 
dikonfi rmasi, Jumat (1/10).

Sejauh ini, kata Taryono, 
pelaksanaan PTM secara terbatas 
di wilayah Tangerang Selatan 

berjalan lancar dan belum dite-
mukan kasus penularan Covid-19 
di lingkungan sekolah. Dia pun 
memastikan bahwa pihaknya akan 
terus memantau dan mengevalu-
asi pelaksanaan PTM terbatas 
secara berkala. Evaluasi dilakukan 
dengan mengundang masing-
masing kepala sekolah. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight 
di email kamu. Daftarkan email 
“Evaluasi dengan mengundang 
semua kepala sekolah. Akan terus 

29.999 orang di antaranya 
sudah sembuh, bertambah 
14 orang dari data pada 
Rabu (29/9).

Sementara itu, pasien 
terkonfi rmasi positif  Co-
vid-19 yang dilaporkan me-
ninggal dunia bertambah 
satu, menjadi 729 orang. 
Pasien positif  Covid-19 
yang masih menjalani per-
awatan berkurang menjadi 
155 orang.  pp

dipantau dengan ketat dan kon-
sisten,” pungkasnya.

Adapun kasus Covid-19 
di Tangerang Selatan sampai 
saat ini masih terus bertambah. 
Dinas Kesehatan mencatat, 
ada penambahan delapan kasus 
Covid-19, pada Kamis (30/9).

Dengan demikian, total ka-
sus Covid-19 di Tangsel sampai 
Kamis kemarin berjumlah 
30.883 kasus. Satgas Penanga-
nan Covid-19 mengonfi rmasi, 

CEGAH KLASTER COVID‐19 SAAT PTM 

Pemkot Tangsel Tes Acak Guru hingga Murid di Sekolah

Wali Kota Tangerang, Arief R Wisman-
syah mengatakan sistem door to door 
sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo 
dalam mempercepat pembentukan keke-
balan komunal.


