
Air Cisadane Berubah Merah
Diduga Tercemar Limbah Pabrik

TANGSEL (IM)- Sebuah 
video viral di media sosial (medsos) 
menggambarkan adanya pencema-
ran Sungai Cisadane di kawasan 
Tangerang Selatan (Tangsel), Bant-
en. Pencemaran itu terlihat dari 
adanya limbah berwarna merah 
yang mirip dengan darah mengalir 
di kali tersebut.

Video tersebut diduga direkam 
oleh warga yang tengah beraktivi-
tas di salah satu titik area Sungai 
Cisadane di Tangsel. Di dalam 
video berdurasi sekitar 30 detik 
itu, tampak sejumlah lelaki yang 
tengah memancing memperha-
tikan air berwarna merah yang 
mengalir di bibir Sungai Cisadane 
dan merekamnya.  “Pencemaran 
Kali Cisadane. Tolong pemerintah 
setempat diperhatikan. Lihat,” 
tutur warga yang merekam video, 
dikutip Senin (4/10).

Menurut penuturannya, lim-
bah tersebut diduga berasal dari 
pabrik pengolahan plastik yang 
ada di sekitar lokasi sungai. 

Diduga, pencemaran Sungai 
Cisadane tersebut terjadi di Ke-
camatan Serpong. “Dari pabrik 
pengolahan plastik membuang 
limbah berwarna merah kayak 
gini nih. Ini harus ditindak tegas 
nih, Pak, tolong,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Tang-
sel, Toto Sudarto membenarkan 
adanya kejadian tersebut. Dia 
berujar, telah menerjunkan tim 
untuk melakukan pengecekan dan 
menginvestigasi informasi itu.

“Petugas gabungan sudah di 
lapangan, mengecek langsung ke-
benarannya seperti apa,” kata Toto.

 
Pabrik Daur Ulang Plastik

Pabrik daur ulang sampah 
plastik di tepi Sungai Cisadane 
kawasan Serpong, Tangerang 
Selatan, disebut rutin membuang 
cairan diduga limbah berbau tidak 
sedap. Hal itu disampaikan oleh G, 
warga setempat ketika menanggapi 
video viral yang memperlihat cai-

ran berwarna merah diduga limbah 
dialirkan ke Sungai Cisadane.

“Anak-anak sebenarnya su-
dah biasa (lihat). Rutin dia buang, 
beda-beda buangnya. Kadang warna 
cokelat, warna warni. Kadang ber-
busa,” ujarnya saat ditemui di lokasi.

Menurut G, limbah tersebut 
mengalir melalui pipa yang mem-
bentang dari dalam pabrik pengola-
han atau daur ulang sampah plastik 
ke sisi Sungai Cisadane. Namun, 
warna limbah berwarna merah 
yang dibuang oleh pabrik tersebut 
pada Sabtu lalu, lebih pekat dari 
biasanya. Bahkan, sampai mengelu-
arkan bau tidak sedap. “Sebenarnya 
biasa, cuma kemarin parah banget. 
Sampai bau. Bau obat kan, dia juga 
mungkin pakai kimia. Namanya 
juga daur ulang plastik,” kata G.

Dari pantauan di lokasi, tem-
pat pengolahan sampah plastik 
yang disebut G sebagai pabrik daur 
ulang itu berdiri di tepi Sungai Cis-
adane. Lokasinya berada di kolong 
lintas kereta api Serpong - Rangkas 
Bitung, tak jauh dari rumah pompa 
air bersih perusahaan daerah air mi-
num (PDAM) Tangerang Selatan.

Dari tempat pengolahan sam-
pah plastik tersebut, terpasang pipa 
paralon membentang yang beru-
jung ke sisi aliran Sungai Cisadane. 
Pipa itu diduga merupakan saluran 
pembuangan limbah hasil aktivitas 
di tempat pengolahan.

Namun, tak terlihat ada akti-
vitas pengolahan sampah di lokasi 
pabrik maupun limbah yang di-
alirkan ke Sungai Cisadane melalui 
pipa tersebut. Air Sungai Cisadane 
yang sebelumnya bercampur cairan 
berwarna merah, kini sudah kem-
bali berwarna cokelat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Tangerang Selatan, Toto Sudarto 
membenarkan adanya informasi dugaan 
pencemaran Sungai Cisadane seperti 
yang beredar di media sosial. Pihaknya 
juga sudah membentuk tim dan men-
erjunkannya ke lokasi untuk menyelidiki 
lebih lanjut informasi dugaan pencema-
ran itu. “Petugas gabungan sudah 
di lapangan, mengecek langsung 
kebenarannya seperti apa,” ujar Toto 
saat dikonfi rmasi.

Dari lokasi, petugas men-
gambil sampel air sungai dan 
cairan berwarna merah yang di-
alirkan ke Sungai Cisadane untuk 
diperiksa di laboratorium.

Pembiaran
Pemerhati lingkungan Bank 

sampah sungai Cisadane (Banksa-
suci) menganggap adanya pembi-
aran oleh Pemerintah Tangerang 
Selatan, terhadap aktivitas pem-
buangan limbah oleh pelaku usaha 
ke aliran sungai Cisadane. Direktur 
Eksekutif  Banksasuci, Ade Yunus 
mengaku lelah menyampaikan 
laporan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan kalangan usaha nakal di 
bantaran sungai Cisadane.

“Rasanya hampir lelah, be-
berapa laporan temuan kita dari 
dulu juga sudah dilaporkan. Tapi 
belum pernah mendapat informasi 
tindak lanjutnya lagi,” kata Ade 
Yunus dikonfi rmasi, Senin (4/10).

Ade mengungkapkan, limbah 
bahan berbahaya dan beracun (B3) 
yang ditakuti adalah limbah dari 
industri kimia. Sebab lanjut Ade, 
limbah dari industri kimia pada 
umumnya mengandung berbagai 
macam unsur logam berat yang 
mempunyai sifat akumulatif  dan 
beracun. “Sehingga berbahaya bagi 
kesehatan manusia,” jelasnya.

Ade mengaku, Banksasuci se-
bagai pegiat lingkungan sungai 
Cisadane, hanya bisa melaporkan 
temuan-temuan yang diperoleh 
atas dugaan pelanggaran pelaku 
usaha dan industri nakal, yang kerap 
membuang limbah ke aliran Sungai.

“Kapasitas kita sebagai ma-
syarakat hanya sekadar melapor-
kan, bila kedapatan menemukan 
temuan, kalau kita engga laporin 
dianggapnya pembiaran. Seka-
linya dilaporin enggak pernah 
tahu juntrungannya,” beber Ade.

Dia berharap, pemerintah 
dan masyarakat di lingkungan 
sekitar aliran Sungai Cisadane 
juga aktif  dan mau peduli dengan 
kondisi Sungai.  pp
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DEMO TAGIH REALISASI 
JANJI GUBERNUR

Sejumlah pengunjuk rasa 
yang tergabung dalam 

Aliansi Mahasiswa Meng-
gugat (AMM) berunjuk rasa 

menagih realisasi janji-janji 
Gubernur saat acara HUT ke-
21 Provinsi Banten di Serang, 
Senin (4/10). Mereka mende-
sak Gubernur Wahidin Halim 
merealisasikan janji-janjinya 

saat kampanye untuk mewu-
judkan layanan pendidikan 
dan kesehatan gratis bagi 

semua warga.   
IDN/ANTARA

SERANG (IM)- Tepat 4 
Oktober 2021, Banten berusia 
21 tahun sebagai daerah oto-
nomi setelah pisah dari Jawa 
Barat. Tujuannya agar masyara-
kat Banten menjadi objek utama 
pembangunan agar sejahtera.

Ketua Badan Koordinasi 
Perjuangan Provinsi Banten, Ali 
Yahya mengatakan, berdirinya 
Provinsi Banten bukan atas 
pemberian, namun berkat per-
juangan para pendahulu.

Menurutnya, keiginan yang 
kuat untuk mendirikan Bant-
en jadi provinsi, semata-mata 
untuk mewujudkan keadilan, 
memposisikan rakyat sebagai 
subjek pembangunan.

“Pada era kepemimpinan 
Wahidin Halim dan Andika 
Hazrumy terlihat dari cermin 
langkah Banten maju. Intensitas 
perkembangan ekonomi, politk 
langsung tidak langusng mem-
berikan pengaruh,” katanya saat 
sambutan di paripurna HUT 
Banten, Senin (4/10).

Ia menyebutkan, pene-
tapan tata ruang kini dapat 
dikembangkan dan disesuaikan 
dengan kabupaten kota. Sebab 
secara geografis Banten me-
miliki seluruh kekayaan dan 
menjadi gerbang ekonomi di 
Indonesia.

“Jengkol dan kopi harus 
dibuatkan Perda. Kalau perlu 
sosialisasikan agar masyara-

kat dapat menanam di depan 
rumah sehingga jadi pengek-
spor besar,” ungkapnya.

Ia menyatakan, dalam 
kepemimpinan Wahidin Halim 
(WH) dan Andika Hazrumy, 
sudah nampak pembangunan. 
Seperti kawasan Banten Lama, 
sport center, pengembangan 
destinasi Citorek, Kabupaten 
Lebak (negeri di atas awan).

“Kurang lima tahun kepe-
mimpinan WH-Andika banyak 
prestasi untuk mengangkat 
harkat martabat masyarakat 
Banten,” tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga 
meminta agar pembangunan 
Waduk Karian di Kabupaten 
Lebak segera selesai. Hal itu 
dinilai akan membuka detinasi 
wisata baru seperi Tasik Kardi 
di Kota Serang, peninggalan 
Kerajaan Banten.

“Diharapkan menyusul 
waduk karian. Perlu difasilitasi 
UMKM, sebagai pengganti Ta-
sik Kardi yang selalu dipenuhi 
wisatawan,” paparnya.

Terakhir, Ali menuntut WH 
dan Andika agar membangun 
monumen perjuangan pendirian 
Provinsi Banten. Sehingga, per-
juangan itu dapat diwarisi oleh 
para abdi negara dalam mense-
jahterakan Banten. “Banten 
berdiri bukan atas pemberian. 
Dibuat monumen perjuangan 
Banten,” jelasnya.  pra

Tokoh Banten Minta WH-Andika
Bangun Monumen Perjuangan Banten

TRUK ATM BERAS BAGI WARGA MEMBUTUHKAN
Petugas menunjukkan cara pengisiani karung 
beras melalui ATM beras yang akan dibagikan 
pada warga membutuhkan di halaman Masjid 
Agung Palembang, Sumatera Selatan, Senin 
(4/10). Humanity Rice Truck Aksi Cepat Tang-
gap (ACT) yang didesain layaknya anjungan 
tunai mandiri dengan kapasitas 20 ton beras ini 
membagikan beras bagi ratusan warga mem-
butuhkan di empat kota/ kabupaten di Sumatra 
Selatan kemudian dilanjutkan ke Sumatra Barat. 

IDN/ANTARA

PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS DI KOTA BOGOR
Siswa mengukur suhu tubuh sebelum mengikuti Pembelajaran Tatap Muka Terbatas 
(PTMT) di SMAN 1 Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (4/10). Pemerintah Kota Bogor melakukan 
PTMT tahap pertama yang diikuti 200 sekolah mulai dari SMP, SMA, SMK, Madrasah dan 
SLB di Kota Bogor yang telah dinyatakan lolos asesmen, verifi kasi faktual dan penerapan 
protokol kesehatan ketat di sekolah. 

IDN/ANTARA

Menkes Dorong Minat Vaksinasi
Covid-19 di Kampung Wisata Baduy 

LEBAK (IM)- Menteri Ke sehatan, 
Budi Gunadi Sadikin dijadwalkan 
mengunjungi pelaksanaan pelayanan 
vaksinasi di Kampung Wisata Baduy 
Luar di pedalaman Kabupaten Lebak, 
Provinsi Banten pada 16 Oktober 2021 
mendatang.

 Kepala Puskesmas Cisimeut, 
Kabupaten Lebak, dr Maytri Nur-
maningsih di Lebak, Senin (4/10) 
menyebutkan kehadiran Menkes Budi 
Gunadi nantinya diharapkan dapat 
meningkatkan minat komunitas ma-
syarakat Baduy Luar untuk menjalani 
vaksinasi Covid-19.

Pelaksanaan pelayanan vaksinasi 
dipusatkan di Terminal Ciboleger 
Desa Bojong Menteng atau berbatasan 
dengan permukiman masyarakat Baduy 
Luar. Selama ini, kata dia, sebagian 
besar masyarakat Baduy Luar belum 
divaksinasi.

Warga Baduy Luar yang sudah 
menjalani vaksinasi baru 34 orang, 
termasuk di antaranya tetua adat yang 

juga Kepala Desa Kanekes yakni Jaro 
Saija dan kader Sarpin.

 Oleh karena itu, jajaran petugas 
Puskesmas Cisimeut sebagai wilayah 
tugas kerjanya terus mensosialisasikan 
tentang pentingnya vaksinasi kepada 
masyarakat Baduy. Bahkan kegiatan 
sosialisasi di permukiman masyarakat 
Baduy melibatkan Polri.

“Kami berharap warga Baduy 
dapat mensukseskan program pemer-
intah itu agar Indonesia segera terbebas 
dari pandemi,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, masyarakat Baduy 
hingga kini ketakutan untuk dilakukan 
vaksinasi, karena mereka masih percaya 
terhadap berita bohong atau hoaks.

Dalam kegiatan sosialisasi itu juga 
disampaikan kepada masyarakat Baduy 
tentang manfaat vaksinasi di antaranya 
memperkuat kekebalan komunal dan 
bisa mencegah penyebaran virus 
korona. Selain itu juga jika terserang 
korona maka tidak menimbulkan sakit 
parah yang mengakibatkan kematian.

Di samping itu juga vaksinasi 
menjadikan syarat untuk berpergian 
ke luar daerah.

“Kami sampaikan manfaat vak-
sinasi itu agar warga Baduy dapat 
menerima program pemerintah,” 
katanya menjelaskan.

Tetua Adat Baduy yang juga Ke-
pala Desa Kanekes Jaro Saija mengajak 
kepada warganya agar dapat men-
sukseskan program vaksinasi untuk 
mendukung Indonesia terbebas dari 
penyebaran virus korona.

Jika terbebas dari penyakit pan-
demi itu, dipastikan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat Baduy kembali 
normal, bahkan kunjungan wisatawan 
meningkat.

Masyarakat Baduy yang berjumlah 
11.600 jiwa tersebar 68 perkampungan 
dapat mensukseskan program vaksi-
nasi. “Kami berharap warga Baduy 
Luar nantinya dapat divaksinasi agar 
Indonesia segera terbebas pandemi 
itu,” katanya.  pra

Pabrik daur ulang sampah plastik di tepi Sun-
gai Cisadane kawasan Serpong, Tangerang 
Selatan, disebut rutin membuang cairan 
diduga limbah berbau tidak sedap.

Ada Pelonggaran Tempat Makan, Pariwisata 
di Kota Tangsel Bakal Menggeliat 

TANGSEL (IM)-Kota 
Tangerang Selatan kini statusnya su-
dah masuk level tiga Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Dengan turun status terse-
but berdampak pelonggaran beberapa 
tempat hiburan. Salah satunya adalah 
bioskop. Nah, mulai pertengahan 
September lalu, bioskop di Kota 
Tangerang Selatan sudah buka. Meski 
sudah buka, tentunya ada syarat yang 
wajib dipenuhi pengunjung. Yakni 
mendownload aplikasi pedulilindungi 
dan sudah vaksin dua kali.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala 
Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota 
Tangerang Selatan, Heru Agus 
Santoso mengatakan bioskop di 
Tangerang Selatan sudah dibuka 
pada hari ini, Kamis (16/9/2021). 

Sementara itu, terkait penerapan 
protokol kesehatan di bioskop-bios-
kop, Heru mengungkap seluruhnya 
sudah siap. “Penerapan protokol 
kesehatan dan aplikasinya, bioskop 
sudah siap semua,” ujarnya.

Ia menyebut, pengelola bios-
kop hanya mengizinkan pengun-
jung yang memiliki aplikasi Peduli 
Lindungi berstatus warna hijau.

Adapun sejumlah bioskop yang 
sudah buka diantaranya Cinepolis 
WTC Serpong, XXI BSD Plaza 
Serpong, XXI Living World Alam 
Sutera, XXI Lottemart Bintaro, XXI 
Bintaro Plaza, XXI Bintaro Jaya 
Xchange, dan Transpark Bintaro.

Wali kota Tangerang Selatan 
Benyamin Davnie menjelaskan 
dari penerapan PPKM level 3 ini 
terdapat fasilitas pelayanan yang 
berubah secara signifikan. Salah 

satunya pelayanan tempat hiburan 
yaitu Bioskop. Dimana menurut 
pemerintah pusat bioskop diizinkan 
beroperasi dengan kuota 50 persen 
pengunjung. “Semoga dengan dibu-
kanya bioskop ini bisa meningkatkan 
PAD Kota Tangerang Selatan dan 
mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi Kota Tangsel,” ujarnya.

Untuk ketentuan pelaksanaan 
PPKM level 3 ini seperti beberapa 
sektor mengalami perubahan waktu 
operasional. Salah satunya bidang 
usaha makanan dimana yang berada 
dalam gedung/toko tertutup dapat 
menerima makan di tempat atau 
dine in dengan kapasitas maksimal 
50%, kemudian satu meja maksi-
mal dua orang dan waktu makan 
maksimal 30 menit, dengan jam 
operasional mulai pukul 05.30 
WIB sampai dengan pukul 22.00 
WIB dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat dan skrining 
pengunjung dengan menggunakan 
aplikasi Peduli Lindungi atau pe-
nilaian mandiri (self  assessment).

Sementara untuk dengan area 
pelayanan terbuka, dapat beroper-
asi mulai pukul 05.30 WIB sampai 
dengan pukul 22.00 WIB, dengan 
kapasitas makan di tempat paling 
banyak 50%, satu meja maksi-
mal dua orang dan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat 
dan skrining pengunjung dengan 
menggunakan aplikasi Peduli 
Lindungi atau penilaian mandiri.

Sementara akan dilakukan uji 
coba protokol kesehatan untuk 
tempat wisata tertentu dengan ke-
tentuan sebagai berikut mengikuti 

protokol kesehatan yang diatur oleh 
Kementerian Pariwisata dan Eko-
nomi Kreatif, dan Kementerian 
Kesehatan, wajib menggunakan 
aplikasi Peduli Lindungi untuk 
melakukan skrining terhadap semua 
pengunjung dan pegawai, anak 
usia dibawah 12 (dua belas) tahun 
dilarang untuk memasuki tempat 
wisata yang dilakukan uji coba ini 
dan daftar tempat wisata yang akan 
mengikuti uji coba ini ditentukan 
oleh Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif  atau Dinas Pari-
wisata Kota Tangerang Selatan.

Untuk kegiatan olahraga dapat 
dilakukan dengan ketentuan kegiatan 
olahraga dilakukan pada ruang terbu-
ka (outdoor) baik secara individu atau 
kelompok kecil maksimal 4 (empat) 
orang, tidak melibatkan kontak fi sik 
dengan orang lain dan tidak secara 
rutin memerlukan interaksi individu 
dalam jarak dekat dapat dilaksanakan 
dengan penerapan protokol kesehatan 
yang ketat.

Fasilitas olahraga di ruang ter-
buka diizinkan dibuka dengan jam 
operasional mulai pukul 05.30 WIB 
sampai pukul 20.00 WIB dengan 
jumlah orang maksimal 50% (lima pu-
luh persen) dari kapasitas, penduduk 
dengan usia di bawah 12 (dua belas) 
tahun dilarang masuk ke dalam fasili-
tas olahraga, masker harus digunakan 
selama melakukan aktivitas olahraga, 
kecuali untuk aktivitas olahraga yang 
harus melepas masker, seperti  renang. 
Untuk aktivitas olahraga yang harus 
melepas masker, maka masker hanya 
dapat dilepas ketika pelaksanaan akti-
vitas olahraga.  adv

Restaurant di Tangsel.Restaurant di Tangsel.

Berada di Lahan Pengembang,
Ratusan Makam di Tangsel Dipindahkan

TANGSEL (IM)- Ratusan makam 
terpaksa dipindahkan karena lahan 
makam tersebut milik pengembang swas-
ta di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). 
Warga memindahkan jenazah dengan 
cara manual. Mereka membopong po-
cong dari area pemakaman di Kampung 
Malagas Sasak, Desa Cicalengka, Keca-
matan Pagedangan, Tangsel.

Video warga memindahkan jen-
azah beredar luas di media sosial. 
Jenazah itu selanjutkan dimakamkan 

kembali di tempat pemakaman yang 
jauh lebih besar dari lokasi awal.

Kepala Desa Cicalengka, Absor 
mengatakan, peristiwa itu merupakan 
rislah di mana jenazah pada makam se-
belumnya dipindahkan ke makam yang 
lebih besar karena lahan sebelumnya 
ditempati milik pengembang. “Jadi per-
tukaran makam sebelah dipindahkan 
ke makam yang besar. Nanti semuanya 
digabung. Untuk jumlah makamnya 
belum tahu,” ujarnya, Senin (4/10).

Dia memperkirakan makam yang 
dibongkar mencapai ratusan. Pemin-
dahan makam ini dilakukan setelah ada 
kesepakatan dari organisasi kematian 
dan ahli waris sehingga berlangsung 
aman dan lancar. “Organisasi kematian 
yang berhubungan langsung dengan 
pengembang, kalau kami hanya fasili-
tas saja. Jadi mereka yang mengatur 
semua. Diurus pemakamannya dari 
mulai tahlil, dibungkus lagi kemudian 
dipindahkan,” katanya.  pp


