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TENAGA KESEHATAN BELAJAR MEMBATIK

Tenaga kesehatan bersama peserta belajar membatik di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/10). Kegiatan belajar membatik
secara gratis tersebut selain sebagai bentuk apresiasi untuk tenaga kesehatan sekaligus mengenalkan motif batik tulis khas Bogor.

Capaian Rendah, Pemkab Tangerang
Akui Kesulitan Memvaksinasi Lansia
Sampai saat ini, capaian vaksinasi di Kabupaten Tangerang, di bawah 50 persen
atau sebanyak 1,2 juta jiwa. Capaian
terendah adalah kelompok masyarakat
lanjut usia (lansia) yang sampai saat ini
baru mencapai 27 persen atau sebanyak
38 ribu jiwa dari total target 138 ribu Lansia.Petugas sedang berusaha mengejar
target dengan mengunjungi para Lansia
ke rumah-rumah.
TANGERANG (IM)Pe m e r i n t a h K a b u p a t e n
Tangerang, mengakui capaian vaksinasi Covid-19 di
wilayahnya masih sangat rendah dari rata-rata capaian vaksinasi daerah lain seperti Kota
Tangerang dan Tangerang
Selatan. Sampai saat ini, capa-

ian vaksinasi di Kabupaten
Tangerang, di bawah 50 persen
atau sebanyak 1,2 juta jiwa.
“Jadi memang kita secara
persentase di bawah 50 persen.
Secara jumlah sebenarnya
tidak. Karena jumlah kita besar, jadi pembagi persentase
kita kecil,” kata Juru bicara

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh
Masuk Mal di Tangerang Raya
TA N G E R A N G ( I M ) Wilayah Tangerang Raya meliputi Kota Tangerang, Kabupaten
Tangerang, dan Kota Tangerang
Selatan (Tangsel) kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) level 3. Perpanjangan
PPKM di daerah penyangga
Ibu Kota tersebut diberlakukan
hingga 18 Oktober 2021.
Aturan itu tertuang di dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri
(Inmendagri) Nomor 47 Tahun
2021 tentang PPKM Level 4,3,2,
dan level 1 di wilayah Jawa-Bali
yang diteken pada 4 Oktober 2021.
“Gubernur Banten dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level
3 (tiga) yaitu Kota Tangerang, Kota
Cilegon, Kabupaten Tangerang,
Kabupaten Serang, Kabupaten
Pandeglang, Kabupaten Lebak,
Kota Tangerang Selatan, dan
Kota Serang,” bunyi bagian dari

Inmendagri tersebut, dikutip Selasa
(5/10).
Di dalam beleid itu, ada aturan
baru bagi wilayah Tangerang Raya
dan sejumlah daerah lainnya mengenai aturan penduduk usia di
bawah 12 tahun untuk memasuki
mal atau pusat perbelanjaan. Pada
Inmendagri sebelumnya, anak usia
di bawah 12 tahun di Tangerang
Raya dilarang memasuki mal, sementara pada Inmendagri terbaru
sudah diperbolehkan.
“Penduduk dengan usia di
bawah 12 tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/
mal/ pusat perdagangan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta, Kota
Tangerang, Kabupaten Tangerang,
Kota Tangerang Selatan, Kota
Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok,
Kabupaten Bogor, Kabupaten
Bekasi, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya dengan
syarat didampingi orang tua,”
terangnya. pp

Pemkot Tangsel Klaim tak Ada
Kasus Covid-19 Klaster PTM
TANGSEL (IM)- Wali Kota
Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengeklaim nihilnya kasus Covid-19 dari diadakannya pembelajaran tatap muka
(PTM). Dia menyebut pelaksanaan
PTM di Tangsel berjalan aman
sehingga terus dilanjutkan.
“Alhamdulillah PTM di Tangsel dari 200 sekolah SD dan SMP
di Tangsel tidak ada yang terpapar
Covid-19. Saya kemarin melakukan
pengecekan ke beberapa tempat.
Sampai saat ini sangat aman (pelaksanaan PTM) di Tangsel,” tutur
Benyamin di kawasan Serpong,
Tangsel, Selasa (5/10).
Dia menuturkan, Dinas
Pendidikan Kota Tangsel akan
menambah kembali jumlah sekolah yang diperbolehkan untuk
mengadakan PTM. Hal itu seiring dengan berjalannya proses
verifikasi terkait dengan kesiapan
sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
“Ya ditambah lagi sepanjang
mereka sudah mengisi sistem di
Dapodik (data pokok pendidikan)

itu,” ungkapnya.
Adapun mengenai vaksinasi
pelajar, Benyamin menuturkan,
realisasi untuk jenjang sekolah
menengah pertama (SMP) sudah
hampir selesai. Namun untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA)
yang diketahui merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi
Banten masih terbilang minim.
“Memang dari target 130
pelajar itu baru 38 persen (realisasi vaksinasinya). Kalau SMP
hampir selesai sudah 95 sampai
96 persen. Yang SMA/SMK/
MA baru sedikit, itu kewenangan
Pemprov Banten,” tuturnya.
Benyamin memastikan pihaknya akan menggencarkan
vaksinasi bagi pelajar agar pembelajaran tatap muka di sekolah
dapat terus berjalan aman. Termasuk mengambil alih kegiatan
vaksinasi untuk siswa jenjang
SMA/ sederajat dari Pemprov
Banten. “Dalam rapat kemarin
kami siap menangani vaksinasi
bagi pelajar SMA,” kata dia.
pp

Satgas Covid-19 Kabupaten
Tangerang, Hendra Tarmizi
dikonfirmasi, Selasa (5/10).
Hendra menerangkan, capaian vaksinasi di wilayah
Kabupaten Tangerang, saat
ini baru mencapai 1,2 juta
penduduk dari 29 wilayah
kecamatan se-K abupaten
Tangerang.
“Saat ini 1,2 juta, sekitar
50,7 persen dari sebelumnya
hanya sekitar 40 persen yaitu
700 ribuan penerima vaksin,”
jelas dia.
Dia mengaku, selama program vaksinasi Covid-19 ini
berjalan, capaian terendah
adalah kelompok masyarakat
lanjut usia (lansia) yang sampai saat ini baru mencapai
27 persen atau sebanyak 38
ribu jiwa dari total target 138
ribu Lansia yang harusnya
menerima vaksin Covid-19 di
Kabupaten Tangerang.
“Kita memang sedang

ber usaha mengejar target
mencapai sasaran lansia supaya mau divaksin. Termasuk
mengunjungi para Lansia ke
rumah-rumah,” jelasnya.
Selain hal itu, Satgas Covid-19 Kabupaten Tangerang,
juga mengakui rendahnya jatah
kuota vaksinasi bagi wilayah
Kabupaten Tangerang, menjadi faktor yang turut mempengaruhi capaian vaksinasi di
wilayah tersebut. Sebab, Kabupaten Tangerang, menerima jatah yang sama dengan wilayah
kota Tangerang dan Tangerang
Selatan, yang memiliki jumlah
penduduk lebih sedikit dibanding Kabupaten Tangerang.
“Kendala dari awal jatah
vaksin sama dengan daerah
yang jumlah penduduknya
lebih sedikit. Jadi pas mulai
itu sudah tertinggal dibanding
kota Tangerang, dan Tangsel.
Karena mereka jumlah penduduk sedikit,” ucap Hendra.

Selain hal itu, dia mengakui
banyaknya warga Kabupaten
Tangerang, yang mengikuti
vaksinasi Covid-19 di luar
wilayah kabupaten. Dengan
perkiraan jumlah warga yang
mengikuti kegiatan vaksinasi
di luar kabupaten Tangerang,
sebanyak 200 ribu jiwa.
“Kendala selanjutnya
ternyata banyak juga yang sudah vaksin di luar, kurang lebih
200 ribuan warga kabupaten
yang disuntik di luar. Secara ril
kita seharusnya sudah hampir
1,5 juta jiwa,” jelasnya.
Hendra mengaku, sampai
saat ini sentra layanan vaksinasi
bagi masyarakat Kabupaten
Tangerang, terus berjalan di 44
Puskesmas dan 22 RS yang ada
di wilayah tersebut.
“Kita juga melakukan jemput bola, dengan mendatangi
masyarakat di tingkat RT dan
RW dibantu bersama TNI dan
Polri,” ucapnya. pp

PPKM LEVEL 3 DI KOTA TANGERANG

Pusat Kebugaran dan Konter Makanan
di Bioskop Mulai Beroperasi
TANGERANG (IM)Pemerintah Kota (Pemkot)
Tangerang kembali menerapkan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3
mulai 4-18 Oktober 2021.
Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengatakan,
terdapat sejumlah penyesuaian
peraturan selama PPKM diterapkan di Kota Tangerang.
Salah satu penyesuaiannya
adalah pembukaan pusat kebugaran (fitness centre/gym)
dengan kapasitas maksimal 25
persen, menerapkan protokol
kesehatan ketat, dan pengunjung wajib memiliki aplikasi
PeduliLindungi.
“Ada yang dikendorkan di
Kota Tangerang, salah satunya
tempat berolahraga, gym,” ungkap Arief melalui sambungan
telepon, Selasa (5/10).
Dia mengatakan, Satpol PP
akan melakukan pengawasan di
pusat kebugaran yang sudah
beroperasi. “Ada teman-teman

Satpol PP yang monitoring.
Mereka sudah monitoring.
Makanya, ya, mudah-mudahan
semua tetap disiplin,” urainya.
Politikus Demokrat itu
melanjutkan, penyesuaian lain
selama PPKM itu adalah pengelola bioskop yang sudah diizinkan untuk mengoperasikan
konter makanan. Dia mengaku
belum sempat meninjau pengoperasian konter makanan
di bioskop. Namun, Arief
mengaku sempat menonton
bioskop pada Sabtu pekan lalu,
dan meninjau protokol kesehatan yang diterapkan di sana.
“Saya sempat nonton ya hari
Sabtu minggu kemarin. Waktu
itu belum boleh jual makan, jadi
bener enggak jual makanan.
Sepi, sudah berasa bioskop
punya sendiri,” tuturnya.
“Yang nonton dua baris.
Tetap pakai masker, di dalam
juga berjarak. Saya lihat sehabis selesai, mereka langsung
(menyemprot) disinfektan.

Prokes tetap dijalani, masuk
harus akses PeduliLindungi,”
sambung dia.
Arief menilai masyarakat cenderung sudah bosan
dengan segala peraturan yang
berlaku. “Walau pun masyarakat kayanya cenderung sudah
bosan banget. Tapi kan ini
realita. Jadi kita jangan lengah,
tetap pakai masker dan lain
sebagainya,” urainya.
Sebelumnya, Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko
Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjabarkan penyesuaian
aturan dalam PPKM periode
5-18 Oktober 2021 ini.
Berikut beberapa penyesuaian aturan terbaru pada
perpanjangan PPKM kali ini:
Pertama, pembukaan pusat
kebugaran atau fitness centre
dengan kapasitas maksimal 25
persen, protokol kesehatan ketat, dan skrining menggunakan
aplikasi PeduliLindungi. pp

PENATAAN BANTARAN SUNGAI DI BANDUNG
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Sejumlah anak bermain inline skate di Skate Park Bantaran Sungai Cipamokolan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/10). Pemerintah Kota Bandung, menata
sejumlah bantaran sungai menjadi taman dan tempat bermain anak guna
mendukung program Bandung Ramah Anak.
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4.355 Personel Gabungan Dikerahkan
Amankan Pilkades di Kab. Tangerang
TANGERANG (IM)- Sebanyak 4.355 personel gabungan
diterjunkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di 77 Desa
pada 26 wilayah Kecamatan seKabupaten Tangerang, Minggu
(10/10).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah
Desa (DPMPD) Kabupaten
Tangerang, Dadan Gandana
menjelaskan, pengamanan
Pilkades serentak di 77 Desa Kabupaten Tangerang, melibatkan
tiga Polres se-Tangerang Raya,
yaitu Polres Kota Tangerang,
Polres Metro Tangerang, dan
Polres Tangerang Selatan.
“Kesiapan pengamanan dari tiga Polres Kabupaten, Kota Tangerang dan
Tangerang Selatan. Ditambah
personel TNI dan Satpol
PP Kabupaten Tangerang,
dengan total personel pengamanan sebanyak 4.355 personel,” ungkap Dadan Gandana
dikonfirmasi, Selasa (5/10).
Dia menyebutkan, personel pengamanan itu guna
menjamin proses pemungutan
suara yang diselenggarakan di

1.178 TPS dan pengendalian
kerumunan masa di tempat
pemungutan suara (TPS).
Adapun detail personel pengamanan terdiri dari
2.080 berasal dari Polres Kota
Tangerang kabupaten, 735
Polres Tangsel dan 780 dari
Polres Metro Tangerang. “Sementara personel dari TNI
sebanyak 500 personel dan 260
personel Satpol PP Kabupaten
Tangerang,” ucap Dadan.
Dadan menyebutkan, pada
pelaksanaan Pilkades tahun
2021 ini diikuti oleh 306 calon
kepala desa, pada 77 desa yang
akan melaksanakan Pilkades.
Dadan memastikan, dengan tingginya animo warga
terhadap Pilkades di tengah
Pandemi ini, protokol kesehatan di TPS tetap akan
dijaga ketat oleh petugas. Pihaknya juga membatasi setiap
TPS hanya akan memuat 500
Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Setiap TPS hanya 500
DPT, tidak lebih. Ini guna
memastikan penerapan prokes
dapat berjalan baik dalam
pelaksanaan waktu pencoblosan,” ungkapnya. pp

DLHK Kab. Tangerang Catat Puluhan
Industri Cemari Perairan Warga
TANGERANG (IM)Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan (DLHK)
Kabupaten Tangerang, Banten mencatat sekurangnya ada
36 industri baik sekala besar
maupun menengah diduga
telah mencemari perairan
warga di daerah itu. “Selama tahun 2021 kita sudah
menerima aduan 36 industri
terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan di wilayah
K abupaten Tangerang,”
kata Kepala Seksi Bina Hukum DLHK Kabupaten
Tangerang, Sandi Nugraha
di Tangerang, kemarin.
Ia mengatakan, puluhan
industri tersebut diduga telah
membuang limbah produksinya
ke aliran sungai atau lingkungan
yang ada di sekitarnya. “Ratarata dari laporan itu semuanya
terkait pencemaran lingkungan
seperti aliran air, udara dan
sebagainya,” katanya.
Ia mengungkapkan, terkait dengan adanya laporan hal itu, pihaknya sudah
melakukan upaya pengawasan. Bahkan, jika ada industri yang nekat membuang
limbah ke sungai akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Selain itu, ia menambahkan,
dari ratusan perusahaan yang
ada dalam pengawasan DLHK
Kabupaten Tangerang, saat ini
36 perusahaan industri tersebut
sudah diberikan teguran secara
tertulis untuk memperbaiki

pengelolaan limbahnya.
“Seperti kasus yang terbaru,
oleh PT Mayora Indah Jayanti.
Diduga telah mencemari perairan warga. Dan kita langsung
menindak untuk pemanggilan
terhadap manajemenya serta
melakukan penelitian benar atau
tidaknya,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan, terkait
kasus pencemaran lingkungan
di Kabupaten Tangerang tersebut sudah terjadi berulangulang kali, oleh karenanya
pihaknya akan meningkatkan
pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri.
“Sejauh ini kita sudah
melakukan pengawasan secara rutin terhadap perusahaan terutama yang sudah
memiliki dokumen lingkungan. Kemudian kalau ada
pelanggaran kita tentunya
akan memberikan sanksi,”
ungkapnya.
“Dan kita juga ditargetkan dalam satu tahun ini
sebanyak 200 perusahaan
harus memiliki dokumen
lingkungan,” tambahnya.
Ia berharap, kepada perusahaan-perusahaan yang
beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang agar mengikuti aturan terkait UUD 32
tahun 2009 untuk bertanggungjawab menjaga kelestarian lingkungan sekitar.
“Jadi kalau mereka tidak
melanggar hal itu, Insya Allah tidak ada pencemaran
lingkungan,” kata dia. pp
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KOMUNITAS BADUT HIBUR ANAK PENYINTAS KANKER
Anggota Komunitas Badut Necis menghibur
anak penyintas kanker di Rumah Pejuang
Kanker Ambu, Bandung, Jawa Barat, Selasa
(5/10). Dalam rangka HUT ke 76 TNI, Komunitas Badut Necis bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang IX Pussenkav PG Kodiklat
AD menggelar parodi pencegahan COVID-19
untuk menghibur anak penyintas kanker.

Donor Plasma Konvalesen di PMI
Kota Tangerang Disetop Sementara
TANGERANG (IM)Palang Merah Indonesia (PMI)
Kota Tangerang menghentikan sementara donor plasma
konvalesen. Ketua PMI Kota
Tangerang, Oman Djumansyah
mengatakan, donor plasma
konvalesen disetop sementara
karena stok darah masih tersedia tetapi permintaan menurun.
“Bukan dihentikan ya, tapi
disetop terlebih dahulu. Karena
permintaannya sudah menurun
dan kita sudah ada stok,” ungkapnya, Selasa (5/10).
Hingga saat ini, PMI Kota
Tangerang masih memiliki 940
stok kantong plasma konvalesen.
Dengan stok sebanyak itu, diyakini mampu mencukupi permintaan yang cenderung menurun
untuk pasien Covid-19.
“Sekarang permintaannya
hanya satu dua saja, ada juga
permintaan dari rumah sakit
luar daerah, seperti dari Bangka

Belitung,” katanya.
Stok yang tersedia sampai saat
ini yakni untuk plasma konvalesen
golongan darah A sebanyak 188
kantong, golongan darah B 371
kantong, golongan darah O sebanyak 332 kantong, dan golongan
darah AB sebanyak 49 kantong.
PMI Kota Tangerang sendiri sudah menyalurkan plasma
darah konvalesen kepada lebih
dari 4 ribu pasien Covid-19.
Antara lain untuk golongan
darah A sebanyak 1.255 kantong, golongan darah B 1.338
kantong, golongan darah O
sebanyak 1.880 kantong, golongan darah AB 320 kantong.
“Kita berharapnya angka
Covid terus turun, hingga tidak ada lagi pasien. Tapi kalau
sewaktu-waktu permintaan
kembali banyak, maka akan
digiatkan kembali donor darah
plasma konvalesen ini,” pungkasnya. pp

