
Gubernur Banten Bakal Hadirkan
Cristiano Ronaldo Jajal BIS

SERANG (IM)- Banten 
sebentar lagi bakal memiliki 
stadion bergengsi kelas inter-
nasional yakni Banten Inter-

national Stadium (BIS) yang 
berlokasi di kawasan Sport 
Center Banten, Curug, Kota 
Serang. Stadion itu digadang-

gadang makin besar namanya 
dengan adanya kabar bahwa 
Pemerintah Provinsi Banten 
akan menghadirkan pemain 
bola dunia Cristiano Ronaldo.

Rencana itu merupakan 
harapan dari Gubernur Bant-
en, Wahidin Halim. Wahidin 
berkeinginan, rumput BIS 
dapat dijajal oleh Ronaldo 
ketika sudah siap digunakan.

“Akan saya jadikan sebagai 
arena pertandingan interna-
sional, kalau perlu Cristiano 
Ronaldo kita bawa ke sini 
untuk main di Banten Interna-
tional Stadium,” kata Wahidin 
dalam keterangannya, dikutip 
Rabu (6/10).

Juru Bicara Gubernur Bant-
en, Ujang Giri mengatakan, 
mendatangkan Cristiano Ron-
aldo untuk menjajal BIS me-
mang telah direncanakan. Dia 
menyebut, bukan hal mustahil 
sekelas pemain bintang dunia 
seperti Ronaldo bisa main bola 
di stadion yang dibangun ber-
standar FIFA tersebut. 

Ujang menyebut, nantinya 
pembiayaan untuk menghadir-
kan pemain bola kawakan itu 
berasal dari dana sponsor. “Pak 
Gubernur ingin rumput BIS ini 
dijajal oleh pemain kelas dunia 
seperti Cristiano Ronaldo, 
tidak ada yang tidak mungkin, 
dananya kerjasama dengan be-

berapa sponsorship,” tuturnya.
Berdasarkan informasi 

yang dihimpun, hingga Sep-
tember 2021, kondisi pem-
bangunan BIS telah mencapai 
progress hingga 74 persen. 
Rencana pembangunan stadi-
on tersebut ditargetkan selesai 
pada Maret 2022. 

Stadion yang dibangun 
dengan nilai kontrak Rp 874 
miliar itu memiliki luas ban-
gunan 78.116 meter persegi 
dan terdiri dari lima lantai. 
Dibangun di atas lahan seluas 
60 hektare, stadion sepak bola 
tersebut bakal dilengkapi den-
gan sejumlah venue olahraga 
lainnya.  yan

PRODUKSI KECAP MANGROVE
Warga dari KUB Bentangan Jaya menyelesaikan pembuatan kecap mangrove di desa Brondong, Indramayu, Jawa Barat, Rabu 
(6/10). Kecap mangrove yang diolah dari biji mangrove jenis Kerandang (Canavalia virosa) tersebut dijual seharga Rp20 ribu per 
botol dan dipasarkan ke berbagai daerah melalui media daring. 
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LEBAK(IM)- Anggota 
DPRD Lebak mengapresiasi Gu-
bernur Wahidin Halim memajukan 
Banten dengan merealisasikan 
berbagai sektor pembangunan.  
“Kita menilai figur WH sosok 
pemimpin yang memiliki komit-
men tinggi untuk pembangunan,” 
kata anggota DPRD Lebak, Musa 
Weliansyah saat menanggapi perin-
gatan HUT Banten ke 21 di Lebak, 
Rabu (6/10). 

Gubernur WH dan wakilnya 
Andika selama memimpin Provinsi 
Banten gencar melakukan kebi-
jakan yang positif  guna mendo-
rong peningkatan Indeks pemban-
gunan manusia ( IPM) dan pertum-
buhan ekonomi masyarakat.  Di 
mana tingkat pendapatan ekonomi 
masyarakat cukup rendah sehingga 
angka kemiskinan cukup tinggi. 

Namun, kebijakan WH kini 
dapat dirasakan masyarakat Banten 
dengan kondisi infrastruktur jalan 
yang baik dengan betonisasi, se-
hingga berdampak terhadap pergu-
liran ekonomi daerah. Saat ini, kata 
dia, tingkat pendapatan ekonomi 
masyarakat pedesaan- pedesaan 
menggeliat dengan kemudahan 
memasarkan produk komoditas 
pertanian dan perkebunan keluar 
daerah sehingga mampu mengatasi 
kemiskinan ekstrem. 

Begitu pula tingkat anak melan-
jutkan pendidikan cukup tinggi, se-
hingga angka partisipasi kasar (APK) 
dan angka partisipasi murni ( APM) 

meningkat.  Bahkan, APM jenjang 
SMA/SMK/Aliyah mencapai 80 
persen dan dipastikan dua tahun ke 
depan minimal warga Banten lulusan 
pendidikan 12 tahun. 

Saat ini, menurut dia, pemban-
gunan gedung sekolah SMA/SMK 
menjadikan fokus Gubernur WH, 
termasuk pembukaan sekolah-
sekolah baru.  “Kami tentu menilai 
kinerja Gubernur WH memberi-
kan manfaat besar bagi masyarakat 
Banten,” kata politisi PPP Lebak. 

Menurut dia, selama ini kelema-
han Gubernur WH itu masih banyak  
organisasi perangkat daerah (OPD) 
yang melakukan tindakan pidana 
korupsi (Tipikor).  Di mana korupsi 
itu melibatkan pejabat hingga tenaga 
honorer.  Kelemahan itu, kata dia, 
Gubernur WH di akhir jabatan 
dapat mengoptimalkan penga-
wasan anggaran guna mencegah 
tipikor agar tidak merajalela di 
lingkungan pemerintahan.

Sementara sejumlah warga 
di pedalaman Kabupaten Lebak 
mengaku selama kepemimpinan 
Gubernur WH sangat dirasakan 
karena kondisi jalan cukup baik, se-
hingga dapat mendorong pening-
katan ekonomi masyarakat.  “Dulu 
hasil pertanian tidak laku karena 
habis biaya angkutan, namun kini 
warga bisa menjual hasil bumi ke 
Rangkasbitung, Sukabumi, Jakarta 
dan Bogor setelah akses jalan di-
betonisasi,” kata Salim (45) warga 
Cibeber Kabupaten Lebak.  pra

Legislatif Lebak Apresiasi
Gubernur WH Majukan Banten
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TANGSEL (IM)- Pemer-
intah Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel) mengeluarkan surat 
edaran mengenai perpanjangan 
pemberlakuan pembatasan keg-
iatan masyarakat (PPKM) level 
3 di Kota Tangsel yang berlaku 
hingga 18 Oktober 2021. Salah 
satu aturan yang ditetapkan 
di dalamnya terkait dengan 
ketentuan anak usia di bawah 
12 tahun saat memasuki hotel. 

Aturan itu tertuang di dalam 
Surat Edaran Nomor 443/3488/
Huk tentang Perpanjangan PPKM 
Level 3 Covid-19 yang diteken 
oleh Wali Kota Tangsel Benyamin 
Davnie pada Selasa (5/10) malam. 
SE tersebut memuat aturan di-
wajibkannya anak usia di bawah 
12 tahun untuk menunjukkan hasil 
negatif  tes Covid-19 untuk masuk 
ke hotel yang ada di Tangsel.  “Per-
hotelan non penanganan karan-
tina beroperasi dengan ketentuan 
: ... pengunjung usia di bawah 12 
tahun harus menunjukkan hasil 
negatif  antigen (H-1)/ PCR (H-
2),” bunyi bagian dari SE tersebut. 

Di dalam beleid itu, hotel non 
penanganan Covid-19 beroperasi 

secara terbatas dengan protokol 
kesehatan yang ketat pada masa 
penerapan PPKM level 3.

Benyamin menyebut, jumlah 
pengunjung yang memasuki hotel 
dibatasi maksimal 50 persen dari 
kapasitas. Para pengunjung hotel 
juga diwajibkan menggunakan ap-
likasi PeduliLindungi yang menun-
jukkan sudah divaksinasi Covid-19.  
“Wajib menggunakan aplikasi 
Peduli Lindungi guna melakukan 
skrining terhadap semua pegawai 
dan pengunjung. Kapasitas maksi-
mal 50 persen. Hanya pengunjung 
dengan kategori hijau dan kuning 
dalam aplikasi Peduli Lindungi yang 
boleh masuk,” terangnya.

Diketahui, penerapan PPKM 
level 3 di sejumlah daerah di 
Provinsi Banten yang merupakan 
wilayah penyangga Ibu Kota, 
termasuk Tangsel kembali diper-
panjang selama dua pekan ke de-
pan, yakni dari 5 Oktober hingga 
18 Oktober 2021. “Sementara 
ini masih berstatus PPKM lev-
el 3 karena Tangerang Selatan 
merupakan wilayah aglomerasi 
Jabodetabek,” ujar Benyamin, 
kemarin.  pp

Tangsel Wajibkan Anak Miliki
Hasil Tes Covid Saat ke Hotel

TRADISI MANDI TOLAK BALA REBO WEKASAN
Sesepuh warga menyiramkan air kepada sejumlah anak saat menjalani Tradisi 
Mandi Tolak Bala Rebo Wekasan di Kampung Karundang, Serang, Banten, 
Rabu (6/10). Tradisi tersebut berlangsung pada hari Rabu setiap akhir bulan 
Shafar pada penanggalan Jawa untuk memohon perlindungan dari Allah 
atas segala macam bencana yang terjadi. 
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Pemkab Tangerang Siapkan Gerai
Vaksinasi di Pilkades Serentak

TANGERANG (IM)- 
Pemer in t ah  K abupa t en 
Tangerang menyiapkan gerai 
vaksinasi pada hari pencoblosan 
Pilkades serentak di 77 desa 10 
Oktober mendatang. “Kami 
targetkan tiap desa yang presen-
tase vaksinasinya masih rendah 
minimal satu gerai vaksinasi,” 
kata Kepala Dinas Pemberday-
aan Masyarakat dan Pemerintah 
Desa (DPMPD) Kabupaten 
Tangerang, Dadan Gandana saat 
dihubungi, Rabu (6/10).

Dadan mengatakan lang-
kah ini diambil untuk meman-
faatkan momentum saat warga 
desa memberikan suaranya, 
proses vaksinasi Covid-19 bisa 
berjalan. “Ini juga mendukung 
percepatan vaksinasi di Kabu-
paten Tangerang,” kata Dadan.

Gerai  vaksinas i ,  kata 
Dadan, sepenuhnya akan dia-
dakan Dinas Kesehatan Kabu-
paten Tangerang. “Kami hanya 
menentukan titik gerai yang 
akan dipasang.”

Pilkades Serentak Kabu-
paten Tangerang digelar di 77 
desa dengan  305 pasangan 
calon kepala desa. Pilkades ini 
juga melibatkan 12 ribu panitia 
dan petugas pemilihan suara.

Gerai vaksin di desa diharap-

kan bisa mendongkrak pencapa-
ian vaksinasi di Kabupaten 
Tangerang yang masih rendah. 
Pencapaian vaksinasi Covid-19 
di Kabupaten Tangerang saat 
ini masih 50 persen atau 1,2 
juta dari 2 juta jiwa warga yang 
ditargetkan divaksin.

“Masih di bawah 50 pers-
en, jadi memang kita secara 
prosentase dibawah 50 pers-
en,” ujar Juru bicara Satuan 
Tugas Covid-19 Kabupaten 
Tangerang, Hendra Tarmizi, 
Selasa (5/10).

Menurut Hendra, jumlah 
warga yang sudah vaksinasi di 
Kabupaten Tangerang, saat ini 
baru mencapai 1,2 juta pen-
duduk. Pemerintah Kabupaten 
Tangerang mentargetkan  2 
juta jiwa atau 70 persen warga 
Kabupaten Tangerang bisa 
divaksinasi Covid-19 pada 
Desember 2021.

Selama program vaksinasi 
Covid-19 ini berjalan, capa-
ian terendah bagi kelompok 
masyarakat lanjut usia (Lansia) 
yang sampai saat ini baru men-
capai 27 persen atau sebanyak 
38 ribu jiwa dari total target 
138 ribu Lansia yang harusnya 
menerima vaksin Covid-19 di 
Kabupaten Tangerang. 

Menurut Hendra, ada se-
jumlah kendala dalam pen-
capaian vaksinasi itu seperti 
rendahnya jatah kuota vak-
sinasi bagi wilayah Kabu-
paten Tangerang. Kabupaten 
Tangerang menerima jatah 
yang sama dengan wilayah 
kota Tangerang dan Tangerang 
Selatan, yang memiliki jumlah 
penduduk lebih sedikit diband-
ing Kabupaten Tangerang. 

Selain itu, 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. “Kurang 
lebih 200 ribuan warga kabupat-
en yang disuntik di luar. Secara 
riil kita seharusnya sudah hampir 
1,5 juta jiwa.” 

Sampai saat ini sentra lay-
anan vaksinasi bagi masyarakat 
Kabupaten Tangerang, terus 
berjalan di 44 Puskesmas dan 
22 rumah sakit  di wilayah itu. 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tangerang juga menjemput 
bola, dengan mendatangi ma-
syarakat di tingkat RT dan 
RW dibantu bersama TNI dan 
Polri.  pp

SERANG (IM)- Pemilihan 
Kepala Desa (Pilkades) Kabu-
paten Serang terancam diundur 
lagi. Hal itu seiring dengan kem-
bali naiknya status penyebaran 
Covid-19 di Kabupaten Serang 
dari level 2 ke level 3.

Sekretaris Daerah (Sek-
da) Pemkab Serang, Tubagus 
Entus Mahmud Sahiri men-
gatakan, sesuai dengan in-
struksi Menteri Dalam Negeri 
(Inmendagri), PPKM diper-
panjang kembali dan Kabu-
paten Serang masuk level 3.

Sebelumnya pihaknya su-
dah merencanakan Pilkades 
pada 31 Oktober 2021 meski-
pun belum ditetapkan secara 
pasti. Namun, jika kondisi 
penyebaran Covid-19 masih 
level 3, kemungkinan agenda 
Pilkades bisa diundur kembali.

Pilkades Kabupaten Serang
Terancam Mundur Lagi 

“Iya (berpotensi ditun-
da lagi) kalau level tiga, tapi 
kan level ini terus mengalami 
perkembangan setiap min-
ggunya, semoga saja min-
ggu depan dan selanjutnya 
turun lagi,” katanya kepada 
wartawan, Rabu (6/10).

Karena itu, Entus meminta 
kepada seluruh stakeholder un-
tuk melakukan penanganan Co-
vid-19. Supaya, level penyebaran 
Covid-19 dapat turun kembali. 
“Semuanya harus turun tangan 
melakukan penanganan,” ujarnya.

Entus juga mengimbau 
kepada calon kepala desa dan 
masyarakat untuk bersabar 
menunggu kepastian jadwal 
Pilkades. “Kami juga ingin-
nya cepat selesai, kondisi ini 
memang tidak kita hendaki 
bersama,” ucapnya.  pra

BOGOR (IM)- Seluruh 
satuan mulai dari TNI-Polri 
dan Pemerintah Kota (Pemkot) 
Bogor akan disiagakan untuk 
melakukan pengawasan, terhadap 
anak-anak selama Pembelaja-
ran Tatap Muka (PTM) yang 
dimulai awal pekan ini. Terma-
suk juga pengawasan terhadap 
orangtua, yang kerap menunggu 
anak-anaknya selama belajar di 
sekolah. Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol Susatyo Purnomo 
Condro mengatakan, pihaknya 
menurunkan personil dari Satuan 
Lalu Lintas, Sabhara, dan bekerja 
sama dengan Kodim 0606 Kota 
Bogor. “Semuanya kalau melihat 
ada kerumunan, tidak ada tujuan 
jelas itu pasti nanti saya perintahkan 
untuk foto sebagai bukti untuk 
sekolahnya,” ujar Susatyo di Mako 
Polresta Bogor Kota, Rabu (6/10).

Susatyo mengatakan, orang-
tua yang kerap mengantar dan 
menunggu anaknya belajar di 
sekolah juga menjadi atensi. 
Sebelum PTM digelar, Satgas Co-
vid-19 Kota Bogor telah meng-
gelar rapat bersama Dinas Pendi-
dikan (Disdik) Kota Bogor, agar 
sekolah-sekolah memenuhi daftar 
Standar Operasional Prosedur 
(SOP). Baik dari guru, siswa, 
komite, dan orangtua murid.

“Kami sampaikan kepada 
lingkungan sekolah, pokoknya 
lingkungan sekolah itu kan 
lingkungan steril. Sudah ada 
protokol kesehatan cara ma-
suk sekolah. Sehingga kalau 
memang pada saat menjemput 
silakan menjemput, kalau seko-
lah ya jangan kumpul-kumpul 
tunggu anak sekolah,” tegasnya.

Dia pun terus mengimbau 
agar para siswa tidak berkeru-
mun sepulang sekolah. Hal itu 
juga menghindari adanya aksi 

tawuran yang kerap terjadi di 
antara siswa antar sekolah.

Oleh karena itu, Polresta 
Bogor Kota menggelar Apel Pe-
lajar Sadar Protokol Kesehatan 
Covid-19, yang dihadiri oleh 
200 pelajar se-Kota Bogor. Di 
mana pelajar tersebut mewakili 
masing-masing sekolah yang 
telah menggelar PTM.

“Ketika ada yang berkeru-
mun, petugas akan foto mereka 
dari sekolah mana, kita bersu-
rat kepada sekolah tersebut, 
memberikan teguran sekaligus 
mengevaluasi pelaksanaan PTM 
yang dilaksanakan. Berarti pe-
lajar ini tidak memanfaatkan 
waktu PTM ini dengan sebaik-
baiknya,” jelasnya

Susatyo berharap, PTM di 
Kota Bogor bisa berjalan den-
gan tertib. Sehingga sekolah lain 
yang belum menggelar PTM 
bisa menyusul, dan tidak me-
nimbulkan klaster baru. Meng-
ingat angka kasus Covid-19 di 
Kota Bogor mulai menurun.

Di lokasi yang sama, Wakil 
Wali Kota Bogor, Dedie A 
Rachim menambahkan, akan 
ada Satgas khusus yang men-
gawasi pelaksanaan PTM. Di 
mana Satgas tersebut terdiri dari 
Disdik Kota Bogor, Kantor Ca-
bang Dinas (KCD) Pendidikan 
Provinsi Jawa Barat, dan Ke-
menterian Agama (Kemenag) 
Kota Bogor.

Selain itu, Satgas Pelajar Kota 
Bogor juga akan kembali dilibat-
kan untuk proses pengawasan 
pra dan pasca PTM dilaksanakan. 
“Akan ada Satgas Pelajar yang 
memang nanti akan memberikan 
laporan secara rutin kepada kita, 
manakala ada perbaikan yang 
harus dilakukan dan ditindaklan-
juti,” pungkasnya.  gio

Orangtua Diimbau Agar Tidak
Menunggu Anak Saat PTM

SEKTOR PARIWISATA JAWA BARAT
Sejumlah anak menaikki kuda saat berwisata 
di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Rabu (6/10). Gubernur Jawa Barat Rid-
wan Kamil memprediksi sektor pariwisata 
bangkit awal 2022 jika kekebalan komunal 
(herd immunity) tercapai di mana sekitar 37 
juta warga Jabar selesai divaksin akhir De-
sember 2021. 
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TANGERANG (IM)- 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang kembali memper-
panjang PPKM level 3 sejak 5-18 
Oktober 2021. Meski demikian, 
Wali Kota Tangerang, Arief  R 
Wismansyah mengatakan bahwa 
taman kota yang ada di wilayah 
administrasinya masih belum 
dibuka hingga saat ini.

Pasalnya, kata dia, Pemkot 
Tangerang masih mewaspadai 
potensi penularan Covid-19 di 
area publik. “Belum, jadi kita 
masih menghindari. Lalu juga 
kita masih terus waspada,” 
paparnya saat ditemui di Pusat 
Pemerintahan Kota Tangerang, 
Rabu (6/10). “Masyarakat bisa 
berinteraksi yang lain, tapi un-
tuk area-area publik kita batasi 
sementara dulu,” sambung dia.

Politikus Demokrat itu 
melanjutkan, pihaknya berwa-
cana untuk mewajibkan peng-
gunaan aplikasi PeduliLindungi 
untuk skrining kesehatan pengun-
jung di taman-taman yang ada di 
sana. Selain itu, Pemkot Tangerang 
juga wacananya akan membatasi 
kapasitas pengunjung di sebuah 
taman saat dibuka nantinya.

“Kita lagi mempersiapkan 
pakai aplikasi PeduliLindungi 
kalau misal kita izinkan. Jadi 
misal kapasitas di Taman Gajah 

Tunggal sekian, kita izinkan 
seperempatnya (yang boleh 
masuk),” tutur Arief.

Di satu sisi, pihaknya telah 
mengizinkan Kampung Tema-
tik yang ada di Kota Tangerang 
untuk beroperasi. “Kalau Kam-
pung Tematik kan sedikit, jadi 
bisa kita berikan kelonggaran. 
Yang banyak ini kita khawatir-
kan taman, ya,” ujar dia.

Arief  sebelumnya beru-
jar, berkait penerapan PPKM, 
Pemkot Tangerang sepenuhnya 
mengikuti kebijakan atau arahan 
pemerintah pusat. Di satu sisi, 
selama PPKM diterapkan, pi-
haknya terus mendorong agar ke-
giatan sosial masyarakat berjalan 
dengan aman. “Kasus (Covid-19) 
tetap ada. Tapi alhamdulillah, 
bukan cuma di Kota Tangerang, 
semuanya masih dalam batas-
batas terkendali,” ungkap Arief.

Dia menegaskan, masyara-
kat harus tetap waspada terha-
dap bahayanya Covid-19.

Di sisi lain, Arief  mengaku 
bahwa masyarakat cenderung 
sudah bosan dengan segala per-
aturan yang berlaku. “Walaupun 
masyarakat kayaknya cender-
ung sudah bosan banget. Tapi 
kan ini realita. Jadi kita jangan 
lengah, tetap pakai masker dan 
lain sebagainya,” urainya.  pp

PPKM Level 3, Pemkot Tangerang
Masih Belum Buka Taman Kota

Juru Bicara Gubernur Banten, Ujang Giri 
mengatakan, mendatangkan Cristiano 
Ronaldo untuk menjajal BIS memang 
telah direncanakan. Dia menyebut, 
bukan hal mustahil sekelas pemain bin-
tang dunia seperti Ronaldo bisa main 
bola di stadion yang dibangun berstan-
dar FIFA tersebut. 


