
117 Produk UMKM Banten
Masuk Loka Pasar Nasional

SERANG (IM)- Seban-
yak 117 jenis produk UMKM 
asal Banten atau karya kreatif  
Banten sudah masuk pada 
platform perdagangan digital 
melalui empat marketplace 
(loka pasar) nasional yang 
sudah ternama.

Kepala kantor perwakilan 
Bank Indonesia (BI) Provinsi 
Banten, Erwin Soerjadimadja 
di Serang, mengatakan, khu-

sus pada ajang pameran karya 
kreatif  Banten (KKB) Tahun 
2021 ada sebanyak 66 produk 
UMKM atau karya kreatif  
Banten yang masuk pada loka 
pasar nasional.

“Hingga kini 117 produk 
UMKM Banten yang masuk 
marketplace nasional. Mudah-
mudahan ini bisa mening-
katkan pengembangan pasar 
produk UMKM Banten ke 

depan,” kata Erwin Soer-
jadimadja pada saat media 
brefi ng Karya Keratif  Banten 
2-21 di Kantor BI Banten di 
Serang,akhir pekan kemarin.

Dalam rangkaian kegiatan 
karya kreatif  Banten 2021 
yang digelar pada 11 Okto-
ber 2021, sebelumnya sudah 
dilakukan seleksi terhadap 
produk UMKM Banten yang 
layak masuk nominasi pada 
marketplace nasional dengan 
seleksi yang sangat ketat.

“Ada sekitar 400 produk 
UMKM yang daftar, namun 
setelah dilakukan kurasi hanya 
terpilih 66 produk UMKM 
yang masuk, Jadi total dengan 
tahun kemarin ada 117 UMKM 
Banten yang ada di marketplace 

nasional saat ini,” kata dia.
Di antara produk yang 

paling banyak diminati oleh 
konsumen dari marketplace 
tersebut di antaranya produk 
makanan dan fashion.

Selain marketplace nasi-
onal di antaranya lazada, blibli.
com, tokopedia dan bukalapak. 
Selain itu ada juga marketplace 
lokal Banten yang juga ikut 
membantu pemasaran produk 
UMKM Banten yakni plaza 
Banten yang dimiliki perusa-
haan BUMD yakni PT Agro-
bisnis Banten Mandiri (ABM).

Erwin mengatakan, tu-
juan diadakannya pameran 
karya kreatif  Banten 2021 
di antaranya dalam rangka 
mendukung gerakan bangga 

buatan Indonesia serta mendo-
rong digitalisasai UMKM dan 
digitalisasi perekonomian dan 
keuangan daerah serta mem-
percepat pemulihan ekonomi 
melalui UMKM go digital dan 
go ekspor.

“Kita ingin mendorong 
UMKM Banten yang memi-
liki daya saing tinggi, sehing-
ga mampu bersaing dengan 
produk UMKM lainnya di 
tingkat nasional,” kata Erwin.

Erwin mengatakan, pada 
ajang pameran karya kratif  
nasional tahun lalu, produk 
UMKM Banten menempati 
posisi ke lima secara nasional 
dalam nilai transaksi atau pen-
jualan produk UMKM terse-
but.  pra

JAMBORE NASIONAL RIVERBORDING
Peserta berselancar melewati jeram arus pada Jambore Nasional Riverbording #3 di Sungai Ciwulan, Kawalu, Kota Tasikmalaya, 
Jawa Barat, Minggu (10/10). Jambore Nasional Riverbording yang diikuti oleh ratusan pehobi selancar sungai dari berbagai dae-
rah dalam rangka silahturahmi tersebut bertujuan untuk mempromosikan wisata Sungai Ciwulan, mengampanyekan sungai 
untuk dijaga kelestariannya dan meningkatkan ekonomi warga setempat. 
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TANGSEL (IM)- Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel) mengamankan se-
banyak 16 penyandang ma-
salah kesejahteraan sosial 
(PMKS). Hal itu dilakukan 
menyusul adanya keresahan 
dari masyarakat terkait manu-
sia silver yang belakangan ini 
mencuat di Tangsel.

“Penertiban ini dilakukan 
karena adanya keresahan yang 
dirasakan oleh masyarakat 
akibat eksistensi manusia silver 
ini, di mana biasanya ditemui 
di perempatan lampu merah, 
atau kadang juga sekarang di 
beberapa pusat keramaian,” 
kata Sekretaris Satpol PP Kota 
Tangsel, Oki Rudianto dalam 
keterangannya, dikutip Minggu 
(10/10)

Oki mengatakan, dalam 
penerbitan yang dilakukan 
pada Jumat (8/10) petang 
tersebut, selain mengamankan 
manusia silver, pihaknya juga 
menertibkan badut liar serta 
pengemis. Dia menyebut pen-
ertiban itu dilakukan terhadap 
kalangan PMKS tersebut lan-
taran menjamur di tempat-
tempat umum di Kota Tangsel 
saat ini.  

Kepala Seksi Penyelidi-
kan dan Penyidikan Satpol 
PP Kota Tangsel, Muksin Al 
Fachry menjelaskan, 16 PMKS 
tersebut terdiri dari empat 
orang badut yang diamankan 
di Gang Masjid Pamulang, 

tiga orang pengemis di Per-
mata Pamulang, dan dua orang 
badut lampu merah Gaplek 
Pamulang. Lalu empat orang 
pengemis diamankan di Sumur 
Bos BSD dan tiga orang badut 
diamankan di Pondok Bambu, 
Pondok Kacang, serta Rempoa 
Ciputat.

“Seluruh PMKS ditindak-
lanjut dibawa ke Dinas Sosial 
untuk diproses secara admin-
istrasi,” tutur Muksin.

Dia menambahkan, setelah 
diproses, satu orang di anta-
ranya dikirim ke Serang untuk 
direhabilitasi, sementara sele-
bihnya dibebaskan. “Hasilnya 
satu orang manusia silver diba-
wa ke Pusat Rehabilitasi Anyer 
oleh petugas Dinas Sosial dan 
15 orang lainnya dipulangkan,” 
terangnya.

Dengan adanya penertiban 
tersebut, Muksin berharap 
wilayah Tangsel bisa lebih steril 
dari PMKS, terutama manusia 
silver. Dia menyebut, den-
gan adanya patroli rutin yang 
dilakukan, saat ini manusia 
silver di Kota Tangsel dinilai 
berkurang. Selain itu, pihaknya 
juga lebih tegas dalam menin-
dak dengan menjaringnya ke 
pusat rehabilitasi.

“Melalui patroli terkait 
PMKS manusia silver sudah 
jarang ya, sedikit. Saat ini yang 
terjaring kita bawa ke pusat re-
habilitasi, kalau dulu diberikan 
pembinaan langsung pulang,” 
jelasnya.  pp

Belasan PMKS di Tangsel
Terjaring Razia Satpol PP 
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PANDEGLANG (IM)- 
Pemkab Pandeglang melalui 
Dinas Sosial memberikan 
bantuan kepada para korban 
banjir bandang di Desa Ro-
cek, Kecamatan Cimanuk.

Kepala Dinas Sosial Ka-
bupaten Pandeglang, Nuriah 
mengatakan, pemberian ban-
tuan itu merupakan tindak 
lanjut dari hasil survei atau 
peninjauan yang dilakukan pi-
hak Dinsos terhadap bencana 
banjir bandang yang terjadi di 
Desa Rocek itu.

Katanya, dalam banjir 
bandang itu sendiri ada 7 
Kepala keluarga yang menjadi 
korban yang rumahnya rusak 
akibat terjangan bencana itu.

“Pasca terjadinya bencana 
banjir Pemkab Pandeglang 
melalui APBD memberikan 
bantuan kepada tujuh korban 
banjir bandang di Desa Rocek 
masing-masing sebesar lima 
juta rupiah,“ ucap Nuriah 
saat memberikan bantuan, 
Minggu (10/10).

Ia menerangkan, selain 
memberikan bantuan bagi 

para korban banjir bandang 
di Desa Rocek, Pemkab Pan-
deglang juga telah memberi-
kan bantuan bagi anak-anak 
yang orang tuanya meninggal 
karena Covid-19.

“Anak-anak ini mendapat 
bantuan kebutuhan sandang, 
pangan, papan, serta uang 
tunai sebesar lima ratus ribu 
rupiah selama tiga bulan,” 
terangnya.

Sementara itu, Plh. Sek-
retaris Daerah, Taufik Hi-
dayat mengatakan, pembe-
rian berbagai bantuan, baik 
pemberian bantuan untuk 
para korban bencana banjir 
serta bantuan bagi masyarakat 
yang terdampak pandemi Co-
vid-19 merupakan kewajiban, 
sebagai bentuk perhatian 
dan kepedulian pemerintah 
kepada warganya.

“Semoga pemberian ban-
tuan ini bermanfaat dan bisa 
meringankan beban bagi 
para korban bencana banjir, 
apalagi ditengah pandemi 
Covid-19 saat ini,” pungkas-
nya.  pra

Pemkab Pandeglang Berikan Bansos ke
Korban Banjir Bandang di Desa Rocek

WISATA DI IPAL CIKONEN 
Warga dengan menggunakan kost Gum hantu berwisata di kawasan IPAL 
Cikoneng, Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/10). IPAL 
Cikoneng yang berfungsi sebagai tempat menyaring air limbah rumah tangga 
tersebut menjadi alternatif wisata bagi warga untuk berlibur bersama keluarga 
di akhir pekan dengan menyuguhkan pemandangan hamparan air yang luas. 
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Oknum PNS di Lebak yang Dilaporkan,
Buru-buru Kembalikan Uang Penipuan

LEBAK (IM)- Oknum PNS 
berinisial S, yang bertugas di Ke-
camatan Wanasalam, Kabupaten 
Lebak langsung mengambalikan 
uang tunai milik Sarmin yang 
merupakan korban penipuan 
yang dilakukannya dengan modus 
penempatan kerja.

Berdasarkan informasi Ke-
pala Desa Rahong, Kecamatan 
Malingping, Kabupaten Lebak, 
Ubed Jubaedi, uang yang dikem-
balikan senilai Rp5 juta.

Uang tersebut akhirnya 
dikembalikan kepada korban 
setelah pelaku S dan satu rekan-
nya H dilaporkan oleh korban, 
yakni Sarmin dan beberapa lain-
nya ke pihak kepolisian.

“ Jadi pada Jum’at (8/10) 
lalu, pelaku tiba-tiba datang ke 
rumah Sarmin. Ia ngembaliin 
uang milik Sarmin,” kata Ubed, 
Minggu (10/10).

“Jadi setelah dilaporkan, 
pelaku itu baru mengembalikan 
uang korbannya,” tambahnya.

Dari ke tiga korban, S 
hanya mengembalikan uang 
milik Sarmin saja. Sementara 2 
korban lainnya, yakni Ro’i, dan 
Asinah tidak. “Hanya Sarmin 
yang dikembalikan uangnya, 
sementara 2 lagi tidak. Karena 
keduanya berhubungan lang-
sung dengan oknum lainnya 
yakni H,” katanya.

Ubed menuturkan, bahwa 
uang yang dikembalikan itu 
selanjutnya akan menjadi barang 
bukti yang dilampirkan kepada 
pihak kepolisian. Karena, kat-
anya, pihaknya sendiri akan terus 

melanjutkan proses hukum.
“Proses kepada pihak ke-

polisian akan terus kita tem-
puh. Karena yang mau kita ka-
sih pelajaran ini oknum-oknum 
yang nakalnya,” tuturnya.

Pihaknya yang  memiliki ba-
rang bukti lengkap berupa kwi-
tansi penerimaan uang dari kor-
ban ke pelaku sudah melaporkan 
S kepada pihak kepolisian.

“Kita juga akan laporkan 
S kepada Inspektorat Lebak,” 
pungkasnya.

Sebelumnya, sebanyak 10 
warga Kabupaten Lebak men-
gaku telah menjadi korban 
penipuan H (51) oknum calo 
senilai puluhan juta rupiah 
untuk menjadi PNS. Mereka 
tertipu karena telah diiming-
imingi sebuah pekerjaan bah-
kan menjadi PNS di UPTD 
Samsat, RSUD Malimping, dan 
juga Dinas PUPR Lebak.

Berdasarkan informasi yang 
dihimpun, penipuan awalnya 
terjadi pada bulan Mei 2021 lalu 
dengan pelaku yang menawar-
kan jasa yang bisa memasukkan 
orang ke 3 instansi itu tanpa tes.

Namun, para korban sebe-
lumnya harus terlebih dahulu 
membayar jasa dirinya. Tarif-
nya pun berbeda-beda, mulai 
dari Rp5 juta hingga Rp 17 
juta lebih per orangnya. Para 
korban diketahui merupakan 
warga Kecamatan Wanasalam, 
dan Kecamatan Malimping.

Usut punya usut, H ti-
dak beraksi sendirian, namun 
dirinya dibantu oleh oknum 

PNS yang merupakan seorang 
guru di salah satu SMP di Ke-
camatan Malingping. Oknum 
itu diketahui berinisial S.

“Ya H dan S ini masih sal-
ing terikat. Ada 3 orang warga 
Wanasalam yang tertipu oleh S, 
dan 7 orang warga saya (Desa 
Rahong, Kecamatan Malimp-
ing, Kabupaten Lebak,-red) 
yang tertipu oleh H,” kata 
Kepala Desa Rahong, Ubed 
Jubaedi kepada wartawan.

Ubed mengatakan, H 
sendiri merupakan seorang 
pengangguran yang tidak me-
miliki pekerjaan tetap, namun 
dirinya dikenal memiliki re-
lasi dan dekat dengan pejabat 
Pemerintah Provinsi Banten. 
Sehingga H kini terkenal seb-
agai perantara alias Calo.

Katanya, H sebelumnya 
sempat menjanji-janjikan akan 
segera mempekerjakan para 
korban yang sudah membayar 
kepadanya. Tapi janji itu ting-
gal janji dengan kini para kor-
ban yang masih menganggur.

“Para korban terus menagih 
janji H, dan pada bulan Agustus 
lalu H membuat surat per-
nyataan yang berisi akan segera 
mengembalikan uang para kor-
ban, namun hingga kini janji itu 
juga tinggal janji,” terang Ubed.

Dirinya pun kini bersama 
dengan para warga yang men-
jadi korban penipuan H itu 
telah melaporkan H dan S ke-
pada pihak kepolisian dengan 
barang bukti berupa kwitansi 
pembayaran.  pra

MEDAN (IM)- Pemer-
intah Kota Medan, Sumatra 
Utara, mengaku terus fokus 
mengembangkan sektor pari-
wisata di derah ini. Salah satu-
nya dengan melakukan pem-
benahan kawasan heritage 
(warisan) Kesawan.

“Kami mengharapkan du-
kungan dari TVRI untuk mem-
promosikan budaya dan pariwisata 
di Kota Medan, sehingga dikenal 
luas ke manca negara,” ujar Wali 
Kota Medan, Bobby Nasution di 
Medan, Sabtu (9/10).

Pembenahan Kesawan 
merupakan salah satu langkah 
dalam mengembalikan ka-
wasan kota tua. Di antaranya 
Istana Maimun, Rumah Tjong 

Pemkot Medan Terus
Kembangkan Pariwisata

A Fie dan Gedung Werenhuis 
seperti masa kejayaannya. 
Selain itu, Pemkot Medan 
juga memiliki program The 
Kitchen Of  Asia dengan sajian 
kuliner berbagai suku dan bu-
daya khas Kota Medan dileng-
kapi cerita sejarah kuliner itu.

“Kami miliki banyak ra-
gam budaya, bangunan ber-
sejarah dan juga kuliner yang 
menjadi kekayaan sesungguh-
nya di Kota Medan. Ini yang 
harus terus di informasikan,” 
kata Bobby.

Tujuannya agar budaya dan 
pariwisata semakin dikenal. 
Bahkan menarik minat wisa-
tawan atau investor berkun-
jung ke Kota Medan.  yan

TANGERANG (IM)- 
Warga yang datang ke Tempat 
Pemungutan Suara (TPS) 
pada pelaksanaan Pemilihan 
Kepala Desa (Pilkades) di Ka-
bupaten Tangerang, Minggu 
(10/10), tak hanya bisa men-
coblos, tapi juga mendapat-
kan vaksinasi Covid-19.

Seperti yang terlihat di 
TPS 04, Desa Bojong Kamal, 
Kecamatan Legok, Kabu-
paten Tangerang. Setelah 
mencoblos sesuai dengan 
protokol kesehatan, setiap 
warga yang baru keluar dari 
TPS langsung ditanya perihal 
vaksin oleh petugas medis 
dari Puskesmas setempat.

Muhammad Alfian(21), 
warga setempat mengaku 
belum divaksinasi, lalu dia 
diarahkan untuk disuntik 
vaksinasi. “Ya maulah, saya 
sebelumnya bingung harus 
kemana. Ini dapat di depan 
mata, ya sudah mau,” katanya.

Alfi an mendapat vaksinasi 
dosis pertama Sinovac. Lalu 
setelah observasi 30 menit, dia 
diberikan kartu vaksin untuk 
mendapatkan dosis kedua di 
Puskesmas setempat serta 
obat-obatan penunjang.

Jubir Satgas Penanga-
nan Covid-19 di Kabupaten 
Tangerang, dr Hendra Tarmi-
zi mengatakan, tidak semua 
TPS disediakan posko vaksi-
nasi. Hanya untuk desa yang 
capaian vaksinasinya rendah.

“Kita utamakan TPS yang 
warganya rendah vaksinasin-
ya. Tapi minimal satu desa 
itu ada dua posko vaksinasi, 
jadi total ada 154 posko vak-
sinasi,” ungkap dr Tarmizi.

Vaksin yang disediakan 
pun jenisnya ada dua, vaksi-
nasi Sinovac dan Pfi zer. Se-
hingga terbuka untuk warga 
yang belum divaksin sama 
sekali ataupun sudah divaksin 
dosis pertama.  pp

TPS Pilkades Tangerang
Jadi Tempat Vaksin

STRATEGI PEMASARAN APARTEMEN
Warga melihat etalase berisi unit ruang aparte-
men di kawasan Pondok cabe, Tangerang Se-
latan, Banten, Minggu (10/10). Memamerkan 
unit ruang apartemen secara terbuka menjadi 
strategi pengembang dalam memasarkan 
produk properti dalam menarik pembeli. 
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TANGERANG (IM)- 
Politik uang diduga marak 
terjadi menjelang pilkades 
d i  w i l ayah  K abupaten 
Tangerang, Minggu (10/10). 
Sehari sebelum pencoblosan, 
Sabtu (9/10), delapan orang 
yang ditengarai sebagai tim 
sukses salah seorang calon 
kepala desa diamankan warga 
dan diserahkan ke polisi 
karena membagi-bagikan 
uang di Desa Ranca Kelapa, 
Kecamatan Panongan.

Warga Desa Ranca Ke-
lapa, Albar menerangkan, 8 
orang yang diamankan meru-
pakan bagian dari tim sukses 
seorang calon kepala desa. 
Mereka kedapatan membagi-
bagikan uang kepada warga 
di RT 01 sampai 03 sambil 
mengarahkan pilihan pada 
pencoblosan nanti.

“Hari ini ada 8 orang 
sudah diamankan, ada satu 
orang yang membawa sen-
jata api,” kata Albar, Sabtu 
(9/10).

Dia memaparkan, pen-
angkapan dan penyerahan 
ke-8 orang tim sukses itu 

ke polisi disaksikan Panitia 
Pengawas (Panwas) Pilkades. 
Dari tangan mereka ditemu-
kan banyak amplop berisi 
uang senilai Rp 300 ribu.

“Pelaku sama barang 
bukti beberapa plastik berisi 
amplop sudah diserahkan ke 
kepolisian, sedang diperiksa 
di sana. Satu amplop berisi 
uang Rp300 ribu,” jelas 
Albar.

K apo l r e s  Kota  Ta -
ngerang, Kombes Wahyu 
Sri Bintoro menegaskan 
tengah menyelidiki dugaan 
politik uang di wilayah Desa 
Ranca Kelapa itu. “Sudah 
kita proses untuk dilakukan 
penyidikan lebih lanjut,” 
jelas Kapolres.

Sekadar informasi, di 
Desa Ranca Kalapa, Ke-
camatan Panongan, Kabu-
paten Tangerang terdapat 4 
calon kades yang bertarung 
pada Pilkades 2021. Mereka 
yakni Karta sebagai calon 
nomor 1, Linda Gunawan 
calon nomor 2, Haji Dani 
calon nomor 3, dan calon 
nomor 4 Umaedi.  pp

BAGI‐BAGI UANG JELANG PILKADES

8 Anggota Tim Sukses Pilkades
Tangerang Diamankan Polisi

Di antara produk yang paling banyak di-
minati oleh konsumen dari marketplace 
tersebut di antaranya produk makanan 
dan fashion.


