
Gandeng Graha Kreatif, Bupati Serang
Gelorakan Kebangkitan UMKM

SERANG (IM)- Bupati 
Serang, Ratu Tatu Chasa-
nah menekankan kebangkitan 
usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) di tengah pandemi 
Covid-19. Salah satu komu-
nitas yang digandeng adalah 
Graha Kreatif, asal Kecamatan 
Jawilan, Kabupaten Serang. 

“Soal infrastruktur jalan 
tinggal sedikit lagi tuntas. Seka-
rang dan tahun depan, meru-
pakan waktu untuk kebangki-
tan UMKM. Kita gerakan eko-
nomi masyarakat dari bawah,” 

kata Bupati Serang, Ratu Tatu 
Chasanah di Pendopo Bupati 
Serang, Senin (11/10). 

Menurut Tatu, infrastruk-
tur jalan sudah dilakukan be-
tonisasi hingga ke pelosok, 
dan akan mempermudah ak-
sesibilitas ekonomi masyara-
kat. Oleh karena itu, ekonomi 
kreatif  masyarakat harus turut 
dibangkitkan. 

“Kita bangkitkan ekonomi 
UMKM dari hulu hingga hilir, 
dari persoalan modal hingga 
pemasaran,” ujarnya. 

Pada kesempatan tersebut, 
Bupati Serang berdiskusi den-
gan Founder Graha Kreatif, 
Johani Fauzi dan Himpunan 
Pengusaha Mikro Kecil dan 
Menengah Indonesia (Hip-
mikimdo) Kabupaten Serang. 

Menurut Tatu, salah satu 
sistem pengembangan UMKM 
yang sukses dijalankan dari 
kemandirian masyarakat sudah 
dilakukan Graha Kreatif. Ber-
bagai produk UMKM sudah 
diciptakan dan layak masuk ke 
pasaran.

“Apa yang sudah dilakukan 
Graha Kreatif  adalah salah 
satu model pengembangan 
UMKM di Kecamatan Jawilan. 
Pemda harus bisa mendup-
likasi untuk dijadikan model 
pengembangan UMKM yang 
lebih luas, bisa untuk semua 
kecamatan,” tegasnya. 

Sementara dalam pertemuan 
tersebut, Founder Graha Kre-
atif, Johani Fauzi memaparkan 

berbagai konsep pengemban-
gan UMKM. Mulai dari sisi 
modal, kualitas produk, hingga 
pemasaran. Ia pun memberikan 
masukan tentang pembagian 
peran, antara pelaku UMKM, 
pemerintah daerah, dan lembaga 
permodalan. 

Bukan hanya itu, ia pun 
memaparkan konsep permo-
dalan melalui konsep bank 
sampah yang dilakukannya. 
Bagi masyarakat yang ingin 
mendapatkan pendampingan 
dan pelatihan dari Graha Kre-
atif, bisa melalui konsep penge-
lolaan sampah secara mandiri.

Bahkan ia memfasilitasi 
desa untuk mendapat internet 
gratis sistem take and give 
persampahan. 

“Saat ini,Graha Kreatif  
menciptakan warga Kam-
pung Pasir Buyut, Kecamatan 
Jawilan menjadi sumber daya 
manusia yang unggul dan 
mandiri,” ujarnya.

Melalui komunitas yang 
didirikannya, Johani menye-
diakan berbagai pelatihan bagi 
masyarakat, mulai dari sistem 
informasi teknologi, pertanian, 
peternakan, digital marketing, 
programmer, Bahasa Inggris, 
dan pemasaran produk UMKM. 
Melalui Join’s Mart, Johani juga 
mendorong kegiatan social pre-
neur masyarakat. 

Berbagai produk UMKM 
diciptakan dari telur ayam, 
telur puyuh, makanan olahan 
burung puyuh, beras lokal, 
aneka keripik, hingga kerajinan 
tangan dari bahan kayu. 

“Kami menangkap berb-
agai ide dari Ibu Bupati yang 
luar biasa soal pengembangan 
UMKM. Kami yakin, jika sin-
ergi dilakukan antara pelaku 
UMKM, pemerintah daerah, 
hingga pemberi modal, maka 
ekonomi masyarakat akan 
bangkit dan maju,” ujar Jo-
hani.  pra

PEMBAYARAN TRANSAKSI DIGITAL DI BADUY
Pengunjung melakukan transaksi digital dengan Quick Response Indonesia Standard (QRIS) Code di Ciboleger, Lebak, Banten, 
Senin (11/10). Sejumlah UMKM milik warga Suku Baduy yang menjajakan pernak-pernik dan oleh-oleh khas Baduy tersebut kini 
telah menggunakan pembayaran digital melalui QR Code dengan tujuan untuk mendorong efi siensi transaksi. 
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TANGERANG (IM)- Di-
nas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Tangerang memiliki solusi 
untuk mengatasi penuhnya tem-
pat pembuangan akhir sampah 
(TPAS) Rawa Kucing. Salah satu 
caranya, yakni dengan men-
jemput sampah langsung ke 
rumah-rumah warga. Nantinya, 
masyarakat juga dapat memilah 
sampah yang akan masuk TPAS 
untuk diolah kembali.

“Untuk mengatasi masalah 
sampah agar tidak membuat 
TPAS Rawa Kucing cepat penuh, 
DLH Kota Tangerang punya 
solusi untuk menjemput sampah 
langsung ke rumah-rumah warga. 
Dari program ini, masyarakat bisa 
langsung memilah sampah mana 
yang akan masuk ke TPAS atau 
yang bisa diolah lagi,” kata Sekre-
taris DLH Kota Tangerang, Eni 
Nuraeni, kemarin.

TPAS Rawa Kucing me-
miliki luas 34,8 hektare. Kini, 
hanya tersisa 14 hektare untuk 

menampung sampah yang 
diperkirakan dalam sehari 
mencapai 1.400-1.500 ton. Hal 
ini yang membuat DLH Kota 
Tangerang berupaya mengatasi 
kelebihan kapasitas TPAS.

Eni mengatakan berbagai jenis 
sampah yang sulit dan tidak bisa 
didaur ulang bisa langsung dipilah 
masyarakat sejak dari rumah. Den-
gan begitu, tidak menambah vol-
ume sampah yang masuk ke TPAS 
Rawa Kucing. “Untuk sampah 
yang dalam kategori sampah 
bahan berbahaya dan beracun, 
seperti bohlam, pecahan kaca 
dan barang elektronik hingga 
ponsel bekas, masyarakat bisa 
mengakses layanan jemput sam-
pah melalui Whatsapp di nomor 
089654729464,” kata Eni.

Eny berharap pembangkit 
listrik tenaga sampah akan 
secepatnya terealisasi untuk 
mengatasi permasalahan kele-
bihan kapasitas sampah di 
TPAS Rawa Kucing.  pp

DLH Kota Tangerang Jemput
Sampah di Masyarakat
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TANGERANG (IM)- 
Pasangan suami istri ber-
tarung dalam kontestasi 
Pemil ihan Kepala Desa 
(Pilkades) Mekar Kondang, 
Kecamatan Sukadiri, Kabu-
paten Tangerang. Sang istri 
dinyatakan kalah dan suami 
mempertahankan jabatannya.

Pleno rekapitulasi per-
hitungan suara menyatakan 
Mohammad Sofa unggul 
di setiap TPS dengan total 
perolehan suara 3.417 suara.

Sementara calon penantang 
yang juga istrinya, yakni Udriah 
hanya mendapatkan 167 suara. 
Ada 113 suara tidak sah dari total 
10 TPS di Desa Mekar Kondang. 
Saat dihubungi, Muhammad 
Sofa enggan berkomentar ban-
yak usai dinyatakan menang 

pilkades. Dia menunggu pelan-
tikan terlebih dahulu sebelum 
bicara banyak. “Nanti saja lah. 
Belum tenang kalau belum 
pelantikan,” ujar Sofa, Senin 
(11/10).

Mohammad Sofa meru-
pakan calon kepala desa 
petahana. Pria kelahiran 15 
Mei 1974 itu bakal kembali 
memimpin Desa Mekar Kon-
dang, Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Bupati 
Tangerang, Ahmed Zaki Iskan-
dar menyatakan pelaksanaan 
Pilkades serentak di 77 desa 
berjalan dan berlangsung dengan 
baik. “Pelaksanaan Pilkades di 77 
desa pada hari ini sudah berjalan. 
Hasil pantauan sudah berjalan 
dan berlangsung dengan baik,” 
ungkap Zaki.  pp

Kalahkan Istri di Pilkades Tangerang,
Suami Pertahankan Jabatan 

HOTEL DARI KONTAINER BEKAS
Tamu bersantai di Q Square Qubika Hotel yang ada di kawasan Serpong, 
Tangerang, Banten, Senin (11/10). Hotel yang terbuat dari kontainer bekas 
ini mengusung konsep Industri Modern dan pertama yang ada di Provinsi 
Banten, dengan harga nginap mulai Rp400 ribu per malam. 
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Kemenag Lebak Optimalkan
Pembinaan Ponpes Cegah Terorisme

LEBAK (IM)- Kemen-
terian Agama Kabupaten Leb-
ak, Banten, mengoptimalkan 
pembinaan pondok pesantren 
guna mencegah penyebaran 
paham ajaran terorisme dan 
radikalisme yang berpotensi 
memecah belah persatuan dan 
kesatuan bangsa.

“Hingga hari ini tidak dite-
mukan ponpes yang penyebar 
terorisme dan radikalisme, 
“ kata Kepala Kasubag Ke-
menag Lebak, Sudirman di 
Lebak, Senin (11/10).

Pembinaan ponpes yang 
ada di Kabupaten Lebak ter-
catat 1.094 lembaga tersebar 
di 28 kecamatan hingga kini 
berjalan baik melaksanakan 
pendidikan kegiatan pendala-
man ilmu-ilmu agama Islam.

Sebagian besar ponpes 
salafi yang dikelola secara 
tradisional juga ada yang mod-
ern dengan dipadukan bahasa 
Inggris. Meski demikian, hing-
ga kini ponpes tersebut tidak 
ada yang menyimpang maupun 
mengembangkan ajaran teror-
isme dan radikalisme.

Mereka ponpes tersebut 
melakukan kegiatan pendidikan 
agama Islam sesuai dengan kuri-
kulum Kemenag juga kurikulum 
pesantren bersangkutan.

Ia mengatakan bahwa 
pesantren yang memiliki kuri-
kulum sendiri ponpes salafi 
dengan pola pembelajaran 
mendengar dan menalar baik 
belajar membaca Al Quran dan 
hadis juga ilmu bahasa Arab.

“Semua ponpes itu me-
ngembangkan ajaran Islam 
yang baik dan benar berdasar-
kan Al Quran dan hadis,” 
katanya menjelaskan.

Menurut dia, pembinaan 
ponpes itu dilakukan Kemenag 
Lebak melalui penyuluh tenaga 
honorer juga penyuluh fung-
sional berstatus pegawai neg-
eri yang bertugas di masing-
masing kantor urusan agama 
(KUA).

Mereka petugas penyuluh 
itu selain membina tentang 
pendidikan agama Islam juga 
menyampaikan nilai-nilai pa-
triotisme kecintaan terhadap 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia ( NKRI).

Selama ini, kata dia, kehadi-
ran ponpes sangat mencintai 
NKRI yang berpedoman ide-
ologi Pancasila.

Oleh karena itu, hingga 
kini tidak ada satu pun ponpes 
di daerah ini yang mengem-
bangkan paham sesaat, seperti 
terorisme dan radikalisme.

“Kami mendorong ponpes 
di sini terus mengembangkan 
sumber daya manusia yang be-
rakhlak dan religius,” katanya 
menjelaskan.

Sementara itu, Wakil Ket-
ua Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Kabupaten Lebak, 
K.H. Ahkmad Hudori me-
nyatakan selama ini lembaga 
ponpes dapat berperan aktif  
untuk menangkal terorisme 
dan radikalisme.

Kehadiran ponpes men-
cetak mencerdaskan anak-anak 
bangsa yang memiliki ilmu 
pengetahuan agama Islam juga 
karakter akhlak mulya.

M U I  L e b a k  m e n j a -
min ponpes di Lebak tidak 
mengembangkan radikalisme 
maupun terorisme sebab aja-
ran agama melarang paham 
radikal dan terorisme, bahkan 
perbuatan itu haram.

Ajaran Islam di dunia 
adalah agama rahmatan lil 
alamin dengan mencintai ke-
damaian, kerukunan, saling 
menghormati, dan toleransi 
di tengah perbedaan keyakinan 
agama, suku, etnis, budaya, dan 
bahasa. “Kami yakin ponpes 
di sini tidak ada satu pun yang 
mengajarkan radikalisme atau 
kekerasan,” katanya.  pra

SERANG (IM)- Bupati 
Lebak, Iti Octavia Jayabaya kem-
bali memimpin DPD Demokrat 
Provinsi Banten untuk lima ta-
hun ke depan, periode 2021-2026. 
Iti terpilih secara aklamasi dalam 
gelaran Musyawarah Daerah 
(Musda) ke IV DPD Demokrat 
Banten di Hotel Horison Ultima 
Ratu, Kota Serang, Senin (11/10). 
Musda ini turut disaksikan Ketua 
Umum DPP Demokrat, Agus 
Harimurti Yudhoyono (AHY) 
secara virtual.

Musda IV dengan agenda 
pemilihan Ketua DPD De-
mokrat Banten berlangsung 
anti klimaks, lantaran Ketua 
DPC Demokrat Kabupaten 
Pandeglang, Yoyon Sunjana yang 
sudah mendaftarkan diri sebagai 
calon Ketua DPD menyatakan 
mundur dari pencalonannya.

“Atas dasar pertimbangan 
soliditas dan persatuan kader 
Demokrat se- Banten, dengan 
ini saya Yoyon Sunjana me-
nyatakan mundur dari pencalo-
nan, dan mendukung penuh 
kepemimpinan Bu Iti periode 
2021-2026,” kata Yoyon dalam 
acara Musda IV, sebelum agen-

Iti Jayabaya Terpilih Lagi
Memimpin Demokrat 2021-2025

da pemilihan calon ketua DPD.
Dalam kesempatan itu, 

Yoyon menyampaikan apresiasi 
kepada Iti yang telah memasuk-
kan dirinya dan sejumlah pengu-
rus DPC yang mendukungnya 
maju sebagai calon Ketua DPD 
masuk dalam struktur kepengu-
rusan DPD Demokrat periode 
2021-2026. “Alhamdulillah kami 
semua diakomodir menjadi pen-
gurus DPD Demokrat, di bawah 
kepemimpinan Bu Iti untuk lima 
tahun ke depan,” beber Yoyon.

Dengan mundurnya Yoyon, 
praktis calon petahana Ketua 
DPD Demokrat Banten, Iti Oc-
tavia Jayabaya melenggang mulus 
memimpin Demokrat untuk 
periode kedua. Semua DPC De-
mokrat se- Banten secara musya-
warah mufakat menetapkan Iti 
sebagai ketua terpilih, yang lang-
sung direstui DPP Demokrat. 
Itu Octavia sebelumnya ter pilih 
menjadi Ketua DPD De mokrat 
Banten periode 2017-2022 pada 
Musda III tahun 2017 lalu. Saat 
itu, Iti bersaing ketat dengan Irna 
Narulita (Bupati Pandeglang saat 
ini), yang waktu itu menjadi kader 
Partai Demokrat.  pra

TANGERANG (IM)- 
Warga Kota Tangerang bisa 
memanfaatkan angkutan kota 
atau Angkot Si Benteng secara 
gratis hingga akhir tahun ini.

Wali Kota Tangerang, Arief  
R Wismansyah mengatakan, 
angkot si Benteng kini dit-
ambah koridornya. Ia berharap 
masyarakat semakin mudah 
mendapatkan layanan transpor-
tasi massal yang nyaman dan 
aman. Sebelumnya telah ada 4 
koridor yang dilalui angkot ini.

“Silakan manfaatkan layan-
an ini karena akan kami gratiskan 
hingga akhir tahun. Jika ada yang 
ingin ke sekolah, pasar maupun 
kantor bisa naik Si Benteng,” 
kata Arief  saat peluncuran ko-
ridor baru di Terminal Cimone, 
Senin (11/10).

Arief  R. Wismansyah ber-
harap tersedianya angkot ini 
bisa mendorong masyrakat 
untuk beralih ke transportasi 
publik. “Sehingga nantinya bisa 

mengurangi kemacetan dan 
memberikan kenyamanan leb-
ih kepada masyarakat,” ujar dia.

Direktur Utama PT TNG, 
Edi Candra mengatakan 
penambahan empat koridor 
baru angkutan kota ini juga 
dibarengi dengan ketersediaan 
armada. Total ada 40 unit yang 
disiapkan dalam pelayanan di 
empat koridor baru.

Adapun empat koridor 
baru tersebut adalah Peruma-
han BTN Pasir Jaya - Gor 
Gandasari, Terminal Cimone 
- Koang Jaya, Teminal Cim-
one - Jalan Dipatiunus - Jalan 
Ganda Sari, Terminal Cimone 
- Gor Pabuaran Tumpeng.

Sementara untuk empat 
koridor yang sudah beroperasi 
di Kota Tangerang adalah Ta-
man Cibodas – Situ Bulakan, 
Gandasari – Gajah Tunggal, 
Gajah Tunggal – Kampung 
Ledug dan Terminal Cimone 
– Pasar Lama.  pp

Naik Si Benteng di Kota Tangerang,
Gratis hingga Akhir Tahun

ESKAVASI SITUS WATU KUCUR JOMBANG
Arkeolog Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) 
Provinsi Jawa Timur, Muhammad Ichwan saat 
eskavasi situs Watu Kucur di tengah perkebunan 
tebu Dusun Penanggalan, Desa Dukuhdimoro, 
Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, 
Jawa Timur, Senin (11/10). Situs Watu Kucur yang 
didata sejak 10 tahun lalu dan mulai dieskavasi 
sejak tanggal 7-16 Oktober ini merupakan ban-
gunan tempat pemujaan Dewa Siwa dan Dewi 
Parwati pada zaman Majapahit. BPCB Jatim 
menargetkan menampakkan bentuk aslinya. 
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SERANG (IM)- Pasca 
Aliansi Independen Peduli 
Publik, melaporkan dugaan 
korupsi Jasa Tenaga Keaman-
an di Lingkungan Sekretariat 
DPRD Kota Serang ke Dir-
eskrimsus Polda Banten, para 
tenaga kerja Pengamanan 
Dalam (Pamdal) mulai buka 
suara. Mereka mengakui 
kondisi pembayaran yang 
sangat minim selama bekerja 
menjadi tenaga pengamanan.

Salah satu tenaga penga-
man yang meminta namanya 
tidak disebutkan mengung-
kapkan, gaji yang selama ini ia 
terima sangat tidak manusiawi. 
Dirinya bersama 37 karyawan 
lainnya dalam sebulan hanya 
menerima Rp1,5 juta hingga 
Rp2 juta. “Tega, semenjak 
dipegang MKM. Sejuta seten-
gah, gali lobang tutup lobang. 
Jangankan untuk biaya sekolah 
anak, buat hidup saja enggak 
cukup,” ujarnya.

Dia mengatakan, dirinya 
sudah bertahun tahun bekerja 
menjadi tenaga pengamanan 
di sekretariat DPRD Banten, 
dan pernah digaji Rp2 juta. 
Namun setelah PT MKM 
masuk, gajinya malah turun 
menjadi Rp1,5 juta. “Upah 
semestinya makin lama makin 
naik, ini malah turun. Karena 
keserakahan orang,” katanya.

Bahkan mirisnya para pe-
kerja, dengan gaji yang minim 
harus membayar untuk kebu-
tuhan seragam dan sepatu yang 
digunakan saat bekerja.

“Baju dibagiin dulu, terus 
honor keluar dipotong karena 
ngambil baju dan sepatu. Sepa-
tu Rp200an ribu, baju safari 
Rp150an ribu. Itu potong gaji. 
Karena saya enggak mampu 
untuk bayar, saya kembaliin. 
Saya pakai yang ada karena 
sudah lama kerja,” ungkapnya.

Menanggapi adanya pel-
aporan terkait dugaan korup-
si dana Jasa Tenaga Keaman-
an di Lingkungan Sekretariat 
DPRD Kota Serang, dirinya 
sangat mendukung pelaporan 
tersebut. Dan siap bilamana 
pihak penegak hukum mem-
butuhkan keterangannya.

“Ya kalau menurut saya 
pribadi, sudah benar lang-
kahnya. Itu kan satu tamparan 
untuk anggota dewan. Har-
usnya wakil rakyat menjadi 
penyambung lidah rakyat, kok 
tega begitu. Kita tuh sudah 
jatuh ketimpa tangga, jatuh 
lagi, ketimpa lagi,” katanya.

Dirinya berharap agar 
mendapatkan gaji yang lay-
ak, sesuai dengan UMK, 
dan mendapatkan keadilan 
yang seadil-adilnya. “Yang 
diharapkan oleh kita kita, 
memperoleh income yang 
layak, gaji yang layak sesuai 
dengan kontrak dan UMK. 
Dan semoga oknum tersebut 
sadar, bahwa dirinya wakil 
rakyat dan tidak semestinya 
melakukan itu,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelum-
nya Aliansi Independen Peduli 
Publik (ALIPP), melaporkan 
dugaan korupsi ke Direktrat 
Reserse Kriminal Umum (Dir-
eskrimsus) Polda Banten, Rabu 
6 Oktober 2021.

Direktur ALIPP, Uday 
Suhada membeberkan, yang 
menjadi dasar pelaporan ke 
Mapolda Banten adalah doku-
men APBD Kota Serang tahun 
2021. Di dalamnya anggaran 
mata anggaran tertuang Jasa 
Tenaga Keamanan dengan pagu 
anggaran Rp1.287.600.000. 
“Anggaran tersebut. bagi honor 
para pegawai Pengaman dan 
Pengendalian (PAMDAL) dan 
para Office Boy (OB),” kata 
Uday.  pra

Curhat Pamdal DPRD Kota Serang,
Digaji Rp1,5 Juta, Seragam Bayar Sendiri

Salah satu sistem pengembangan UMKM 
yang sukses dijalankan dari kemandirian 
masyarakat sudah dilakukan Graha Kre-
atif. Berbagai produk UMKM sudah dicip-
takan dan layak masuk ke pasaran, kata 
Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.


