
Jl Raya Perancis Tangerang Rusak Parah,
Pemkab Tangerang Diminta Benahi

TANGERANG (IM)- 
Kondisi Jl Raya Perancis di 
Tangerang membuat warga 
waswas dan resah. Soalnya, 
aspal jalan yang hancur dan 
tiang-tiang yang ‘mengadang’ 
di tengah jalan sangat mem-
bahayakan keselamatan berk-
endara mereka.

Salah seorang warga yang 
melintas bernama Eko (29), 

meminta agar Pemerintah 
Kabupaten Tangerang segera 
membenahi jalan yang strat-
egis ini. Pasalnya, jika terus 
dibiarkan, jalan ini bisa-bisa 
‘memakan’ korban jiwa.

“Bahaya banget ini sudah 
pasti! Harus cepet dibenerin 
(diperbaiki, red) sebelum ada 
yang meninggal (karena ke-
celakaan) di sini. Jalan rusak 

begini, banyak truk yang lewat, 
ini yang naik motor kayak saya 
kerasa banget susahnya,” keluh 
Eko di lokasi, Selasa (12/10).

Menurut Eko, jalan yang 
hancur dan membuat lubang 
besar berisi kerikil membuat-
nya kadang kehilangan keseim-
bangan. Terlebih, jalan ini juga 
jadi langganan macet karena 
banyaknya truk yang melintas.

“Macetnya ya karena truk-
truk ini kan besar besar, sedan-
gkan jalannya sempit, di tengah 
ada tiang. Ini jalan hancur 
karena truk ini nih kayaknya,” 
katanya.

Pengendara motor lainnya, 
Zainal (33), juga mengeluhkan 
hal serupa. Zainal bahkan men-
gaku sudah malas melintasi 
jalan ini, tapi dia tidak punya 

pilihan lain.
“Jalan satu-satunya lewat 

sini doang. Kalau ada jalan lain 
mendingan lewat situ saya,” 
katanya.

Zainal meminta pemer-
intah segera bergerak karena 
kondisi jalan yang hancur ini 
sudah lama berlangsung.

“Udah berapa tahun lama 
banget nggak dibenerin. Ini 
kan dilebarin jalan, nah tapi 
asal aja kayaknya tiangnya ng-
gak dibenahin,” katanya.

Diketahui, Jl Raya Perancis 
ini memiliki panjang sekitar 6 
km dan menghubungkan ke 
kawasan Kelurahan Kamal 
Muara, Kecamatan Penjarin-
gan Jakarta Utara, PIK 2, dan 
Kelurahan Dadap, Kecamatan 
Kosambi, Tangerang. Jalan 

ini didominasi oleh kenda-
raan berat seperti truk karena 
memang berada di kawasan 
pergudangan.

Sementara itu, Pemkab 
Tangerang sudah menyatakan 
bakal memperbaiki jalan ini. 
Kini, aksi perbaikan oleh 
Pemkab Tangerang dinanti-
kan warga.

“(Perbaikan) Masuk di 
kegiatan ABT (Anggaran Bi-
aya Tambahan),” kata Kepala 
Dinas Bina Marga dan Sumber 
Daya Air, Slamet Budhi Muly-
anto, Kamis (7/10).

Kegiatan Anggaran Biaya 
Tambahan itu dilaksanakan ta-
hun ini juga. Perbaikan JL Raya 
Perancis bakal tak lama lagi.

“2021, akhir tahun,” kata 
Slamet Budhi Mulyanto.  pp

PULUHAN MOBIL DINAS PEMKOT TANGERANG TERBENGKALAI
Jurnalis televisi mengambil gambar puluhan mobil dinas Pemkot Tangerang yang terbengkalai di Tangerang, Banten, 
Selasa (12/10). Sebanyak 36 unit mobil dinas berbagai merek yang terbengkalai tersebut rencananya akan dilelang secara 
umum oleh Pemkot Tangerang. 
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TANGSEL (IM)- Kegiatan 
pembelajaran tatap muka (PTM) 
terbatas di tengah pandemi Co-
vid-19 di Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel) telah berjalan satu 
bulan lebih. Namun, hingga saat 
ini vaksinasi Covid-19 bagi para 
siswa masih jauh dari target.

Data terbaru Dinas Kesehatan 
Kota Tangsel per Senin (11/10) 
menunjukkan, capaian vaksinasi 
dosis satu bagi pelajar di Tangsel 
baru mencapai 36.477 atau 28 persen 
dari target sebanyak 130.475 jiwa. 
Adapun capaian vaksinasi dosis dua 
sebanyak 30.640 pelajar atau 23,5 
persen dari target yang sama.

Realisasi vaksinasi bagi pelajar 
tercatat paling rendah diband-
ingkan dengan empat kelompok 
sasaran lain, baik tenaga kesehatan 
(nakes), lanjut usia (lansia), petugas 
publik, maupun masyarakat rentan 
dan umum.  Misalnya capaian vak-
sinasi bagi kelompok lansia yang 
tercatat sebanyak 44.240 orang atau 
50,6 persen dari target sebanyak 
87.489 jiwa pada dosis satu dan 
sebanyak 34.099 orang atau 39 
persen dari target pada dosis dua.

“Untuk jumlah lima kategori 
sasaran penerima vaksin di Tangsel 
yang paling sedikit baru diberikan 
kepada usia 12 sampai 17 tahun 
(kalangan remaja atau pelajar),” 
kata Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar 
dalam keterangannya, dikutip Se-
lasa (12/10).

Allin menuturkan, pihaknya 
akan terus menggencarkan pelak-
sanaan vaksinasi bagi pelajar di 
sekolah-sekolah yang ada di Tang-
sel, juga di titik-titik vaksinasi 
yang disiapkan. Untuk semakin 
memaksimalkan kegiatan vaksinasi, 
pihaknya juga memperluas sentra 
vaksinasi. Yang terbaru yakni sen-
tra vaksinasi Covid-19 yang dibuka 
di kantor Palang Merah Indonesia 
(PMI) Tangsel yang berlokasi di 
kawasan Serpong.

Sebelumnya, Wali Kota Tang-
sel, Benyamin Davnie mengeklaim 
nihilnya kasus Covid-19 dari diada-
kannya PTM terbatas di Tangsel. 
Dia menyebut pelaksanaan PTM 
di Tangsel berjalan aman sehingga 
terus dilanjutkan. “Alhamdulillah 
PTM di Tangsel tidak ada terpapar 
Covid-19. Sampai saat ini sangat 
aman (pelaksanaan PTM) di Tang-
sel,” kata dia. 

Dia mengatakan, realisasi vak-
sinasi yang paling minim terjadi 
pada pelajar jenjang sekolah menen-
gah atas (SMA)/ sederajat yang 
tanggung jawabnya dipegang oleh 
Pemerintah Provinsi Banten. Na-
mun, dia menyebut, pihaknya akan 
mengambil alih kegiatan vaksinasi 
untuk siswa jenjang SMA/ sederajat 
dari Pemprov Banten agar vaksinasi 
bisa segera cepat terealisasi. “Yang 
SMA/ SMK/ MA baru sedikit, 
itu kewenangan Pemprov Banten. 
Kami siap menangani vaksinasi 
bagi pelajar SMA,” ujarnya.  pp

Vaksinasi Covid-19 Pelajar di
Tangsel Jauh dari Target
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TANGERANG (IM)- 
Capaian vaksinasi Covid-19 
untuk dosis pertama di Kota 
Tangerang hingga 10 Okto-
ber 2021 telah mencapai 85,2 
persen atau 1.259.671 orang 
sudah divaksinasi dari target 
1.479.301 orang.

Wali Kota Tangerang, Arief  
R.Wismansyah mengatakan 
setiap hari, jumlah orang yang 
divaksinasi di atas 15 ribu orang. 
Ia mengatakan, selama Oktober 
ini, capaian vaksinasi tertinggi 
terjadi pada 8 Oktober 2021 
yaitu, 24.195 orang.

“Sentra vaksin yang dibuat di 
sejumlah wilayah serta kerja sama 
dengan Polri/TNI dalam men-
data warga yang belum divaksi-
nasi, sangat efektif  menambah 
capaian jumlah yang divaksinasi 
di Kota Tangerang,” kata Arief  di 
kantornya, Selasa (12/10).

Sedangkan capaian vaksi-
nasi untuk dosis kedua tercatat 
806.447 orang divaksinasi atau 
54,5 persen.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang, dr. Dini men-

gungkapkan capaian vaksinasi 
dosis pertama untuk semua ke-
lompok sasaran telah di atas 
50 persen.

Untuk Lansia, dari target 
104.881 orang yang divaksinasi, 
sudah 83.235 orang yang divak-
sinasi dosis pertama atau setara 
79.4 persen. Sedangkan untuk 
dosis kedua tercatat 66.362 
orang atau 63,3 persen.

Lalu untuk remaja termasuk 
pelajar, untuk dosis pertama 
yang sudah divaksinasi dosis 
pertama 91.537 orang atau 
setara 51,26 persen dari target 
178.803 orang.

Dinas Kesehatan mengim-
bau kepada masyarakat yang 
belum divaksinasi untuk segera 
mendaftar melalui puskesmas 
setempat atau datang ke sentra 
vaksin yang tersedia.

Saat ini Pemkot Tangerang 
juga terus mendata warga yang 
belum divaksinasi bersama den-
gan pengurus RT/RW. “Meski 
saat ini terjadi penurunan kasus 
tetapi vaksinasi terus digencar-
kan,” kata dia.  pp

Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama
di Tangerang Capai 85,2 Persen

CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 JELANG PEMBUKAAN PARIWISATA BALI
Vaksinator menyuntikkan vaksin Sinopharm dosis kedua kepada pedagang 
saat vaksinasi COVID-19 di Pasar Badung, Denpasar, Bali, Selasa (12/10). 
Menjelang dibukanya pariwisata Bali bagi wisatawan mancanegara mulai 
14 Oktober 2021 mendatang, Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali 
mendata capaian vaksinasi COVID-19 yang menyasar SDM kesehatan, 
petugas pelayanan publik, lansia, dan masyarakat pada Senin (11/10/2021) 
tersebut untuk vaksin pertama berjumlah 3.366.951 orang, vaksin kedua 
berjumlah 2.816.443 orang dan vaksin ketiga berjumlah 34.777 orang. 
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Dijanjikan Jadi PNS, 10 Warga
Lebak Ditipu Calo Puluhan Juta

LEBAK (IM)- Seorang pria 
berinisial H (51), dilaporkan warga 
Malingping, Lebak, Banten ke 
polisi. Ia dilaporkan lantaran ditud-
ing telah menipu 10 warga dengan 
menjanjikan bisa mengangkat mer-
eka menjadi PNS tanpa tes apapun 
di Samsat dan RSUD Malingping, 
Kabupaten Lebak.

Informasi yang diperoleh, 
tujuh di antara 10 orang yang kena 
tipu itu ialah DY, AA, SL, SH, 
SG, BY dan AN yang merupakan 
warga Desa Rahong, Kecamatan 
Malingping, Lebak. Mereka men-
gaku sudah menyerahkan uang dari 
mulai Rp 5 juta hingga Rp 27 juta 
kepada H dengan iming-iming bisa 
langsung diangkat menjadi PNS di 
kedua instansi tersebut.

“Warga saya ada tujuh orang 
yang kena tipu, dijanjiin langsung 
diangkat PNS. Tapi sampe uang 
itu dikasih, enggak ada kabar lagi 
dari orangnya (H),” kata Kepala 
Desa Rahong, Ubed Jubaedi saat 
dihubungi wartawan di Lebak, 
Banten, Selasa (12/10).

Ubed mengatakan, aksi tipu-
tipu dengan modus bisa langsung 
menjadi PNS ini terjadi pada bulan 
Mei lalu. H disebut mematok tarif  
puluhan hingga ratusan juta kepada 
warganya dengan syarat uang muka 
bervariatif  mulai dari Rp 5 juta 
sampai Rp 27 juta jika mereka ingin 
bisa langsung diangkat menjadi 
seorang abdi negara.

Namun semenjak uang itu 

diserahkan, hingga kini ketujuh 
warganya malah tak mendapat 
kabar apapun mengenai pen-
gangkatan menjadi PNS. Bukan 
hanya itu, saat didatangi, H kata 
Ubed malah mengancam akan 
melaporkan mereka ke polisi atas 
dugaan rencana penyerangan.

“Ada yang diminta Rp 300 
juta sampe Rp 428 juta, nah buat 
jaminan suruh ngasih DP-nya 
dulu. Karena enggak ada kabar, 
kan kita mau datangin tuh orang-
nya mau kita ajak musyawarah 
gimana ini kepastiannya. Eh 
malah kita yang mau dilaporkan 
karena dianggapnya mau ada 
penyerangan,” ucapnya.

Lantaran merasa geram 
dengan ulah H, ketujuh warg-
anya ini lalu mendatangi Polres 
Lebak untuk membuat laporan 
dugaan penipuan pada Jumat 
(8/10) kemarin. Ubed mengaku 
semua barang bukti mengenai 
aksi tipu-tipu yang dilakukan H 
sudah diserahkan ke penyidik 
kepolisian mulai dari rekaman 
percakapan, bukti transfer dan 
foto penyerahan uang tersebut. 
“Buktinya lengkap, sudah kita se-
rahkan semua ke polisi,”ucapnya.

Ditawari Jadi PNS di
Dinas PUPR Lebak

Selain ketujuh orang itu, aksi 
tipu-tipu dengan modus bisa lang-
sung diangkat menjadi PNS ini 
menimpa tiga warga lain asal 

Kecamatan Wanasalam, Lebak, 
Banten. Ketiga orang ini diiming-
iming oleh seorang pria berinisial 
S yang menjanjikan bisa langsung 
bekerja di Dinas PUPR Lebak 
asalkan membayar sejumlah uang.

Ketiganya yakni R, SN dan 
BR. Usut punya usut, S ini berstatus 
sebagai PNS yang bertugas sebagai 
guru SMP di Kabupaten Lebak. Dia 
juga disebut-sebut merupakan orang 
dekat H yang menjalankan aksi pe-
nipuan tersebut. “S ini kakak iparnya 
H. Cuma kalau dia (S) nawarinnya di 
PUPR Lebak, katanya bisa langsung 
kerja asalkan ngasih uang dulu,” 
tuturnya.

Ubed berharap polisi bisa 
segera mengusut laporan ini. Pas-
alnya, kedua oknum ini sudah 
tidak mau menunjukan itikad baik 
meskipun sempat ditemui untuk 
bermusyawarah supaya bisa me-
nyelesaikan permasalahan tersebut.

“Dia kan enggak mau tang-
gung jawab, malah mau ngelaporin 
kita balik. Masyarakat tentunya 
pengen supaya mereka ini dihu-
kum seberat-beratnya, karena ada 
oknum PNS-nya juga yang sudah 
menipu warga saya,” tandasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim 
Polres Lebak, AKP Indik Rus-
mono membenarkan mengenai 
laporan dugaan penipuan ini. Indik 
mengatakan saat ini timnya masih 
mendalami laporan itu dengan 
mengumpul beberapa barang 
bukti.  pra

TANGERANG (IM)- Jen-
azah manusia silver ditemukan 
di aliran Kali Bayur, Kecamatan 
Periuk, Kota Tangerang, Selasa 
(12/10). Korban tenggelam se-
jak dua hari lalu di Sungai Cis-
adane. Kepala Pelaksana untuk 
BPBD Kota Tangerang, Deni 
Koswara mengatakan, sebelum 
tenggelam korban berinisial R 
(22) bersama temannya, Agung 
berenang di Sungai Cisadane, 
Minggu (10/10) malam.

Keduanya sepakat untuk me-
nyeberangi sungai. Agung menjadi 
orang pertama yang turun ke 
sungai. “Saat itu korban mengajak 
temannya untuk mandi di kali 
dengan cara meloncat dari jem-
batan kemudian berenang sampai 
tangga belakang mal Robinson,” 
ungkap Kepala Pelaksana untuk 
BPBD Kota Tangerang, Deni 
Koswara, Selasa (12/10).

Dia menuturkan, keduanya 
juga sepakat untuk berlomba 
siapa yang paling cepat sampai 

Manusia Silver Ditemukan
Tewas di Kali Bayur Tangerang

ke seberang sungai. Selang 
setengah jalan, kata dia ked-
uanya kehabisan napas. “Saat 
itu saksi bisa sampai ke tembok 
kali hingga bisa pegangan tem-
bok, sedangkan korban malah 
tenggelam,” tuturnya.

Melihat temannya tenggelam, 
lanjut dia Agung berusaha me-
nolong korban, namun tidak 
berdaya. Menurutnya, Agung 
selamat karena saat itu ada warga 
yang menolongnya dengan per-
ahu.  Sementara, korban R tidak 
bisa ditemukan malam itu dan 
kemungkinan terseret arus dan 
baru ditemukan pagi tadi.

“Anggota Ton B Mako 
melakukan penyisiran lewat jalur 
air yang dimulai dari belakang 
RS Sari Asih Arrahmah sampai 
ke titik nol, lalu kembali sampai 
ke jembatan dekat pintu Air 10. 
Pukul 09.40 WIB mendapat 
kabar dari relawan PMI korban 
telah ditemukan di kali Bayur 
Eretan,” katanya.  pp

SERANG (IM)- Pemprov 
Banten akan mempunyai ikon 
baru yakni Jembatan Bogeg, Kota 
Serang. Saat ini jembatan itu se-
dang dalam proses pembangunan 
yang ditargetkan akhir tahun 2021 
ini bisa beroperasi. 

Gubernur Banten, Wahidin 
Halim (WH) seusai melakukan 
peninjauan di lokasi pemban-
gunan mengatakan, jembatan 
dengan panjang 78 meter dan 
lebar 33 meter ini akan dibuat 
menjadi empat ruas, setiap satu 
arahnya terdapat dua ruas jalan. 
“Selain itu, nanti di setiap sisinya 
akan ada ornamen khas Banten 
seperti batik Banten dan juga 
ukiran Mandalika,” katanya. 

Sehingga, lanjutnya, setiap 
orang yang melintasi jembatan 
Bogeg itu akan mendapatkan kesan 
khusus terutama bagi mereka yang 
berasal dari luar Banten.  “Semuan-
ya akan dipercantik, berikut dengan 
tugu monumen Bantennya juga 
nanti akan dibuatkan,” ungkapnya. 

Pembangunan jembatan 
yang menelan biaya Rp165 mili-
ar itu akan menjadi ikon baru di 
Provinsi Banten setelah Banten 
Lama dan kawasan sport center.  
“Untuk namanya nanti juga 
akan saya sayembarakan, biar 
nanti masyarakat Banten juga 
kita libatkan dalam proses pem-
bangunan itu,” ucapnya. 

Terkait dengan jembatan Bo-
geg yang lama, WH mengungkap-
kan itu akan dirobohkan setelah 
jembatan yang baru ini sudah bisa 
beroperasi. “Kita lihat saja perkem-
bangannya, karena saat ini baru 21 
persen progresnya,” imbuhnya.  
Untuk diketahui, jembatan Bogeg 
yang terletak di Kecamatan Cipo-
cok Jaya yang menghubungkan 
arah ke KP3B ini memang kerap 
menimbulkan kemacetan yang 
panjang, terlebih ketika jam sibuk. 

Hal itu dikarenakan kondis-
inya yang sempit dan hanya bisa 
dilalui oleh satu kendaraan roda 
empat.  pra

BEROPERASI AKHIR TAHUN 

Jembatan Bogeg akan Menjadi
Ikon Baru Provinsi Banten

TARGET VAKSIN PELAJAR DI KOTA PALEMBANG
Petugas menyuntikkan vaksin COVID-19.pada 
salah satu pelajar SMP di Negeri 13 Palem-
bang, Sumsel, Selasa (12/10). Pemerintah Kota 
Palembang menargetkan sebanyak 192.671 
pelajar di Kota Palembang untuk mendapat-
kan vaksin COVID-19. 
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TANGERANG (IM)- Wali 
Kota Tangerang, Arief  R Wis-
mansyah mengungkapkan hasil 
tes cepat antigen tahap 3 yang 
dilakukan terhadap lima sekolah 
tingkat SMP dengan 200 sampel 
siswa tidak ditemukan kasus 
terkonfi rmasi positif  Covid-19.

“Kemarin hari pertama 
surveilans dari 200 sampel den-
gan masing-masing 50 sampel 
di setiap sekolah hasilnya nega-
tif  semua, hari ini kita meman-
tau dan terus melanjutkan sur-
veilans,” kata Wali Kota Arief  
R Wismansyah di Puspemkot 
Tangerang, Selasa(12/10).

Ia mengatakan survei tahap 
3 dilaksanakan mulai tanggal 
11 - 16 Oktober 2021 dengan 
sasaran 48 sekolah tingkat SMP 
yang melaksanakan PTM. Hal ini 
dilakukan sebagai upaya mitigasi 
dini dalam menekan penyebaran 
Covid-19 di tingkat sekolah yang 
melaksanakan PTM. Oleh kerana 
itu para orang tua diharapkan 
dapat mendukung pelaksanaan 
PTM dan mengingatkan siswa 
untuk selalu menerapkan proto-
kol kesehatan sejak dari rumah.

“Tetap dijaga prokesnya, 
menggunakan masker, menjaga 
jarak, menghindari kerumunan 
dan tentunya mau di vaksin. 
Ini untuk memastikan keg-
iatan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) di masa pandemi Co-
vid-19 berjalan dengan lancar 
dan aman,” katanya.

Lebih lanjut Wali Kota men-
erangkan, dengan mengikuti vak-
sinasi merupakan upaya bersama 
dalam rangka membentuk herd 
imunity atau kekebalan komunal. 
“Kami mengajak masyarakat 

yang belum vaksinasi dapat men-
datangi gerai-gerai vaksin yang 
tersedia baik yang diselenggara-
kan oleh Pemkot, maupun TNI 
dan Polri ,” kata dia.

Upaya mitigasi lain dalam 
mencegah adanya kluster di seko-
lah yang dilaksanakan Pemkot 
Tangerang adalah dengan mem-
buat Satgas Setiap Kelas dalam 
memastikan prokes diterapkan.

Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknolo-
gi pun memberikan apresiasi 
atas upaya Pemerintah Kota 
Tangerang Banten dalam mem-
bentuk Satgas Covid-19 setiap 
kelas sebagai upaya mitigasi 
dalam pencegahan penyebaran.

“Kami apresiasi upaya Pem-
kot Tangerang dengan memben-
tuk Satgas Kelas. Ini bisa menjadi 
contoh bagi daerah lain terutama 
yang sudah menjalankan Pembela-
jaran Tatap Muka sebagai mitigasi 
dalam mencegah adanya kluster 
di kelas maupun sekolah,” kata 
Direktur Jenderal Pendidikan Anak 
Usia Dini, Pendidikan Dasar dan 
Pendidikan Menengah Kemendik-
budristek, Jumeri saat melakukan 
kunjungan kerja ke SMP Negeri 
13 Kota Tangerang, Jumat.

PTM tingkat SMP di Kota 
Tangerang telah dimulai pada 
tanggal 13 September 2021 
dengan tahap awal sebanyak 40 
sekolah. Sepekan kemudian yakni 
tanggal 20 September 2021, se-
banyak 60 SMP menggelar PTM 
dengan protokol kesehatan yang 
ketat dan masuk dalam kelompok 
tahap kedua, lalu pada tanggal 
27 September 2021 ada 48 SMP 
yang menggelar PTM dan masuk 
dalam tahap ketiga.  pp

Wali Kota Arief: Tes Cepat 200 Siswa
SMP tak Ditemukan Kasus Covid-19

Pemerintah Kabupaten Tangerang har-
us segera membenahi jalan strategis ini. 
Pasalnya, jika terus dibiarkan, jalan ini 
bukan tidak mungkin akan ‘memakan’ 
korban jiwa.


