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Rektor Universitas Islam
Negeri (UIN) Sultan Maulana
Hasanuddin Banten Wawan
Wahyuddin (kanan) memberikan cenderamata kepada
Menteri BUMN Erick Thohir
(kiri) usai menghadiri Sidang
Senat Terbuka dalam rangka
Dies Natalis ke-59 UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten di Serang, Banten,
Rabu (20/10). Menteri BUMN
menyampaikan orasi ilmiah
bertajuk Sinergisitas Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanuddin Banten
dengan Dunia Industri.
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Perlengkapan BPBD Kota
Tangerang Memprihatinkan
Mencegah bencana bukan hanya tugas
BPBD saja, tapi seluruh masyarakat.
Karena itu diharapkan masyarakat jangan
membuang sampah sembarang, dan
hal-hal lainnya agar tidak terjadi bencana
yang lebih parah lagi.
TANGERANG (IM)Sejumlah perlengkapan penunjang Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota
Tangerang kondisinya memprihatinkan. Padahal kini sudah
memasuki musim penghujan.
“Seper ti kita ketahui,
curah hujan mulai tinggi di
Kota Tangerang. Untuk itu
saya berinisiatif ke BPBD
mengecek kesiapan kawankawan mengantisipasi potensi
banjir menjadi bencana di Kota
Tangerang,” ujar Anggota
DPRD Kota Tangerang, Andri

S Permana, Rabu (20/10).
Pada Selasa (19/10) kemarin, Andri telah mengecek
perlengkapan kerja di markas
BPBD Kota Tangerang.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama secara
sumber daya manusia (SDM)
atau personel dari BPBD tersebut sudah sangat siap mengahadapi apapun bencana. karena
sering latihan rutin.
“Namun ada catatan negatif, yakni sarana prasarana perlengkapan penunjang BPBD
dalam melakukan operasi kem-

6.796 Nakes di Tangsel Belum
Dapat Jatah Vaksin Booster
TANGSEL (IM)- Dinas
Kesehatan melaporkan masih
ada 6.796 Nakes yang belum
menjalani penyuntikan vaksin
dosis ketiga atau booster.
Kepala Dinas Kesehatan
Tangsel, Allin Hendalin Mahdaniar menjelaskan, Nakes
penerima vaksin Covid-19
dosis satu di wilayahnya berjumlah 14.385 orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 13.397 orang di antaranya tercatat sudah menjalani
vaksinasi Covid-19 dosis dua.
“Cakupan dosis dua nakes
13.397 jiwa dari total 14.385
penerima dosis pertama,” ujar
Allin dalam keterangannya,
Rabu (20/10).
Di sisi lain, lanjut Allin,
sebanyak 7.589 nakes di Tang-

sel sudah mendapatkan jatah
booster atau penyuntikan vaksin Covid-19 dosis ketiga.
Dengan demikian, masih
ada 6.796 Nakes yang hingga
kini masih menunggu giliran
disuntik booster dari total penerima vaksin Covid-19 dosis pertama. “Dosis ketiga baru 85,3
persen,dari total target Nakes,
atau 6.796 jiwa,” kata Allin.
Pemerintah Kota Tangsel
melakukan vaksinasi booster
secara bertahap. Saat ini, pelaksanaannya masih dikhususkan
untuk nakes.
Menurut Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, vaksinasi booster harus dilakukan
secara bertahap karena ketersediaan vaksin Moderna di
Tangsel masih terbatas. pp

Kedatangan Menteri BUMN Disambut
Hangat Warga Baduy Dalam
LEBAK (IM)- Masyarakat
Baduy Dalam di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
menyambut positif kedatangan
Menteri BUMN Erick Thohir ke
lokasi kebakaran di permukiman
Baduy. “Kami merasa senang dikunjungi pejabat negara, semoga
membawa berkah bagi kemajuan
bangsa, “ kata tetua adat Baduy
Dalam Kampung Cibeo, Desa
Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jaro
Sami di Lebak, Rabu (20/10).
Masyarakat Baduy Dalam
tentu menyambut kedatangan
Menteri BUMN ke lokasi terdampak kebakaran di Kampung
Cihuni, Desa Kanekes itu. Kebakaran di Kampung Kampung
Cibeo itu menyebabkan sebanyak 16 rumah dengan 24 kepala
keluarga (KK) dari 84 penghuni
kini tinggal di pengungsian.
Mereka saat in tinggal di tenda
pengungsian karena kondisi bangunan rumah hangus terbakar
hingga rata dengan tanah. Ia mengatakan kedatangan pejabat negara
itu tentu merasa senang dan bahagia, sehingga dapat menyalurkan
bantuan untuk mengurangi beban
ekonomi warga Badui.
Sebab, kata dia, masyarakat

Baduy yang berada di pedalaman Kabupaten Lebak tentu
merindukan kehadiran Menteri
BUMN Erick Thohir untuk
memberikan semangat warga
yang terkena bencana kebakaran. “Kami sebagai warga
Baduy Dalam menyambut kedatangan Menteri BUMN itu
dengan senang, “ kata Jaro Sami.
Begitu juga Yayat (25),
warga Baduy Dalam mengaku dirinya senang ikut menyambut kedatangan Menteri
BUMN Erick Thohir sekitar
pukul 12.00 WIB.
Bahkan, tetua adat Baduy
Dalam Kampung Cibeo juga
hadir Jaro Sami dan Ayah
Mursyid. ‘”Kami tentu kedatangan Pak Erick Thohir
sangat senang, “ katanya.
Berdasarkan pantauan di
Kampung Binong, Kecamatan
Bojongmanik, Kabupaten
Lebak lokasi menuju ke permukiman kebakaran di Baduy
tampak ramai disambut warga
Baduy Dalam juga Baduy
Penamping.
Selain itu juga para petugas
tampak siaga dalam melaksanakan pengamanan kedatangan Menteri BUMN. pra

tasikan itu akan menjadi urusan
prioritas,” jelasnya.
Kepala Pelaksana BPBD
Kota Tangerang, Deni Koswara mengaku sudah mempersiapkan secara fisik dari
personel. Pelatihan dengan
relawan, sudah diaktifkan
kembali relawan di wilayah
kemudian juga pihaknya sudah
mencoba mengecek peralatan
masih layak atau tidak.
“Ternyata ada beberapa
yang perlu di perbaiki, sekarang
ini diperbaiki. Mudah-mudahan
pada saatnya bisa mengcover
segala kebutuhan mengenai
kebencanaan,” katanya.
Menurutnya, mencegah
bencana bukan hanya tugas
BPBD saja, tapi seluruh masyarakat. Karena itu diharapkan masyarakat jangan membuang sampah sembarang,
dan hal-hal lainnya agar tidak
terjadi bencana yang lebih
parah lagi.
Deni menyebutkan, dari
segi perlengkapan BPBD Kota

Direktur Utama Bank
Banten, Agus Syabarrudin menyampaikan terima kasih atas
dukungan langsung Wahidin dan
Pemprov Banten untuk memajukan perseroan. “Senang sekali
di hari perdana PUT VII ini Pak
Wahidin dapat menyempatkan
hadir menjumpai kami. Insya
Allah, kepercayaan ini akan kami
jadikan motivasi untuk terus
meraih yang terbaik. Sehingga
semangat rebuild the trust reach
the glory yang kami gelorakan
dapat terlaksana,” ujar dia.
“Kami mengajak masyarakat
ataupun korporasi untuk dapat
terlibat dan menjadi pemegang
saham BEKS. Siapa saja dapat
memiliki saham Bank Banten melalui proses rights issue ini. Saat
ini Bank Banten telah memasuki
fase periode perdagangan yang
akan berlangsung hingga tanggal 21 Oktober 2021. Jadi mari
langsung transaksikan, beli rights
issue Bank Banten sekarang
juga,” kata Agus menambahkan.
Ia menjelaskan, seluruh dana
yang diperoleh perseroan dari
hasil rights issue tersebut akan
digunakan untuk ekspansi bisnis perseroan, khususnya untuk
penyaluran kredit sekitar 65%
serta penguatan struktur keuangan
perseroan sekitar 35%. Tanggal
terakhir pencatatan (recording
date) untuk memperoleh HMETD
jatuh pada 12 Oktober 2021.
Sementara, periode perda-

Pemkab Tangerang sudah
mengumpulkan para camat,
danramil, dan kapolsek.
“Jadi mereka dapat membantu koordinasi yang tepat
dengan RT RW untuk mendata
warga yang benar-benar belum tervaksin, kita masukkan
ke data PeduliLindungi, agar
segera divaksin. Dan warga
yang sudah tervaksin datanya
kita ambil, agar kita ubah secara
nasional,” lanjutnya.
Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten
Tangerang, Hendra Tarmizi
menyatakan, rendahnya capaian vaksinasi dikarenakan
telah banyak warga Kabupaten Tangerang yang melakukan vaksin di luar wilayah itu.
“Mereka vaksin di DKI
Jakarta, Kota Tangerang, dan
Tangerang Selatan. Datanya
masuk ke wilayah tempat vaksinasi, bukan ke kami. Kalau
datanya bisa masuk ke kami,
tentu capaian vaksinasi di Kabupaten Tangerang sudah 75
persen. Ini yang terus kita kejar
ke depan, agar bisa mencapai
target sesuai arahan bapak
Bupati,” tandasnya. pp

TERUNGKAP SETELAH KALAH PILKADES

Calon Kades di Tangerang Diduga
Gelapkan 2 Mobil Rental
Tangerang secara umum sudah
siap 80 persen. Sementara
untuk yang 20 persen tersebut
masih dalam perbaikan, seperti
ada yang ditambal dan lainnya.
“Kita sih sekarang masih
butuh mobil yah, kemarin kita
gagal lelang. Mudah-mudahan
di tahun 2022 bisa dianggarkan
lagi untuk mobil. Mobil pemadam kita butuh tiga karena
sifatnya peremajaan,” katanya.
Pihaknya juga dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang akan mengecek
pompa-pompa untuk memastikan berfungsi dengan baik.
Kemudian juga akan menggelar apel siaga bencana dengan
beberapa instansi terkait.
“Itu untuk mengecek kelengkapan yang lainnya. Misalnya Dinkes, Dinsos, relawan,
Polres, dan Kodim akan kita
satukan. Sementara ini untuk
titik banjir masih ada di wilayah
Periuk, Karang Tengah, Ciledug, dan Karawaci,” pungkasnya. pp

Wahidin Halim Dukung Upaya
Bank Banten untuk Rights Issue
TANGERANG (IM)- Upaya PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten /
BEKS) untuk mendapat suntikan
dana melalui proses rights issue
atau penawaran umum terbatas
(PUT) VII mendapatkan dukungan dari Gubernur Provinsi
Banten, Wahidin Halim.
Dukungan tersebut ditunjukkan Wahidin Halim dengan
mengunjungi Direksi/Komisaris
Bank Banten di hari perdana
pelaksanaan PUT VII BEKS
beberapa waktu lalu.
Wahidin juga menyatakan
komitmen kepada Bank Banten
pada saat rapat paripurna di DPRD
Banten, Selasa (12/10). Dalam
pertemuan dengan Direksi dan
Komisaris Bank Banten tersebut,
Wahidin mengapresiasi performa
manajemen baru Bank Banten
yang terpilih sejak Maret 2021. Ia
juga mengapresiasi akselerasi bisnis
yang tengah terjadi pada saat ini.
“Sekarang Bank Banten terus
lebih baik, mulai berkembang.
Rights issue yang sudah dilaksanakan hari ini, Gubernur
Banten memberikan dukungan
dan supporting sepenuhnya. Diimbau juga kepada investor, mari
kita bersama-sama membangun
Bank Banten. Tapi yang jelas
provinsi Banten selalu berada
bersama dengan Bank Banten,
untuk memajukan bank yang kita
cintai ini,” kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (20/10).

Ini Cara Pemkab Tangerang Kejar
Target Vaksinasi Covid-19
TANGERANG (IM)Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mempercepat
vaksinasi Covid-19 sebagai upaya
mengejar kekurangan target yang
membuat mereka dikeluarkan
dari wilayah aglomerasi Jabodetabek. Hal itu diungkapkan
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki
Iskandar dalam keterangannya
kepada media.
“Untuk bisa mempercepat
pencapaian target vaksinasi di
Kabupaten Tangerang yang
sampai saat ini angkanya baru
mencapai 56,4 persen, kita
berkoordinasi dengan TNI
dan Polri, untuk menyediakan
tenaga kesehatan. Itu menjadi
salah satu kendala target vaksin
kita tidak mencapai 70 persen,”
ungkap Zaki, Rabu (20/10).
Selain itu, pihaknya juga
akan ter us memperkuat
koordinasi antarlembaga di
wilayah, bahkan sampai ke
level RT/RW untuk bisa bersama menuntaskan program
vaksinasi agar bisa mencapai
target 70 persen pada akhir
November 2021 ini.
Langkah-langkah agar
mencapai 70 persen, katanya,

MENTERI BUMN HADIRI
SIDANG SENAT TERBUKA
UIN SMH BANTEN

anusiaan baik evakuasi korban
maupun upaya penanganan
bencana lainnya,” ucapnya.
Andri menemukan beberapa perlengkapan yang
kondisinya mengkhawatirkan.
Sebab, di kota seribu industri
dan sejuta jasa dengan potensi
bencana tahunan, masih ada
perlengkapan yang keropos.
“Tadi kita temukan ada
beberapa mobil yang keropos,
termasuk mobil untuk evakuasi
korban banjir saya cek itu sudah keropos. Itu sangat membahayakan, tidak hanya untuk
warga tapi untuk kawan-kawa
BPBD,” ujarnya.
Dia berarap hal ini segera
bisa di tanggulangi. Jangan
sampai operasi kemanusiaan
yang menyelamatkan manusia
akan membahayakan personel
BPBD.
“Yang pasti satu hal, saat
ini berbicara kemanusiaan nilai
urgensi ada di sana. Keselamatan manusia adalah hukum
tertinggi, jadi mengimplemen-
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gangan HMETD berlangsung
pada 14 Oktober-21 Oktober
2021. Lalu, tanggal penjatahan
dilakukan pada 26 Oktober 2021.
“Pembelian dan penebusan rights Bank Banten hanya
dapat dilaksanakan pada 14 Oktober–21 Oktober 2021. Untuk
dapat melakukan transaksi harus
memiliki rekening efek di Sekuritas
atau Bank Kustodian,” kata dia.
Transaksi bisa dilakukan secara
daring melalui aplikasi pada ponsel
atau melalui website resmi sekuritas apapun. Jika tidak bisa melalui
aplikasi, maka bisa menghubungi
pihak terkait dari sekuritas.
“Jika melalui platform sekuritas,
pilih aplikasi right/warrant kemudian
isi jumlah lembar yang ingin ditebus.
Untuk dapat mengeksekusi pembelian Rights Issue Bank Banten, harus
memiliki RDN, Rekening untuk
Penyelesaian Transaksi di Pasar
Modal,” kata dia.
“Kemudian, RDN tersebut
sudah terisi nominal sesuai dengan
jumlah lembar yang diinginkan
atau lebih. Bank Banten terus
berupaya menjadi Bank kebanggaan masyarakat Banten. Berbagai
langkah strategis untuk melakukan
transformasi digital dilakukan oleh
perseroan untuk menghadirkan
jasa keuangan yang sesuai dengan
kebutuhan nasabah. Harapannya,
Bank Banten bisa meraih cita-cita
untuk kian meraih kepercayaan
masyarakat,” ujar dia menambahkan. pra

MANFAATKAN DESTINASI WISATA LOKAL
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Sejumlah wisatawan lokal dengan menggunakan perahu menikmati wisata
air di Situ Tujuh Muara, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (20/10).
Banyak warga yang memanfaatkan hari libur nasional dengan mengunjungi
objek wisata lokal sebagai alternatif berwisata di massa pandemi.

TANGERANG (IM)Seorang pegawai rental mobil di
kawasan Pagedangan, Tangerang,
diduga menjadi korban penggelapan salah satu calon kepala
desa (Cakades) di wilayah Kabupaten Tangerang Dua unit mobil
pribadi yang dipinjamkan kepada
terduga pelaku tidak dikembalikan dan justru digadaikan di
wilayah Subang dan Indramayu,
Jawa Barat.
Korban Muklis (29) mengatakan, dugaan kasus penipuan
itu terjadi pada 29 September 2021.
Saat itu, terduga pelaku berinisial
IH (31) menyewa dua unit mobil
kepada korban. Mobil tersebut disewa untuk keperluan IH yang kala
itu sedang mengikuti kontestasi
pemilihan kepala desa (Pilkades)
Mekarsari, Tangerang.
“Ya jadi awalnya itu yang
si calon kepala desa itu mau
rental mobil. Terus di rental
syaratnya enggak terpenuhi,
terus mohon-mohon ke saya,
sudahlah saya pinjemin punya
saya sama yang mertua,” ujar
Muklis,kemarin.
Menurut Muklis, IH meminjam dua unit mobil tersebut
sampai kontestasi Pilkades
Kabupaten Tangerang selesai
dengan jaminan KTP mertua
terduga pelaku. Selanjutnya dia
diperkenankan untuk mengambil dua kendaraan miliknya.
Setelah pencoblosan Pilkades selesai dan IH diketahui gagal terpilih, Muklis
menghubungi terduga pelaku

untuk mengambil kendaraannya. Namun, kata Muklis, IH
mengatakan bahwa dua unit
mobil yang disewanya justru
digadaikan kepada pihak lain di
Subang dan Indramayu. “Saya
tanya, mobil gimana? Dia bilang
digadaikan satu di Indramayu,
satu di Subang,” ungkap Muklis.
“Saya dapat alamat gadainya, tetapi di sana enggak ngasih
mobil saya. Katanya yang penting ada duit, baru mobil keluar
gitu,” sambungnya.
Didampingi Orangtua,
Muklis mengaku sudah sempat
menemui IH dan keluarganya
untuk meminta pertanggungjawaban atas dua unit mobilnya yang digadaikan tersebut.
Namun, IH justru menghindar
dan tidak menebus dua unit
mobil miliknya yang digadaikan di dua lokasi berbeda. IH
juga menantang Muklis untuk
melaporkannya ke kepolisian.
“Dia gak mau tanggung jawab,
dia pasang badan. Kalau mau laporin, laporin aja katanya gitu. Mobil
saya yang satu digadai Rp 29 juta,
yang satu Rp 17 juta,” kata IH.
Menanggapi hal itu, Kapolresta Tangerang Kombes
Wahyu Sri Bintoro mengaku
akan memeriksa terlebih dahulu
informasi dugaan kasus penggelapan tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti. “Nanti akan
kami cek, mas. Kalau sudah ada
korban dan membuat LP pasti
kami tindak lanjuti,” kata Wahyu melalui pesan singkat. pp
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PRODUKSI SUSU KAMBING ETAWA
Peternak menunjukan produk olahan susu
kambing etawa di koperasi Pondok Pesantren
Al Urwatul Wutsqo, Sindang, Indramayu, Jawa
Barat, Rabu (20/10). Permintaan susu kambing etawa mengalami peningkatan hingga 50
persen di masa pandemi COVID-19 dengan
pesanan ke sejumlah daerah di Jawa Barat.

Kadin Bandara SHIA akan
Jembatani Para Pelaku UMKM

JAKARTA (IM)- Setelah
resmi menahkodai Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Bandara Soekarno Hatta International Airport (Kadin Bandara SHIA), Aam Maryamah
menegaskan, pihaknya akan
lebih menjembatani para pengusaha yang belum bisa masuk
ke ranah Bandara.
“Satu contoh, para UMKM
susah masuk ke Bandara,
susahnya para UMKM mengetahui alur yang benar dan
apa yang harus di tempuh
oleh mereka masuk ke ranah
kawasan bandara. Itu kami
akan hadir sebagai Kadin Bandara SHIA. Kami akan lebih
berkordinasi, akan lebih mengkondusifkan diri bersama para
UKM,” ujarnya dalam acara
Tasyakuran dan Peresmian
Kantor KADIN BANDARA
SHIA di Aeropolis Tangerang,
Banten, seperti dalam keterangan resminya, Rabu (20/10).
“Kami juga sudah menyusun setrategi di bidang masing–
masing para anggota yang ikut
bergabung di Kadin SHIA hari

ini adalah para pengusaha yang
memang profesional di bidangnya dan saya yakin kedepan
nya mereka sudah bisa langsung
action,” kata dia menambahkan.
Dessy Natalia Kristanty
sebagai Wakil Ketua Bidang
Promosi dan Media Massa
Kadin Bandara SHIA siap menjalankan program kerja yang
sudah disiapkan agar Kadin
Bandara SHIA menjadi Pelopor UMKM di Soekarno Hatta
International Airport.
“Untuk merangkul pelaku
UMKM di wilayah hukum
Bandara Soekarno Hatta international airport dan juga seluruh pelaku UMKM di Wilayah
Tangerang Banten,” kata dia.
Wakil Ketua Bidang IT harap
bersiap untuk mendata seluruh
Pelaku UMKM dan diberikan
Platform Digital agar mempermudah para pelaku UMKM
memperkenalkan produk yang
dimiliki nya kepada masyarakat
luas. “Semoga Kadin Bandara
SHIA selalu di hati pelaku ekonomi agar tetap dapat eksis di
masa pandemi ini,” katanya. pp

