
Sepasang Bule Nekat Lompat
Pagar Masuk Candi Prambanan

YOGYAKARTA (IM)- 
Sepasang warga negara asing 
(WNA) diduga wisatawan 
menerobos masuk ke dalam 
area Candi Prambanan dengan 
cara melompat pagar. Peristiwa 
tersebut tertangkap kamera 

amatir warga dan berujung 
viral di media sosial.

General Manager PT Ta-
man Wisata Candi, Jamaludin 
Mawardi mengonfi rmasi peris-
tiwa tersebut. Menurutnya, 
kejadian terjadi pada Minggu 

(2/1) kemarin.
Kata Jamal, kedua WNA 

itu memanjat dari pagar sisi 
barat atau sebelah selatan Can-
di Prambanan. Tepatnya, Jalan 
Raya Solo-Yogya, sebelum 
Gapura Perbatasan Kabupaten 
Klaten dan Sleman.

“Jadi pada saat mereka mau 
meloncat pagar itu memang 
posisi masih berada di ping-
gir jalan. Kita tidak sempat 
terpantau sepenuhnya aktivitas 
karena ya mereka mungkin 
jalan seperti biasa di pedestrian 
trotoar itu,” kata Jamal saat 
dihubungi, Senin (3/1).

Jamal berujar, sepasang 
WNA itu sukses menerobos 
pintu pagar. Namun, sesam-
painya di dalam keberadaan 

mereka diketahui oleh petugas 
keamanan setempat.

“Petugas security kita itu 
agak curiga, loh kok ini ada 
dua bule masuknya di sisi 
barat. Terus akhirnya didekati 
ditanyai dan mereka belum beli 
tiket, ya akhirnya kita giring 
mereka ke arah tiket loket un-
tuk membeli tiket dan mereka 
bersedia. Dia mengakui lompat 
dari depan,” urai Jamal.

Jamal mengaku belum 
mengetahui identitas rinci dari 
sepasang WNA itu. Termasuk 
asal negara masing-masing.

“Begitu ketahuan belum 
beli tiket itu langsung kita 
bawa ke (loket) wisman suruh 
beli tiket bersedia ya sudah 
diperlakukan seperti wisatawan 

biasa. Tapi ya cuma masuknya 
itu aneh-aneh wae,” ujar Jamal 
setengah geli.

Jamal mengklaim kejadian 
ini adalah yang pertama. Pi-
haknya mengakui pengamanan 
tak bisa dikerahkan hingga setiap 
sudut area luar Taman Wisata 
Candi Prambanan lantaran 
dikonsentrasikan di zona dalam.

“Petugas kita sangat terbatas 
jumlahnya. Berarti pengalaman-
nya adalah intens soal patroli ke 
titik-titik yang selama ini jarang 
dijamah oleh wisatawan karena 
wisatawan ya normalnya datang 
masuk pintu gerbang parkir, ke 
sana (terapkan) PeduliLindungi, 
prokes baru masuk main gate 
beli tiket kan seperti itu,” im-
buhnya.  pra

PEMBANGUNAN GEDUNG LAYANAN COVID-19 RSUD TRENGGALEK
Pekerja menyelesaikan pembangunan gedung baru untuk penanganan pasien COVID-19 di RSUD dr. Soedomo, Trenggalek, Jawa Timur, Senin 
(3/1). Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp149 miliar melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembangunan 
dua gedung baru RSUD dr. Soedomo Trenggalek guna menambah kapasitas layanan pasien guna mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19. 
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TANGERANG (IM)- Se-
banyak 445 Sekolah Dasar (SD) 
dan 201 Sekolah Menengah Per-
tama (SMP) di Kota Tangerang 
mulai menggelar pembelajaran 
tatap muka (PTM) 100 persen di 
sekolah, Senin (3/1).

Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Tangerang, Jamaluddin 
menegaskan, PTM 100 persen 
bagi siswa SD dan SMP di Kota 
Tangerang itu mengacu pada 
SKB 4 Menteri terkait pelaksa-
naan PTM secara penuh.

“Jika ada 32 siswa di kelas, 
maka 32 semuanya hadir. Cuma 
seminggu ini baru dua kali. Ada 
yang dua, ada yang tiga. Tapi 
tetap mengacu pada SKB 4 men-
teri, untuk belajarnya maksimal 6 
jam,” kata Jamaluddin.

Dia menyebutkan, untuk 
PTM penuh 100 persen itu telah 
dilaksanakan di seluruh seko-
lah negeri dan swasta di Kota 
Tangerang. “Hari ini kita mulai, 
khusus sekolah SD dan SMP kita 
sudah melaksanakan PTM 100 
persen berdasarkan instruksi dari 

SKB 4 menteri. Dan sekolah di 
Kota Tangerang memang sudah 
melaksanakan 100 persen, cuma 
memang bertahap untuk keg-
iatannya,” ungkap Jamaluddin.

Se lanjutnya ,  kata  Jam-
aluddin, pihaknya baru akan 
melaksanakan PTM penuh yang 
dimulai pekan ini selama dua kali 
dalam seminggu.

“ Jad i  m ing gu  in i  k i t a 
seminggu dua kali, dan kita 
evaluasi terus. Kalau artinya 
Covid-19 Kota Tangerang ini 
tidak ada tambahan-tambahan 
yang terinfeksi, maka akan 
kita lanjutkan nanti bisa jadi 
seminggu 3 kali 4 kali dan se-
terusnya,” jelas dia.

Untuk memastikan kesela-
matan warga sekolah, akan di-
siapkan 100 alat rapid tes per 
kecamatan per hari. “Untuk 
Senin ada 100 orang per keca-
matan yang dites swab acak. SD 
dan SMP tiap kecamatan 100 
orang, jadi kurang lebih 1.300 
orang (di-rapid tes) pada hari ini,” 
jelasnya.  pp

Semua Sekolah di Tangerang
Mulai Gelar PTM 100 Persen
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LEBAK (IM)- Memasuki 
2022, ASN di Lebak harus ban-
gun lebih awal, karena apel  pagi 
kembali dirutinkan setelah dihen-
tikan karena Covid-19. Kebijakan 
ini kembali dilakukan oleh Pemer-
intah Kabupaten Lebak di mana 
Aparatur Sipil Negara (ASN) wa-
jib melakukan apel pagi sebelum 
menjalankan tugasnya. Apel itu 
kembali dirutinkan setelah satu 
tahun lebih dihentikan karena 
Pandemi Covid-19.

Seperti hari ini, para ASN 
mengikuti apel d Lingkungan 
Sekretariat Daerah Lebak, ber-
tempat di Halaman Parkir Setda 
Lebak, Senin (3/1).

Upacara Bendera diawali 
dengan menyanyikan bersama 
lagu kebangsaan Indonesia Raya.  
Bertindak sebagai Pembina Upa-
cara Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Lebak, Budi Santoso. 

“Ya karena Lebak juga sudah 
berada di zona hijau dan PPKM 
Level 2 maka, apel pagi kembali 
kita rutinkan kebali,” kata Sekda.

Dalam amanatnya Sekda 
mengatakan sesuai surat edaran 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB) mulai tahun 2022 ini, 
Instansi Pemerintah diimbau un-
tuk melaksanakan apel pagi setiap 
hari Senin secara rutin. 

Ia juga mengajak seluruh ASN 
untuk meningkatkan kedisiplinan 
dan semangat kerja.  “Pada ta-
hun 2022 ini mari bersama-sama 
meningkatkan kedisiplinan kita, 
meningkatkan semangat kerja 
kita, meningkatkan pengabdian 
kita kepada Bangsa dan Negara 
terutama masyarakat Kabupaten 
Lebak,” tutur Sekda. 

Mengakhiri amanatnya, ia 
menyampaikan pesan Bupati 
Lebak kepada para ASN untuk 
tidak menunda-nunda pekerjaan 
yang akhirnya bisa menumpuk 
dan membuat kualitas kerja ti-
dak maksimal. “Jangan tunda-
tunda pekerjaan, dan berikan 
lah layanan yang terbaik untuk 
masyarakat,” pungkasnya.  pra

Apel Pagi di Lebak Kembali Dirutinkan
Setelah Dihentikan karena Covid-19

VAKSINASI COVID-19 BAGI ANAK DI KARAWANG
Seorang ibu menemani anaknya saat vaksinasi 
anak usia 6-11 tahun di Karawang, Jawa Barat, 
Senin (3/1). Pemerintah Kabupaten Karawang 
melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun secara 
serentak di 50 Puskesmas dan 12 Sekolah Dasar 
dengan target sasaran sebanyak 239.623 anak un-
tuk mendukung Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 
dan mencegah penularan COVID-19 di sekolah. 
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SERANG (IM)- Kapolda 
Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto 
menyatakan Operasi Lilin Maung 
2021 selama 10 hari yang digelar 
mulai 24 Desember dinyatakan 
berakhir pada Minggu 2 Januari 
2022 pukul 24.00 WIB.

Kapolda mengatakan bahwa 
selama 10 hari, Operasi Lilin 
Maung berjalan aman dan lancar. 
Kapolda pun menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh 
personel baik dari unsur ke-
polisian, TNI, aparatur Pemda, 
tim BPBD dan SAR yang aktif  
bekerja bersama dalam bingkai 
Operasi Lilin Maung 2021.  “Saya 
menyampaikan terima kasih ke-
pada seluruh personel yang telah 
melaksanakan rangkaian penga-
manan Natal 2021 dan Tahun 
Baru 2022 di 51 pos pengamanan 
dan pos pelayanan pada Operasi 
Lilin Maung 2021. Alhamdulillah, 
seluruhnya berjalan aman dan 
kondusif  serta kamseltibcarlantas 
dapat terwujud,” ujar Rudy Heri-
yanto pada Senin (3/1). 

Jenderal bintang dua ini juga 
mengapresiasi masyarakat Banten 
dan masyarakat yang beraktivi-
tas di wilayah Banten yang telah 
membantu pihak kepolisian dalam 
rangkaian operasi, memahami 
dan mendukung tentang kebi-
jakan pemerintah saat mobilitas di 
Banten. Apresiasi juga diberikan 
kepada pelaku usaha, pengurus 
gereja, Satgas Covid-19 yang telah 

aktif  melakukan pengawasan ter-
hadap protokol kesehatan di lokasi 
masing-masing.  “Saya ucapkan 
terimakasih dan apresiasi kepada 
seluruh lapisan masyarakat Banten 
yang telah ikut berpartisipasi dalam 
mendukung kebijakan pemerintah 
pada libur nataru di masa pandemi 
Covid-19,” ucap Rudy Heriyanto. 

Sementara itu Dirlantas Pol-
da Banten, Kombes Pol Rudy 
Purnomo menjelaskan sesuai 
analisa data dari dapat diinforma-
sikan terdapat 11 kecelakaan lalu 
lintas pada periodisasi Operasi 
Lilin Maung 2021. Angka ini tu-
run 10 kasus atau 48% dibanding 
laka lantas pada Operasi Maung 
2020 yaitu sebanyak 21 kasus. 

Sementara Kabidhumas, 
Kombes Pol Shinto Silitonga 
mengatakan bahwa pada malam 
pergantian tahun, tidak terjadi 
arak-arakan dan pawai masyarakat 
yang merayakan malam pergan-
tian tahun baru, mengindikasikan 
bahwa sosialisasi dan imbauan dari 
Polda Banten telah direspons baik 
oleh masyarakat Banten. “Dalam 
kondisi pandemi Covid-19, Polda 
Banten konsisten mengimbau 
agar pasca libur Nataru 2022 
masyarakat tetap disiplin men-
jalankan prokes dalam berakti-
vitas, sehingga masyarakat tetap 
produktif  dalam menjalankan 
kegiatannya sehari-hari sehingga 
dapat terwujud pemulihan eko-
nomi nasional,” tambahnya.  pra

OPERASI LILIN MAUNG BERJALAN LANCAR

Kapolda Banten Apresiasi
Partisipasi Masyarakat

MASJID TUO KAYU JAO
Foto udara Masjid Tuo Kayu Jao di Batang Barus, Gunung Talang, Solok, 
Sumatera Barat, Senin (3/1). Masjid yang diperkirakan dibangun pada 1419 
Masehi dengan perpaduan corak Islam dan Minangkabau itu telah mengalami 
pelapukan parah pada bagian dalam atap tingkat kedua dan ketiga, serta 
hampir keseluruhan bagian luar atap. 
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Ribuan Sembako Bergambar Puan
Mulai Menyapa Gresik dan Lamongan

LAMONGAN (IM)- Ri-
buan sembako bergambar Puan 
Maharani menyapa Gesik dan 
Lamongan. Paket bantuan berupa 
sembako itu ditujukan ke warga 
terdampak Covid-19 maupun 
bencana banjir yang menimpa 
warga dua kabupaten ini.

Anggota DPR RI Dapil X 
Lamongan Gresik, H. Nasyirul 
Falah Amru mengatakan, dirinya 
hanya menyalurkan bantuan 
paket sembako berisi beras pre-
mium bergambar Ketua DPR 
RI, Puan Maharani ke warga 
Dapil IX Lamongan-Gresik.

“Kami menyalurkan 10 
ribu paket beras dari Mbak 
Puan Maharani. Beliau sebagai 
ketua DPR RI mempunyai 
kewajiban, mempunyai komit-
men ketika melihat rakyat In-
donesia dalam situasi pandemi 
saat ini ekonominya masih be-
lum stabil,” kata Nasyirul Falah 
Amru atau yang akrab disapa 
Gus Falah ini usai memberi 
bantuan, Senin (3/1).

Gus Falah merupakan 
anggota DPR RI, daerah pe-
milihan IX Lamongan-Gresik. 
Korban banjir rata-rata eko-
nominya belum terangkat. 

Sehingga memacu Puan untuk 
meringankan beban rakyat 
yang dilakukan dan diwujudkan 
dengan membagikan beras 
premium yang setiap paketnya 
berisi 5 kg.

“Ini membuktikan Mbak 
Puan mempunyai keinginan 
bahwa masyarakat juga harus 
bisa bangkit, masyarakat juga 
harus bisa bertahan. Dengan 
bantuan ini masyarakat bisa 
semakin meningkatkan kondisi 
ekonominya,” ujarnya.

Ditanya bantuan tersebut 
apakah berasal dari Mbak 
Puan atau kader partai, Gus 
Falah menyebut jika dirinya 
hanya bertugas menyalurkan 
dan sesuai foto yang ada di 
bantuan tersebut berasal dari 
Mbak Puan.

Falah menyebut, untuk 
Lamongan ada 8 ribu paket 
yang disebarkan 80 titik. Di 
Gresik, akan disebar di 20 titik 
lokasi dengan jumlah 2.000 pa-
ket dengan total paket bantuan 
sebanyak 50 ton.

“Untuk teknis pendistribu-
sian, paket sembako berisi ber-
as premium tersebut disalurkan 
melalui pengurus partai mulai 

dari DPC hingga anak ranting 
PDIP yang ada di Lamongan 
dan Gresik,” jelasnya.

Sementara, Wakabid DPC 
PDIP Lamongan. Husen juga 
menyatakan beras ini diberikan 
ke warga yang membutuhkan 
pada awal tahun baru ini. Ses-
uai namanya, beras itu berlabel 
dan foto Puan Maharani di 
setiap kemasan paketnya.

“ K a d e r - k a d e r  P D I P 
Lamongan dan Gresik solid 
bergerak di tengah-tengah 
masyarakat. Kami gembira dan 
antusias membagikan beras 
premium ‘Mbak Puan’ kepada 
warga,” kata Husen.

Pemberian beras di akhir 
2021 telah didistribusikan di 
beberapa titik wilayah pantura 
Lamongan yakni, Kecamatan 
Paciran dan Brondong. Se-
dangkan wilayah selatan yakni, 
Kecamatan Kembangbahu 
dan Ngimbang. Sedangkan di 
awal tahun 2022, papar Husen, 
pendistribusian beras premium 
5 kg yang diberi label dan foto 
Puan Maharani di setiap kema-
san paketnya telah disebarkan 
di 11 titik beberapa kecamatan 
di Kabupaten Lamongan.  pra

TANGERANG (IM)- 
Delapan warga Kabupaten 
Tangerang terkonfirmasi 
positif  Covid-19 varian Del-
ta, setelah bepergian dari 
luar negeri di periode Natal 
2021 dan Tahun Baru 2022 
(Nataru).

“Di periode libur Na-

taru ini, kita sudah dapat lapo-
ran ada 8 warga Kabupaten 
Tangerang, terpapar Covid-19. 
Dengan hasil positif  vari-
an Delta, dan negatif  varian 
Omicron,” jelas Juru Bicara 
Satgas Covid-19 Kabupaten 
Tangerang, Hendra Tarmizi, 
Senin (3/1).

Mereka yang terkonfi rmasi 
positif  Covid-19 varian Delta 
itu saat ini menjalani isolasi di 
Wisma Atlet, Pademangan, 
Jakarta

 Utara. “Semua di wisma 
atlet, terdeteksinya ketika sam-
pai di bandara. Jadi enggak 
sampai ke rumah, makanya 

Berdasarkan data yang 
tertera pada https://co-
vid19.tangerangkab.go.id/, 
kasus  akt i f  Covid-19 
di  wi layah Kabupaten 
Tangerang, sebanyak 9 ka-
sus. Jumlah pasien dalam 
perawatan satu orang dan 
8 orang dalam isolasi.  pp

langsung dikarantina di sana 
(wisma atlet),” jelas dia.

Hendra mengatakan, 8 
warga Kabupaten Tangerang 
yang menjalani karantina 
setelah berlibur Natal dan 
Tahun Baru itu berasal dari 
wilayah Kecamatan Kelapa 
Dua, Pagedangan, dan Cisauk.

LIBURAN NATARU DI LUAR NEGERI

8 Warga Kabupaten Tangerang Positif Covid-19 Varian Delta

Kedua WNA itu memanjat dari pagar 
sisi barat atau sebelah selatan Candi 
Prambanan. Tepatnya, Jalan Raya Solo-
Yogya, sebelum Gapura Perbatasan Ka-
bupaten Klaten dan Sleman, kata Gen-
eral Manager PT Taman Wisata Candi, 
Jamaludin Mawardi.

TANGERANG (IM)- 
Kepala Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) 
Kota Tangerang, Deni Koswara 
mendapat teguran dari Wali Kota 
Tangerang, Arief  R Wismansyah.

Dia ditegur lantaran tidak 
hadir saat bencana angin puting 
beliung melanda wilayah pusat 
Kota Tangerang pada Desember 
2021 lalu yang mengakibatkan 
empat minibus tertimpa pohon.

Teguran tersebut disam-
paikan Wali Kota Arief  saat 
memimpin apel perdana 2022 
di Pusat Pemerintahan Kota 
Tangerang, Senin (3/1).

Arief  mengatakan, antisi-
pasi kebencanaan harus dilaku-
kan oleh BPBD, bukan Dinas 
Kebudayaan, Pariwisata, dan 
Pertamanan. “Kepala OPD-nya 
turun dan pantau. Daerah lain 
bisa kok,” katanya.

Menanggapi masalah ter-

sebut, Kepala BPBD Kota 
Tangerang, Deni Koswara men-
gaku, pihaknya selalu siap berada 
di lapangan. “Kami 24 jam ada di 
lapangan. Kita tetap antisipasi,” 
ucapnya.

Deni berdalih, pihaknya telah 
turun ke lokasi kejadian saat 
peristiwa tersebut berlangsung.

N a m u n  t i d a k  d a p a t 
mendampingi Wali Kota Arief  
saat meninjau lokasi bencana.

“Masalah pohon tumbang 
kan kita harus koordinasi dengan 
Disbudpar. Karena (pohon) di 
Kota Tangerang sudah diasuran-
sikan. Tidak sembarangan boleh 
menebang pohon,” tambahnya.

Berdasarkan data  dar i 
BMKG,  ka t a  Den i ,  Kota 
Tangerang masih berpotensi 
mengalami hujan dan angin ke-
cang. Prediksi yang diperolehnya 
dari BMKG gelombang tinggi, 
cuaca buruk, dan La Nina.  pp

Tak Hadir saat Bencana, Wali Kota
Tangerang Tegur Kepala BPBD

MEDAN (IM)- Khairud-
din Aritonang alias Choki me-
milih mengakhiri kariernya se-
bagai pelatih biliar di Sumatera 
Utara. Ia masih merasakan malu 
dan trauma setelah dipermalu-
kan Gubernur Sumatera Utara 
(Sumut), Edy Rahmayadi saat 
acara pemberian tali asih bagi at-
let dan pelatih PON XX Papua. 
“Selama masih beliau gubernur, 
saya tak akan bersedia lagi 
(enggak akan latih biliar lagi),” 
kata Choki menjawab terkait 
kariernya di bidang olahraga.

Choki didampingi tim kua-
sa hukumnya secara resmi telah 
melaporkan Edy Rahmayadi 
ke Polda Sumut. Dalam surat 
bernomor STTLP/03/1/2022/
SPKT/Polda Sumut itu, Guber-
nur Sumatera Utara Edy Rah-
mayadi dilaporkan melakukan 
tindak pidana sesuai Pasal 310 
Jo Pasal 315 KUHP.

Dalam kesempatan itu, kuasa 
hukum Choki, Teguh Syuhada 
Lubis menyebutkan pihaknya 
telah melayangkan somasi ke Edy 
Rahmayadi. Namun hingga saat 
ini, Edy tak kunjung menyampai-
kan permohonan maaf  setelah 
mempermalukan kliennya. “Kami 
telah berikan somasi ke Gubernur 
Sumut dan berharap Pak Edy 
mengklarifikasi dan menyampaikan 
permohonan maaf. Tapi sampai saat 
ini itu belum kami terima. Maka kita 
lanjut hari ini kami membuat laporan 
atas kejadian itu,” jelasnya.

Sementara itu, Gumilar Nu-
groho menyampaikan pihaknya 
masih percaya Polda Sumut dapat 
menangani laporan itu secara 

adil. Untuk bukti yang disertakan 
antara lain bukti rekaman video 
dan bukti somasi. “Dan ada nama 
saksi, dua saksi yang diberikan. 
Kita harap polisi dapat selesaikan 
masalah ini secara berkeadilan. 
Kita yakin negara kita negara 
hukum. Di mana hukum jadi 
tonggak paling tinggi di egeri ini. 
Kami harap polisi dapat tangani 
kasus ini berkeadilan,” paparnya.

Khoiruddin Aritonang di-
jewer dan diusir Gubernur Edy 
Rahmayadi saat acara pemberian 
tali asih bagi atlet dan pelatih 
PON XX di Papua di Aula Teng-
ku Rizal Nurdin, Senin (27/12) 
siang lalu. Dalam video yang 
beredar, Edy sedang memberikan 
kata sambutan di acara tersebut. 
Lalu Edy memanggil salah satu 
peserta karena tak tepuk tangan. 
Belakangan peserta tersebut 
diketahui bernama Choki yang 
tak lain pelatih biliar untuk PON.

Edy memanggilnya naik 
ke atas panggung. Edy menan-
yakan identitas, asal hingga 
posisinya di dalam kontingen. 
Choki kemudian menjawab 
dirinya adalah pelatih. “Pelatih 
tak tepuk tangan. Tak cocok 
jadi pelatih ini,” kata Edy sambil 
menjewer pelatih biliar itu.

Terdengar tawa di antara hadi-
rin. Namun sesaat kemudian sua-
sana terdengar tegang. Kemudian 
Edy Rahmayadi meminta agar pela-
tih itu tak berada di dalam ruangan. 
Bahkan Edy juga menyebutnya 
sontoloyo. “Tak usah dipakai lagi. 
Kau langsung keluar. Tak usah di 
sini,” ucap Edy dalam rekaman 
video tersebut.  yan

Choki Berhenti Jadi Pelatih Biliar
Selama Edy Rahmayadi Jadi Gubernur


