
Buruh Demo 5 Januari di Banten
dan 7 Januari di Gedung Sate

SERANG (IM)- Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja 
Indonesia (KSPI), Said Iqbal 
menyatakan massa buruh akan 
melakukan unjuk rasa di depan 
Kantor Gubernur Banten di 
Serang dan Kantor Gubernur 
Jawa Barat di Bandung.

Aksi di depan kantor Gu-
bernur Banten akan digelar, 

Rabu (5/1). Sementara itu 
aksi di depan kantor Gubernur 
Jabar, Gedung Sate, digelar 
pada 7 atau 10 Januari 2022.

“Tanggal 5 Januari Banten 
akan ada aksi besar-besaran, 
puluhan ribu buruh akan aksi 
di kantor Gubernur Banten. 
Di Jawa Barat sekitar tanggal 
7 atau 10 Januari bisa jadi, 

Jawa Barat Gedung Sate pulu-
han ribu buruh akan kembali 
datang, all out buruh akan la-
wan,” kata Said dalam konfer-
ensi pers, Selasa (4/1).

Aksi ini merupakan bentuk 
respons serikat buruh atas ke-
bijakan yang dikeluarkan dua 
pimpinan daerah tersebut. Pas-
alnya, menurut Said, kebijakan 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan 
Kamil dan Gubernur Banten, 
Wahidin Halim terkait pengu-
pahan telah merugikan buruh.

Said mengklaim Ridwan 
Kamil telah mengeluarkan 
aturan yang menyatakan kenai-
kan upah bagi pekerja dengan 
masa kerja di atas satu tahun. 
Menurutnya, kebijakan terse-
but tidak memiliki landasan 
hukum yang jelas.

“Ridwan Kamil sebagai gu-
bernur melanggar undang-un-
dang, tiba-tiba hari ini menge-
luarkan surat keputusan Gu-
bernur Jawa Barat yang baru, 

tentang upah di atas satu tahun. 
Siapa yang perintahkan? Eng-
gak ada undang-undangnya 
dan konstitusinya,” katanya.

Menurutnya, pekerja den-
gan masa kerja di atas satu 
tahun perhitungan upahnya 
mengikuti Kenaikan Upah 
Berkala Tahunan yang dis-
epakati antara buruh dengan 
manajemen perusahaan, bukan 
diatur pemerintah daerah.

“Buruh dengan masa kerja 
di atas satu tahun, bukan upah 
minimum, namanya Kenaikan 
Upah Berkala Tahunan, siapa 
yang putuskan, perundingan 
antara serikat pekerja di tingkat 
perusahaan dengan manaje-
men perusahaan, bukan tugas 
gubernur,” ucapnya.

Said menilai kebijakan yang 
dikeluarkan Ridwan Kamil 
hanya karena takut didemo 
oleh buruh dan takut kepada 
pemerintah pusat, sehingga 
melahirkan solusi yang juga 

melanggar undang-undang.
Selain itu, Said mengatakan 

serikat buruh juga akan men-
demo Gubernur Banten Wahi-
din Halim yang bersikeras tidak 
akan menaikkan upah minimum 
daerahnya dan sempat ingin 
memenjarakan serikat buruh 
akibat aksi menerobos kantor 
gubernur. “Sama dengan kasus 
Gubernur Banten, Wahidin 
Halim yang memenjarakan bu-
ruh. Tidak ada bedanya, setali 
tiga uang antara Ridwan Kamil 
dan Wahidin Halim,” katanya.

Ia mengaku pihaknya tidak 
pantang menyerah, sekalipun 
diancam pidana oleh orang 
nomor satu di Banten. “Tang-
gal 5 Januari, Banten akan ada 
aksi besar-besaran. Tak akan 
surut kami dipidanakan dengan 
Gubernur Banten. Walau kami 
sayangkan, baru pertama kali 
seorang gubernur pidanakan 
buruh karena sedang aksi 
demo,” ujarnya.  pp

PEMPROV BANTEN MASIH BERLAKUKAN PTM TERBATAS
Sejumlah siswa mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di SD Negeri Bhayangkari, Kota Serang, Banten, Selasa 
(4/1). Pemprov Banten hingga saat ini masih memberlakukan kebijakan PTM secara terbatas baik jumlah siswa maupun durasi belajar 
yang hanya separuh dari biasanya untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. 
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TANGSEL (IM)- Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Kota 
Tangerang Selatan langsung 
memberi respons terkait protes 
warga Perumahan Cendana Res-
idence yang mengeluhkan bau 
sampah bersumber dari tempat 
pembuangan akhir (TPA) liar di 
wilayah Pondok Benda, Pamu-
lang, Tangerang Selatan. 

Kepala Bidang Persampa-
han DLH Kota Tangsel, Rastra 
Yudhatama mengatakan, ia 
bersama timnya langsung terjun 
ke lapangan mendatangi lo-
kasi yang diduga menjadi tempat 
pembuangan sampah liar yang 
lahannya berhimpitan langsung 
dengan kawasan perumahan. 

“Pertama, tadi pagi saya 
langsung survei bersama tim 
persampahan turun ke bawah 
(lokasi). Jadi solusinya nanti kita 
ajak ngobrol pengurus di situ. Itu 
yang pertama,” ujar Yudha saat di-
jumpai di kantornya, Selasa (4/1).

Usai meninjau tempat 
pembuangan liar tersebut, ter-
dapat sejumlah langkah solusi 
yang bakal dilakukan, meliputi 
pelayanan terkait pembuangan 
sampah. “Kita akan cari sum-
ber sampahnya. Kemudian 
selanjutnya, solusinya akan kita 
tarok bak ambrol untuk kita 
layani oleh dinas,” tuturnya. 

Dengan demikian, kata 
Yudha, diharapkan tak akan 
terjadi lagi penumpukan sam-
pah oleh orang-orang tak 
bertanggung jawab. 

“Jadi kita akan layani sumber 
sampah yang masuk. Kalau sum-
ber sampah itu sudah dilayani, 
maka tidak akan ada lagi sampah 
yang masuk di situ. Karena sudah 
dilayani oleh dinas dengan meng-
gunakan bak ambrol. Itu akan 
rutin setiap hari,” terangnya. 

Tak hanya sampai di situ, 
kata Yudha, untuk sampah 
yang sudah menumpuk pun 
akan ditindaklanjuti oleh Di-
nas Lingkungan Hidup. “Nah 
untuk sampah yang sudah ada 
akan kita angkut yang existing 
sampahnya di situ,” paparnya. 

Ia juga berencana akan 
melakukan revitalisasi tempat 
pembuangan sampah tersebut. 
Namun, fokusnya bukan pada 
lahan yang dijadikan tempat pem-
buangan. “Karena itu tanah orang. 
Yang bisa kita intervensi hanya 
sampahnya saja di situ. Akan kita 
take over sampah tersebut. Mungkin 
akan kita akan tutup, tapi bertahap. 
Itu dia solusi yang simpel, kita kerja 
nyata saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga Cen-
dana Residence Blok G, Pondok 
Benda, Pamulang, Tangerang 
Selatan, mengeluhkan bau sam-
pah yang sering kali tercium 
berasal dari tempat pembuangan 
akhir sampah liar yang berdem-
petan dengan kawasan peruma-
han. Bukan hanya berdampak 
pada bau sampah saja, para 
warga diserbu oleh lalat. Rumah 
mereka pun seolah menjadi 
sarang lalat.  pp

DLH Tangsel Respons Cepat Atasi
Keluhan Warga Soal Sampah Liar
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LEBAK (IM)- Guna men-
gantisipasi adanya penyebaran  
Covid-19 varian baru Omi-
cron, Sat Binmas Polres Lebak  
melakukan woro-woro di areal 
kota Rangkasbitung, Kabupaten 
Lebak, Selasa (4/1).

Woro-woro dilakukan 
oleh para personel dengan 
mengimbau masyarakat agar 
terus menaati protokol kes-
ehatan (Prokes). 

Selain itu, kegiatan yang  
dipimpin oleh Kasat  KBO 
Sat Binmas, Ipda Tjik Den-
mark itu juga dilakukan den-
gan membagikan masker 
kepada warga.

“Ya kita akan terus me-
lakukan woro-woro secara 
intens kepada masyarakat 
agar dapat mematuhi prokes,” 
kata IPDA Tjik.

Menurutnya, kegiatan ini 
harus terus dilakukan guna 
mengingatkan warga  be-

tapa pentingnya menerapkan  
Prokes, guna untuk mewujud-
kan Kabupaten Lebak yang 
bebas Covid-19 dan mengan-
tisipasi terjadinya gelombang 
ke tiga penyebaran covid-19.

“Langkah ini juga dilaku-
kan untuk mengantisipasi 
adanya   covid-19 varian baru 
yaitu omicran, yang penyeba-
rannya lebih cepat dari virus 
covid-19 sebelumnya dan saat 
ini virus tersebut sudah me-
masuki wilayah Indonesia,” 
ungkapnya.

Dalam kesempatan terse-
but juga, dirinya mengimbau 
kepada warga untuk mengi-
kuti program vaksinasi cov-
id-19. “Jangan lengah, jangan 
abaikan protokol kesehatan 
karena pandemi covid-19 
belum berakhir, dan terakhir 
ayo ikuti giat vaksinasi, yang 
belum divaksin ayo vaksin,” 
tutup Kasat Binmas.  pra

CEGAH PENYEBARAN OMICRON 

Sat Binmas Polres Lebak
Imbau Warga Taati Prokes

UPACARA PENYUCIAN ARWAH
Sejumlah umat Hindu membawa perangkat 
upacara yang merupakan simbol arwah ang-
gota keluarganya dalam upacara Nyegara 
Gunung di Pantai Goa Lawah, Klungkung, 
Bali, Selasa (4/1). Upacara yang dilaksanakan 
setelah Ngaben atau kremasi jenazah tersebut 
merupakan ritual tahap akhir berupa doa-doa 
dan penyucian terhadap 214 arwah. 
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SERANG (IM)- Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Dindikbud) Kota Serang 
menambah jam pelajaran 
pada Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) terbatas mulai 
dari tingkatan Sekolah Dasar 
(SD) hingga Sekolah Menen-
gah Pertama (SMP). 

“Jam belajar bertambah 
menjadi 6 jam dari sebel-
umnya hanya 3 jam,” kata 
Kadindikbud Kota Serang, 
Alpedi saat dikonfi masi, Se-
lasa (4/1).

Sementara, untuk kuota 
PTM terbatas masih sama 
seperti sebelumnya yakni 
sebanyak 50 persen dari jum-
lah siswa di masing-masing 
sekolah. Tiga hari belajar di 
sekolah dan tiga hari belajar 
dari rumah. 

“Hingga saat ini kita ma-
sih menunggu instruksi dari 
pusat untuk penambahan 
kuota belajar,” katanya.

Dia menjelaskan, penam-
bahan jam belajar di sekolah 
diterapkan lantaran, perkem-
bangan kasus Covid-19 yang 
melandai. Terlebih, hingga 
saat ini belum ditemukan 
klaster sekolah selama pelak-
sanaan PTM digelar. 

“Di lima rumah sakit di 
Kota Serang tidak ada pasien 
Covid-19. dan level Kota 
Serang sudah (PPKM) level 
2,” katanya.

Kendati demikian, se-
jumlah aktivitas di sekolah 
seperti ekstrakurikuler mau-
pun mata pelajaran olahraga 
masih belum diizinkan. Kan-
tin sekolah, kata dia, juga 
belum diizinkan untuk buka.

“Selain pembelajaran 
pun tidak boleh dilakukan 
kegiatan seperti orang tua 
menunggu di sekolah, ke-
mudian ada pertemuan orang 
tua, itu belum boleh,” kat-
anya.  pra

KASUS COVID‐19 MELANDAI

Disdikbud Kota Serang Tambah
Waktu PTM di Sekolah hingga 6 Jam

BRIN KEMBANGKAN IMPLAN PENGGANTI TULANG SENDI
Seorang peneliti memperagakan pemasangan implan tulang pengganti sendi 
panggul di Pusat Riset Metalurgi dan Material Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(PRMM-BRIN) Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (4/1). 
Produk implan hasil karya anak bangsa tersebut diharapkan dapat segera di-
produksi massal sebagai alat pengganti untuk korban patah sendi tulang panggul. 

IDN/ANTARA

Pelaku Pencabulan Kabur, Kejari Tangerang
Beri Waktu Polisi Satu Bulan Mengejar

TANGERANG (IM)- 
Saiful Ahmad Saifulloh, ok-
num guru ngaji pelaku pencab-
ulan kabur. Kejari Tangerang 
beri waktu Polisi satu bulan 
lakukan pengejaran.

D i ke t a h u i  s e b e l u m -
nya Saiful Ahmad Saifulloh 
ditetapkan tersangka pen-
cabulan terhadap dua orang 
anak didiknya melalui surat 
dengan nomor B/11594/XII/
RES.1.24/2021/Reskrim per 
tanggal 10 Desember 2021. 

Sejak ditetapkan sebagai 
tersangka Saiful telah mening-
galkan kediamannya yang juga 
sekaligus menjadi lokasi kejadian 
di Jalan Sekretaris II, Kelurahan 
Cipete, Kecamatan Pinang. 

Diketahui Saiful diduga 
telah melakukan pelecehan 
seksual terhadap dua anak di 
bawah umur yakni A dan R. 

Namun setelah ditetapkan 
sebagai tersangka tersebut 
Saiful diketahui melarikan diri.

Kejaksaan Negeri Ta-
ngerang memberikan waktu 
satu bulan untuk pelimpahan 
berkas tersebut. 

Namun sampai saat ini 
pihak Kepolisian belum dapat 
membekuk orang yang men-
gaku bisa mengisi ilmu dalam 
kepada para korbannya.  

Menyikapi persoalan ini 

Kasi Pidana Umum Kejaksaan 
Negeri Tangerang, Dapot Dar-
iarma membenarkan jika Surat 
Perintah Dimulainya Penyidi-
kan (SPDP).  “Iya SPDP nya 
sudah diterima,” ungkapnya, 
Selasa (4/1). 

Namun Dapot mengaku 
sampai saat ini pihak Kejaksaan 
belum menerima berkas dari 
kasus tersebut.

Pihaknya juga memberikan 
target ihwal pemberian berkas 
tersebut. 

“Berkas perkara kita kasih 
waktu satu bulan, kemudian 
jika belum akan kita tambah 
waktu satu bulan, di bulan ke 
tiga jika belum juga akan kita 
kembalikan SPDP nya dan 
akan kita coret dari register,” 
ungkapnya.  

Dapot mengaku pihak Ke-
jari juga telah menunjuk Jaksa 
atas dugaan kasus pelecehan 
seksual ini. 

“Kita sudah menunjuk 
Jaksanya, sekarang kita lagi 
menunggu berkas perkara, 
ditindaklanjuti dengan pen-
giriman berkas perkara,” tun-
tasnya. 

Sementara itu Kasi Hu-
mas Polres Metro Tangerang, 
Kompol Abdul Rachim men-
erangkan pihak Kepolisian 
akan tetap bertanggung jawab 

atas adanya tersangka kabur 
tersebut. 

Namun pihaknya men-
gaku sampai saat ini belum 
terdapat perkembangan terkait 
kaburnya Saiful. 

“Sampai sekarang belum 
ada update. Yang jelas gini 
pengejaran tetap tanggung 
jawab polisi,” jelasnya. 

“Berkas tetap harus dil-
impahkan dan penyidik tetap 
harus dihadirkan,” tambahnya. 

Sementara itu keluarga ko-
rban Firman mengaku belum 
mengetahui update dari pihak 
Kepolisian terkait kasus yang 
menimpa ponakannya ini. 

“Belum ada bang. Kita 
belum dapat kabar lagi dari 
polisi,” jelasnya. 

Namun dia berharap pi-
hak Kepolisian segera dapat 
menangkap pelaku pelecehan 
seksual yang berkedok agama 
ini. “Saya si berharap segera 
bisa ditangkap untuk memper-
tanggungjawabkan perbuatan-
nya,” tukasnya. 

Untuk diketahui, semenjak 
ditetapkan sebagai tersangka, 
Majlis Taklim yang terdapat di 
rumah Saiful kini sepi.

Bahkan warga sekitar juga 
telah menurunkan plang nama 
Majlis Taklim tersebut sebagai 
bentuk kekecewaan.  pp

Aksi ini merupakan bentuk respons 
serikat buruh atas kebijakan yang dike-
luarkan dua pimpinan daerah tersebut. 
Pasalnya, menurut Presiden Konfedera-
si Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said 
Iqbal, kebijakan Gubernur Jawa Barat, 
Ridwan Kamil dan Gubernur Banten, 
Wahidin Halim terkait pengupahan 
telah merugikan buruh.

TANGERANG (IM)- 
Seorang remaja berinsial AM 
(15), terluka setelah mencoba 
menumpangi truk di Jalan Hasyim 
Ashari, Kecamatan Cipondoh, 
Kota Tangerang, Selasa (4/1). Dia 
terpeleset dan terjebak di depan 
ban bahkan nyaris terlindas.

“Peristiwanya terjadi pukul 
00.30 WIB. Kejadiannya di Jalan 
Hasyim Ashari, korban langsung 
dibawa ke RS EMC Tangerang,” 
kata Kasie Humas Polres Metro 
Tangerang, Kompol Abdul 
Rachim, Selasa (4/1).

Berdasarkan informasi di-
himpun, peristiwa kecelakaan 
itu berawal saat AM akan me-
numpang kendaraan truk yang 
melintas dari arah Cipondoh 
menuju Tangerang. Saat naik ke 
atas truk, dia justru menginjak 

roda atau ban yang posisinya ter-
buka. Dia terpeleset lalu terjepit 
dan terseret sehingga mengalami 
luka-luka. Posisinya tepat di 
celah bagian depan ban truk.

“Luka cukup serius di ba-
gian tangan kiri dan pung-
gungnya. Untung bisa segera 
dievakuasi. Karena posisinya 
terjepit ban,” jelas Rachim.

Atas kejadian itu, dia meng-
ingatkan warga pengguna jalan, 
terutama para pelajar, untuk tidak 
menumpang kendaraan barang 
nonpenumpang. Itu bisa mem-
bahayakan. “Kami imbau para 
pelajar tidak lagi memberhentikan 
atau menumpang kendaraan 
barang bukan kendaraan penum-
pang. Jelas sudah banyak kejadian 
kecelakaan yang terjadi,” tegas 
Abdul Rachim.  pp

Terpeleset saat Menumpang Truk,
Remaja Terjepit di Depan Roda

TANGERANG (IM)- 
Diduga menduduki lahan 
milik Pemerintah Provinsi 
Banten, pedagang di bantaran 
Situ Cipondoh diminta untuk 
melakukan pengosongan 
lahan. Pengosongan lahan 
ini berdasarkan surat Nomor 
619/209.4-DPUPR/2021. 

Surat edaran terkait pem-
beritahuan untuk pengoson-
gan lahan di Situ Cipondoh 
ini dikeluarkan tanggal 5 
November 2021 oleh Plt 
Kepala Dinas PUPR Provinsi 
Banten, Arlan Marzan. 

Surat ini rupanya sudah 
tersebar di kalangan peda-
gang di kawasan yang se-
harusnya menjadi sumber 
resapan air ini. 

Camat Cipondoh, Rizal 
Ridolloh membenarkan surat 
itu. Kata dia, pihakmya pun 
telah menerima tembusan 
surat pemberitahuan itu. 

“Tanya ke provinsi ya, 
kita cuma dapet surat tem-
busan doang. Di situ (Situ 
Cipondoh) harus dikosong-
kan. Suratnya sudah lama 
juga,” ujarnya, Selasa, (4/1).

Pantauan di lokasi, para 
pedagang masih berjualan di 
lokasi tersebut. Namun ter-
dapat papan pemberitahuan 
kalau lokasi itu merupakan aset 
provinsi Banten di bawah pen-
gawasan, KPK, Kejati, Kanwil 
BPN dan Kementerian PUPR.

“Dalam surat itu lokasi 
tersebut harus dikosongkan 
dua Minggu setelah surat 

ada,” kata Rijal.
Menurut Rijal, pihak 

PUPR Banten pun sudah 
mewanti-wanti langsung ke-
pada pedagang. Oleh sebab 
itu, dirinya pun tak dapat 
berbuat banyak. Pasalnya 
sudah perintah langsung dari 
Pemerintah Provinsi Banten. 

Dia mengungkapkan 
kalau Kota Tangerang tidak 
mendapat retribusi dari ad-
anya aktivitas para pedagang 
di Situ Cipondoh. Pasalnya, 
Situ Cipondoh merupakan aset 
pemerintah provinsi Banten. 

“Waduh gak tau (retribusi), 
coba tanya ke PUPR Provinsi 
kali coba. Ke kota (Tangerang) 
mah gak ada (retribusi). Soal-
nya bukan aset kita, tapi aset 
provinsi,” ungkapnya. 

Salah satu pedagang yang 
enggan disebutkan namanya 
mengatakan Situ Cipondoh 
dikelola oleh seseorang yang 
bernama Samlani. Biaya yang 
dipatok untuk menyewa lokasi 
berkisar 500 ribu hingga 10 juta. 

“Samlani (pengelola), men-
gaku uang sewa di sana beda-
beda. Ada yang sebulan dan 
setahun. Kalo saya Rp 800 ribu 
sebulan. Sama uang keamanan 
sama kebersihan Rp 10 ribu per 
hari,” ujarnya di lokasi. 

Dia mengatakan, pengelola 
hanya menyediakan lahan saja. 
Sementara untuk bangunan, 
para pedagang yang mendiri-
kannya sendiri. “Bangun sendi-
ri sendiri, lapak kosong doang,” 
katanya.   pp

Bangunan Ilegal di Cipondoh
Segera Dibongkar


