
Gubernur Banten Cabut Laporan
 Polisi Terhadap 7 Oknum Buruh

SERANG (IM)- Guber-
nur Banten, Wahidin Halim, 
melalui Kuasa Hukum, Mu-
hammad Abdullah Busro, 
Rabu (5/1), resmi mencabut 
laporannya di Polda Banten 
terhadap 7 oknum buruh.

Sebelumnya ke tujuh bu-
ruh dilaporkan ke Mapolda 
Banten atas dugaan melakukan 
tindakan pidana berupa peru-
sakan ruang kerja gubernur 
dalam aksi unjuk rasa buruh 
yang dilakukan pertengahan 
Desember kemarin.

Dalam press conference di 

Mapolda Banten, Muhammad 
Abdullah Busro menyatakan 
bahwa Gubernur Banten, Wa-
hidin Halim telah melakukan 
perdamaian dengan para buruh 
di kediaman pribadinya di Kota 
Tangerang.

“Jadi semalam ada itikad 
baik dari rekan buruh dengan 
datang langsung menemui 
Gubernur di kediamannya dan 
dengan tulus menyampaikan 
permohonan maaf  dan ber-
janji tidak mengulangi perbua-
tan yang sama. Atas itikad baik 
dan ketulusan rekan buruh, 

Gubernur memutuskan untuk 
menghentikan proses hukum 
dengan mencabut laporan 
melalui mekanisme restoratipe 
justice,” ungkap Abdullah 
Busro.

Dengan dihentikannya 
proses hukum ini, kata Abdul-
lah Busro, Gubernur ber-
harap tidak terjadi lagi polemik 
berkepanjangan yang dapat 
mengganggu iklim investasi 
dunia usaha di Banten. 

“Gubernur berharap Bant-
en tetap kondusif  dan iklim 
investasi tetap terjaga serta 
dunia usaha tetap berjalan dan 
normal kembali,” tandasnya 
didampingi Dirreskrimum, 
Kombes Pol Ade Rahmat Idnal 
dan Kabidhumas, Kombes Pol 
Shinto Silitonga.

Abdullah Busro dalam kes-
empatan itu juga, menyampai-
kan apresiasi Gubernur Banten 
kepada Kapolda Banten dan 
jajarannya atas semua peran 

dan kontribusi dalam penga-
manan kamtibmas, khususnya 
pengamanan aksi unjukrasa di 
Banten.

“Gubernur menyampaikan 
apresiasi kepada Kapolda dan 
jajarannya dalam pengamanan 
kamtibmas, khususnya dalam 
aksi demo yang saat ini relatif  
terkendali seluruhnya,” kata 
Abdullah Busro.

Sementara itu, Dirreskri-
mum Kombes Pol Ade Rah-
mat Idnal mengatakan bahwa 
pihaknya akan segera mem-
proses pencabutan laporan 
atas 7 oknum buruh. Proses 
pencabutan perkara ini, kata 
Dirreskrimum telah diatur 
melalui peraturan Kapolri 
Nomer 8 tahun 2001 tentang 
penyelesaian perkara melalui 
jalur restoratipe justice.

“Segera kita proses pen-
cabutan laporan ini dengan 
mempertimbangkan berbagai 
norma antara pelapor maupun 

terlapor dengan mempertim-
bangkan agar Provinsi Banten 
tetap aman dan kondusif,” kata 
Dirreskrimum.

Di tempat yang sama, 
Kuasa Hukum dari pihak 
buruh Hermanto Ahmad 
menyampaikan rasa syukur 
bahwa antara  Gubernur 
Banten dan buruh sudah 
melakukan pertemuan untuk 
menyelesaikan permasalahan 
persoalan yang sudah ditan-
gani pihak kepolisian.

Hermanto Ahmad yang 
merupakan Sekjen KSPSI 
berharap dengan adanya kes-
epakatan bersama ini seluruh 
permasalahan selesai tuntas.

“Dalam kesempatan ini, 
saya menyampaikan terima 
kasih kepada bapak Gubernur 
dan Kapolda yang memberikan 
motivasi-motivasi sehingga 
kehidupan buruh yang terjerat 
kasus hukum dapat tenang 
kembali,” ucapnya.  pra

ANTISIPASI OMICRON DI TANGERANG
Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR kepada warga di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Rabu (5/1). Pemerintah Kota 
Tangerang melakukan tes usap PCR kepada masyarakat dengan target 2.000 orang per hari guna mengantisipasi penyebaran CO-
VID-19 varian Omicron karena Kota Tangerang menjadi kota perlintasan bagi penumpang internasional Bandara Soekarno-Hatta. 
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SERANG (IM)- Angka pen-
gangguran di Provinsi Banten masih 
terbilang tinggi. Berdasarkan data, 
saat ini berada di urutan ketiga secara 
nasional. Meskipun mengalami 
penurunan dari posisi satu ke 
tiga, penekanan angka pengang-
guran di Banten belum memenuhi 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD).

Ketua Komisi V pada De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Provinsi Banten, Mu-
hammad Nizar mengatakan, 
generasi muda harus diberikan 
latihan guna lebih cepat pe-
nyerapan tenaga kerjanya.

Keahlian yang diajarkan 
harus sesuai dengan kebutu-
han industri saat ini. Sehingga 
pengusaha dapat percaya pada 
kemampuan yang dilatih. Ni-
zar menyebutkan, seharusnya 
Banten memiliki tiga Balai 
Latihan Kerja (BLK) dalam 
rangka menyerap tenaga kerja.

Karena yang ada saat ini, 
Banten baru memiliki satu BLK 
yang berada di wilayah Serpong. 
“Banten hanya memiliki satu 
BLK yang ada di Serpong. Se-
mentara masyarakat di wilayah 
Selatan tidak terlayanai dengan 
baik,” katanya, Rabu (5/1).

Ia menerangkan, idealnya 
untuk mengentaskan pengang-
guran, Banten harus memiliki 
tiga BLK  “Idealnya ada 3 BLK. 
Yang ada di Serang ini milik 
pemerintah pusat,” terangnya.

Selain itu, Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Banten 
harus memperbaiki sisitem 
vokasi pendidikan. Mengingat, 
lulusan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) yang diklaim 
siap kerja, malah menempati 
lulusan banyak pengangguran.

“Penyumbang terbesar dari 
pengangguran SMK. Penilaian 
vokasi di 2021 kita anggap 
gagal,” jelasnya.  pra

Atasi Pengangguran, Pemprov
Banten Disarankan Bangun BLK
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CILEGON (IM)- Seorang 
penumpang kapal feri KMP 
BSP I dilaporkan hilang dalam 
perjalanan menuju Pelabuhan 
Merak, Banten. Keluarga hanya 
menemukan sepatu hingga topi 
milik korban.

Penumpang itu diketahui 
bernama Rama (18), yang 
bersama keluarganya berangkat 
dari Pelabuhan Bakauheni, 
Lampung sekitar pukul 05.30 
WIB. Rama baru diketahui 
tidak ada di kapal sekitar pukul 
07.45 saat kapal hendak sandar 
di Pelabuhan Merak.

“Di tempat duduk di luar 
itu sepatu, topi ada di dekat 
tempat duduk yang nggak 
ada pagarnya itu,” kata salah 
seorang anggota keluarga 
Rama, Hana Diansyah, saat 
dikonfi rmasi, Rabu (5/1).

Mengetahui Rama hilang, 
keluarga langsung melapor-
kan kejadian itu ke Basarnas 
Banten di Pelabuhan Merak.

Kasi Ops Kantor SAR 
Banten, Heru Amir, men-
gatakan pihaknya menerima 
laporan itu saat keluarga Rama 
tiba di Pelabuhan Merak. Pihak 
Basarnas belum mengetahui 
apakah Rama hilang tercebur. 
“Betul, kita terima laporan-
nya, si anak ini informasi dari 
keluarganya punya semacam 
autis begitu. Dia main di kapal 
mungkin tanpa pengawasan 
orang tua,” katanya.

Keterangan keluarga, kata 
Heru, titik hilangnya Rama 
belum diketahui pasti. Sebab, 
lanjutnya, ada kemungkinan 
anak tersebut terbawa kenda-
raan lain. “Kita nggak tahu 
titik pasti hilangnya apakah 
tercebur atau seperti apa, atau 
bahkan bisa saja dia naik ke 
truk atau gimana,” katanya.

Meski begitu, tim SAR 
sedang mengupayakan pen-
carian terhadap Rama yang 
dilaporkan hilang.  pra

Penumpang Feri Hilang di Perjalanan,
Keluarga Temukan Sepatu-Topi

TARGET KEBUTUHAN DARAH PMI
Warga mengikuti donor darah di bus donor 
darah keliling milik PMI Indramayu di Pusat 
kuliner Indramayu, Jawa Barat, Rabu (5/1). 
Donor darah yang diikuti sejumlah warga 
dan pedagang kaki lima itu untuk mengejar 
target kebutuhan darah PMI sebanyak 21.000 
kantong per tahun. 
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TANGERANG (IM)- 
Guna mengantisipasi maraknya 
pemalsuan dokumen, Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) 
Tangerang di awal 2022 ini mu-
lai menerapkan Tanda Tangan 
Elektronik (TTE) bagi setiap 
perangkat daerah. 

“Tanda tangan elektronik 
merupakan upaya untuk  mewu-
judkan e-government yang 
terpercaya, cepat, mudah dan 
efi sien,” ujar Kepala Diskominfo 
Kabupaten Tangerang, Tini War-
tini, Rabu (5/1).

Tini menuturkan, nanti-
nya segala perubahan terhadap 
dokumen atau tanda tangan 
elektronik yang terjadi setelah 
penandatanganan dapat dik-
etahui. “Hal tersebut menjamin 
keaslian dokumen,” ucap Tini.

Menurut Tini, selain men-
jamin keaslian dan efisiensi, 
penggunaan TTE juga dapat 
menghemat penggunaan kertas 
dalam jumlah banyak. Sebelum-
nya, untuk surat menyurat atau 
SPPD, dapat mencapai ratusan 
lembar kertas. Namun saat ini, 
dapat diminimalisir dengan ber-
lakunya tanda tangan elektronik. 

“Saat ini 63 perangkat daerah 
sudah siap dan sudah memiliki 
sertifikat, hanya tinggal men-

jalankannya saja,” terang Tini.  
Beberapa perangkat daerah 

telah menerapkan TTE dalam 
pelayanannya seperti Disnaker 
(SiapKerja), DPMPTSP (SiPinter), 
Bapenda (SiCepot, BPHTB), Dis-
kominfo (Simpatik), Disperindag 
(Simegal) dan juga Disdukcapil. 

Sedangkan pada sektor lay-
anan administrasi kependudukan 
difasilitasi langsung oleh pemer-
intah pusat dan penerapan TTE 
ini hanya dapat digunakan oleh 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dengan tingkat Esselon II, Es-
selon III dan Esselon IV. 

Tini berharap pada 2022 
ini, tanda tangan elektronik 
dapat terintegrasi dan diter-
apkan oleh semua perangkat 
daerah di lingkup Pemerintah 
Kabupaten Tangerang.  Un-
tuk diketahui, Sertifikat Ele-
ktronik merupakan sertifikat 
yang bersifat elektronik yang 
memuat tanda tangan digital 
dan identitas yang menun-
jukkan status subjek hukum 
para pihak dalam Transaksi 
Elektronik yang dikeluarkan 
oleh Penyelenggara Sertifi kasi 
Elektronik. Dalam hal ini, Dis-
kominfo bekerja sama dengan 
Balai Sertifikasi Elektronik 
(BSE).  pp

CEGAH PEMALSUAN DOKUMEN

Pemkab Tangerang Terapkan
Tanda Tangan Elektronik

PROYEK PEMBANGUNAN SPAM BANDAR LAMPUNG
Pekerja menggunakan alat berat dalam pengerjaan proyek pembangunan 
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Bandar Lampung, Lampung, 
Rabu (5/1). Pembangunan SPAM tersebut merupakan salah satu Proyek 
Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi Rp1,3 triliun yang 
ditargetkan selesai tahun 2022 untuk meningkatkan layanan dan akses 
air minum aman di Kota Bandar Lampung. 
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Ambil Sikap Tegas, Kejati Banten
Pecat Oknum Jaksa Nakal

SERANG (IM)- Kejak-
saan Tinggi (Kejati) Banten 
mengambil sikap tegas mem-
ecat oknum jaksa “nakal”. Di 
mana, oknum jaksa tersebut 
diduga memeras terdakwa 
dalam perkara korupsi kredit 
dan SPK Fiktif, Unep Hidayat 
dengan meminta disiapkan 
perempuan.  

Sebelumnya, dalam pleidoi 
yang beredar, terdakwa Unep 
Hidayat membuka semua ke-
bobrokan oknum penyidik 
Kejati Banten pada proses 
penyelidikan. Bahkan, Unep 
diminta menyediakan perem-
puan oleh Jaksa Kejati Banten 
saat memanggilnya di Band-
ung. Pada pengakuannya, Unep 
mengaku sudah habis hampir 
Rp 1 miliar untuk melayani 
keinginan jaksa tersebut.

Kepala Kejati Banten, 
Reda Manthovani, mengatakan 
pihaknya telah melakukan pen-
dalaman atas dugaan pelang-
garan etik yang dilakukan oleh 
anak buahnya yang bertugas 
pada kasus kredit dan SPK 
Fiktif  Bank BJB Tangerang. 

“Yang jelas orang-orang 
yang disebutkan dalam persi-
dangan tersebut saat ini sudah 
tidak ada lagi di Kejati Banten. 

Sudah dikeluarkan. Karena 
kami tidak ingin menerima 
jaksa-jaksa yang tidak ama-
nah,” ujar Reda, Selasa (4/1) 
kemarin. 

Kendati masih dalam pros-
es pendalaman, Reda mengaku 
bahwa penyidik yang disebut 
dalam pleidoi terdakwa Unep 
Hidayat telah dikeluarkan dari 
dinas di Kejati Banten. Sebab, 
penyidik itu telah mencemar-
kan nama baik Korps Ad-
hyaksa.

Sebelumnya pada rilis akhir 
tahun, Kamis (30/1), Kepala 
Kejati Banten, Reda Man-
thovani mengakui setidaknya 
telah menerima 9 laporan pen-
gawasan internal terkait dugaan 
praktik jaksa nakal. Terkait 9 
laporan tersebut, ia mengakui 
tidak semuanya memiliki bukti 
kuat untuk dilakukan peninda-
kan. Bahkan, banyak laporan 
yang tidak menyertakan iden-
titas jelas pelapor.

“Tidak semua laporan pen-
gaduan diselesaikan sebagai 
inspeksi kasus. Ada banyak 
laporan tidak diikuti bukti 
dukung atau tidak ada nama 
identitas pelapor,” kata Reda 
di kantor Kejaksaan Tinggi 
Banten.

Meski demikian, Reda 
mengaku, telah mengerahkan 
tim penyidik untuk menin-
daklanjuti seluruh laporan 
tersebut. “Kami juga survei 
ke kantor X, baik nama penga-
cara maupun kantornya sendiri 
tidak ada. Laporan semacam 
itu banyak masuk ke kami,” 
tuturnya.

Reda Mengatakan, pi-
haknya sangat terbuka dengan 
laporan masyarakat terkait 
adanya jaksa “nakal” yang 
kerap bermain dalam proses 
penyidikan. Bahkan ia tidak se-
gan untuk menindaklanjutinya. 

“Tentu ada tahapan-taha-
pan, pertama-tama kita klarfi -
kasi pelapor, terlapor dan saksi. 
Supaya tidak menimbulkan 
kegaduhan kita geser dulu, 
kita copot dulu dari jabatan 
setelah itu pemeriksaan (etik),” 
ujar Reda. 

Pencopotan  j aba tan , 
menurut Reda, merupakan 
bagian dari hukuman yang 
dapat memberi efek jera bagi 
oknum jaksa yang mencoreng 
citra penegak hukum. Hal ini 
dapat dilihat dari penindakan 
oknum jaksa yang meminta 
‘perempuan’ dalam persidangan 
kasus kredit fi ktif  BJB.  pra

Dengan dihentikannya proses hukum ini, 
Gubernur Banten, Wahidin Halim  ber-
harap tidak terjadi lagi polemik berkepan-
jangan yang dapat mengganggu iklim 
investasi dunia usaha di Banten. 

TANGERANG (IM)- Ke-
pala Bidang Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tangerang, 
dr. Hendra Tarmizi mengatakan, 
salah satu kendala di lapangan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan 
vaksinasi anak usia 6-11 tahun 
adalah izin dari para orang tua. 
“Makanya kita bekerja sama den-
gan Dinas Pendidikan supaya 
dipermudah. Jadi orang tua jangan 
mempersulit anak mendapatkan 
izin untuk divaksin,” ujar Hendra 
saat kegiatan monitoring program 
vaksinasi anak usia 6-11 tahun di 
SDN Mekar Bakti 1 Kecamatan 
Panongan, Rabu (5/1).

Hendra menuturkan, saat ini 
di seluruh wilayah Kabupaten 
Tangerang serentak melakukan 
vaksinasi anak usia 6-11 tahun 
yang dilakukan oleh pihak Pusk-
esmas di masing-masing keca-
matan dibantu oleh relawan dan 
TNI/Polri.  Pemkab Tangerang 
saat ini sudah melakukan vak-
sinasi 37 persen terhadap anak 
usia 6-11 tahun. Dengan target 
sasaran minimal 7.000 dosis per 
hari, diharapkan vaksinasi anak 
tersebut, 80-100% target sasaran 
dapat tercapai sampai dengan 
akhir Januari 2022.

“Setiap hari itu ada (vaksi-

nasi) di semua SD di 29 keca-
matan. Itu diadakan baik oleh 
Puskesmas, Koramil, Polsek 
bahkan kadang-kadang dibantu 
oleh swasta, PMI, dan yang lain-
lainnya,” ujar Hendra.

Hari ini Wakil Bupati 
Tangerang, H. Mad Romli 
mendampingi Wakapolda Bant-
en, Brigjen Ery Nursatari dalam 
rangka peninjauan dan monitor-
ing program vaksinasi anak usia 
6-11 tahun di SDN Mekar Bakti 
1 Kecamatan Panongan. 

Kurang lebih 300 dosis 
jenis Sinovac disiapkan untuk 
vaksinasi tersebut. Kegiatan 
ini dilakukan selain untuk per-
cepatan pembentukan keke-
balan kelompok di lingkungan 
sekolah, juga dalam rangka me-
ningkatkan dan memperkuat 
proses pembelajaran tatap 
muka (PTM). 

Mad Romli mengharap-
kan para orang tua yang hadir 
menemani anak-anaknya agar 
berperan aktif  dan membantu 
sosialisasi program vaksinasi 
untuk anak-anak sekolah usia 
6-11 tahun. Sebab, menurut-
nya, masih banyak para orang 
tua yang belum sepenuhnya 
paham pentingnya vaksinasi 
bagi anak-anak sekolah.  pp

Izin Orang Tua Hambat Vaksinasi
Anak di Kabupaten Tangerang 

TANGSEL (IM)- Tu-
gu Bundaran Pamulang , Ta-
ngerang Selatan, sempat viral 
karena tidak sesuai desain awal 
pembangunan. Setelah diolok-
olok netizen , Tugu Pamulang 
akhirnya direnovasi. Dari pan-
tauan Rabu (5/1), sejumlah pe-
kerja tampak melaksanakan pe-
kerjaan renovasi tugu tersebut. 
Selain bentuknya yang berubah 
drastis, taman yang mengelilingi 
juga jauh menjadi cantik. Sepin-
tas, bangunan Tugu Pamulang 
ini mirip dengan menara masjid.

Dibandingkan sebelumnya, 
tugu juga jauh lebih artistik. 
Kesan itu juga diungkapkan be-
berapa warga dan pengguna jalan 
di sekitar lokasi. “Ya, mending lah 
daripada dulu. Ada yang bilang 
kayak toren air, ada juga mirip 
kuncup kembang, enggak jelas,” 
kata Joko Bowo, warga Reni Jaya.

Tugu Pamulang pernah 
viral dan menjadi bahan olok-
olok netizen karena bentuknya 
yang aneh. Lebih dari itu, tugu 
juga jadi sorotan karena ternyata 
tidak sesuai dengan desain 
awal yang dianggarkan. Bentuk 
Tugu Pamulang sempat viral di 
media sosial lantaran tidak ses-
uai desain. Jika mengacu pada 
desain tersebut, bangunan hasil 
renovasi sekarang jauh berbeda. 
Namun, terhitung lebih baik 
dibandingkan sebelumnya.

Tugu Pamulang merupakan 
proyek dari Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang 
(PUPR) Banten. Sejak 2017 
silam, perencanaannya telah 
digarap dan baru direalisasikan 
pada tahun anggaran 2018 den-
gan nilai sekitar Rp300 jutaan. 
Ketika desain tugu itu tersebar 
luas, masyarakat pun seketika 
memberikan pandangan mir-
ing, karena antara kenyataan 
dengan desain yang dirancang 
seperti jauh panggang dari api 
alias sangat berbeda.

Kepala Dinas PUPR Banten, 
M Tranggono pada April 2021 me-
nyebut baru tahu jika Tugu Pamu-
lang itu dikerjakan oleh provinsi. 
Dia pun telah berkoordinasi un-
tuk menindaklanjuti persoalan 
tersebut. Kendati jadi sorotan, 
dia mengklaim desain awal Tugu 
Pamulang dengan hasil di lapangan 
saat itu telah sesuai. Tugu, kata dia, 
memang didesain dengan rupa 
kerangka besi dan bagian atasnya 
menyerupai kubah.

“Ini bentuknya sudah sesuai 
dengan desain awal, bisa dicek 
sendiri. Hanya memang kalau 
desain awal kan bagian atasnya 
agak menyerupai bentuk pagoda, 
makanya kita ubah biar lebih 
mirip kubah menara,” kata dia.

Tugu Pamulang memiliki 
tinggi sekitar 9 meter dengan 
diameter antara 4 hingga 5 meter. 
Tugu itu berada persis di dalam 
bundaran depan Kampus Uni-
versitas Pamulang dan di samping 
Mapolsek Pamulang.  pp

Tugu Pamulang, Dulu
Diolok-olok, Kini Tampil Cantik


