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PERCEPATAN VAKSIN BAGI ANAK DI BANDUNG

Seorang anak menutup matannya saat menjalani vaksinasi COVID-19 di Kawasan Taman Hutan Raya Djuanda Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/1). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk mempercepat
pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak guna mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

Kejar Target, Pemkab Tangerang
Adakan Vaksinasi Anak di Mal
Layanan vaksinasi di mal ini diadakan
pada hari Sabtu dan Minggu. Untuk sementara layanan vaksinasi ini sudah bisa
ditemui di Mal Q BIG BSD dan Maxx Box
Lippo Karawaci . Layanan vaksinasi di mal
ini dilakukan oleh rumah sakit yang ada
dalam kawasan tersebut, Kepala Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang,
Hendra Tarmizi.
KAB. TANGERANG
(IM)- Pemerintah Kabupaten
Tangerang menargetkan 181
ribu anak menerima vaksinasi

Covid-19 dosis pertama hingga
Maret 2022. Layanan vaksinasi
anak usia 6-11 tahun ini sejauh
ini baru mencapai 37 persen.

Wagub Banten: Pandeglang dan Lebak
Klaster Pertanian Provinsi Banten
PANDEGLANG (IM)Wakil Gubernur Banten, Andika
Hazrumy menyampaikan, Kabupaten Pandeglang dan Lebak
merupakan klaster pertanian
dalam peta wilayah pembangunan dan ekonomi Provinsi Banten. Menurut dia, kedua wilayah
itu dikenal sebagai lumbung padi
Provinsi Banten.
“Pandeglang dan Lebak ini
kan memang klaster pertanian
dalam peta wilayah pembangunan dan ekonomi di Provinsi
Banten. Jadi bantuan alat pertanian seperti ini sangat membantu,”
kata Andika usai menyaksikan
penyerahan bantuan alat pertanian kultivator kepada sejumlah
kelompok tani Pandeglang dan
Lebak dari Kementerian Pertanian (Kementan) di Bumi Perkemahan Cikole, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (6/1).
Menurut Andika, bantuan
alat pertanian sangat dibutuhkan
warga Pandeglang dan Lebak untuk meningkatkan produktivitas
hasil persawahan. “Tentu saja dari
Pemprov Banten sendiri, khususnya untuk pertanian, banyak juga
bantuan yang diberikan setiap
tahunnya,” katanya.
Andika pun mengapresiasi
anggota DPR Adde Rosi Khoerunisa yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat di dap-

ilnya, meski tidak duduk di alat
kelengkapan DPR yang bermitra
dengan Kementan. Dia berharap,
bantuan dari kementerian dan
lembaga pemerintah pusat lainnya bisa lebih banyak yang dapat
disalurkan ke wilayah Provinsi
Banten, melalui keberadaan anggota DPR dari dapil Banten.
“Tentu harus kita apresiasi,
berkat kegigihan dan perjuangannya melalui fraksinya di DPR,
Ibu Adde Rosi bisa menjalin
komunikasi dengan kementan
meski bukan mitra langsungnya
di Komisi III,” kata Andika.
Anggota DPR Adde Rosi
Khoerunisa mengatakan, penyaluran bantuan kultivator
merupakan perwujudan dari
aspirasi saat melakukan reses
di dapil Banten. “Alhamdulillah
saya dapat mewujudkan apa yang
menjadi aspirasi warga masyarakat di dapil saya pada reses tahun
lalu, yaitu mereka menginginkan
bisa memiliki alat pertanian kultivator ini,” kata Adde.
Selain menyalurkan kultivator, Adde juga menyalurkan
bantuan bus sekolah kepada Pondok Pesantren Mathla’ul Anwar
Linahdhatil Ulama atau Malnu
Pusat di Menes, Kabupaten
Pandeglang. Bantuan bus berasal
dari Kementerian Perhubungan
(Kemenhub). pra

Habiskan Dana Rp8,6 Miliar, Demi
Hidupkan Pasar Gajrug Lebak
LEBAK (IM)- PemkabLebak menghabiskan dana hingga
Rp8,6 milliar demi menghidupkan kembali Pasar Gajrug yang
pernah mangkrak cukup lama.
Pemerintah K abupaten
(Pemkab) Lebak melalui Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Lebak menganggarkan dana senilai Rp8,6 Milliar untuk kembali menghidupkan pasar
Gajrug yang berada di Kecamatan
Cipanas, Kabupaten Lebak. Upaya
penghidupan kembali pasar Gajrug
yang sebelumnya sempat mangkak
dan tidak lagi dilanjutkan pembangunannya itu sudah dilakukan sejak
tahun 2021.
Pelelangan tendernya sendiri
terpublis di Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) Lebak.
Pada LPSE itu terlihat bahwa
tender proyek pembangunan
pasar Gajrug itu dilakukan oleh
CV Bani Karya.
Perusahaan itu dipilih untuk
melanjutkan proses pembangunan pasar Gajrug yang sempat
magkrak setelah memenangkan
tender yang diikuti oleh 23 perusahaan.
Kepala Bidang Pasar pada
Dispedindag Lebak, Dedi Setiawan mengatakan bahwa pasar
Gajrug sendiri pembangunannya saat ini sudah selesai dan
dapat mulai beroperasi di tahun
2022 ini. “Alhamdulillah pembangunannya telah rampung,

sekarang kita sedang mengakomodir para pedagang yang
akan berjualan di pasar Gajrug
itu,” kata Dedi saat ditemui di
kantornya, Kamis (6/1).
Dedi mengatakan, bahwa
pasar itu sendiri nantinya akan
menghidupkan roda ekonomi
di 5 kecamatan di Kabupaten
Lebak, yakni Kecamatan Cipanas,
Sobang, Sajira, Lebak Gedong,
dan Muncang.
“Pasar itu kurang lebih bisa
menampung 230 pedagang. Namun nantinya pasar Gajrug itu kita
targetkan dapat menampung lebih
dari 1000 pedagang seperti di Pasar
Rangkasbitung,” kata Dedi.
Untuk itu, kedepan pihaknya
akan terus melakukan pembenahan dan menambah sarana
prasarana agar Pasar tersebut
bisa menjadi dan menumbuhkan
perekonomian di daerah sekitar.
“Pasar Gajrug itu kan masuk
kelas 1, yang mana pasar tersebut
akan menjadi pasar percontohan
untuk pasar-pasar lainnya di
Kabupaten Lebak. Karena pasar
itu benar-benar dimulai dari 0
dengan embrio atau pedagangnya
pun merupakan warga sekitar
sendiri,” ungkapnya.
“Harapannya semoga pasar
Gajrug ini dapat menambah
Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dan juga menumbuhkan perekonomian warga sekitar,” imbuhnya. pra

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten
Tangerang, Hendra Tarmizi
mengatakan pada Juni 2022
mendatang Dinkes menargetkan
semua anak usia 6-11 tahun sudah divaksin dosis kedua.
Untuk mengejar target capaian vaksinasi anak, Hendra
menyebutkan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tangerang menyiapkan layanan vaksinasi anak
usia 6-11 tahun di sejumlah
pusat perbelanjaan atau mal.
“Layanan vaksinasi di mal juga
untuk menjaring anak-anak yang
belum divaksinasi di sekolah,”
kata Hendra, Kamis (6/1).
Hendra mengatakan, pemberian vaksinasi Covid-19 untuk
usia 6-11 tahun ini sesuai dengan

Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 66 Tahun 2021 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019
pada saat Natal 2021 dan Tahun
Baru 2022.
Hendra menjelaskan layanan vaksinasi di mal ini diadakan
pada hari Sabtu dan Minggu.
Untuk sementara layanan vaksinasi ini sudah bisa ditemui
di Mal Q BIG BSD dan Maxx
Box Lippo Karawaci. “Sudah
bisa melayani Sabtu dan Minggu,” ujarnya.
Layanan vaksinasi di mal
ini dilakukan oleh rumah sakit
yang ada dalam kawasan tersebut. Vaksinasi di Maxx Box,
misalnya, akan dilakukan oleh
tim RS Siloam.
Untuk mekanisme layanan

vaksinasi di mal ini, kata Hendra, sama dengan yang berlaku
di sekolah. “Orangtua bisa
menemani anaknya dengan
membawa fotokopi kartu keluarga beserta nomor telepon
yang bisa dihubungi”.
Hendra menuturkan vaksinasi anak berjalan secara simultan dengan vaksinasi usia 12 tahun keatas yang saat ini sudah
mencapai 70 persen lebih. Capaian vaksinasi dosis pertama
mencapai 81 persen sedangkan
dosis kedua baru 69,9 persen.
Untuk penanganan wabah
Pemkab Tangerang juga terus
berkonsentrasi dalam Testing,
Tracing (penelusuran kontak
erat) dan Treatment (Tindak
Lanjut) berupa perawatan bagi
penderita covid-19. pp

Pabrik Pencemar Limbah B3 di
Tangerang Dihentikan Sementara
TANGERANG (IM)Dinas Lingkungan Hidup
(DLHK) K abupaten Tangerang, Banten menghentikan
sementara kegiatan operasi
pabrik milik PT Sinar Logam
Indonesia (PT SLI) di Desa
Sentul, Kecamatan Balaraja.
Karena adanya pencemaran
limbah bahan beracun dan
berbahaya (B3).
“Intinya untuk kesepakatan
hari ini, pihak perusahaan untuk
menghentikan usaha. Baik itu
produksi ataupun operasional,
sampai ada kesepakatan serta
perjanjian dengan warga terkait pengendalian pencemaran
udara itu,” kata Kepala Seksi
(Kasi) Bina Hukum DLHK
Kabupaten Tangerang, Sandi
Nugraha usai melakukan pertemuan antara PT SLI dan warga
Sentul, kemarin.
Ia menjelaskan, dalam kesepakatan bersama antara DLHK,
PT SLI dan warga setempat,
bahwa pihak pengelola itu harus
terlebih dahulu menyelesaikan
terkait izin analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal)
dan memperbaiki pengelolaan
limbah hasil produksinya. Sehingga nantinya agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan udara dan air.
“Jadi selama ini perusahaan
itu melakukan kegiatan operasi
tanpa adanya pengendalian
lingkungan, sehingga terjadi
protes dari masyarakat. Namun
perusahaan tetap ingkar, dan
saat ini ditekankan kepada perusahaan untuk menyelesaikan

izin Amdal,” katanya.
Ia menyebutkan, saat ini
PT SLI dalam pembinaan
DLHK Tangerang dengan
sesuai ketentuan yang ada,
seperti sudah memiliki izin
pendirian bangunan untuk
kegiatan operasi.
“Dan terkait izin pendirian
bangunan sesuai di dokumen,
memang mereka peruntukannya lebih ke pabrik dan gudang.
Dan itu juga yang menerbitkan pihak DLHK Provinsi,”
ujarnya.
Ia menambahkan, jika
nantinya PT SLI masih tetap
tidak memenuhi persyaratan
izin Amdal dan ditemukan
masih melakukan kegiatan
operasi, maka pihaknya akan
memberikan sanksi yang lebih
tegas atau sampai dilakukan
penutupan total.
“Tentunya nanti kita akan
menyampaikan surat rekomendasi kepada DLHK Provinsi
terkait evaluasi masalah izin
Amdal-nya, kemudian kita akan
lakukan juga uji laboratorium.
Dan nanti jika terbukti salah
akan diberi sanksi yang berlaku,” ujar dia.
Sementara itu, Penanggung
Jawab K3 Lingkungan dan
Kuasa Hukum PT SLI, Afandi
Adit mengatakan pihaknya
akan segera memperbaiki terkait soal izin analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal)
dan pengelolaan limbah hasil
produksinya.
“Ya, kita berkomitmen akan
berusaha segera memperbaiki.

Dan saat ini sementara operasi
pabrik kami stop dulu sampai
ada kesepakatan antara PT SLI
dan warga sekitar,” katanya.
Ia mengaku, terkait legalitas perusahaan selama ini
pihaknya telah memenuhi
dan memiliki izin resmi dari
pemerintah setempat. Hanya
saja, lanjutnya, untuk perizinan
Amdal pihaknya masih dalam
pemenuhan.
“Ke depan kita akan lakukan pertemuan lagi bersama
warga, terkait menentukan
perjanjian dan kesepakatan
bersama warga,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan,
sejumlah warga Kampung
Cengkok, Desa Sentul, Kecanatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang, Banten, Senin
(2/1) menggelar aksi unjuk
rasa untuk menuntut penutupan pabrik logam milik PT
Sinar Logam Indonesia (PT
SLI) karena dianggap telah
mencemari polusi lingkungan
sekitar.
Dalam aksi itu, puluhan
warga mendatangi kantor Kecamatan Balaraja, Kabupaten
Tangerang untuk menyampaikan aspirasinya. “Kami
menurut kepada PT SLI untuk
ditutup, dengan alasan sangat
membahayakan warga sekitar
dan lingkungan dari dampak
bahan baku B3 zinkitu,” kata
tokoh masyarakat Desa Sentul, Muhkam Hudaya usai
melakukan audensi bersama
aparat pemerintah Kecamatan
Balaraja, di Tangerang. pp

PENJUALAN TIKET MOTOGP MANDALIKA
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Warga mencari tiket MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 melalui situs
belanja dalam jaringan (online) di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis
(6/1). Penjualan tiket balap motor MotoGP Indonesia Grand Prix (MotoGP)
2022 secara ‘online’ dan ‘oﬄine’ dimulai 6 Januari 2022 untuk kategori
Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites (Premiere Class dan Deluxe Class) mulai dibuka pada 6 Januari 2022, sedangkan untuk kategori
General Admission dan Standard Grandstand pada 11 Januari 2022.
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Pertumbuhan Investasi di Kota
Tangerang Alami Tren Positif
TANGERANG (IM)Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Tangerang
mencatat pertumbuhan investasi di Kota Tangerang bergerak
pada tren positif dengan surplus mencapai 28 persen.
Ditargetkan tren positif
tersebut bisa berlanjut pada
2022 dengan angka rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebesar
Rp 9,2 triliun. “Alhamdulillah
pada tahun 2021 target RPJMD
kita Rp8,7 triliun, namun bisa
melampauinya hingga Rp11,7
triliun. Harapannya pada 2022
ini bisa mencapai target atau
bahkan bisa melampaui angka
tahun kemarin,” ujar Kepala
DPMPTSP Kota Tangerang,
Dedi Suhada, kemarin.
Dedi mengaku optimistis pihaknya dapat mencapai
pertumbuhan investasi yang
diharapkan pada tahun ini. Hal
itu terlihat dari kondisi pada awal
2022 ini yang mulai bermunculan
perusahaan-perusahaan yang
mengurus permintaan izin investasi di Kota Tangerang. “Ini
masih awal 2022 ya sebenarnya,
namun kalau kemarin sempat
diskusi dan melihat permohonan
perizinan sudah ada beberapa

grup besar yang meminta izin
investasi. Seperti Lippo Group
dan Green Lake City,” tuturnya.
Menurut penuturan Dedi,
hingga awal 2022, sektor yang
mendominasi investasi di Kota
Tangerang beragam. Di antaranya sektor perumahan, kawasan
industri dan perkantoran, transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Dia mencontohkan wilayah
yang cukup tumbuh investasi
perumahannya yakni di Kecamatan Cibodas dan Cipondoh.
Untuk memperlancar kegiatan
investasi, Dedi mengatakan pihaknya memberikan kemudahan
kepada investor dalam proses
kegiatan investasi.
Proses investasi dapat dilakukan secara online melalui
online single submission risk
based approach (OSS-RBA).
Selain itu juga tersedia help
desk dan investment lounge
di kantor DPMPTSP. Dedi
menuturkan, pihaknya turut
berkolaborasi dengan sejumlah
organisasi perangkat daerah
(OPD) lainnya untuk membuat
iklan ihwal peluang investasi
di Kota Tangerang. Dengan
sejumlah upaya yang dilakukan,
dia berharap investasi di Kota
Tangerang dapat terus tumbuh
dan kian merata. pp

Kemendagri Dorong Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Kab. Karo
JAKARTA (IM)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
terus mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur di
Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Staf Khusus Menteri Dalam
Negeri Bidang Politik dan Media,
Kastorius Sinaga dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis
(6/1), menyebutkan paradigma
pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Karo harus
disesuaikan dengan tren yang ada.
Akselerasi kegiatan ekonomi dan tren yang semakin baik
menjadi hal yang harus ditangkap pemerintah daerah untuk
mengubah cara pandang. Hal
itu kemudian sebagai landasan
untuk menentukan prioritas
pembangunan sarana dan prasarana di tingkat daerah, termasuk
dalam hal pembangunan jalan.
“Saya kira ini pelajaran kita
yang baik untuk juga mengevaluasi daerah, dulu kita menurut saya
masuk di dalam terminologi jalan
yang bersifat hierarkis nasional,
provinsi, jalan kabupaten, jalan
kecamatan, jalan desa, dan seterusnya,” katanya.
Dia berharap dengan adanya
kemajuan sarana infrastruktur secara makro, daya saing Indonesia
di tingkat global akan terangkat.
Karena itu, konektivitas pem-

bangunan tidak boleh berhenti
di tingkat atas, melainkan mesti
tersambung secara keseluruhan
hingga ke tingkat bawah.
Untuk itu, potensi adanya
sentra produksi yang dapat
dikembangkan di tingkat masyarakat juga perlu diperhatikan.
Ia menjelaskan perubahan cara
pandang dapat dimulai dengan
melakukan identifikasi sarana
prasarana yang ada dalam sentra
produksi masyarakat.
Menurut dia melalui pembangunan jalan produksi akan terwujud sinkronisasi antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang
berorientasi pada pemecahan masalah dan tujuan pembangunan.
“Ke depan mungkin kita semakin
mengeratkan hubungan, baik itu
komunikasi maupun di dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi,
seluruh proses pembangunan. Agar
kita (lebih) cepat tanggap, responsif
terhadap masalah-masalah yang
muncul di masyarakat,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui,
Kabupaten Karo menjadi sorotan publik setelah warganya
memberikan 3 ton jeruk kepada Presiden Joko Widodo di
Istana Negara. Warga tersebut
meminta presiden untuk memperbaiki jalan desa di wilayahnya
yang dalam kondisi rusak. yan
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TEMBAKAU LINTING SURABAYA
Pedagang mengambil tembakau linting
pesanan pelanggganya di salah satu toko tembakau di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (6/1).
Pemakaian tembakau linting mulai kembali
diminati masyarakat seiring naiknya harga cukai rokok dan harga tembakau linting tersebut
berkisar Rp20 ribu - Rp50 ribu per ons.

Pemkot Tangerang Bangun 2 Jembatan
Pemecah Kemacetan Jalan Daan Mogot
TANGERANG (IM)Pemkot Tangerang membangun
dua buah jembatan di Jalan Daan
Mogot untuk mengurai kemacetan yang kerap kali terjadi di
area tersebut. Jembatan tersebut
memotong kali Mookervart, dan
menghubungkan Jalan Daan
Mogot dan Jalan Lio Baru.
”Ini adalah upaya dalam
mencari solusi untuk permasalahan kemacetan yang
kerap terjadi, terlebih di Jalan
Pembangunan dari arah bandara yang ingin ke Jalan Daan
Mogot, macet panjang biasanya
kalau sore,” kata Wali Kota
Tangerang, Arief Wismansyah,
Kamis (6/1).
Jembatan tersebut saat ini
sudah selesai dikerjakan, namun
masyarakat belum bisa menggunakannya karenab aru akan
dibuka jika rekayasa lalu lintas di
wilayah Daan Mogot dan Jalan
Lio Baru sudah final.
”Jembatannya sudah selesai, tinggal menunggu final
rekayasa lalu lintasnya, termasuk lokasi lalu lintas menuju Toll
JORR 2, semoga bisa segera kita
lakukan rekayasa lalu lintas agar
kemacetan bisa segera teratasi,”

ungkapnya.
Kepala Dinas PUPR Kota
Tangerang, Decky Priambodo
menjelaskan, pembangunan
Jembatan Mookervaart I memiliki panjang 30 meter dan
lebar 20 meter dan Jembatan
Mookervaart II memiliki panjang 40 meter dan lebar 20
meter dengan menyediakan 2
lajur lalu lintas.
”Kami mohon dukungan
dan doa seluruh masyarakat
sehingga program yang telah
dicanangkan oleh pemerintah
dapat terlaksana dengan baik
dan segera dimanfaatkan. Mohon
maaf jika dalam pelaksanaan
kegiatan menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu
aktivitas warga,” katanya.
Pe m e r i n t a h Ko t a Ta ngerang juga telah melaksanakan peningkatan pembangunan jembatan di beberapa
wilayah antara lain, Jembatan
Cibodas Raya Ujung, Jembatan
Perbatasan RW. 04 dan RW. 05
Kelurahan Pabuaran, Jembatan
Kali Afut Cipondoh Indah,
Jembatan Kali Bawah Cipondoh
Indah, Jembatan Kali Cantiga di
Jalan Inpres dan lainnya. pp

