
DAGANGANNYA TIDAK LAKU

Pedagang Pasar Induk Jatiuwung
Ngadu ke DPRD Kota Tangerang

TANGERANG (IM)- 
Akibat dagangannya tidak 
laku, puluhan pedagang Pasar 
Induk Jatiuwung mengadukan 
nasib mereka ke DPRD Kota 
Tangerang. Mereka berharap 
DPRD Kota Tangerang dapat 
mendukung penutupan Pasar 
Induk Tanah Tinggi. 

Perwakilan pedagang Pasar 
Induk Jatiuwung, Yudi mengaku 
datang untuk menagih janji 
Wali Kota Tangerang, Arief  R 
Wismansyah yang sebelumnya 

menjanjikan akan menutup 
Pasar Induk Tanah Tinggi. 

Menurutnya dalam per-
nyataan tersebut, Wali Kota 
Tangerang menyampaikan 
Pasar Induk Tanah Tinggi yang 
habis izin operasionalnya pada 
2021 tidak akan diperpanjang.

Selain itu, ada sejumlah ala-
san pemindahan Pasar Induk 
Tanah Tinggi, yakni lokasinya 
terlalu dekat dengan Puspem Kota 
Tangerang. Akibatnya sering men-
gakibatkan kemacetan, terjadi aksi 

premanisme atau rawan kejahatan, 
kondisi pasar yang sudah tidak 
layak, serta rawan bentrok antar 
kelompok.

“Kami memohon kepada 
Bapak Wali Kota Tangerang untuk 
bisa segera mengambil sikap dan 
keputusan atas dasar statemen 
yang telah bapak katakan di surat 
kabar harian pada 15 Oktober 
2018,” jelasnya, Jumat (7/1). 

Kata dia sampai awal tahun 
ini kegiatan jual beli di pasar ini 
masih terbilang aktif. Padahal 
surat izin operasionalnya habis 
dan tidak akan diperpanjang. 
“Seenggaknya kenapa ada 
pembiaran kalau tidak ada 
perizinan,” kata Yudi.

Pedagang yang melaku-
kan perpindahan dari Pasar 
Induk Tanah Tinggi ke Pasar 
Induk Jatiuwung mengalami 
kerugian. Bahkan, saat ini 
banyak pedagang di Pasar 
Induk Jatiuwung yang menjual 
harta bendanya di kampung 
halaman untuk bisa menutupi 

kerugian itu.
“Kurang lebih ini yang diru-

gikan sama-sama pedagang juga 
sebenarnya. Dari Tanah Tinggi 
dirugikan, dari Jatiuwung juga 
dirugikan. Karena semua omzet 
pedagang turun gara-gara ad-
anya dua pasar ini,” tuturnya.

Pihaknya merasa cukup 
berterima kasih karena telah 
diterima pihak DPRD Kota 
Tangerang untuk bisa me-
nyampaikan aspirasi pedagang 
tersebut.  “Tapi tetap kami 
belum puas, karena belum 
mendapat keputusan,” katanya.

Sementara itu menyikapi 
hal ini Ketua DPRD Kota 
Tangerang, Gatot Wibowo 
mengatakan, pihaknya telah 
menampung aspirasi para 
pedagang ini untuk kemudian 
ditindaklanjuti.

“Isi aspirasi ada tiga poin 
yang disampaikan dan ini akan 
kita tindaklanjuti. Nanti kita akan 
berkoordinasi dan berkomuni-
kasi. Kita panggil dinas terkait 

yang berkaitan dengan kondisi 
pasar Jatiuwung dan Tanah 
Tinggi,” katanya.

P i h a k n y a  j u g a  a k a n 
mengkonfirmasi Wali Kota 
Tangerang, sehingga mudah-
mudahan ada solusi bagi semua 
pihak. Gatot juga berpendapat, 
memang idealnya hanya ada 
satu pasar induk di Kota 
Tangerang. Keberadaan Pasar 
Induk Jatiuwung yang diklaim 
pasar terluas se-Provinsi Bant-
en sangat efektif.

“Idealnya cuma satu, tidak 
ada aturan tertulis tapi gini 
lho, kan melihat kapasitas 
jumlah penduduk biasa pe-
nyebaran. Kalau kita lihat be-
berapa wilayah, daerah. Kayak 
Semarang saja belum ada juga 
pasar induk, ini kan harus ada 
pendistribusian dari jumlah 
penduduk, kalau pasar induk 
itu rata-rata satu kalau saya 
tahu ya. Termasuk Jakarta 
cuma Kramat Jati ya,” pung-
kasnya.  pp

DIGITALISASI ANGKUTAN UMUM DI BANDUNG
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) memindai kode QR pada angkutan kota saat uji coba digitalisasi angkutan umum di 
Halte Djundjunan, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/1). Pemerintah Jawa Barat memulai uji coba penerapan digitalisasi pada se-
bagian angkutan umum di Kota Bandung melalui aplikasi jaramba.id yang terkoneksi antar moda transportasi publik sehingga 
memudahkan masyarakat dalam memilih moda transportasi serta rute saat bepergian. 
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TANGERANG (IM)- 
Pemerintah Kota Tangerang, 
Banten, memastikan looping 
jalan di Jalan Galeong, Kelu-
rahan Margasari, Kecamatan 
Karawaci akan mulai dibuka 
pada Jumat (7/1) sebagai solusi 
mengatasi kemacetan. “Pemer-
intah Kota Tangerang akan 
membuka secara resmi loop-
ing Galeong mulai besok dan 
skema lalu lintasnya juga sudah 
disiapkan,” kata Wali Kota 
Tangerang, Arief  R. Wisman-
syah saat meninjau langsung 
pembangunan sistem looping 
jalan yang berlokasi di Jl. Ga-
leong, Kelurahan Margasari, 
Kecamatan Karawaci, kemarin.

Ia mengatakan Pemerintah 
Kota Tangerang terus berupaya 
dalam mengurangi titik - titik 
kemacetan yang disebabkan 
oleh persimpangan jalan dan 
pertemuan arus lalu lintas, 
salah satu upaya yang ditempuh 
adalah dengan sistem looping. 
“Tinggal dirapikan sedikit agar 
lebih estetik di bagian sisi jalan,” 
ujar Wali Kota dalam tinjauan 
yang juga didampingi pejabat 
Dinas PUPR dan Dishub Kota 
Tangerang.

Wali Kota Arief  mengung-
kapkan dengan dibangunnya 
sistem looping Galeong, diharap-
kan dapat mengurangi kepadatan 
lalu lintas yang kerap terjadi di 
wilayah tersebut. “Khususnya 
di waktu orang berangkat dan 
pulang kerja. Arus lalu lintasnya 

juga akan diubah, disesuaikan 
dengan adanya looping. Karena 
ada pertemuan arus lalu lintas 
dari Jl. Subandi, Aria Santika dan 
Jalan Galeong,” katanya.

Kepala Dinas PUPR Kota 
Tangerang Decky mengatakan 
sebelumnya juga telah dilakukan 
pembangunan dua jembatan 
yakni Mookervaart I dan II 
untuk mengurai kemacetan di 
Jalan Daan Mogot. Jembatan 
Mookervaart I memiliki panjang 
30 meter dan lebar 20 meter dan 
Jembatan Mookervaart II memi-
liki Panjang 40 meter dan lebar 
20 meter dengan menyediakan 2 
lajur lalu lintas.

“Kami mohon dukungan 
dan do’a seluruh masyarakat 
sehingga program yang telah 
dicanangkan oleh Pemerintah 
Kota Tangerang dapat terlaksana 
dengan baik dan segera diman-
faatkan. Mohon maaf  jika dalam 
pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
ini menimbulkan ketidaknya-
manan dan mengganggu aktivitas 
warga,” kata dia.

Sebagai informasi, Pemer-
intah Kota Tangerang juga telah 
melaksanakan peningkatan pem-
bangunan 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

Looping Jalan Galeong Dibuka
untuk Bantu Atasi Kemacetan
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CILEGON (IM)-  Wali 
Kota Cilegon, Helldy Agus-
tian menjelaskan awal mula 
kasus dugaan korupsi di Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah 
(BPRS) Cilegon Mandiri di-
usut kejaksaan. Dia menyebut 
kasus ini diawali temuan Oto-
ritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, OJK men-
emukan indikasi ketidak-
sesuaian data di bank BUMD 
tersebut. Temuan OJK itu 
kemudian diserahkan ke Ins-
pektorat Kota Cilegon untuk 
ditindaklanjuti.

“Intinya ini kan laporan 
dari OJK masuk ke Dirut 
baru, laporan OJK itu ditang-
gapi juga sama inspektur ke-
mudian inspektur lapor juga 
ke BPKP (Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangu-
nan),” kata Helldy kepada 
wartawan, Jumat (7/1).

Helldy tak membeber-
kan secara gamblang apa 
temuan OJK itu. Menurut-
nya, temuan OJK itu terkait 
proses pembiayaan di PT 
BPRS Cilegon Mandiri.

“Memang sebenarnya 
dari laporan itu sudah otoma-
tis menjadi tanggung jawab 
pemerintah, tapi kalau ranah 
hukum sudah itu kita serah-

kan ke penegak hukum,” 
katanya.

Dia mengatakan Pemkot 
Cilegon tak akan ikut campur 
dalam proses pengusutan 
dugaan korupsi di BPRS. Pi-
haknya menyerahkan proses 
hukum ke Kejari Cilegon.

“Jadi kita mengikuti pros-
es saja karena ini sudah di-
tangani Kejaksaan. Sekarang 
kan udah ranah hukum kita 
menunggu,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejari Ci-
legon mengusut dugaan ko-
rupsi di bank milik Pemkot 
Cilegon, PT Bank Pembiay-
aan Rakyat Syariah Cilegon 
Mandiri (BPRS). Direksi 
bank sudah diperiksa dalam 
kasus tersebut.

Pemeriksaan dilakukan 
sebelum penyidik meng-
geledah kantor bank pada 
Kamis (6/1). Dugaan korupsi 
itu kini di tahap penyidikan. 
Direksi diperiksa saat kasus 
tersebut pada tahap peny-
elidikan. “Yang pasti, kami 
sudah periksa pihak-pihak 
BPRSCM, sudah pasti Dirut-
lah yang bertanggung jawab 
dalam proses pembiayaan 
itu,” kata Kasi Intel Kejari 
Cilegon Atik Ariyosa kepada 
wartawan, Jumat (7/1).  pra

SAAT INI SUDAH DITANGANI KEJARI

Ada Temuan OJK Terkait Dugaan
Korupsi Bank BPRS Cilegon Mandiri

PANEN RAYA PADI ORGANIK DI BOGOR
Petani memanen padi organik di lahan persawa-
han Kampung Tematik Mulyaharja, Kota Bogor, 
Jawa Barat, Jumat (7/1). Panen raya padi organik 
sebanyak delapan ton tersebut sekaligus dikem-
bangkan menjadi destinasi wisata alam dan 
edukasi kebanggaan Kota Bogor. 
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TANGERANG (IM)- 
Seorang oknum Aparatur 
Sipil Negara (ASN) di wilayah 
Kabupaten Tangerang te-
pergok selingkuh bersama 
wanita lain oleh istrinya, 
yaitu ALH. ALH sendiri 
menggerebek suaminya itu di 
kawasan Perumahan Bizlink 
Citra Raya, Kecamatan Ci-
kupa, Kabupaten Tangerang. 
Kuasa hukum ALH, Iyus 
Hambali mengatakan bahwa 
ALH mencurigai suaminya 
berselingkuh karena sudah 
tidak pulang ke rumah se-
lama 6 bulan. Saat ditelusuri, 
ternyata sang suami berada di 
rumah wanita lain. “Sudah 6 
bulan tidak pulang, dan saat 
diselidikin ada di kawasan Ci-
tra Raya Cikupa, yang mana 
ada di rumah wanita lain,” 
katanya, Jumat, (7/1).

Setelah itu, pada Rabu 
(5/1) sekitar pukul 23.00 
WIB, dia bersama ALH 

mendatang rumah tersebut 
dan benar ada DS sedang 
bersama wanita lain dengan 
inisial V. Keduanya langsung 
dibawa ke Mapolres Kota 
Tangerang karena DS ber-
sama diketahui sudah lama 
tinggal serumah tersebut, 
tapi tidak bisa membuktikan 
legalitas surat nikah.

“Dari sana langsung dia-
mankan pihak lingkungan 
setempat, dan diserahkan ke 
Polres Kota Tangerang, sekal-
igus membuat laporan,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Res-
kim Polres Kota Tangerang, 
Kompol Dadi Perdana Putra 
membenarkan adanya lapo-
ran tersebut. Saat ini masih 
dalam proses pemeriksaan 
baik kepada pelapor.

“Sudah kami ter ima 
laporannya, sekarang masih 
proses pemeriksaan kepada 
terlapor dan pelapor. Masih 
proses,” ungkapnya.  pp

Heboh! ASN Tangerang Digerebek
Istrinya karena Tepergok Selingkuh

REVITALISASI STADION BENTENG TANGERANG
Pekerja memasang atap tribun penonton saat revitalisasi Stadion 
Benteng Reborn di Tangerang, Banten, Jumat (7/1). Stadion tersebut 
nantinya akan dijadikan markas klub Persikota Tangerang untuk kom-
petisi sepakbola Liga Indonesia. 
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Pemkot Tangerang Siapkan Puskesmas
Panunggangan Barat Jadi Rumah Isolasi

TANGERANG (IM)- Di-
nas Kesehatan Kota Tangerang 
mempersiapkan Puskesmas 
Panunggangan Barat sebagai 
rumah isolasi terkonsentrasi 
(RIT). Hal itu dilakukan sebagai 
salah satu upaya mengantisipasi 
meningkatnya kasus Covid-19 
varian Omicron di Indonesia, 
terlebih adanya kabar bela-
san pegawai Bandara Soekarno-
Hatta, Tangerang yang probable 
Omicron.

Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang, Dini Ang-
graeni menuturkan, sebagai 
langkah treatment, pihaknya 
mempersiapkan lantai dua 
Puskesmas Panunggangan 
Barat untuk dijadikan lokasi 
isolasi.

Di samping itu, dia me-
nyebut telah berkoordinasi 
dengan RSUD dan sejumlah 
RS lainnya untuk memper-
siapkan sarana dan prasarana, 
meliputi obat-obatan, bahan 
medis habis pakai (BMHP) dan 
suplai oksigen.

“Sekarang dengan adanya 
antisipasi varian baru ini (Omi-

cron), kita harus bisa fl eksibel. 
Jika diperlukan, kita harus siap-
kan semuanya. Tapi semoga 
tidak ada penambahan kasus 
yang berlebihan,” ujar Dini.

Dini menerangkan, pi-
haknya juga terus menggen-
carkan testing dengan jumlah 
rata-rata 500 sampel per hari. 
Kegiatan testing dilakukan di 
pusat-pusat keramaian, seperti 
pasar, mal/ pusat perbelanjaan, 
terminal, serta lingkungan 
sekolah.

Dinkes Kota Tangerang 
mencatat sudah ada hampir 
5.000 sampel yang dikum-
pulkan dan semua hasilnya 
dinyatakan negatif  Covid-19. 
Dini menyebut, pihaknya juga 
telah menugaskan seluruh RS 
dan faskes di Kota Tangerang 
untuk melakukan pencarian 
kasus pada surveilans aktif  
dengan pasien-pasien berisiko 
tinggi, seperti pasien ibu hamil, 
lanjut usia (lansia), dan TBC.

Sementara itu, dalam lang-
kah tracing, Dini mengatakan 
hingga saat ini terus dilakukan 
tracing terhadap kontak erat 

dengan rata-rata 1:15, bahkan 
lebih.

Hal itu di antaranya di-
lakukan di lingkungan seko-
lah seiring dengan berlang-
sungnya pembelajaran tatap 
muka (PTM) berkapasitas 100 
persen, juga di lingkungan ma-
syarakat yang menjadi pelaku 
perjalanan luar negeri.

“Dengan tracing, Dinkes 
berharap masyarakat tidak 
takut dan senang hati mener-
ima petugas investasi pencar-
ian kontak erat. Ini demi me-
nolong mereka yang sekiranya 
sudah tertular secara lebih 
cepat, sehingga tidak terjadi 
penularan yang lebih panjang 
dan lebih jauh,” terangnya.

Selain itu, Dini menambah-
kan, kegiatan vaksinasi Covid-19 
di Kota Tangerang juga terus 
digencarkan. Menurut catatan-
nya, capaian vaksinasi dosis satu 
telah melebihi 100 persen yakni 
di angka sekitar 1,52 juta dari 
target sebanyak 1,47 juta jiwa. 
Sementara realisasi vaksinasi 
dosis dua mencapai sekitar 73 
persen.  pp

Pedagang mengaku mereka yang pindah 
dari Pasar Induk Tanah Tinggi ke Pasar In-
duk Jatiuwung mengalami kerugian. Bah-
kan, saat ini banyak pedagang di Pasar 
Induk Jatiuwung yang terpaksa menjual 
harta bendanya di kampung untuk bisa 
menutupi kerugian itu.

LEBAK (IM)- Gelombang 
kedua pandemi Covid-19 di Ka-
bupaten Lebak sudah selesai. 
Pasalnya, di awal 2022 ini, Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Lebak men-
catat bahwa seluruh pasien Co-
vid-19 di Kabupaten Lebak sudah 
100 persen sembuh, sehingga saat 
ini Lebak 0 kasus Aktif  Covid-19. 
Padahal, beberapa bulan sebelum-
nya gelombang ke dua itu telah 
memapar ribuan warga Lebak bah-
kan juga menyebabkan 209 warga 
Lebak meninggal dunia.

“Alhamdulillah kita sekarang 
seminggu terakhir ini sudah 0 kasus, 
tidak ada kasus kasus baru covid-19,” 
kata Kepala Dinkes Lebak, Triatno 
Supiono, Jum’at (7/1).

Kadinkes mengatakan, pi-
haknya sendiri sebelumnya sudah 
menyiapkan gedung isolasi khusus 
untuk para pasien covid-19. Bah-
kan, pihaknya juga sudah merekrut 
para relawan tenaga kesehatan 

(nakes) untuk turut menangani ge-
jolak kasus covid-19 di Kabupaten 
Lebak. “Usaha itu semua ternyata 
membuahkan hasil, dengan selu-
ruh pasien covid-19 sembuh, dan 
kini gedung isolasinya juga sudah 
kosong,” kata Triatno.

Walaupun begitu, pihaknya 
tidak akan lengah dengan terus 
mengencarkan tracking, testing, 
dan tracing khususnya dengan 
berkembangnya kasus varian baru 
covid-19 yakni varian omicron. 
Selain itu, pihaknya juga akan terus 
menggencarkan vaksinasi covid-19 
untuk warga Lebak guna terben-
tuknya herd immunity.

“Vaksinasi akan terus kita gen-
carkan hingga ke pelosok daerah. 
Warga juga yang sudah divaksin 
jangan lengah, terus terapkan 
protokol kesehatan (prokes). Kita 
semaksimal mungkin cegah penu-
laran virus yang berasal dari negeri 
Tiongkok itu,” pungkasnya.  pra

Alhamdulillah, Gelombang Kedua
Pandemi di Lebak Sudah Selesai

TANGERANG (IM)- 
Pengadilan Agama (PA) 
Tangerang mencatat, tingkat 
perceraian di Kota Tangerang 
sepanjang 2021 sebanyak 
3.545 perkara. Angka tersebut 
mengalami peningkatan seki-
tar 14 persen dibandingkan 
tahun 2020 dengan jumlah 
3.041 perkara.

“Rata-rata setiap tahun 
angka perceraian meningkat 
sekitar 10 persen. Tahun 2021 
jumlahnya mencapai 3.545 
perkara dari total perkara yang 
ditangani Pengadilan Agama 
Tangerang 4.564 perkara, 
jadi memang didominasi 
oleh perkara perceraian,” ujar 
Panitera Muda Permohonan 
PA Tangerang, Irvan Yunan 
di Kota Tangerang, Provinsi 
Banten, Jumat (7/1).

Perkara perceraian terse-
but meliputi cerai gugat atau 
yang dilayangkan oleh istri 
sebagai penggugat sebanyak 
2.678 perkara, dan cerai talak 
atau yang dilayangkan oleh 
suami sebagai pemohon se-
banyak 867 perkara. Dengan 
kata lain, cerai gugat hampir 
tiga kali lipat dibandingkan 
talak yang diajukan suami.

Irvan mengatakan, ada 
sejumlah faktor yang menye-

babkan tingginya perceraian 
di Kota Tangerang. Berdasar-
kan data laporan perkara, 
faktor perceraian yang paling 
tinggi adalah perselisihan dan 
pertengkaran terus-menerus, 
kemudian faktor ekonomi. 
Disusul faktor meninggalkan 
salah satu palang, juga ada 
yang akibat kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT), mur-
tad, poligami, dan dipidana 
atau dihukum penjara.

“Faktor penyebab yang 
paling tinggi adalah perselisi-
han, lalu ekonomi. Namun, 
faktor perselisihan itu di 
dalamnya ada faktor eko-
nominya juga,” kata Irvan.

Menurut Irvan, kondisi 
pandemi Covid-19 yang me-
landa Indonesia sejak Maret 
2020, turut memberi pengaruh 
terhadap kondisi ekonomi 
masyarakat. Hal itu mengaki-
batkan timbulnya perselisihan 
dalam rumah tangga, hingga 
akhirnya ada yang di antaranya 
lebih memilih bercerai.

“Pandemi menjadi salah 
satu penyebab perselisihan, 
terutama ekonomi ya, mung-
kin banyak istri yang enggak 
dinafkahi, pendapatan kan 
sangat berpengaruh,” tu-
turnya.  pp

Angka Perceraian di Kota Tangerang
pada 2021 Meningkat 14 Persen


