
Kota Tangerang Mulai PTM 100 Persen,
Dinkes akan Tes Acak Siswa hingga Guru

TANGERANG (IM)- 
Pembelajaran tatap muka 
(PTM) dengan kapasitas 100 
persen di sekolah-sekolah 
di Kota Tangerang, Banten, 

akan dimulai Senin (10/1) 
ini. PTM 100 persen ini tetap 
digelar meski penyebaran vi-
rus Korona, terutama varian 
Omicron, tengah berlangsung 

di masyarakat.
Sebagai langkah antisipasi 

penularan Covid-19, Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) Kota Tangerang 
akan melakukan tes Covid-19 
secara acak. Kepala Dinkes Kota 
Tangerang, Dini Anggraeni 
mengatakan, tes acak itu akan 
dilakukan terhadap siswa, guru, 
hingga warga sekolah.

“Dinkes mencoba men-
dampingi pelaksanaan PTM 
100 persen, antisipasi pasca 
libur Nataru (Natal dan Tahun 
Baru) serta hadirnya varian 
baru Omicron yang dilihat di 
nasional kian meningkat,” kata 
Dini, Minggu (9/1).

Dini mengatakan, pi-

haknya telah menyiapkan 15 
ribu swab PCR. Tes acak akan 
dimulai Senin. “Masing-masing 
puskesmas akan berkeliling 
ke sekolah-sekolah PTM, jika 
ditemukan kasus, bisa segera 
ditindaklanjuti,” tutur Dini.

Dini memastikan, alat swab 
PCR di Kota Tangerang masih 
dalam jumlah yang aman. “Jika 
ditemukan pelajar, guru atau 
warga sekolah yang positif, var-
ian Omicron atau apa pun itu, 
untuk penanganan semua sama 
saja. Mereka yang positif  akan 
dikarantina, sedangkan yang 
kontak erat akan diswab hingga 
diisolasi sementara,” ujar Dini.

Dini mengimbau, warga 

sekolah atau murid tidak takut 
dengan tes acak ini.

“Ini dilakukan demi keber-
langsungan pelaksanaan PTM, 
terpenting kesehatan dan pen-
gawasan sedini mungkin pada 
anak-anak kita. Jangan sampai 
mereka terpapar, dan saling 
menularkan hingga memben-
tuk claster sekolah,” kata Dini.

Diketahui ,  penerapan 
strategi surveilans di dalam 
ruang lingkup aktivitas belajar 
mengajar ini juga diterapkan 
Pemkot Tangerang pada akti-
vitas publik lainnya. Mulai dari 
aktivitas pedagangan, wisata, 
transportasi hingga lingkup 
kerja Pemkot Tangerang.  pp

REAKTIVASI JALUR KERETA API PANDEGLANG-LABUAN
Pengendara roda dua di jalur rel kereta api Pandeglang-Labuan yang terbengkalai di Pandeglang, Banten, Minggu (9/1). 
Kementerian Perhubungan akan mengaktifk an kembali jalur kereta api segmen 2 Pandeglang-Labuan sepanjang 37,9 
kilometer ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2024. 

IDN/ANTARA
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TANGSEL (IM)- Gubernur 
Banten, Wahidin Halim men-
gatakan ada 29 warga Banten 
yang terpapar Covid-19 varian 
Omicron. Dia menyebut pihaknya 
tengah melakukan penelusuran 
ihwal puluhan warga yang diduga 
merupakan pelaku perjalanan luar 
negeri (PPLN) tersebut.  

“Ini kita dengan Pak Dandim 
barusan tadi keliling ke bandara, 
ada 29, tapi nggak jelas juga ka-
susnya di mana orang itu karena 
rata-rata mereka didapat setelah 
pulang dari luar negeri,” ujar 
Wahidin saat ditemui di kawasan 
Pamulang, Tangerang Selatan 
(Tangsel), Banten, Sabtu (8/1).

Menurut informasi yang di-
peroleh, Wahidin menyebut nota-
bene puluhan warganya terpapar 
Omicron usai melakukan per-
jalanan dari luar negeri. Pihaknya 
memastikan akan menelisik untuk 
melakukan upaya-upaya antisipasi 
penyebaran Omicron yang lebih 
luas di wilayah Provinsi Banten. 

“Kita masih identifi kasi kare-
na mereka sekarang masih berada 
di Wisma Atlet, tapi pemerintah 
sudah menyiapkan langkah-
langkah penanganan,” tuturnya.

Dia  mengatakan ter us 
berkoordinasi dengan pemerintah 
kota dan kabupaten di Provinsi 
Banten dalam menangani ka-
sus Covid-19 varian Omicron 
ini. Hingga saat ini, dia belum 

mendapatkan informasi yang jelas 
mengenai asal kota atau kabupaten 
dari 29 warganya tersebut. “Kita 
masih menelisik lebih jauh apakah 
ada di mana dan kita belum be-
rani katakan karena ini masih kita 
lakukan upaya-upaya penelitian dan 
investigasi,” tuturnya. 

Sebelumnya Pihak Bandara 
Soekarno-Hatta menyampaikan 
adanya satu pegawai berdomisili 
di Kota Tangerang yang terkon-
fi rmasi positif  Covid-19. Meski 
belum diketahui varian Covid-19 
yang dialami oleh pegawai terse-
but, Pemerintah Kota Tangerang 
melakukan sejumlah upaya antisi-
pasi jika terbukti Omicron. 

Pemkot Tangerang bersama 
dengan pihak Bandara Soekarno-
Hatta melakukan rapat koordinasi 
mengenai masalah tersebut pada 
Rabu (5/1). Dalam rapat tersebut, 
mereka membahas ihwal upaya 
memutus penyebaran Covid-19, 
terutama adanya kekhawatiran var-
ian Omicron.  “Kegiatan skrining 
ini kita lakukan sebagai langkah 
antisipasi penyebaran Covid-19. 
Dan pada saat pengecekan kami 
menemukan satu pegawai yang 
berdomisili di Kota Tangerang. 
Mendengar informasi tersebut, 
respons Pemkot Tangerang san-
gat cepat, hingga akhirnya kami 
adakan pertemuan ini,” ujar Kepala 
KKP, Darmawali Handoko dalam 
keterangannya.  pp

Gubernur Wahidin Telusuri 29
Warganya yang Terpapar Omicron
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TANGERANG (IM)- 
Forum Lintas Tokoh Pantura 
Kabupaten Tangerang, Ahmad 
Yani mengapresiasi langkah Bu-
pati Tangerang menata kawasan 
pesisir melalui pemberdayaan 
masyarakat. “Saya menilai pro-
gram Gerbang Mapan (Gerakan 
Pembangunan Masyarakat Pan-
tai) berhasil menata kawasan, 
membangun infrastruktur, dan 
memberdayakan masyarakat 
pesisir,” kata Ahmad Yani di Ka-
bupaten Tangerang, Sabtu (8/1).

Ahmad Yani menjelaskan 
melalui program itu pemerintah 
dan masyarakat desa didorong 
untuk mengangkat potensi 
dan keunggulannya tanpa me-
ninggalkan budaya, adat lokal 
termasuk kulinernya. “Salah 
satu contoh ikan bandeng cabut 
duri, keripik sukun dan makan-
an khas lainnya, yang saat ini 
mulai dikenal masyarakat di luar 
Tangerang,” katanya.

Menurut Ahmad Yani ter-
dapat lima desa pesisir di lima 
Kecamatan yang menjadi fokus 
pelaksanaan program Gerbang 
Mapan. Desa-desa tersebut an-
tara lain Desa Tanjung Pasir 
Kecamatan Teluk Naga, Desa 
Ketapang Kecamatan Mauk, 
Desa Patra Manggala Kecamatan 
Kemiri, Desa Surya Bahari Keca-
matan Sukadiri dan Desa Kronjo 
Kecamaatan Kronjo.

Target program Gerbang 
Mapan adalah menuju pesisir 
sejahtera hingga tahun 2023. Atas 
keberhasilan ini, Bupati Tangerang 
dipercaya menjadi Wakil Presiden 
Partnerships in Environmental 
Management for the Seas of East 
Asia (PEMSEA) Network of Lo-
cal Governments (PNLG).

Dengan program itu juga 
berhasil memberantas praktik 
prostitusi di kawasan Dadap 
yang sudah ada sejak tahun 

1970-an.
“Dengan tekad yang kuat, 

meski banyak rintangan dan tantan-
gan, Kabupaten Tangerang berha-
sil membersihkan praktik prostitusi 
di kawasan Dadap,” ujarnya.

Seluruh bangunan tempat 
prostitusi di Dadap kini sudah 
dibongkar. Sebelumnya sem-
pat banyak bangunan tempat 
hiburan karaoke di bibir jalan 
kawasan Dadap Cheng In atau 
Kampung Baru Dadap yang 
berbatasan langsung dengan 
Kali Prancis. Aktivitas di ka-
wasan itu kini tak lagi gemer-
lap. Dadap kini sudah sangat 
berkembang pesat dengan 
banyaknya industri, kawasan 
pergudangan dan perniagaan.

Jika masih ada masyarakat 
yang protes bahwa program ini 
tidak sepenuhnya mengatasi 
prostitusi di kawasan Kabu-
paten Tangerang, menurut Yani 
itu perlu diklarifi kasi terutama 
bentuknya seperti apa.

“Jika transaksinya dilakukan 
melalui telepon, media sosial, 
dari mulut ke mulut, janji ber-
temu di tempat keramaian dan 
eksekusinya di luar Kabupaten 
Tangerang, ya tentu saja sulit 
diberantas. Wong polisi saja juga 
akan kesulitan mengungkapnya. 
Apalagi, bupati kan tidak hanya 
itu kerjaannya,” tegasnya.

Sebagai koordinator di 
kawasan Pantura, Kabupaten 
Tangerang, Yani mengakui selalu 
mengawasi kinerja pemerintah 
daerah terutama program-pro-
gram yang dilaksanakan. Keber-
hasilan program pemerintahan, 
salah satunya bisa dilihat dari hasil 
karya yang dibuatnya. Apakah 
memberikan banyak manfaat bagi 
masyarakat yang dipimpinnya 
atau justru sebaliknya, membuat 
derita atau menimbulkan masalah 
bagi masyarakat.  pp

Tokoh Masyarakat Apresiasi Bupati
Tangerang Tata Pesisir Pantura

HARGA CABAI TURUN
Petani memperlihatkan cabai keriting hasil pan-
ennya di Curugbitung, Lebak, Banten, Minggu 
(9/1). Harga cabai keriting di daerah tersebut 
turun dari sebelumnya Rp50 ribu per kilogram 
menjadi Rp20 ribu per kilogram di tingkat petani. 

IDN/ANTARA

TANGERANG (IM)-  
Pemerintah Kabupaten Tangerang 
hingga kini masih belum mengiz-
inkan pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka (PTM) hingga 100% 
seperti daerah lainnya. PTM terba-
tas di Kabupaten Tangerang masih 
dilaksanakan 50% untuk mence-
gah penularan Covid-19 varian 
Omicron di lingkungan pendidi-
kan. “Berdasarkan evaluasi kami, 
PTM di Kabupaten Tangerang 
saat ini masih dilaksanakan (den-
gan peserta) 50% dan jam belajar 
enam jam pelajaran,” ungkap 
ungkap Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Tangerang, Saifullah, 
Mingggu (9/1).

Dijelaskan salah satu faktor 
yang menyebabkan daerah ini 
belum bisa menyelenggarakan 
PTM 100% lantaran vaksinasi 
kepada anak usia 12-17 tahun 
dan anak usia 6-11 tahun masih 
belum mencapai target serta be-

lum mencapai batas aman bagi 
lingkungan pendidikan untuk 
menyelenggarakan PTM 100%.

“(Target) Vaksinasi anak usia 
12-17 tahun dengan total pem-
berian dosis pertama sebanyak 
86,4% dan dosis 2 sebanyak 69%. 
Kemudian untuk kelompok usia 
6-11 tahun dengan total dosis 
pertama sudah mencapai sebanyak 
40,1%. Ini yang kita coba usahakan 
gencarkan agar mendapat hasil 
maksimal,” kata Saifullah.

Saifullah menerangkan di 
Kabupaten Tangerang kini ada 
947 SD negeri dan swasta serta 
398 SMP negeri dan swasta yang 
kesemuanya hingga saat ini telah 
menyelenggarakan PTM terbatas 
50%. “Kita evaluasi dulu ini selama 
1 atau 2 bulan ke depan. Kalau me-
mang dalam pelaksanaanya tidak 
ada kasus Covid-19 dalam jumlah 
besar, mungkin akan kita uji coba 
PTM 100%,” kata Saifullah.  pp

PTM di Kab. Tangerang Masih 50%
 

KONTES KUCING NASIONAL
Juri memberikan penilaian pada salah satu kucing ras saat Kontes Kucing 
Nasional di Mal Boxies123, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/1). Kontes 
Kucing Nasional yang diikuti 220 peserta dari berbagai daerah dengan 
18 kucing ras dan melombakan kelas edukasi dan internasional tersebut 
selain sebagai ajang berkumpulnya para pecinta kucing sekaligus men-
genalkan berbagai jenis kucing ras. 

IDN/ANTARA

Tugu Pamulang Tangsel
Diresmikan Gubernur Banten

PAMULANG (IM)- 
Gubernur Banten, Wahidin 
Halim (WH), meresmikan 
Tugu Pamulang yang berada 
di Kelurahan Pamulang Barat, 
Kecamatan Pamulang, Kota 
Tangerang Selatan (Tangsel), 
Sabtu (8/1).

Peresmian dilakukan secara 
simbolis dengan menekan 
tombol sirine, yang kemudian 
diikuti oleh penurunan kain 
putih penutup tugu. 

Tampak hadir dalam peres-
mian, Plt Kepala Dinas Peker-
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR), Arlan Marzan, 
Kepala Dinas Pertanian dan 
Peternakan Provinsi Banten, 
Agus Tauchid, Asda II, Mu-
hammad Yusuf  serta beberapa 
pejabat eselon II lainnya dan 
jajaran pejabat Pemerintah 
Kota (Pemkot) Tangsel.

Dalam sambutannya, Gu-
bernur Wahidin Halim men-
gatakan, awal rencana pem-
bangunan Tugu Pamulang ini 
merupakan aspirasi masyarakat 
Kota Tangsel yang meminta 
untuk dilakukan revitalisasi, 
mengingat tugu lama kondis-
inya sudah tidak sesuai perun-
tukannya.

“Konsep pembangunan 
yang melibatkan partisipatif  

masyarakat seperti inilah yang 
selalu saya lakukan, agar hasil 
dari pembangunan benar-
benar dirasakan oleh masyara-
kat. karena nanti masyarakat 
sendiri yang akan merasakan 
pembangunannya, bukan saya. 
Saya hanya memfasilitasi saja,” 
kata Gubernur Wahidin Halim 
dalam sambutannya.

Tidak sampai di situ, par-
tisipatif  masyarakat dalam 
pembangunan Tugu Pamulang 
ini juga dilakukan pada tahap 
perencanaan desain bangunan 
yang melalui proses sayembara 
terbuka yang melibatkan selu-
ruh masyarakat. 

“Dan alhamdulillah seka-
rang sudah terlihat jauh lebih 
bagus dan indah dibandingkan 
dengan kondisi sebelumnya, 
lebih bersih pula,” ucapnya.

 
Aspirasi Masyarakat

Gubernur Wahidin ber-
harap, dengan diresmikannya 
Tugu Pamulang ini bisa men-
datangkan manfaat dan maslahat 
bagi masyarakat sekitar dari 
berbagai perspektif  dan dimensi. 

“Makanya saya secara op-
timal menyerap aspirasi ma-
syarakat yang sudah tertuang 
di dalam sebuah tugu,” pung-
kasnya. 

 
Dibully Netizen

Sebelumnya, wujud Tugu 
Pamulang lama di Budaran 
Pamulang, Jalan Siliwangi itu, 
sempat dibully netizen dan 
warga Tangsel, khususnya 
Pamulang. Tak sedikit yang 
menyebutnya mirip water 
torent.

Kini tugu yang berlokasi di 
tengah Jalan Siliwangi antara 
Kampus Universitas Pamulang 
dan Polsek Pamulang itu kini 
tampak indah.

Wajah baru Tugu Pamu-
lang itu kini didesain sangat 
ikonik dan sangat merepresen-
tasikan fi losofi  provinsi yang 
telah berusia 21 Tahun ini.

Ornamen khas Banten 
yakni logo mercusuar menjadi 
ciri khas dari landmark baru 
Kota Tangsel. Corak Pelabu-
han Karangantu yang berlokasi 
di Kota Serang menambah ke-
san legendaris Tugu Pamulang.

Dipadukan ornamen pera-
hu dan ombak merepresenta-
sikan kejayaan maritim Kesul-
tanan Banten pada masa lalu. 
Selain itu, ada motif  Tumpal 
Batik Betawi simbolkan kes-
elarasan kosmik dan spiritual 
serta diyakini sebagai penolak 
bala.  pp

Dinkes Kota Tangerang mencoba 
mendampingi pelaksanaan PTM 100 
persen,untuk antisipasi pasca libur Nata-
ru (Natal dan Tahun Baru) serta hadirnya 
varian baru Omicron yang dilihat di nasi-
onal kian meningkat, kata Kepala Dinkes 
Kota Tangerang, Dini Anggraeni.

TANGERANG (IM)- 
Warga Panongan, Tangerang, 
berhasil mengamankan 11 
orang gangster di wilayah 
Desa Panongan, Kabupaten 
Tangerang, Minggu (9/1) dini 
hari. Aksi heroik warga terse-
but mendadak viral di media 
sosial diunggah akun insta-
gram @abouttngid.

Dalam unggahan tersebut, 
tampak beberapa pemuda 
dan remaja bertelanjang dada 
sambil menangis ketakutan 
tengah diamankan oleh warga 
setempat. ”Gangster kena di 
Panongan,” tulis keterangan 
dalam video tersebut.

Kapolsek Panongan Iptu 
Syamsul Bahri membenar-
kan peristiwa tersebut ter-
jadi wilayah hukumnya.”Iya 
(benar). Itu anggota Reskrim 
saya sama Intel yang mengejar 
dibantu warga juga,” kata Sy-
amsul, Minggu (9/1).

Menurut dia, 11 orang gang-
ster tersebut diamankan pada 
pukul 03.00 WIB. Saat itu, para 
gangster ini belum melancar-
kan aksinya. Sehingga belum 
ada korban dari aksi brutal 
mereka.”Mereka belum melak-
sanakan aksinya dan korban se-
mentara belum ada,” paparnya.

Dari aksi tersebut, polisi 
berhasil mengamankan senjata 
tajam yakni 1 buah celurit, 2 
buah golok dan juga 4 buah 
kendaraan bermotor. 11 orang 
anggota gangster ini beberapa 
anak di bawah umur yang ke-
banyakan lahir pada tahun 2002.

”Ada beberapa yang kela-
hiran 2022 dan ada juga beber-
apa yang di bawah 17 tahun,” 
ungkapnya. Selanjutnya, polisi 
akan melakukan gelar perkara 
untuk menyelidiki kasus ini. 
Hingga saat ini, ke 11 orang 
tersebut masih diamankan di 
Polsek Panongan.  pp

Warga Panongan Ciduk
11 Gangster di Tangerang

TANGERANG (IM)- 
Untuk meningkatkan kinerja 
dan sebagai bentuk penghar-
gaan atau apresiasi terhadap 
kontribusi dalam meningkat-
kan layanan Pendidikan Seko-
lah Menengah Atas, Seko-
lah Menengah Kejuruan dan 
Sekolah Khusus (SMA/SMK/
SKh) di Kabupaten Tangerang, 
Kantor Cabang Dinas (KCD) 
Pendikan dan Kebudayaan 
(Dindikbud) Provinsi Banten 
wilayah Kabupaten Tangerang 
membuat inovasi dengan me-
nyelenggarakan KCD Award.

Kepala KCD Dindikbud 
Banten Wilayah Kabupaten 
Tangerang, Mochamad Bayuni 
menjelaskan, tujuan dari peny-
elenggaraan KCD Award itu adalah 
untuk memberikan motivasi dan 
sebagai bentuk pengakuan atas 
dedikasi guru, kepala sekolah, mitra 
kerja, dalam mendukung program 
Pendidikan yang dicanangkan 
oleh Gubernur Banten, Wahidin 
Halim dan Wakil Gubernur, An-
dika Hazrumy. “Ini semacam 
reward untuk para guru ber-
prestasi, tenaga kependidikan 
berprestasi, siswa berprestasi, 
dan mitra kerja atau stakeholder 
yang ikut mendukung majunya 
dunia pendidikan menengah di 
Kabupaten Tangerang,” terang 
Mochamad Bayuni, Minggu 
(9/1) dikutip dari Indoposco.id.

Bayuni menjelaskan, tolak 
ukur dalam memberikan penghar-
gaan dalam ajang KCD Award ini 
adalah berdasarkan data prestasi 
tingkat Provinsi dan nasional,serta 
data dari pengawas dan masing 
masing kepala seksi (Kasi) selama 
masa Pandemi Covid -19 tahun 
2021 lalu. ”Meski dalam masa 
Pandemi Covi d-19, namun para 
guru, kepala sekolah, siswa dan 

mitra kerja kami tetap memberikan 
konstribusi dan inspirasinya untuk 
meningkatkan layanan pendidikan, 
dalam mendukung program pem-
prov Banten di bidang pendidikan,” 
tuturnya. “Kami juga memberi-
kan penghargaan kepada Dinas 
Pemuda, Olahraga, Budaya dan 
Pariwisata (Disporabudpar) 
Kabupaten Tangerang dan Or-
gansiasi Kewartawanan PWI,” 
sambungnya.

Dia berharap, kegiatan KCD 
Award ini dapat menjadi agenda 
tahunan dalam memberikan 
motivasi dan semangat kepada 
guru, siswa dan kepala sekolah 
untuk lebih meningkatkan kinerja 
dan menunjukkan prestasi un-
tuk kemajuan dunia Pendidikan 
menengah, khususnya di Kabu-
paten Tangerang dan umumnya 
di Provinsi Banten. ”Alham-
dulillah, siswa menengah di 
Kabupaten Tengerang sudah 
banyak yang berhasil menoreh-
kan prestasi di tingkat Provinsi 
dan Nasional,” cetusnya.

Dalam ajang KCD Award 
tersebut ada beberapa kategori 
penghargaan, yakni, Kepsek 
berprestasi, Guru berprestasi, 
Tenaga Kependidikan berprestasi 
tingkat SMA/SMK, Siswa ber-
prestasi tingkat SKh, Sub Rayon 
teraktif, Sub Rayon berprestasi, 
MKKS (Musyawarah Kerja Ke-
pala Sekolah) berprestasi, Sekolah 
sehat, Sekolah Adiwiyata, Sekolah 
kampanye anti korupsi, dan 
Mitra kerja sama. Empat orang 
kepala sekolah yang mendapat-
kan penghargaan dalam KCD 
Award dalam kategori inspiratif. 
Yaitu, Jamaludin dari Sekolah 
Gema Bangsa, Mahfudin dari 
SMKN 2, Abdul Kholik dari 
SMA IMTEK,dan Aan Angsori 
dari SMK Jaya Buana.  pp

KCD Dindikbud Kab. Tangerang
Selenggarakan KCD Award


