
Pemkot Tangerang Sasar Lansia hingga
PBI BPJS untuk Vaksin Booster

TANGERANG (IM)- 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang menargetkan pem-
berian vaksin booster Co-
vid-19 kepada 104.000 lansia 
di wilayah administrasinya. 
Rencananya, vaksinasi Co-
vid-19 dosis ketiga alias vaksin 
booster berlangsung pada 
Rabu (12/1).

“Yang di-booster tidak 
semua (golongan). Target 
104.000 lansia. Sementara 
infonya yang di-booster itu 
lansia. Jadi itu yang kami kejar. 
Selanjutnya kami menunggu 
arahan dari kementerian,” ucap 
Wali Kota Tangerang, Arief  R 
Wismansyah, saat dihubungi, 
Senin (10/1).

Hingga saat ini, politikus 
Partai Demokrat itu men-
gaku belum mengetahui merek 
vaksin booster yang akan di-
gunakan. Arief  melanjutkan, 
selain warga lansia, warga di 
Kota Tangerang yang terma-
suk sebagai Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) BPJS juga dipriori-
taskan sebagai penerima vaksin 
booster.

Selain warga PBI BPJS, 
warga yang memiliki Kartu 
Tangerang Sehat turut ditar-
gerkan sebagai penerima vak-
sinasi Covid-19 dosis ketiga.

Dia mengatakan, vaksin 
booster yang akan digelar 
nantinya gratis. “Ya gratis, 
karena mereka kan termasuk 
keluarga sasaran yang masyara-
kat kurang mampu,” kata Arief.

Seperti diketahui, Juru 
Bicara Vaksinasi Covid-19 
Kementerian Kesehatan (Ke-
menkes), Siti Nadia Tarmi-
dzi sebelumnya menjelaskan, 
khusus untuk vaksinasi non-
program pemerintah atau man-
diri diberlakukan pembayaran. 
Hanya saja, Nadia mengatakan 
pemerintah belum menetapkan 
besaran tarif  dari vaksinasi 
booster tersebut. Sejauh ini, 
sudah beredar sejumlah tarif  
vaksin yang cukup beragam. 
Setiap jenis vaksin memiliki 
ketetapan tarif  berbeda.

Nadia menyebutkan, tarif  
yang beredar saat ini bukanlah 
tarif  vaksinasi dalam negeri, 
melainkan tarif  vaksinasi di 
luar negeri.

Tarif  tersebut masih beru-

pa perkiraan rentang harga 
yang berlaku di beberapa neg-
ara. Artinya, belum tentu tarif  
tersebut akan diterapkan untuk 
harga vaksin booster berbayar 
di Indonesia. Sebab menu-
rutnya untuk di Indonesia, 
tarif  vaksinasi booster belum 
ditetapkan oleh pemerintah.

Saat ini, pemerintah masih 
menggodok besaran tarif  vak-
sin booster.

Proses penetapan harga 
harus melibatkan berbagai 
pihak, seperti Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). ‘’Belum ada biaya 
resmi yang telah ditetapkan 
oleh pemerintah,’’ kata Siti 
Nadia Tarmidzi, dikutip dari 
laman resmi Kemenkes pada 
Senin.  pp

GUBERNUR JAWA BARAT TINJAU TOL CISUMDAWU
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengendarai sepeda motor saat meninjau terowongan pada proyek Jalan Tol Cileunyi-
Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) di Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (10/1). Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil menyatakan pada akhir Januari mendatang seksi I Jalan Tol Cisumdawu Cileunyi-Rancakalong akan mulai dibuka. 
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SERANG (IM)- Adanya 
Banten International Stadium 
(BIS) di Kecamatan Curug, Kota 
Serang, dinilai bakal meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi daerah. 
Pemprov Banten telah meny-
iapkan lahan di dekat BIS untuk 
pembangunan hotel dan mal.

Gubernur Banten, Wahidin 
Halim mengatakan, nantinya 
daerah tersebut bisa menjadi kota 
olahraga dan pendidikan karena 
dekat juga dengan kampus Un-
tirta dan Universitas Islam Negeri 
SMH Banten. “Pembangunan 
BIS ditargetkan selesai pada 26 
Maret,” ujar gubernur yang akrab 
disapa WH ini, kemarin.

Nantinya, kata WH, peres-
mian digelar dengan acara seder-
hana dan menarik. Meskipun 
belum rampung, tapi ada be-
berapa klub sepakbola yang 
menyatakan minatnya untuk 
menjadikan BIS sebagai mar-
kasnya (home base). BIS yang 
dibangun dengan standar in-
ternasional dengan lapangan 
bola berstandar FIFA itu kini 
diminati oleh tiga klub sepak-
bola untuk dijadikan markasnya, 
yakni RANS Cilegon FC, Dewa 
United, dan Bhayangkara FC.

Kata dia, saat ini sedang 
beauty contest atau praktik pe-
milihan mitra untuk mendapat-
kan calon mitra (partner) pe-
rusahaan yang siap mengelola.

Terpisah, Plt Sekretaris Dae-
rah Provinsi Banten, Muhtarom 
mengungkapkan, Pemprov Bant-
en tengah mempersiapkan rang-
kaian acara peresmian BIS yang 
melibatkan masyarakat Banten. 
Ke depan BIS diharapkan mampu 
menarik investor dan turut men-
jadi pusat pertumbuhan ekonomi 
baru di Provinsi Banten.

Sementara itu, Kepala Di-
nas Perumahan Rakyat dan 
Kawasan Permukiman Provinsi 
Banten, M Rahmat Roegianto 
mengatakan, progres pemban-
gunan BIS pada 2 Januari sudah 
mencapai 88,745 persen dari 
rencana 86,912 persen.

Kata dia, pembangunan 
BIS akan dilanjutkan tahun 
ini. Anggaran yang disiapkan 
untuk melanjutkan pembangu-
nan stadion itu sebesar Rp256 
miliar. “Ada beberapa yang 
dibangun. Salah satunya untuk 
atap dan fi nishing. Targetnya 
selesai Maret nanti,” ujar Rah-
mat.  pra

Stadion Banten Bakal
Dilengkapi Mal dan Hotel

INTERNATIONAL MEDIA, SELASA 11 JANUARI 2022

IST

Kiri ke kanan: Hasnop Putra (Wakil Ketua Umum PKSUPI), Herliana Dewi 
(Ketua Umum PKSUPI), Singgih Raharjo (Kepala Dinas Pariwisata DIY), 
Mugiyanto (Koordinator Sertifi kasi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Kemenparekraf), Hairullah Gazali (Ketua Panitia), Francisca Taolin (Sekre-
taris PKSUPI) saat acara pembukaan Pelatihan Auditor SNI 9042:2021 Ke-
bersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Tempat 
Penyelenggaraan Pariwisata di Hotel Indoluxe, Yogyakarta, Senin (10/1).

TANGERANG (IM)- 
Pemkot Tangerang melalui 
Disperindagkop UKM kem-
bali menggelar Operasi Pasar 
minyak goreng murah di La-
pangan Palm Botol Pinang, 
Senin (10/1). Tidak tanggung-
tanggung, 4.000 liter minyak 
goreng yang disediakan hasil 
kerja sama dengan Pemprov 
Banten dan PT Smart Tbk 
Sinarmas Land seharga Rp14 
ribu per liter ini ludes dalam 
waktu dua jam saja.

Melihat antusias dan tert-
ibnya penerapan protokol kes-
ehatan, PT Smart Tbk Sinarmas 
Land menyatakan kesiapannya, 
untuk dapat membuka Operasi 
Pasar minyak goreng murah di 
13 Kecamatan.  “Pastinya, lebih 
lanjut Pemkot Tangerang bisa 
komunikasi dengan Kement-
erian, untuk pelaksanaan Op-
erasi Pasar Murah 13 Keca-
matan itu. Secapa prinsipnya, 
PT Smart Tbk Sinarmas Land 
siap membantu segala program 
Pemerintah,” ungkap Andhika 
Putra, Corporate Affair PT 
Smart Tbk Sinarmas Land. 

M e n u r u t n y a ,  Ko t a 
Tangerang menjadi kota per-
tama dengan dua lokasi di 
Provinsi Banten yang disam-
bangi program Operasi Pasar 
minyak goreng murah ini. 
Selanjutnya, Kota Tangerang 
Selatan hanya dengan satu 
lokasi saja.  “Secara Indonesia, 
Kota Tangerang menjadi kota 
kelima yang digelar program 
Kementerian ini. Semoga bisa 
berlanjut, untuk keberlangsun-
gan masyarakat, para mereka 
yang membutuhkan,” katanya. 

Sementara itu, Wati salah 
seorang warga mengaku sangat 
senang dan terbantu dengan 
minyak seharga Rp14 ribu per 
liter ini. Pasalnya, di pasaran 
harganya masih diangka Rp38 
ribu per dua liter.  “Sangat ter-
bantu sekali, dengan pasar mu-
rah seperti ini berarti Pemer-
intah memperhati kita warga 
kecil. Jadi terimakasih sekali, 
semoga bisa ada lagi, jangan 
cuma sekali aja. Karena kami, 
butuh sekali minyak goreng 
dengan harga terjangkau sep-
erti ini,” tutur Wati.  pp

4.000 Liter Minyak Goreng Murah
Ludes dalam 2 Jam di Kota Tangerang

OPERASI MINYAK GORENG MURAH DI TANGERANG
Sejumlah warga antre membeli minyak goreng 
kemasan saat operasi pasar minyak goreng 
murah di Pinang, Kota Tangerang, Banten, Senin 
(10/1). Operasi pasar minyak murah yang dijual 
dengan harga Rp14 ribu per liter tersebut dige-
lar sebagai upaya menstabilkan lonjakan harga 
minyak goreng di Indonesia. 
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TANGSEL (IM)- Tanpa 
dihadiri Wali Kota dan Wakil 
Wakil Wali Kota Tangerang 
Selatan (Tangsel) , Gubernur 
Banten, Wahidin Halim meres-
mikan Tugu Pamulang di Pamu-
lang, Tangerang Selatan,Sabtu 
(8/1). Revitalisasi pembangunan 
Tugu Pamulang yang menelan 
biaya Rp 700 juta dari APBD 
Banten ini diselesaikan dalam 
waktu dua bulan.

Sebelumnya, pembangu-
nannya sempat menuai po-
lemik dan cibiran masyara-
kat karena dinilai tidak layak. 
“Ya, Tugu Pamulang ini sem-
pat menuai cibiran netizen  
karena terlihat kurang layak 
dan merepresentasikan Tang-
sel sebagai Smart City, kini 
hadir lebih gagah. Semoga 
Tugu yang baru dapat menjadi 
landmark kebanggaan Kota 
Tangerang Selatan dan warga 
Pamulang khususnya,” kata 
tokoh pemuda Tangsel, Edy 
Fajar Prasetyo, Senin (10/1).

Namun Edy, pendiri Tang-
sel Creative Space ini mengin-
gatkan sejatinya kemajuan kota 
idealnya tidak selalu harus diu-
kur dari kemegahan infrastruk-
turnya, melainkan kearifan 

dan kompetensi sumber daya 
manusia ( SDM)  yang mampu 
merawat dan  mengembang-
kan kota ke arah lebih baik jadi 
kunci utamanya.

 “Yuk, mari kita jaga Tugu 
Pamulang jangan lakukan van-
dalisme atau kerusakan untuk 
sensasi sesaat,” kata Edy yang 
pernah terpilih mewakili Indo-
nesia untuk program Pemuda 
Kreatif  Kemenpora  ke Beijing, 
Tiongkok  tahun 2020. Tokoh 
perempuan Tangsel,  Farha Diba 
mengapresiasi keberadaan Tugu 
Tangsel. “Saya nilai tugunya 
keren dan cara membangunnya 
juga disayembara atau dilom-
bakan kok,” ungkap Farha yang 
mengaku telah mengunggah 
Tugu Pamulang pada media 
sosial  di Instagramnya  dan telah 
dilihat 1.300 orang.

Farha yang juga pimpi-
nan Partai Nasdem Korda 
Tangsel ini berharap adanya 
Tugu Pamulang menjadi ikon 
kebanggaan warga Tangsel 
dan Banten. “Saya gembira 
maka saya upload di IG saya. 
Saya berharap Tugu Pamulang 
jadi ikon kebanggan warga 
Tangsel juga Banten, “ pung-
kas Farha.  pp

Sempat Tuai Cibiran, Tugu Pamulang
Diharap Jadi Kebanggaan Tangsel

Siap Dukung Pariwisata Indonesia,
PKSUPI Gelar Pelatihan Auditor CHSE

YOGYAKARTA (IM)- 
Perkumpulan Kegiatan Serti-
fi kasi Usaha Pariwisata Indo-
nesia (PKSUPI) menyeleng-
garakan Pelatihan Auditor 
SNI 9042:2021 Kebersihan, 
Kesehatan, Keselamatan, dan 
Kelestarian Lingkungan Tem-
pat Penyelenggaraan Pariwisata 
di Yogyakarta, 10-12 Januari.

“Pelatihan ini kami seleng-
garakan sebagai bentuk komit-
men dan dukungan kami untuk 
membantu Pemerintah khu-
susnya Kemenparekraf  untuk 
mendorong peningkatan kualitas 
usaha pariwisata di Indonesia. 
Sebelum menjadi SNI, sertifi kasi 
ini dikenal dengan CHSE, yaitu  
Cleanliness atau kebersihan, 
Health atau kesehatan, Safety 
atau keamanan, dan Environ-
ment Sustainability atau keles-
tarian lingkungan. Program ini 
sudah dilakukan Pemerintah 
sejak tahun 2020 saat pandemi 
Covid 19 terjadi. Saat ini CHSE 
sudah menjadi SNI (Standar Na-
sional Indonesia), di mana para 
pengusaha pariwisata diharap-
kan bersedia untuk tetap melak-
sanakan kegiatan sertifi kasi ini 
dengan skema sukarela,” kata 
Herliana Dewi, Ketua umum 
PKSUPI, Senin (10/1).

Acara ini dibuka secara res-
mi oleh Fadjar Hutomo, Deputi 
Bidang Industri dan Investasi 
Kemenparekraf  secara online.

“Pelatihan Auditor SNI 
9042 ini mengandung nilai yang 
sangat strategis dan penting, 
karena kita sadari bersama bah-
wa tantangan yang kita hadapi ke 
depannya semakin berat dalam 
upaya menciptakan pariwisa-
ta dan ekonomi kreatif  yang 
memiliki ketahanan (resilien) 
yang tinggi, adaptif  dan ber-
daya saing, Oleh sebab itu, atas 
nama Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Badan 
Pariwisata dan Ekonomi Kre-
atif, khususnya Deputi Bidang 
Industri dan Investasi, saya 
menyampaikan apresiasi yang 
tinggi atas terselenggaranya 
pelatihan ini. Saya berharap, 
kompetensi auditor kedepannya 
semakin meningkat mengikuti 
perkembangan zaman, sehingga 
mampu menghasilkan manfaat 
yang dapat diterima oleh para 
pelaku usaha pariwisata yang 
pada akhirnya bermuara dengan 
meningkatnya kunjungan wisa-
tawan ke Indonesia,” kata Fadjar 
saat memberikan kata sambutan.

Acara ini juga dihadiri secara 
langsung oleh Mugiyanto selaku 
Koordinator Sertifi kasi Usaha 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Kemenparekraf/Baparekraf  dan 
Singgih Raharjo selaku Kepala 
Dinas Pariwisata DIY.

Program ini dilakukan untuk 
menjamin usaha-usaha pariwisa-
ta aman bagi konsumen dan juga 

para pekerja di usaha tersebut, 
tidak hanya di masa pandemi, 
namun juga untuk seterusnya.

PKSUPI dapat menyeleng-
garakan kegiatan ini setelah 
mendapatkan izin resmi dari 
Kemenparekraf. Para pengajar 
juga terdiri dari wakil Kemen-
parekraf  dan Komite Akreditasi 
Nasional (KAN) sebagai pem-
buat standard dan kebijakan. 
Pelatihan dilakukan secara hy-
brid, yaitu sebagian offl ine dan 
sebagian online. Kegiatan dilak-
sanakan dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang ketat.

PKSUPI merupakan per-
kumpulan yang anggotanya 
terdiri dari berbagai Lembaga 
Sertifi kasi Usaha Pariwisata In-
donesia (LSUP) yang tersebar 
di berbagai kota di Indonesia. 
Ada 86 auditor LSUP yang 
mengikuti pelatihan ini.

Tahun 2021 Kemen-
parekraf  juga mengeluarkan 
Peraturan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomoi Kreatif/ Kepala 
Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif  Republik Indonesia no-
mor 4 tahun 2021 tentang Stan-
dar Kegiatan Usaha Pada Peny-
elenggaraan Perizinan Berusaha 
Berbasis Resiko Sektor Pariwisa-
ta.  LSUP menjadi perpanjangan 
tangan Kemenparekraf  untuk 
melakukan sertifi kasi terhadap 
usaha-usaha pariwisata di Indo-
nesia.  yan

Rencananya, vaksinasi Covid-19 dosis keti-
ga alias vaksin booster berlangsung pada 
Rabu (12/1). “Yang di-booster tidak semua 
(golongan). Infonya targetnya 104.000 
lansia. Jadi itu yang kami kejar,” kata Wali 
Kota Tangerang, Arief R Wismansyah.

TANGERANG (IM)- 
Sebanyak 15 truk pengangkut 
pasir dan tambang dipaksa 
putar balik di Pos Pantau 
wilayah perbatasan Kabu-
paten Serang dan Kabupaten 
Tangerang.

Dinas Perhubungan (Di-
shub) Kabupaten Tangerang, 
melakukan pemutaran balik 
arah truk karena melanggar 
jam operasional berdasarkan 
Peraturan Bupati (Perbup) 
Tangerang Nomor 47 Tahun 
2018, tentang Pembatasan 
Jam Operasional Angkutan 
Tambang (Pasir, Batu, Tanah).

“Hari ini kami melakukan 
putar balik arah kendaraan 
(truk) yang melanggar Perbup 
47 tahun 2018, tepatnya di Pos 
Dishub Kecamatan Jayanti 
Kabupaten Tangerang yang 
berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Serang,” ujar Ke-
pala Bidang Lalu Lintas pada 

Dishub Kabupaten Tangerang, 
Sukri, Senin (10/1).

Dia mengatakan,  ke-
beradaan truk di siang hari san-
gat membahayakan masyarakat. 
Mengingat tingkat mobilitas 
masyarakat dinilai sangat tinggi 
pada siang hari. “Truk ini di-
katakan melanggar batas jam 
operasional, yaitu di bawah jam 
22.00 WIB. Ini sangat bahaya 
apalagi truk bertonase besar, kita 
bisa lihat sendiri pada siang hari 
banyak warga yang melintas,”.

Dishub Kabupaten Ta-
ngerang akan terus melakukan 
kegiatan rutin penertiban truk 
yang melanggar jam operasional 
di wilayah Kabupaten Tangerang. 
“Kami imbau kepada para penge-
mudi truk untuk selalu mematuhi 
peraturan yang ada. Ini juga kan 
untuk keselamatan dan kenya-
manan warga masyarakat Kabu-
paten Tangerang juga,” pungkas-
nya.  pp

Langgar Jam Operasional, 15 Truk
Pasir Dipaksa Putar Balik

PANDEGLANG (IM)– 
Ulung (42), warga Kampung 
Cisaat RT2 RW1, Desa Tang-
kilsari, Kecamatan Cimanggu, 
Kabupaten Pandeglang tewas 
mengenaskan yang diduga aki-
bat ledakan bom ikan, Minggu 
(9/1), sekira jam 19.30 WIB.

Selain Ulung, istrinya ber-
nama Linah mengalami luka 
berat dengan kondisi tangan 
sebelah kiri tinggal tulang dan 
mata sebelah kiri sobek akibat 
kuatnya ledakan yang diduga dari 
bom ikan. Bom ikan yang mele-
dak diduga tengah dirakit oleh 
Ulung tidak hanya melukai istri 
serta anaknya tapi juga meng-
hancurkan bangunan rumah mi-
liknya. “Kami tidak menyangka 
Ulung bakal meninggal dengan 
kondisi mengenaskan. Tubuh-
nya hancur berkeping-keping,” 
kata Somad, sodara sepupu 
korban, Senin, (10/1).

Somad menjelaskan, tubuh 
Ulung hancur berkeping-keping 
diduga akibat dari ledakan bom 
ikan berdaya ledak tinggi. Sebab 
suara ledakan mencapai radius 
puluhan kilo. “Bahkan suaranya 
sampai terdengar ke Panimbang, 
dan Malingping. Kuatnya leda-
kan membuat bumi juga sampai 
bergetar, dan saya sendiri sampai 
melompat saking kaget,” ujarnya.

Somad mengatakan, awal 
mulanya ia menduga suara leda-
kan dari gardu listrik yang me-
mang biasa meledak. Setelah 

dicek ternyata bukan dari gardu 
listrik tetapi dari rumah Ulung. 
“Rumahnya terlihat dalam kon-
disi hancur, rata dengan tanah. 
Sedangkan sodara Ulung sudah 
meninggal dengan kondisi tubuh 
sudah tidak utuh,” katanya.

Selain Ulung, di dalam 
rumah terdapat istrinya dengan 
kondisi luka berat. Kemu-
dian anak pertamanya duduk 
di bangku SMK, mengalami 
luka memar karena tertimpa 
atap bangunan. “Sedangkan 
untuk anak yang kedua tidak 
mengalami luka karena sedang 
berada di luar rumah,” katanya.

Somad mengungkapkan, 
kejadian ledakan dahsyat sampai 
memakan korban jiwa baru yang 
pertama kalinya. Kondisi ini 
diduga karena Ulung mendapat-
kan pesanan merakit bom ikan 
dari nelayan. “Ulung kesehari-
annya kerja serabutan tetapi 
memang orangnya suka merakit 
bom ikan juga. Saya juga enggak 
menyangka bisa sampai kejadian 
sedahayat ini,” katanya.

Openg, tetangga korban 
menambahkan, kejadian ledakan 
sekira jam 19.30 WIB. “Seingat 
saya, usai orang baru turun dari 
Mushola usai sholat Isya. Gak 
lama terdengar ledakan sangat 
keras hingga perabot rumah 
pada berjatuhan bahkan jendela 
kaca rumah milik tetangga sam-
pai ada yang pecah,” katanya. 

 pra

Diduga Tengah Merakit Bom Ikan,
Warga Pandeglang Tewas Mengenaskan


