
Pemkab Tangerang Targetkan 105 Ribu
Jiwa yang Dapatkan Vaksinasi Booster

TANGERANG (IM)- 
Pemer in t ah  K abupa t en 
Tangerang mulai menggelar 
vaksinasi dosis tiga atau booster 
pada Kamis (13/1) ini. Kalan-
gan yang diutamakan dalam 
pelaksanaan vaksinasi booster 
perdana tersebut yakni lanjut 
usia (lansia) dengan target se-
banyak lebih dari 100 ribu jiwa.

“Besok (jadwal mulai vak-
sinasi booster). Hari ini (Rabu, 
12 Januari) baru ambil vaksin 
ke Provinsi (Banten),” ujar Juru 
Bicara Satuan Tugas (Satgas) 
Penanganan Covid-19 Ka-
bupaten Tangerang, Hendra 
Tarmizi saat dikonfirmasi, 

Rabu (12/1).
Hendra menuturkan, keg-

iatan vaksinasi booster bakal 
dilakukan di lima kecamatan di 
Kabupaten Tangerang. Yakni 
Kecamatan Balaraja, Tigaraksa, 
Cikupa, Panongan, dan Pasar 
Kemis.

Kalangan yang menjadi 
sasaran utama untuk disuntik 
vaksin booster yakni lansia 
yang merupakan kelompok 
rentan terhadap penularan 
Covid-19. Target dalam vaksi-
nasi booster ini, kata Hendra 
merupakan lansia yang telah 
melakukan vaksinasi dosis dua 
dengan jangka waktu enam bu-

lan dengan vaksinasi booster.
 “(Sasaran yang diutamak-

an) lansia 60 tahun ke atas. Tar-
getnya 105 ribu,” kata Hendra.

Berdasarkan data Satgas 
Penanganan Covid-19 Ka-
bupaten Tangerang, realisasi 
vaksinasi Covid-19 dosis dua 
pada kalangan lansia menca-
pai sebanyak 105.586 orang. 
Angka tersebut menunjukkan 
realisasinya mencapai 76,2 
persen dari target sebanyak 
138.634 jiwa.

Adapun secara keseluru-
han, realisasi vaksinasi dosis 
satu di Kabupaten Tangerang 
dari berbagai kalangan men-
capai sekitar 2,1 juta atau 83 
persen dari target sebanyak 
2,5 juta jiwa. Capaian vaksi-
nasi dosis dua sebanyak 1,5 
juta atau 60 persen dari target 
yang sama.

 
Pemkot Targetkan
40.000 Orang     

Sementara itu, Pemerintah 
Kota (Pemkot) Tangerang 
mulai Rabu menyelenggara-
kan vaksinasi dosis booster 
yang diprioritaskan kepada 
warga lanjut usia (lansia) dan 

kalangan rentan. Untuk Kota 
Tangerang, targetnya akan ada 
40.000 orang yang akan divak-
sin booster.

Hal itu diungkapkan Wali 
Kota Tangerang, Arief  R 
Wismansyah saat meninjau 
pelaksanaan vaksinasi booster 
di Puskesmas Panunggangan 
Barat, Karawaci, Tangerang, 
Rabu (12/1).

“Kita mulai hari ini mulai 
melakukan kegiatan vaksinasi 
booster untuk masyarakat. Di 
mana sementara kita mem-
prioritaskan masyarakat yang 
usianya di atas 60 tahun keatas 
dulu. Dan targetnya baru 40.000 
orang yang sudah sesuai dengan 
persyaratan,” ungkap Arief.

Khusus hari ini, Arief  me-
nyatakan menyiapkan 6.000 do-
sis atau 500 vial vaksin booster 
bagi masyarakat dengan kategori 
lansia yang akan dilakukan di dua 
puskesmas yakni di Puskesmas 
Cibodas dan Puskesmas Pan-
unggangan Barat.

“Jadi nanti orang yang 
mendapatkan vaksin itu akan 
dibagi kalau memang di dosis 
pertama dan dosisi kedua 
menggunakan vaksin jenis 

sinovac maka vaksin booster-
nya pakai Pfi zer, sementara ka-
lau yang vaksin menggunakan 
astrazeneca maka vaksinnya 
akan menggunakan vaksin 
Moderna. Dan rentang waktu 
mereka yang boleh menjalani 
vaksinasi booster adalah orang 
yang divaksinasi keduanya su-
dah 6 bulan,” lanjutnya.

Arief  berharap suntikan 
booster ini akan bisa disalurkan 
kepada masyarakat umum sep-
erti vaksin dosis pertama dan 
kedua dan bisa gratis.

“Jadi nanti kita akan terus 
koordinasi dengan pemerintah 
pusat agar kita terus melakukan 
percepatan vaksinasi booster ini, 
dan Insya Allah masyarakat umum 
juga dapat segera tersalurkan vak-
sin booster ini,” lanjutnya.

“Mudah-mudahan dengan 
diadakannya kegiatan vaksinasi 
booster ini, kita semua bisa 
mencegah masyarakat Kota 
Tangerang dari virus Omicron, 
yang sekarang memang sudah 
mulai masuk dan berkembang 
di wilayah Indonesia, dengan 
tetap penerapan protokol kes-
ehatan secara ketat di masyara-
kat,” tandasnya.  pp

PROGRES PEMBANGUNAN WADUK KARIAN
Pekerja menggunakan alat berat beraktivitas di proyek pembangunan waduk Karian di Lebak, Banten, Rabu (12/1). Pengerjaan 
waduk Karian telah mencapai 93,43 persen dan ditargetkan selesai pada tahun 2022. 
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JAKARTA (IM)- Partai 
Golkar tertarik untuk mengu-
sung Bupati Tangerang, Ahmed 
Zaki Iskandar dan mantan Wali 
Kota Tangsel, Airin Rachmi 
Diany sebagai bakal calon gu-
bernur DKI Jakarta.

Zaki sendiri disebut sebagai 
kandidat utama partai berlogo 
pohon beringin itu pada Pilkada 
DKI 2024. Alasannya, selain 
sebagai Bupati Tangerang, Zaki 
juga merupakan Ketua Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) Partai 
Golkar DKI Jakarta.

“Yang pasti kan yang kami 
dukung itu Pak Zaki, Ketua DPD 
ya. Kami juga memberi kesempa-
tan dulu pada Pak Zaki menaikkan 
elektabilitasnya, sebelum (Golkar) 
menentukan pilihan,” kata Ketua 
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 
Partai Golkar, Dave Laksono, 

seperti dilansir beberapa media, 
Rabu (12/1).

Dengan waktu tahapan 
Pilkada yang masih panjang, pi-
haknya tetap akan melihat sejauh 
mana elektabilitas Zaki. Selain 
Zaki, Dave mengakui bahwa 
mantan Wali Kota Tangerang 
Selatan, Airin Rachmi Diany 
juga menjadi salah satu kandidat 
yang masuk bursa bakal calon 
gubernur DKI Jakarta.

Meskipun demikian, se-
jumlah kemungkinan masih 
bisa terjadi dalam kurun dua 
tahun ke depan. “Kami tunggu 
dulu, melihat progresnya sep-
erti apa, baru kami bisa tentu-
kan arahnya bagaimana. Kami 
akan kembali pada survei. Bila 
surveinya tinggi, ya pasti itu 
yang akan kami pilih,” kata 
Dave.  pp

Zaki dan Airin Masuk Bursa
Cagub DKI Jakarta dari Golkar
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TANGERANG (IM)- 
Pe m e r i n t a h  K a b u p a t e n 
Tangerang, Banten, selain me-
nyiagakan fasilitas kesehatan 
rujukan dalam menghadapi Co-
vidD-19 varian Omicron, juga 
menyiapkan tempat isolasi atau 
karantina khusus bagi para pelaku 
perjalanan luar negeri dengan 
status orang tanpa gejala.

Bupati Tangerang, Ahmed 
Zaki Iskandar di Tangerang, ke-
marin mengatakan bahwa tempat 
isolasi atau karantina tersebut 
adalah di Hotel Yasmin di wilayah 
Kecamatan Curug yang kini se-
bagai pusat isolasi terpadu milik 
Pemerintah Kabupaten Tangerang. 
“Nanti langsung bisa dirawat dan 
ditangani langsung di Hotel Yas-
min, tidak perlu lagi dibawa ke 
Wisma Atlet Jakarta karena yang di 
sana juga sudah cukup penuh dan 
padat oleh masyarakat yang ber-
datangan dari luar negeri,” katanya.

Ia mengatakan Hotel Yasmin 
menjadi tempat karantina khusus 
untuk perjalanan luar negeri 
tersebut karena sejumlah fasilitas 
di tempat itu dapat menampung 
dan merawat warga yang terkon-
fi rmasi positif  Covid-19. “Hotel 
Yasmin pada saat ini sedang len-
gang dan bisa untuk menampung 
warga yang sudah terkonfi rmasi 
positif  tanpa gejala,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, akses 
dan sarana yang mudah di Hotel 
Yasmin dapat dimanfaatkan se-
cara maksimal oleh para pasien, 

terlebih jika nantinya terdapat 
ditemukan klaster keluarga. “Di 
Kabupaten Tangerang sendiri 
sudah banyak tempat atau hotel 
yang representatif  untuk karan-
tina masyarakat itu,” ungkapnya.

Oleh karenanya, pihaknya 
menyarankan kepada warga yang 
baru pulang dari luar negeri lebih 
baik dikarantina di Hotel Yasmin 
daripada dibawa ke Wisma Atlet 
Jakarta, karena Hotel Yasmin 
mudah aksesnya dan sarana, 
prasarana serta kesiapan tenaga 
medis pun tersedia. “Mohon juga 
dukungan dari Ibu Kepala Dinas 
Kesehatan untuk menjadikan Ho-
tel Yasmin menjadi tempat isolasi 
terpadu masyarakat yang terkonfi r-
masi positif  maupun untuk karan-
tina masyarakat setelah bepergian 
dari luar negeri,” ujar Zaki.

Sementara itu, Kepala Bi-
dang (Kabid) Pelayanan Kesehat-
an Dinkes Kabupaten Tangerang, 
Faridz mengatakan bahwa saat 
ini pihaknya siap untuk mendu-
kung dan melayani masyarakat 
yang akan melakukan isolasi 
atau karantina di Hotel Yasmin. 
Terlebih, kapasitas tempat tidur 
isolasi, obat-obatan dan tenaga 
medis sudah mumpuni. Adapun 
untuk ketersediaan tempat tidur 
isolasi di Hotel Yasmin, kata dia, 
ada sebanyak 120 kamar dan 
apabila nanti tidak mencukupi 
maka pihaknya akan melakukan 
penambahan ruangan sebanyak 
80 kamar.  pp

Pemkab Tangerang Siapkan Karantina
bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

TES USAP PCR SISWA SEKOLAH
Petugas kesehatan melakukan tes usap PCR kepada 
siswa SDN Gebang Raya 2, Kota Tangerang, Banten, 
Rabu (12/1). Tes usap yang dilakukan kepada siswa 
tersebut untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 
di sekolah setelah dimulainya pembelajaran tatap 
muka kapasitas kelas 100 persen. 
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TANGERANG (IM)- 
Seorang wanita mengaku men-
galami penyekapan di rumah 
rentenir yang berada di kawasan 
Ciledug Indah II, Kelurahan Pe-
durenan, Kecamatan Karang Ten-
gah, Kota Tangerang. Penyekapan 
itu, disinyalir dilatarbelakangi akibat 
tidak mampu membayar utang.  
Sulistyawati (45), janda dua anak 
ini mengaku, telah meminjam uang 
kepada F,  seorang wanita yang 
tinggal di Ciledug Indah. 

“Awalnya saya minjam uang 
Rp 1 juta dikasih waktu 10 hari dan 
mengembalikan uang senilai 1,3 
juta. Terus saya nggak bisa bayar 
pas jatuh tempo, kemudian 10 hari 
kedepan saya harus bayar 1,6 juta,” 
ungkapnya, Rabu (12/1). 

Kata Sulistyawati, saat itu 
dirinya sempat dijemput oleh 
seorang yang diduga menjadi 
suruhan F. Dia kemudian diajak 
ke rumah F untuk memberikan 
penjelasan. “Pas dijemput itu saya 
diajak oleh Ani. Bilangnya mau 
ada pencairan dan saya turuti, 
tapi nggak tahunya saya diajak ke 
rumah F dan di situlah saya tidak 
dibolehkan pulang,” jelasnya. 

Selain dilakukan penyepakan, 
lanjut Sulis, dirinya juga mengaku 
mendapat ancaman dan pelecehan.  
“Saya diancam mau dibunuh dan 
dimutilasi. Terus saya dikunciin 
di kamar, enggak dikasih makan 
enggak dikasih minum,” terangnya. 

Penyekapan tersebut, lanjut 
Sulistyawati, terjadi sejak Jumat 7 
Januari 2022 tepatnya pukul 15:00. 
Dirinya baru bisa keluar dari rumah 

tersebut pada pukul 03:00 esok 
harinya.  “Saya sudah ada itikad 
baik untuk membayarkan, saya 
kasih Rp500 ribu sama handphone 
saya seperti yang dia minta tapi 
tetap saja saya tidak boleh keluar, 
bahkan teman saya yang kemudian 
membawakan uang lagi 500 ribu 
juga tidak diterima,” ujarnya. 

Dirinya mengklaim saat ke-
jadian pihak Kepolisian sempat 
mendatangi lokasi kejadian setelah 
menerima laporan.  Saat itu pihak 
Kepolisian dari Polsek Ciledug 
sempat mendapat perlawanan alot 
dari keluarga F. Bahkan menurut 
Sulis ketegangan sempat berlang-
sung.  “Setelah Kanit Reskrim 
datang akhirnya saya diperboleh-
kan keluar,” jelasnya. 

Akibat kejadian ini Sulis men-
gaku telah melaporkan ihwal perka-
ra tersebut ke Mapolres Metro 
Tangerang. “Sudah laporan, awalnya 
ke Polsek tapi diarahkan ke Polres 
Metro Tangerang,” tukasnya. 

Sementara itu, pantauan di 
kediaman F saat ini tengah sepi 
seperti biasa. Rumah ini berada di 
belakang tempat pencucian motor. 

Sementara itu saat dikon-
fi rmasi F belum mau berbicara 
banyak ihwal kejadian ini.  “Kami 
ikuti prosesnya, sedang diurus 
dengan kuasa hukum saya, nanti 
ya, terimakasih,” singkat F. 

Sementara itu Kasi Hu-
mas Polres Metro Tangerang, 
Kompol Abdul Rachim saat 
dikonfirmasi mengaku akan 
melakukan pengecekan terlebih 
dahulu.   pp

Telat Bayar Utang, Janda di Ciledug
Disekap Rentenir dan Diintimidasi

EVAKUASI WARGA TERDAMPAK BANJIR
Tim SAR mengevakuasi warga saat banjir di Kecamatan Pengaron, 
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (12/1). Berdasarkan data 
sementara Kecamatan Pengaron sebanyak 3.727 jiwa mengungsi akibat 
terdampak banjir di Kecamatan Pengaron. 
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Loncat dari Motor Pelaku, Bocah
Perempuan Lolos dari Penculikan

TANGSEL (IM)- Seorang 
bocah perempuan berinisial 
A (12), berhasil lolos dari aksi 
penculikan di wilayah Bakti Jaya, 
Setu, Kota Tangerang Selatan 
(Tangsel). A berhasil meloloskan 
diri usai nekat meloncat dari 
sepeda motor pelaku.

Kepala Pusat Pelayanan Ter-
padu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A) Kota Tang-
sel, Tri Purwanto mengatakan, 
aksi penculikan ini bermula saat 
korban dan beberapa teman 
sebaya tengah bermain sepeda 
di sekitar perumahan tempatnya 
tinggal. Tiba-tiba pelaku yang 
mengendarai sepeda motor 
datang menghampiri sambil 
berpura-pura menanyakan ala-
mat kepada korban.

Korban dan temannya lalu 
menyarankan pelaku mencari 
lokasi alamat itu melalui ap-
likasi peta. Selanjutnya pelaku 
berdalih, jika dia tidak paham 
menggunakan aplikasi tersebut 
dan meminta korban mengantar 
dengan iming-iming diberi upah.

“Pelaku ini seorang laki-la-
ki. Dia memaksa korban untuk 
ikut ke atas motor dan sempat 

menarik korban dengan diim-
ing-imingi juga uang Rp5 ribu 
untuk mengantarkan,” kata Tri 
Purwanto, Rabu (12/1).

Korban akhirnya diajak naik 
ke atas motor dan pergi ber-
sama pelaku. Dalam perjalanan, 
pelaku sempat menunjukkan 
sebilah senjata tajam jenis pisau 
untuk menakuti agar korban 
tidak berontak dan menangis.

“Korban ini mengaku dian-
cam dengan pisau oleh pelaku, 
biar nurutin kemauan pelaku,” 
jelas Tri. Begitu sampai di daerah 
Pabuaran, Bogor, kendaraan 
pelaku berjalan agak pelan lan-
taran sedang ramai warga yang 
menonton sepak bola di pinggir 
jalan. Kesempatan itu dimanfaat-
kan korban dengan meloncat 
dari atas sepeda motor.

“Korban langsung loncat 
dan kabur ke lapangan bola, 
sambil nangis teriak minta tolong 
ke warga di sana,” ucapnya.

Warga sekitar langsung 
berkerumun menghampiri ko-
rban. Mereka sempat berupaya 
mengejar, namun pelaku lebih 
dulu tancap gas dan pergi dari 
lokasi. Pengurus lingkungan 

setempat lantas menghubungi 
nomor telepon orang tua ko-
rban untuk datang ke lokasi.

“Untungnya korban ini 
ingat nomor ibunya, akhirnya 
ditelepon sama pengurus ling-
kungan di sana soal kejadian 
itu,” paparnya.

Korban hanya menderita luka 
ringan akibat meloncat dari atas 
sepeda motor. Namun kondisi 
psikologisnya cukup terguncang 
usai peristiwa yang terjadi pada 
Minggu 2 Januari 2022 itu.

Pihak keluarga lalu berkon-
sultasi pada unit P2TP2A guna 
mendapatkan trauma healing.

“Setelah kejadian itu, korban 
menjadi pendiam, takut keluar 
rumah, dan untuk mandi pun 
pintunya selalu dibuka karena ma-
sih ada trauma itu ya. Kita sudah 
berikan pendampingan psikologis 
biar bisa pulih lagi,” ungkapnya.

Karena pertimbangan 
psikologis sang anak, pihak 
orang tua sendiri belum mel-
aporkan kejadian itu ke polisi. 
Sementara ini fokus keluarga 
korban ingin lebih dulu memu-
lihkan rasa trauma yang dialami 
putrinya.  pp

Kalangan yang menjadi sasaran utama 
untuk disuntik vaksin booster yakni lan-
sia yang merupakan kelompok rentan 
terhadap penularan Covid-19. Kegiatan 
vaksinasi booster bakal dilakukan di lima 
kecamatan di Kabupaten Tangerang. 
Yakni Kecamatan Balaraja, Tigaraksa, 
Cikupa, Panongan, dan Pasar Kemis.

TANGSEL (IM)- Pu-
luhan warga lanjut usia men-
datangi Rumah Sakit Umum 
(RSU) Tangerang Selatan untuk 
mendapatkan vaksinasi Covid-19 
dosis ke tiga atau vaksin booster. 
Wali Kota Tangerang Selatan, 
Benyamin Davnie mrngatakan 
ada lebih dari 100 ribu lansia 
di daerahnya yang sudah bisa 
mendapatkan vaksin penguat itu

“Ini adalah kick off  vaksin 
booster di Tangerang Selatan 
kemudian juga target kami diuta-
makan adalah lansia yang sudah 
mendapatkan enam bulan dosis 
ke dua,” Benyamin ditemui di RSU 
Tangerang Selatan, Rabu (12/1).

Menurut Benyamin, nantinya 
pelayanan vaksinasi dilaksanakan di 
fasilitas kesehatan pemerintah sep-
erti di RSU Tangsel, RSU Pamulang, 
puskesmas serta RSU Serpong Utara 
dan RSU Pondok Aren.

“Kami siapkan untuk pelay-
anan vaksin booster ini, untuk 
ketersediaan vaksin Alhamdu-
lillah jumlahnya masih cukup 
untuk 70 ribu orang dan itu akan 

ditambah lagi,” ujarnya.
Untuk masyarakat yang 

mungkin belum mendapatkan 
dosis pertama dan kedua, lanjut 
Benyamin, ia mempersilakan un-
tuk datang ke fasilitas kesehatan. 
Stok vaksin di kota Tangerang Se-
latan, kata dia, tidak ada masalah.

“Jenis vaksin booster ini kita 
pakai Pfi zer dulu, nanti ke depan-
nya menyesuaikan. Untuk semen-
tara pelayanan vaksin booster 
ini di fasilitas kesehatan milik 
pemerintah Tangsel termasuk 
puskesmas,” ungkapnya.

Hari ini, lanjut Benyamin, 
karena tidak boleh adanya keru-
munan maka ada 60 orang yang 
diundang secara khusus ke RSU 
Tangsel untuk mendapatkan 
vaksin dosis ketiga.

“Tadi saya juga mendapatkan 
vaskin dosis ketiga, tadi persia-
pannya saya sarapan dulu yang 
pasti. Dengan ditambah vaksin 
booster sekarang ini dilengkapi 
prokes, bisa menjauhkan saya 
dari Covid-19 baik delta maupun 
omicron,” tuturnya.  pp

60 Lansia Ikuti Pemberian Vaksin
Booster di RSU Tangerang Selatan

SERANG (IM)- Api melu-
mat Pondok Pesantren (Ponpes) 
Tsuraya Darunnajah 4 yang ber-
lokasi di Kampung Cilengo, Desa 
Citasuk, Kecamatan Padarincang, 
Kabupaten Serang, Rabu (12/1). 
Kobaran api menghanguskan isi 
maupun bangunan bagian atap 
gedung ponpes. Tidak ada korban 
jiwa dalam peristiwa kebakaran 
tersebut. Penyebab kebakaran 
masih diselidiki, namun diduga 
akibat adanya korsleting listrik.

Hendi, warga setempat men-
gatakan, kebakaran terjadi sekitar 
pukul 09:00 WIB dan kobaran api 
yang membakar bangunan lang-
sung membesar dan membakar 
seluruh bangunan. “Yang terbakar 
bagian bangunan tempat tidur 
santri. Alhamdulillah tidak ada 
korban jiwa begitu kejadian santri 
langsung pada keluar,” ujar Hendi .

Ia mengaku, langsung meng-
hubungi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPDB) ketika 
kebakaran terjadi untuk melaku-
kan penanganan kobaran api.

Sementara Kapolsek Pa-
darincang, AKP Haris Munan-
dar mengatakan, api diduga ber-

asal dari adanya korsleting pada 
aliran listrik di Ponpes tersebut 
hingga merusak sejumlah ban-
gunan. “Kebakaran diduga 
dari arus pendek (korsleting). 
Tidak ada korban jiwa tapi ada 
kerugian materi. Bangunan yang 
rusak itu 6 kelas dan 2 bangunan 
lainnya,” ujar Kapolsek kepada 
wartawan.

Kapolsek mengatakan se-
belum peristiwa kebakaran 
itu terjadi, para santri Ponpes 
Tsuraya Darunnajah 4 sedang 
belajar. Hingga akhirnya selu-
ruh santri dievakuasi dari lokasi 
kejadian ke tempat aman. “Saat 
musibah terjadi, para santri 
sedang belajar lalu diamankan 
dievakuasi suruh keluar ke 
tempat aman,” kata Kapolsek.

Api berhasil dipadamkan 
oleh personel Damkar Kabu-
paten Serang bersama unsur 
Muspika Kecamatan Padarin-
cang, para santri, dan warga 
sekitar. Kerugian yang dialami 
Ponpes Tsuraya Darunnajah 
4 belum diketahui secara pasti 
namun diperkirakan mencapai 
Rp165 juta.  pra

Ponpes Tsuraya Darunnajah 4 Terbakar,
Sejumlah Santri Berhamburan Keluar


