
Angka Stunting di Tangsel
Nyaris Sentuh Ambang Batas 

TANGSEL (IM)- Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang 
Selatan mencatat terjadinya 
kenaikan angka stunting di 
wilayahnya secara signifi kan. 
Peningkatan tersebut hampir 
menyentuh ambang batas yang 

ditetapkan oleh Organisasi Ke-
sehatan Dunia (WHO) sebesar 
20 persen.

Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Tangsel, Al-
lin Hendalin Mahdaniar me-
maparkan, kenaikan ini terjadi 

sepanjang 2021 kemarin. Ber-
tambah sebesar 5 persen dari 
tahun sebelumnya. 

“Besar (angka kenaikan-
nya), sekarang 19 persen. Se-
belumnya di 2020 sekitar 14 
persen, begitu 2021 jadi 19 
persen,” papar Allin kepada 
awak media, Jumat (14/1).

Kenaikan angka tersebut, 
didapati dari hasil survei gizi In-
donesia. Kenaikan yang tercatat 
terbilang cukup besar, sehingga 
Tangsel tak lagi memiliki angka 
stunting terendah se-Banten.  
“Jadi yang harus kita lakukan 
saat ini adalah bagaimana kita 
mengatasi kasus yang sudah 
ada dan tidak menambah kasus 
baru,” terangnya.

Untuk menurunkan angka 
stunting ini, Dinas Kesehatan 

melakukan upaya-upaya me-
lalui sejumlah program.

Mulai dari mempersiapkan 
kehamilan bagi wanita melalui 
program pemberian tablet tambah 
darah untuk remaja putri, kemu-
dian juga konsultasi perkawinan 
pada saat pra menikah.

“Setelah menikah itu 
bagaimana dia bisa menjaga 
1.000 hari kehidupan bayi. Terus 
bagaimana setelah lahir asupan 
gizi untuk anaknya, ini yang terus 
kita lakukan,” tuturnya. 

Selain melakukan pence-
gahan, Pemkot Tangsel juga 
berencana untuk mengubah 
Rumah Sakit Umum Daerah 
(RSUD) Serpong Utara men-
jadi fasilitas kesehatan khusus 
penanganan stunting.

“Masih kita persiapkan. 

Kita kan saat ini operasional 
poli dulu, operasional per-
awatan umum dulu sambil 
nanti kita berjalan memper-
siapkan itu,” katanya.

Wali Kota Tangsel, Benya-
min Davnie menambahkan, 
pelayanan terhadap gizi anak 
ini memang harus menjadi 
perhatian besar. 

Langkah yang tepat menu-
rutnya adalah dengan menja-
dikan RSUD Serpong Utara 
sebagai rumah sakit tematik 
khusus stunting. 

“Itu harus ada fasilitas 
layanan stunting. Jadi saya 
dorong, walaupun nanti juga 
melayani lainnya. Tapi khusus 
stunting nanti di situ. Untuk 
target dan lain-lain ada di 
Dinkes,” pungkasnya.  pp

OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI BANDAR LAMPUNG
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi (kedua kiri) memantau langsung pelaksanaan operasi pasar minyak goreng kemasan 
murah di Pasar Kangkung, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (14/1). Pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan 
distributor PT Tunas Baru Lampung menggelar operasi pasar minyak goreng kemasan murah dengan harga Rp14.000 per 
liter dengan total minyak goreng sebanyak 2.400 liter. 
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LEBAK (IM)-  Presiden 
Joko Widodo beberapa hari 
yang lalu telah mengeluarkan 
pernyataan bahwa, di awal tahun 
2022 ini masyarakat bisa mulai 
mendapatkan vaksinasi dosis ke-
3, alias vaksinasi booster.

Vaksinasi booster itu sudah 
dilakukan di sejumlah daerah, dan 
dinyatakan gratis. Namun, untuk 
di Kabupaten Lebak belum bisa 
dilakukan vaksinasi booster.

 Usut punya usut, dalam vak-
sinasi booster itu terdapat syarat 
yang harus dipenuhi oleh tiap dae-
rah, dan  syarat utama untuk bisa 
melaksanakan booster yakni capa-
ian vaksin dosis pertama sekitar 70 
persen yang belum dapat tercapai 
di Kabupaten Lebak.

“Benar, kita belum bisa 
melaksanakan booster karena 
syaratnya belum dapat dipenuhi,” 
kata Kasi Imunisasi, Surveilans 
dan Krisis Dinkes Lebak, Tb 
Mulyawan, Jum’at (14/1).

Ia mengungkapkan, syarat 
agar daerah bisa melaksanakan 
suntikan booster adalah cakupan 
vaksinasi dosis pertama harus su-
dah mencapai minimal 70 persen 
dan cakupan vaksinasi kelompok 
lansia 60 persen.

“Per hari ini cakupan dosis 
pertama kita di angka 63,8 persen 
dan lansia 58 persen,” ungkap 
Mulyawan.

Sasaran booster, sambung 
dia, masyarakat berusia 18-59 
tahun yang dalam menjalankan 
kesehariannya sangat rentan 
terpapar Covid-19 dan rentan 
karena memiliki penyakit pe-
nyerta.

“Mereka yang rentan ter-
papar, lalu rentan jika terpapar 
mengalami kondisi yang buruk 
karena punya komorbid dan ter-
masuk lansia. Dengan pemberian 
booster ini diharapkan tidak ada 
gejala serius seandainya terpa-
par,” terang Mulyawan.

Namun, calon penerima 
booster dengan memiliki riwayat 
penyakit harus mengantongi 
rekomendasi dari dokter.

“Jadi petugas tidak bisa be-
gitu saja memberikan suntikan 
kepada warga yang punya riwayat 
penyakit tertentu. Seperti misal-
nya punya penyakit jantung, maka 
harus mengantongi rekomendasi 
dulu dari dokter jantung yang 
menyatakan bahwa yang ber-
sangkutan aman untuk menerima 
booster,” pungkasnya.  pra

Vaksinasi Booster Belum
Bisa Dilakukan di Lebak,
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CIKANDE (IM)- Pengedar 
sabu warga Cikande Permai, Ke-
camatan Cikande, Kabupaten Se-
rang, berinisial AR (24) diringkus 
personel Ditresnarkoba Polda 
Banten.  Tersangka AR ditangkap 
di depan SPBU Palima, Kota 
Serang, Senin (10/1) malam. Dari 
tersangka AR, petugas menga-
mankan barang bukti satu paket 
besar sabu seberat 20,33 gram 
serta 1 unit handphone.

Direktur Resnarkoba Polda 
Banten, Kombes Pol Suhermanto 
mengatakan pengungkapan pelaku 
peredaran narkotika jenis sabu 
tersebut berawal dari informasi ma-
syarakat yang menerangkan bahwa 
adanya peredaran gelap narkotika di 
SPBU Palima Kota Serang, yang 
dilakukan oleh AR.  Kemudian 
informasi tersebut ditindaklan-
juti oleh personel Ditresnarkoba 
Polda Banten kemudian dilakukan 
penangkapan terhadap AR pada 
saat setelah AR mengambil paket 
narkotika jenis Sabu. 

 “Tersangka AR diamankan 
personel Ditresnarkoba sesaat 
setelah mengambil sabu pesanan 
di sekitaran SPBU Palima Kota 
Serang,” ungkap Suhermanto 
kepada wartawan, Jumat (14/1). 

Suhermanto mengatakan 
selanjutnya personel melakukan 
penggeledahan di SPBU Palima 
Kota Serang dan ditemukan 
sejumlah barang bukti.  “Saat 
di TKP, kami temukan ba-

rang bukti berupa satu plastik 
klip bening yang di dalamnya 
berisikan narkotika jenis sabu 
dengan berat bruto 20,33 gram 
yang dibungkus kertas amplop 
berwarna putih dan dibungkus 
kembali dengan plastik berwar-
na ungu lalu dibungkus kembali 
dengan plastik berwarna hitam, 
dan satu buah handphone merk 
Samsung J7 Pro berwarna gold 
dengan nomor simcard Sim-
pati,” jelas Suhermanto. 

Dalam keterangannya, ter-
sangka AR menerangkan bahwa 
narkotika jenis Sabu itu didapat-
kan dengan cara AR diarahkan 
oleh IY yang statusnya masih 
Daftar Pencarian Orang (DPO). 

“Tujuan tersangka men-
gambil narkotika jenis sabu 
tersebut yaitu untuk diambil lalu 
dibagi-bagi dan nantinya disebar 
oleh AR,” kata Suhermanto 

Diakhir, Suhermanto me-
nambahkan guna kepentingan 
penyidikan, tersangka dan ba-
rang bukti dibawa ke Polda 
Banten untuk dilakukannya 
pemeriksaan lebih lanjut. 

Atas perbuatannya AR 
dikenakan Pasal 114 ayat (2) 
Sub Pasal 112 ayat (2) UU RI 
Nomor 35 Tahun 2009 Ten-
tang Narkotika dan atas per-
buatannya tersangka terancam 
hukuman minimal 5 tahun dan 
maksimal 20 tahun penjara,” 
tandasnya.  pra

Baru Ambil Sabu Pesanan,
Pengedar Dicokok di Sekitar SPBU

AMANKAN HEWAN DILINDUNGI DARI PERDAGANGAN DARING
Petugas memberi makan burung Kakatua Jambul 
Kuning (Cacatua sulphurea) yang baru diamankan 
di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Banten di Serang, Jumat (14/1). Petugas 
BKSDA Banten bekerjasama dengan Satreskrim-
sus Polda Banten mengamankan dua ekor Burung 
Kakatua serta menangkap dua tersangka yang 
memperdagangkannya secara daring. 

IDN/ANTARA

LEBAK (IM)- Di Kabupat-
en Lebak masih ada 54 titik blank 
spot atau area yang tidak terja-
mah oleh sinyal telepon maupun 
internet. Padahal, perkembangan 
teknologi saat ini sudah mem-
bawa masyarakat ke era digital. 
Hal itu merupakan data yang 
tercatat pada Dinas Komunikasi, 
Informatika, Statistik dan Persan-
dian Kabupaten Lebak.

Adapun 54 titik tersebut 
disebut-sebut tersebar di 28 Ke-
camatan di Kabupaten Lebak, 
dengan titik terbanyak berada 
di wilayah Kecamatan Cibeber, 
daerah Lebak bagian selatan.

Dinas Komunikasi, Infor-
matika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten Lebak, Dodi Irawan 
mengklaim, bahwa jumlah 
itu sendiri sudah berkurang 
dibandingkan sebelumnya yang 
mencapai 82 titik.

“Kita catat itu masih ada 
54 titik blank spot yang saat ini 
masih tidak bisa terjamah oleh 
sinyal. Jumlah itu berkurang 
dibandingkan sebelumnya yang 
mencapai 82 titik,” kata Dodi 
saat ditemui, Jum’at (14/1).

Doddy menjelaskan, sesuai 
dengan undang-undang, pemer-
intah daerah hanya bersifat men-

gusulkan dan memfasilitasi agar 
area-area blank spot bisa tersen-
tuh oleh jaringan telekomunikasi 
seluler maupun internet.

“Bicara titik blank spot me-
mang berkurang, tapi kan juga 
kita bicara mengenai sebaran 
penduduk, yang bisa saja di 
area-area lain ada permuki-
man baru. Nah, makanya kami 
melakukan berbagai pendeka-
tan agar ini bisa terus diatasi,” 
papar Doddy.

Mengatasi titik blank spot, 
ujar dia, juga tak lepas dari pihak 
swasta yang terjun ke pelosok 
untuk membantu memenuhi 
kebutuhan sinyal komunikasi 
analog maupun digital.

Pihaknya pun menargetkan 
pada tahun 2030 nanti titik 
blank spot di Kabupaten Lebak 
itu bisa tertutupi semua, dengan 
seluruh area Kabupaten Lebak 
mendapatkan akses sinyal.

“Kita bekerja sama dengan 
perusahaan penyedia jasa layan-
an internet, seperti kemarin Ibu 
Bupati bekerja sama dengan 
Indosat. Kita ingin, persoalan 
akses internet ini juga bisa tera-
tasi sesuai dengan kebutuhan 
yang semakin meningkat,” kata 
Doddy.  pra 

Sudah Era Digital, Tapi Lebak
Masih Punya 54 Titik Blank Spot

PEMBANGUNAN JEMBATAN GANTUNG TAHUN 2022
Pengendara sepeda motor melintasi jembatan gantung di Desa Aur Berduri, 
Nalo Tantan, Merangin, Jambi, Jumat (14/1). Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan pembangunan 73 jembatan 
gantung pada 2022 guna mempermudah mobilitas orang, jasa, dan logistik. 

IDN/ANTARA

Penculik Bocah di Tangsel Ditangkap,
Korban Selamat Usai Lompat dari Motor

TANGSEL (IM)- Polisi berha-
sil menangkap pelaku yang menculik 
anak perempuan berinisial A (12) 
di Setu, Tangerang Selatan, yang 
selamat usai lompat dari sepeda 
motor. Penangkapan pelaku dibena-
rkan oleh Kasat Reskrim Polres 
Tangsel, AKP Aldo Primananda. 
“Sudah ditangkap,” jelas Aldo kepada 
wartawan, Jumat (14/1).

Aldo menerangkan pihak ko-
rban kini sudah membuat laporan 
ke polisi. Pelaku kini sudah ditetap-
kan sebagai tersangka. “Sudah 
(membuat laporan). Tersangka,” 
ungkap Aldo. Lebih lanjut, Aldo 
menyebut, pelaku kini sudah dia-
mankan di Mapolres Tangerang 
Selatan. “Diamankan di Polres,” 
terang Aldo.

Sebelumnya, seorang bocah 
berinisial A (12) berhasil melo-
loskan diri dari usaha penculikan. 
A loncat dari motor saat sedang 

diculik oleh pelaku.
“Menurut korban pelaku 

mengemudikan motor dengan cepat 
lalu di daerah Pabuaran, Bogor, 
pelaku mengendarai motor dengan 
pelan-pelan dan korban langsung 
loncat untuk kabur,” ujar Kepala 
Pusat Pelayanan Terpadu Pem-
berdayaan Perempuan dan Anak 
(P2TP2A) Kota Tangsel, Tri Pur-
wanto saat dihubungi, Jumat (14/1).

Tri bercerita, insiden pen-
culikan itu terjadi pada 2 Januari 
2022 yang lalu. A kala itu sedang 
bermain di depan rumahnya. 
Setelahnya, pelaku mengham-
piri A dengan dalih menanyakan 
alamat. A sempat menyarankan 
untuk memakai aplikasi Google 
Map untuk ke tujuannya. Namun, 
pelaku berkilah dengan alasan 
tidak bisa menggunakannya.

“Pelaku memaksa korban 
untuk ikut dan sempat menarik 

korban dengan diiming-imingi 
uang Rp 5 ribu untuk mengantar-
kan. Teman korban menyuruh A 
untuk ikut. Akhirnya korban ikut 
naik motor dengan pelaku terli-
hat di CCTV warga komplek, ko-
rban mengaku sempat diancam 
dengan pisau oleh pelaku jika 
korban menangis,” ungkapnya.

Akibat kejadian tersebut, Tri 
berkata, A hanya mengalami luka 
ringan. Namun begitu, A kini dise-
but mengalami trauma dan kerap 
merasa ketakutan. “Luka dikitlah, 
cuma luka ringan. Makanya 
waktu datang dia cuma mau 
anaknya di-konseling karena 
trauma. Akhirnya kita jadwalkan 
konseling karena anaknya itu 
jika mau mandi, pintunya harus 
dibuka, enggak berani lagi keluar 
main. Yang paling berpengaruh 
itu psikisnya. Jadi dia ketakutan 
sekarang,” jelas Tri.  pp

Satu Pasien di RSUD Tangerang,
Meninggal Terpapar Varian Delta

TANGERANG (IM)- Satu 
pasien di RSUD Tangerang 
meninggal akibat terpapar virus 
Covid-19 varian Delta. Korban 
yang berprofesi sebagai petugas 
administrasi di salah satu mas-
kapai nasional meninggal dunia 
setelah dirawat selama empat 
hari di RSUD Balaraja, Kabu-
paten Tangerang, kata Juru Bicara 
Satgas COVID-19 Kabupaten 
Tangerang, Hendra Tarmizi di 
Tangerang, Jumat (14/1).

“Iya benar meninggal di 
RSUD Balaraja saat tengah di-
lakukan perawatan. Almarhum 

sempat dirawat selama empat 
hari,” kata Hendra Tarmizi.

Ia menuturkan, korban me-
ninggal ini diduga terpapar dari 
orang yang melakukan perjala-
nan dari luar negeri saat sedang 
melakukan pekerjaannya sebagai 
petugas administrasi maskapai 
nasional.

“Sepertinya dia terpapar 
varian Delta dari adanya kontak 
dengan pelaku perjalanan luar 
negeri,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa 
saat ini terdapat 12 kasus aktif  
ditemukan di daerahnya dan selu-

ruhnya adalah warga Kabupaten 
Tangerang yang terkonfirmasi 
terpapar varian Delta.

Kemudian, satu orang lain-
nya suspect Omicron yang ten-
gah mendapatkan perawatan di 
Rumah Sakit Siloam Kelapa Dua 
Tangerang.

“Untuk pasien varian Delta 
dari 12 kasus, tiga orang dirawat 
di Rumah Sakit Siloam, dua di 
Hotel Yasmin dan lainnya di 
Wisma Atlet karena memang 
baru datang dari luar negeri serta 
ada beberapa melakukan isolasi 
mandiri di rumah,” ujar dia.  pp

Untuk menurunkan angka stunting ini, 
Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya 
melalui sejumlah program. Mulai dari 
mempersiapkan kehamilan bagi wanita 
melalui program pemberian tablet tam-
bah darah untuk remaja putri, kemudian 
juga konsultasi perkawinan pada saat pra 
menikah.

TANGERANG (IM)- 
Bupati Tangerang, Ahmed Zaki 
Iskandar mengeklaim, sampai 
saat ini belum menemukan 
kasus baru Covid-19 varian 
Omicron di daerahnya. Sampai 
hari ini belum ditemukan adanya 
kasus Omicron,” ucap Zaki di 
Kabupaten Tangerang, Provinsi 
Banten, Jumat (14/1).

Namun demikian, kata dia, 
butuh waktu cukup panjang 
untuk memastikan apakah 
sampel hasil testing yang di-
lakukan oleh tim kesehatan itu 
terkonfi rmasi Omicron atau 
varian lainnya. “Karena hasil 
testing atau tes GeNose butuh 
10 sampai 14 hari,” ucap Zaki.

Dia menyampaikan, Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) 
Tangerang telah siap menganti-
sipasi terjadinya lonjakan kasus 
Covid-19. Pihaknya juga telah 
menyiagakan sejumlah fasilitas 
kesehatan rujukan dan menyiap-
kan tempat isolasi atau karantina 
khusus bagi para pelaku perjala-
nan luar negeri dengan status 
orang tanpa gejala (OTG).

“Untuk penanganan Co-

vid-19 kita sudah siap, jadi 
apabila terjadi lonjakan kita 
menyediakan tempat isolasi 
terpadu. Rumah sakit juga su-
dah siap termasuk obat-obatan 
juga siap,” kata Zaki.

Selain itu, dalam kesiapan 
tersebut, Tim Satgas Penanga-
nan dan Penanggulangan Co-
vid-19 Kabupaten Tangerang 
telah berupaya untuk men-
gantisipasi secara dini dengan 
mengambil sampel testing 
kepada lebih dari 30 orang 
yang melakukan kontak erat 
terhadap pasien suspek. “Seka-
rang kita tinggal melaksanakan 
berbagai macam tes sampel 
untuk mendeteksi penularan 
virus Covid-19,” ujar Zaki.

Jumlah kasus terkonfi rmasi 
positif  Covid-19 yang ditemukan 
di Kabupaten Tangerang tercatat 
masih dibilang landai, karena 
dalam sehari pihaknya hanya 
menemukan tidak lebih dari lima 
orang. “Kalau pasien pada saat 
ini masih landai, beberapa rumah 
sakit memang merawat pasien 
dari Jakarta atau luar wilayah 
Tangerang,” kata Zaki.  pp

Bupati Klaim di Kab. Tangerang
Belum Ada Kasus Omicron

 CILEGON (IM)- Bea 
Cukai Banten berhasil meng-
gagalkan pengiriman obat 
keras sebanyak 2000 butir. 
Penindakan tersebut dilaku-
kan KPPBC TMP Merak ter-
hadap barang kiriman melalui 
perusahaan jasa titipan (PJT) 
di daerah Serang Kota pada 
tanggal (4/1) lalu.

Sebelumnya Tim P2 KP-
PBC TMP Merak melakukan 
pemeriksaan barang kiriman 
paket dengan pemberitahuan 
sebagai aksesoris, di mana 
dari hasil pemeriksaan terse-
but ditemukan 1

botol Hexymer dengan 
isi 1000 butir serta Tramadol 
sebanyak 1000 butir. Kemu-
dian hasil penindakan berupa 
barang bukti telah diserahteri-
makan dari KPPBC TMP

Merak kepada Polres Se-
rang Kota untuk selanjutnya 
ditindaklanjuti. Penggagalan 
upaya pengiriman obat keras 
ini, merupakan sinergi yang 
baik dan terintegrasi antara 
Bea Cukai dan Polri.

“Penindakan ini meru-
pakan bukti nyata peran Bea 
Cukai dalam melindungi ma-
syarakat khususnya di Provin-

si Banten dari peredaran dan 
penyalahgunaan obat keras,” 
ujar Beni saat di Kantor Bea 
Cukai Tangerang, Banten, 
Jumat (14/1).

Sementara itu, Kepala 
Kantor Wilayah DJBC Bant-
en, Rahmat Subagio yang 
dikonfi rmasi wartawan mem-
benarkan terkait penindakan 
tersebut. Bea Cukai Merak 
saat ini masih terus bersinergi 
dengan Polres Serang Kota 
dalam mendalami kasus pen-
indakan tersebut. “Tim P2 
Bea Cukai Merak langsung 
sigap bergerak mendatangi 
perusahaan jasa pengiriman 
barang setelah mendapatkan 
informasi keberadaan barang 
tersebut dari masyarakat. Setelah 
proses pemeriksaan, barang 
tersebut benar diserahterimakan 
ke Polres

Serang Kota untuk pen-
dalaman. Sebagai sebuah 
instansi yang selalu berjalan 
beriringan, Bea Cukai dan 
Polri akan terus bersiner-
gi membantu penyelesaian 
suatu kasus, khususnya dalam 
kasus yang perlu pengem-
bangan lebih lanjut.” tutur 
Rahmat Subagio.  pra

Bea Cukai Cilegon Gagalkan
Pengiriman Obat Keras


