
DEMI KESELAMATAN MASYARAKAT

Epidemiolog Sarankan PTM 100 Persen
di Kota Tangerang Ditunda

TANGERANG (IM)- 
Percepatan vaksinasi Covid-19 
dinilai belum efektif  untuk 
mencegah penularan virus 
Korona saat pembelajaran 
tatap muka (PTM) berkapasitas 
100 persen.

Seperti diketahui, Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Tangerang 
sudah menerapkan PTM 
berkapasitas 100 persen sejak 
3 Januari 2022. Oleh sebab 
itu, epidemiolog dari Fakultas 
Kesehatan Masyarakat (FKM) 

Universitas Indonesia (UI), Tri 
Yunis Miko menyarankan agar 
kegiatan belajar tatap muka 
ditunda.

Tri mencontohkan, Ing-
gris dan Amerika Serikat tetap 
mengalami peningkatan kasus 
Covid-19 meski cakupan vak-
sinasinya telah mencapai lebih 
dari 70 persen.

“Inggris saja dengan vak-
sinasi lebih dari 70 persen, 
Amerika lebih dari 70 persen, 
kasus Covid-19 terus menin-

gkat karena Omicron. Kalau 
memang yang meningkat itu 
Omicron, wah, enggak bisa 
dicegahlah,” ujar Tri, saat di-
hubungi, Senin (17/1).

Tri menegaskan, Pemkot 
Tangerang harus menunda 
penerapan PTM 100 persen. 
Hal ini dilakukan demi kesela-
matan masyarakat, khususnya 
siswa atau peserta didik.

“Ya beranilah menunda 
demi rakyat,” ucapnya.

Tri mengatakan, penularan 
virus Korona varian Omi-
cron tidak hanya mengancam 
kesehatan siswa, tetapi juga 
mengancam keselamatan jiwa 
saudara hingga orangtua. “Bu-
kan anak sekolah yang teran-
cam, tetapi adiknya, anak yang 
berusia 6 tahun ke bawah, atau 
ayahnya, orangtua yang berusia 
lebih dari 50 tahun, orang 
yang punya komorbid atau 
orang yang belum divaksin,” 
paparnya.

Kemudian, Tri menying-

gung soal langkah Pemkot 
Depok dan Bekasi yang telah 
menunda penerapan PTM 
100 persen. Kegiatan belajar 
tatap muka di Depok dan 
Bekasi ditunda, meski pemkot 
mendapat arahan berdasar-
kan surat keputusan bersama 
(SKB) empat menteri soal 
PTM 100 persen.

“Tapi kan Pemkot Depok 
dan Pemkot Bekasi menun-
da PTM 100 persennya. Itu 
berarti tidak apa-apa kalau 
menunda,” sebutnya.

Tri menegaskan, PTM 100 
persen di Kota Tangerang ha-
rus ditunda di tengah pening-
katan kasus positif  Covid-19 
saat ini. “Lebih baik ditunda,” 
kata dia.

Sebelumnya, Wali Kota 
Tangerang, Arief  R Wisman-
syah mengatakan, pihaknya 
tak akan mengurangi kapasitas 
PTM 100 persen karena durasi 
skema belajar di sekolah hanya 
dua kali dalam sepekan. “Eng-

gak (mengurangi kapasitas 
PTM). Sekarang ini sudah min-
im PTM yang kita lakukan. Jadi 
mereka seminggu cuma dua 
kali,” ucapnya, Senin (10/1).

Menurut dia, pelaksanaan 
PTM di Kota Tangerang itu 
pun kini masih sebatas uji 
coba. Kemudian, pemkot akan 
mengevaluasi pelaksanaan 
PTM 100 persen pada pekan 
ketiga.

Sebagai informasi, berikut 
penambahan kasus Covid-19 
di Kota Tangerang selama 
beberapa hari terakhir: 10 
Januari 2022: 3 kasus 11 Januari 
2022: 9 kasus 12 Januari 2022: 
18 kasus 13 Januari 2022: 
21 kasus 14 Januari 2022: 
25 kasus 15 Januari 2022: 37 
kasus 16 Januari 2022: 24 
kasus Sementara,berikut data 
sebelum peningkatan kasus 
Covid-19: 27 Desember 2021: 
0 kasus 28 Desember 2021: 1 
kasus 29 Desember 2021: 0 
kasus.  pp

KBM DI SEKOLAH TERDAMPAK GEMPA BANTEN
Suasana kegiatan belajar mengajar di dalam tenda sementara di MTs Mathlahul Anwar Sumur, Pandeglang, Banten, Senin 
(17/1). Proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut terpaksa dilaksanakan di tenda darurat karena sebagian ruang 
kelasnya rusak akibat gempa berkekuatan 6,6 SR yang terjadi pada Jumat (14/1). 

IDN/ANTARA

Nusantara 9

SERANG (IM)- Polres 
Serang Kota menangkap 
pelaku tawuran yang men-
gakibatkan korban anak tewas 
pada Kamis (13/1) lalu. Pelaku 
juga berstatus anak inisial R 
dan sekolah di salah satu SMK 
di Kota Serang.

“Pelaku diamankan tadi 
malam di sekitar rumah pelaku. 
Polisi mendapatkan alat bukti 
yang digunakan tawuran se-
hingga menyebabkan korban 
meninggal dunia,” kata Ka-
polres Serang, AKBP Maruli 
Ahiles Hutapea, Senin (17/1).

Tawuran ini terjadi antara 
dua kelompok SMK swasta 
dan negeri di Kota Serang. 
Mereka janjian untuk saling 
serang menggunakan senjata 
tajam melalui media sosial.

“Salah satu korban me-
ninggal dunia masih berstatus 
pelajar. Pelaku kelas 12 dari 
salah satu sekolah di Kota 
Serang,” ujarnya.

Polisi masih mengejar 
pelaku lain yang saat ini masih 
dalam pelarian. Ada empat 
pelaku pembacokan ke korban. 
Satu tersangka yang ditahan ini 
yang membacok korban meng-
gunakan celurit. “Pelaku ini salah 
satu pelaku utama,” ucap Maruli.

Pelaku diancam Pasal 80 
ayat (3) UU tentang Perlindun-
gan Anak. Ancaman hukuman 
kepada pelaku anak pidana 
penjara selama 10 tahun.

“Kita melakukan pena-
hanan tujuh hari pertama, 
ancamannya 10 tahun,” kata 
Maruli.  pra

Pelaku Tawuran yang Tewaskan
Siswa SMK di Serang Ditangkap
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KARAWANG (IM)- 
Jembatan KW 6 atau dikenal 
dengan Jembatan Kepuh di 
Karawang ambles. Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR), 
Dedi Ahdiyat menyatakan 
amblesnya jembatan tersebut 
karena tingginya curah hujan.

“Jadi amblesnya itu karena 
faktor alam, jadi hujan deras be-
berapa hari kemarin mengakibat-
kan kenaikan debit air di Sipon 
KW 6 yang mengikis tanah di 
bagian bawah jembatan,” kata 
Dedi saat memantau jembatan 
KW 6 yang ambles di Kelura-
han Karangpawitan, Karawang, 
Senin (17/1).

Dedi menyatakan jem-
batan yang baru diresmikan 
itu mengalami ambles bukan 
karena kesalahan konstruksi 
atau perencanaan. Dia me-
mastikan amblesnya jem-
batan tersebut karena faktor 
alam. “Ini bukan salah kon-
struksi apalagi perencanaan, 
tapi memang karena faktor 
alam,” ucapnya.

Dia mengungkapkan ba-
gian jembatan yang ambles 
bukan pada bagian inti jem-

batan. Namun, kata dia, be-
rada di bagian pendukung. 
“Ini yang harus digarisbawahi 
bahwa yang mengalami am-
bles itu di bagian pendukung 
jembatan bukan di jembatan 
intinya,” ucapnya.

“Jadi yang mengalami 
keretakan itu 25 meter dan 
mengalami ambles itu se-
benarnya karena tanahnya 
terkikis sedikit tapi memang 
akhirnya ada rongga kosong 
di dalamnya, itu bergesernya 
sampai 80 cm,” ucapnya.

Pihaknya mengaku akan 
memanggil kontraktor untuk 
segera melakukan perbaikan. 
“Sudah kami panggil, dan 
nanti ke depannya perbai-
kan,” ucapnya.

Dedi memastikan tidak ada 
kerugian akibat kejadian terse-
but. Pasalnya saat ini masih 
dalam tahap pemeliharaan yang 
menjadi tanggung jawab pihak 
kontraktor. “Tidak ada kerugian 
soal jembatan rusak ini, karena 
nanti anggaran perbaikan akan 
menggunakan anggaran peme-
liharaan dan semua sudah diper-
tanggungjawabkan oleh pihak 
kontraktor,” tandasnya.  pur

Jembatan Rp10 Miliar Ambles, Kadis
PUPR Karawang: Karena Faktor Alam

OPERASI PASAR MINYAK GORENG DI BANTEN
Sejumlah warga antre membeli minyak gore-
ng saat digelar operasi pasar di halaman Kan-
tor Kecamatan Ciruas, Serang, Banten, Senin 
(17/1). Operasi Pasar yang digelar Perum Bulog 
bekerja sama dengan Kantor Dinas Perda-
gangan setempat bertujuan untuk menekan 
lonjakan harga minyak goreng di pasaran. 
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SURABAYA (IM)- Ke-
pala Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Disnakertrans) 
Jawa Timur, Himawan Estu 
Bagijo mengungkapkan sejum-
lah perusahaan di wilayah ring 1 
yang mengajukan penangguhan 
kenaikan Upah Minimum Kabu-
paten/Kota (UMK). Perusahaan-
perusahaan tersebut mengajukan 
penangguhan karena kenaikkan 
yang ditetapkan dirasa tidak sesuai 
formulasi Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Himawan menyebut, ada 25 
perusahaan yang mengajukan 
penangguhan UMK. Rinciannya 
dari Kota Surabaya dua perusa-
haan, Gresik dua perusahaan, 
Sidoarjo delapan perusahaan, 
Pasuruan sembilan perusahaan, 
Mojokerto tiga perusahaan, dan 
Malang satu perusahaan.

Perusahaan-perusahaan 
ini bergerak di bidang tekstil, 
klinik swasta, percetakan, kon-
struksi dan industri alas kaki. 
Alasan penangguhan yang 
diajukan, sambung Himawan, 
karena kapitalisasi perusahaan 
tidak cukup untuk membayar 
UMK. Jika keputusan UMK 
itu dijalankan, maka perusahaan 
yang mengajukan penangguhan 
ini terpaksa harus mengurangi 
tenaga kerja dan akan meng-
ganggu produksi. “Dari penga-

juan penangguhan tersebut saat 
ini masih menunggu keputusan 
dari Gubernur Jatim,” kata Hi-
mawan, Senin (17/1).

Himawan menyatakan, pi-
haknya bakal melakukan verifi kasi 
data permohonan penangguhan 
UMK tersebut sesuai dengan fakta 
di perusahaan. Setalah melakukan 
verifikasi, data yang dihasilkan 
akan diserahkan kepada Gubernur 
Jatim, untuk kemudian diputuskan 
apakah pengajuan dikabulkan atau 
ditolak. “Nanti kita beri skoring 
validitas dari informasi dan kondisi 
riil, dan nanti Gubernur yang akan 
mempertimbangkan,” ujarnya.

Gubernur Jawa Timur, Kho-
fi fah Indar Parawansa menetapkan 
besaran Upah Minimum Kabupat-
en/Kota (UMK) tahun 2022 yang 
tertuang dalam Keputusan Guber-
nur (Kepgub) nomor 188/803/
KPTS/013/2021 tentang Upah 
Minimum Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur Tahun 2022 tertanggal 
30 November 2021. Nilai UMK 
tahun 2022 di lima daerah ring 1 
Jawa Timur naik masing-masing 
Rp 75 ribu. Kenaikan tersebut 
salah satunya karena lima daerah 
ring 1 Jawa Timur tersebut masuk 
kawasan padat industri. Lima 
daerah yang masuk wilayah ring 
1 Jawa Timur adalah Surabaya, 
Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan 
Pasuruan.  pra

25 Perusahaan di Jatim Ajukan
Penangguhan Kenaikan UMK

VAKSINASI BOOSTER COVID-19 DOOR TO DOOR
Petugas kesehatan melakukan skrining sebelum menyuntikkan vaksin 
booster COVID-19 di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Senin (17/1). 
Layanan vaksinasi booster COVID-19 secara rumah ke rumah tersebut 
guna memudahkan warga Lansia untuk mendapatkan vaksin sebagai 
upaya percepatan vaksinasi booster COVID-19. 
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RS Serpong Utara Disiapkan
Jadi Pusat Layanan Stunting 

TANGSEL (IM)- Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang Se-
latan (Tangsel) mencatat angka 
stunting di Tangsel pada 2021 
mencapai 19 persen, nyaris me-
nyentuh ambang batas WHO 
sebesar 20 persen. Untuk men-
gantisipasinya, Dinkes Tangsel 
tengah mempersiapkan Rumah 
Sakit Serpong Utara dijadi-
kan sebagai pelayanan khusus 
stunting.

“Saat ini kita masih ber-
fokus menghadapi pening-
katan kasus untuk Covid-19, 
di samping menerima pasien 
umum, tapi ke depan kita 
mempersiapkan sarana dan 
prasarana dan SDM RS ini (RS 
Serpong Utara) untuk dijadi-
kan sebagai penanganan, mulai 
dari promosi, preventif, sampai 
kuratifnya untuk stunting,” 
ujar Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Tangsel, Allin Hendalin 
Mahdaniar, baru-baru ini.

Allin menuturkan, upaya 
pengkhususan pelayanan stunt-
ing difokuskan di dalam pro-
gram promosi kesehatan rumah 
sakit (PKRS) RS Serpong Utara. 
Dia menyebut, RS yang meru-
pakan tipe C tersebut diharapkan 
bisa menjadi tujuan masyarakat 
dalam penanganan kasus stunt-
ing di Tangsel.

Namun, Allin belum bisa 
memastikan waktu untuk 
mewujudkan rencana terse-
but. Hingga saat ini rumah 
sakit tersebut masih pelayanan 
pasien umum. “Belum, masih 
kita persiapkan lah. Kita kan 
saat ini operasional poli dulu, 
operasional perawatan umum 
dulu, sambil berjalan memper-
siapkan itu,” terangnya.

Rencana menjadikan RS 
Serpong Utara sebagai pusat 
layanan stunting juga ditegas-
kan oleh Wali Kota Tangsel, 
Benyamin Davnie. Dia memas-

tikan upaya itu dapat menjadi 
langkah dalam menekan angka 
stunting yang saat ini terbilang 
tinggi di Tangsel. 

“RS Serpong Utara saya 
dorong menjadi rumah sakit 
tematik yaitu stunting. Saya 
mendorong untuk mendapat-
kan masyarakat cerdas itu ha-
rus ada fasilitas layanan stunt-
ing, jadi saya dorong, walaupun 
nanti juga melayani lainnya, 
tapi khusus stunting nanti di 
situ,” ungkap Benyamin. 

Sembari mempersiapkan 
rencana tersebut, upaya preven-
tif  untuk menekan angka stunt-
ing turut dilakukan. Di antaranya 
menggencarkan program pem-
berian tablet tambah darah bagi 
remaja putri, serta konsultasi 
perkawinan pada saat pranikah. 
Juga mengedukasi tentang 1000 
hari pertama kehidupan dengan 
memahami ihwal asupan gizi 
bagi anak.  pp

Penularan virus Korona varian Omicron 
ini tidak hanya mengancam kesehatan 
siswa, tetapi juga mengancam kesela-
matan jiwa saudara hingga orangtua 
mereka, kata epidemiolog dari Fakultas 
Kesehatan Masyarakat Universitas Indo-
nesia, Tri Yunis Miko.

BANDUNG (IM)- Satgas 
Saber Pungli Jabar, ungkap 
praktik pungli di SMA Negeri 22 
Bandung. Dalam pengungkapan 
itu, tim mendapati Wakasek 
bidang Humas SMA 22 Negeri, 
mengamankan uang dugaan 
hasil pungli sebesar 30 juta.

Hasil pemeriksaan semen-
tara, ER mengaku uang tersebut 
juga diketahui oleh Kepsek SMA 
Negeri 22 Bandung, berinisial H. 
Lalu bagaimana status H saat 
ini? Kabid Data dan Informasi 
Satgas Saber Pungli Jabar, Yudi 
Ahadiat mengatakan saat ini, 
Kepsek SMA Negeri 22 Band-
ung berinisial H, tengah bersta-
tus terperiksa.

“Yang bersangkutan (H) 
dalam status terperiksa,” katan-
ya, saat dihubungi, Senin (17/1).

Disinggung apakah Kepsek 
tersebut juga terlibat dalam 
praktik pungli, Yudi mengatakan 
hal itu belum dapat diketahui, 
pasalnya sampai dengan kini 

pun, H tengah dalam pemerik-
saan. “Ada keterlibatan, dari hasil 
pemeriksaan,” ucapnya.

Siang ini, Satgas Saber 
Pungli Jabar, baru akan meng-
gelar perkara praktik pungli di 
SMA Negeri 22 Bandung. Yudi 
mengatakan, gelar yustisi akan 
menentukan langkah hukum. 
Di mana, pelaku pungli akan 
diserahkan ke inspektorat atau 
penegak hukum. “(Gelar yus-
tisi) untuk menentukan apakah 
akan dilimpahkan ke aparat 
penegak hukum, inspektorat 
atau bagaimana,” ucapnya.

Selain itu gelar perkara juga 
dilakukan, untuk memastikan ada 
tidaknya unsur pidana dari perkara 
tersebut. Sampai dengan saat ini, 
pihaknya belum menahan pelaku 
yang terlibat dalam kasus pungli 
tersebut. Namun kepada mereka, 
telah diberikan sanksi. “Sanksi 
pasti ada. Tapi tergantung nanti 
apakah berat, sedang atau ringan,” 
tuturnya.  pur

Kepala Sekolah SMAN 22 Bandung
Terlibat Pungli Puluhan Juta

BOGOR (IM)- Seban-
yak 1.984 bencana melanda 
Kabupaten dan Kota Bogor 
sepanjang tahun 2021. Dari 
jumlah tersebut, ribuan warga 
dan bangunan terdampak ben-
cana yang didominasi tanah 
longsor di wilayah penyangga 
DKI Jakarta tersebut.

Kepala Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Bogor, Yani Hasan 
mengatakan, untuk wilayahKa-
bupaten Bogor tercatat ada 1.283 
bencana yang terjadi di 320 desa 
dari 40 kecamatan. Rinciannya, 
bencana longsor 513 kejadian, 
angin kencang 449 kejadian, dan 
banjir 112 kejadian. ”Sisanya ada 
rumah ambuk, pohon tumbang, 
orang hanyut dan lain-lain,” kata 
Yani, Senin (17/1).

Dari bencana tersebut, ter-
catat 74.084 orang terdampak 
bencana. Di antaranya, 28 orang 
meninggal dunia, 1 orang luka 
berat, 3 orang luka sedang, 15 
orang luka ringan dan 559 orang 
mengungsi. Sedangkan, untuk 
kerugian materi sebanyak 165 
rumah rusak berat, 641 rumah 
rusak sedang dan 1.415 rumah 
rusak ringan. Ada pula kerugian 

atau kerusakan rumah ibadah, 
sarana pendidikan, jembatan, 
fasilitas umum hingga lahan per-
tanian. ”Bencana terjadi hampir 
setiap hari. Oleh karena itu, 
mari tingkatkan pengetahuan 
setiap pribadi tentang persia-
pan menghadapi bencana,” 
ungkapnya.

Kepala Pelaksana BPBD 
Kota Bogor, Teofi lio Patro-
cinio Freitas mengatakan untuk 
di wilayahnya tercatat 701 
kejadian bencana selama tahun 
2021. Terbanyak tanah longsor 
248 kejadian, 196 bangunan 
roboh, 106 pohon tumbang 
dan 36 kebakaran. ”Ada juga 
kejadian bencana banjir, angin 
kencang, orang hanyut dan 
lain-lain,” ucap Teo.

Kemudian, untuk korban 
yang terdampak yakni seban-
yak 2.963 orang di mana 4 
orang meninggal dunia 20 
orang luka ringan dan 2 orang 
luka berat. Terdapat juga keru-
gian materi 735 rumah rusak 
ringan, 148 rusak sedang dan 
168 rusak berat. ”Sisanya ada 
kendaraan juga terdampak mo-
tor, mobil, truk dan sarana pen-
didikan,” pungkasnya.  gio

Sepanjang 2021, 1.984 Bencana
Landa Kabupaten dan Kota Bogor


