
Kasus Covid-19 di Kota Tangerang
Naik, Kini di Atas 20 Per Hari

TANGERANG (IM)- 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Kota Tangerang mengakui 
bahwa angka harian kasus 

Covid-19 di wilayah tersebut 
meningkat.

Kepa la  Dinkes  Kota 
Tangerang, Dini Anggraeini 
berujar, berdasarkan catatan, 
ada 25 kasus baru Covid-19 
pada Senin (17/1). “Kemarin 
25 kasus baru (Covid-19),” 
ungkapnya kepada awak media, 
Selasa (18/1).

Per Senin kemarin, ada 
177 pasien Covid-19 yang 
sedang dirawat/isolasi di Kota 
Tangerang. Seratusan pasien 
Covid-19 itu ada yang dirawat 
di fasilitas kesehatan, ada juga 
yang menjalani isolasi mandiri.

Dini mengakui, berdasar-
kan angka kasus baru dan 
kasus aktif  tersebut, kasus 

Covid-19 di Kota Tangerang 
memang mengalami kenaikan. 
“(Pasien) yang dirawat atau ak-
tif  ini ada 177 (orang). Jadi 177 
pasien ada yang isolasi mandiri 
juga. Kalau kasus kan naik ya,” 
ujarnya.

Menurut dia, untuk meng-
hadapi lonjakan kasus ini, 
Dinkes Kota Tangerang sudah 
menyiapkan sarana prasarana 
di RSUD Kota Tangerang. 
Dini berharap bahwa kasur 
khusus pasien Covid-19 yang 
disediakan cukup untuk me-
nampung para pasien. “Semo-
ga enggak melebihi dari fasili-
tas kesehatan yang ada di Kota 
Tangerang. Mudah-mudahan 
jangan sampai kayak tahun 

lalu,” paparnya.
Sebagai informasi, beri-

kut penambahan kasus Co-
vid-19 di Kota Tangerang 
selama beberapa hari tera-
khir: 11 Januari 2022: 9 kasus 
Covid-19 12 Januari 2022: 18 
kasus Covid-19 13 Januari 
2022: 21 kasus Covid-19 14 
Januari 2022: 25 kasus Co-
vid-19 15 Januari 2022: 37 
kasus Covid-19 16 Januari 
2022: 24 kasus Covid-19 
17 Januari 2022: 23 kasus 
Covid-19 Sebelum kasus Co-
vid-19 merangkak naik, Kota 
Tangerang pernah mencatat 
tak ada penambahan kasus 
harian, yakni pada 27 dan 29 
Desember 2021.  pp

VAKSINASI BOOSTER COVID-19 ASN PEMKOT TANGERANG
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada seorang aparatur sipil negara (ASN) saat vaksinasi 
booster COVID-19 di Puspem Kota Tangerang, Tangerang, Banten, Selasa (18/1). Sebanyak 4.000 ASN di lingkungan Pemkot 
Tangerang mengikuti vaksinasi booster atau dosis ke- 3 di hari pertama pelaksanaan vaksinasi. 
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TANGERANG (IM)- Sat-
gas Penanganan dan Penang-
gulangan Covid-19 Kabupaten 
Tangerang mengkhawatirkan 
masa ketahanan vaksin jenis 
Pfi zer yang tidak bisa terlalu lama 
sehingga harus segera digunakan. 

Juru Bicara Satgas Covid-19 
Kabupaten Tangerang, dr Hendra 
Tarmizi mengatakan, vaksin jenis 
Pfi zer ketika sampai di Faskes atau 
Puskesmas, masa ketahanannya han-
ya satu bulan dari pendistribusian.  
“Jadi kita kalau hanya menunggu 
lansia saja itu, takutnya keduluan 
kadaluwarsa, sehingga kita memutus-
kan vaksin itu digunakan juga untuk 
18 tahun ke atas dengan sasaran 
seperti pelayan publik seperti ASN 
dan guru,” ujar Hendra di Tangerang, 
Selasa (18/1).

Hendra menyebutkan, saat ini 
kiriman vaksin untuk booster yang 
didapat dari Pemerintah Provinsi 
Banten sebanyak 80 ribu. Vaksin 
sebanyak itu diprioritaskan untuk 
lansia. Namun, pada saat pelaksa-
naan vaksin ternyata minat lansia 
sangat sedikit. “Jadi kebijakan 
Pak Bupati, kita barengin dengan 
usia 18 tahun ke atas, supaya nanti 
proses vaksin lansia dan usia 18 
tahun ke atas ini bisa terus berjalan 
dengan menggunakan dosis vaksin 
80 ribu kemarin,” jelasnya. 

Hendra menuturkan, hari ini 
pihaknya mendapat dosis vaksin 
sebanyak 10 ribu jenis Pfi zer untuk 
usia 18 tahun ke atas. Dosis vaksin 
yang diterima Pemkab Tangerang 
sudah mencapai 90 ribu.  Dari 
total vaksin 90 ribu, lanjut Hendra, 
vaksin yang terpakai oleh lansia 
sampai saat ini masih sangat sedikit. 
Untuk itu maka kebijakan bersama, 
vaksin tersebut dipakai untuk usia 
18 tahun ke atas. 

Sementara  i tu ,  Bupat i 
Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar 
bersama Kapolresta Tangerang, 
Dandim 05/10, dan Kajari Tiga-
raksa disuntik vaksin booster jen-
is Pfi zer. Bupati dan Forkopimda 
melakukan kick-off  vaksinasi 
ketiga tersebut bagi para ASN 
pelayan publik dan TNI-Polri di 
lingkungan Pemkab Tangerang.

Pelaksanaan vaksinasi booster 
tersebut dilakukan di GSG Gemi-
lang Pemkab Tangerang dan diikuti 
seluruh ASN pelayan publik serta 
seluruh pejabat di jajaran Pemkab 
Tangerang.  Di sela-sela acara 
tersebut, Bupati Zaki mengatakan 
dilakukan pembukaan vaksinasi 
ketiga untuk para petugas pelayan 
masyarakat, ASN, TNI-Polri, dan 
Kejaksaan yang ditargetkan nanti 
di kawasan Puspem akan segera 
selesai untuk seluruh ASN.  pp

Satgas Covid-19 Kab. Tangerang
Khawatir Vaksin Kadaluwarsa
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TANGSEL (IM)-  Gempa 
6,6 Magnitudo yang mengun-
cang wilayah Kecamatan Su-
mur, Kabupaten Pandeglang 
pada Jum’at (14/1) lalu telah 
menyebabkan dua ruang kelas 
di  MTS  Mathla’ul Anwar Su-
mur, Pandeglang rusak.

Kondisinya kini sangat 
mengkhawatirkan, sehingga 
pihak sekolah pun tidak meng-
gunakan dua ruang sekolah. 
Para siswanya pun kini terpaksa 
belajar di bawah tenda darurat 
yang didirikan oleh BNPB.

Melihat kondisi dua ruan-
gan itu, tim BPBD Tangerang 
Selatan yang menjadi Bantuan 
Kendali Operasi (BKO) bencana 
gempa di Pandeglang melakukan 
pembersihan puing-puing pada 
sekolah itu. “Ya kami dari BKO 
dari BPBD Tangsel yang berang-
gotakan 22 personel membantu 
pihak sekolah dalam member-
sihkan puing-puing banggu-
nan sekolah yang rusak akibat 
gempa,” kata Essa Nugraha, 
Kepala Seksi Mitigasi BPBD 
Kota Tangsel, Selasa (18/1).

Essa mengatakan, ber-
dasarkan hasil asesmen dan 
penyisiran yang dilakukan, pi-

haknya pun memutuskan untuk 
melakukan pembongkaran pada 
kedua ruang kelas itu.

Hal itu karena, kedua ruang 
kelas itu dalam kondisi yang 
mengkhawatirkan. “Kita lihat 
hasil asesmen itu atap, dinding, 
dan pondasi bangunan sudah 
kondisi tidak layak. Makanya 
kita robohkan dan bersihkan 
puing-puingnya, karena meng-
ingat sampai hari ini gempa 
susulan terus terjadi,” katanya.

“Dan berdasarkan prediksi 
dari BMKG bahwa gempa bumi 
akan terus terjadi hingga dua 
minggu kedepan. Makanya kita 
lakukan pembongkaran guna me-
minimalisir dampak kerusakan, 
sehingga ketika rebuilding nanti 
bisa sangat baik,” sambungnya.

Kata Essa, untuk kegiatan 
belajar mengajar (KBM) para 
siswa sekolah itu sendiri kini 
dipindahkan ke sekolah lapangan 
atau tenda darurat. “Kita juga 
melakukan edukasi mengenai 
mitigasi bencana kepada para 
siswa sekolah, dengan harapan 
ketika terjadi bencana selanjut, 
para siswa bisa mengantisipasinya 
dengan melakukan evakuasi dini,” 
pungkasnya.  pra

Puluhan Personel BPBD Tangsel
Bantu Bersihkan Puing-puing Gempa

PEMBUATAN PERAHU TRADISIONAL
Pekerja menyelesaikan pembuatan perahu 
tradisional di Kampung Kendang, Margaluyu, 
Serang, Banten, Selasa (18/1). Menurut pemilik 
usaha pembuatan perahu tradisional berba-
han kayu dengan bobot 10 GT bisa diselesaikan 
sekitar 2 bulan dengan harga Rp43 juta sedang 
ukuran 30 GT memerlukan waktu pembuatan 
6-7 bulan dengan harga Rp80 juta. 
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TANGERANG (IM)-  
Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Kementerian Sosial (Kemen-
sos) seharusnya dapat dinikmati 
oleh warga tidak mampu atau 
miskin. Namun demikian, hal 
tersebut tak terjadi di Kelurahan 
Panunggangan Barat, Kecamatan 
Cibodas, Kota Tangerang.Lanta-
ran, banyak warga miskin yang 
tak mendapat Bansos baik yang 
berbentuk sembako atau uang 
tunai. Penyaluran bansos dari 
Kemensos yakni Bantuan Sosial 
Tunai (BST), Bantuan Pangan 
Non Tunai (BPNT), dan Pro-
gram Keluarga Harapan (PKH) 
disinyalir tak merata.

Sainah, salah satu warga di 
RT2/7, mengaku tak mendapat 
tiga jenis Bansos tersebut. 
Padahal dirinya merupakan 
masyarakat miskin. “Saya eng-
gak dapet. Cuma pernah dapet 
yang bantuan Korona itu (BST) 
tapi sekarang enggak pernah,” 
ujarnya saat ditemui di rumahn-
ya, Selasa (18/1).

Sainah mengaku, untuk 
bertahan hidup dirinya hanya 
mengandalkan pendapatan suami 
yang bekerja sebagai pedagang 
kopi saja. Kendati, ketika para 
Tenaga Kesejahteraan Sosial Ke-
camatan (TKSK), Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) mulai meny-
alurkan Bansos, wanita 62 tahun 
ini hanya gigit jari. Padahal, Sainah 
sempat diminta menyerahkan data 
seperti KTP dan Kartu Keluarga 
untuk mendapatkan Bansos itu. 
“PSM sudah beberapa kali ke sini 
(ke rumahnya ) minta data KK 
dan KTP. Tapi kita tetap enggak 
dapet,” katanya.

Sainah pun sempat bertanya 
terkait hal ini. Dirinya pun diminta 
untuk pergi ke Bank BNI guna 
mencairkan Bansos tunai. Na-
mun, ketika di Bank Sainah yang 
saat itu diwakili oleh suaminya 
tak mendapat apa-apa. “Kata 
pegawainya (PSM) ‘Bapak datang 
aja ke BNI, terus si bapak datang’ 
mana ngantre 100 orang, terus 

kata orang bank ‘bapak ini enggak 
didata di kelurahan, bapak suruh 
siapa kesini’,” kata Sainah.

Sainah pun geram dan 
hanya dapat mengelus dada 
saja. Dirinya merasa ditipu. 
“Terus data yang saya kasih itu 
mau diapain,” imbuhnya.

Sainah semakin sedih ke-
tika ada orang dengan ekonomi 
mampu mendapat Bansos Se-
mentara dia tidak. “Yang punya 
mobil, yang gajinya gede2, pada 
dapet, kita kan ngeliat bininya 
pada ngambil beras. Sedih 
sendiri ,mereka yang gajinya 
gede dapet kok kita yang gini 
kok engga dapet,” katanya.

Hal senada diungkapkan 
oleh warga lainnya Ateng. Ateng 
yang bekerja sebagai pemulung 
ini pun juga tak mendapat ban-
tuan tersebut. “Katanya sudah 
didata semua, mana saya enggak 
dapet apa apa. Saya kerja mulung 
enggak dikasih apa apa,” katanya.

Dirinya pun juga mempertan-
yakan kepada PSM yakni Rumi. 
“Saya datangi yang pengurus Bu 
Rumi kata dia sudah didata, tapi 
kok enggak ada,” imbuhnya.

Salah satu warga yang tak 
ingin disebutkan namanya men-
gatakan penyaluran Bansos 
di wilayahnya ini memang tak 
merata dan dinilai pilih kasih. 
Ketimpangan itu terlihat ketika 
warga dengan ekonomi mampu 
mendapatkan Bansos. “Saya 
udah ajuin mereka (Sainah 
dan Ateng) untuk mendapat 
Bansos, eh malah saya yang di-
tawarin. Aneh banget,” katanya.

Dirinya pun menduga ada 
permainan yang dilakukan oleh 
para PSM dan TKSK Kecamatan 
Cibodas. Pasalnya, banyak pula 
warga yang mengeluh soal keti-
daksesuaian Bansos yang didapat. 
“Enggak sesuai Sembako yang 
didapet. Terus juga saat pemba-
gian itu bansosnya sering kurang. 
Harusnya kan pas, karena warga 
sudah gesek kartu tiga hari sebelum 
penyaluran,” katanya.  pp

Pembagian Bansos di Cibodas
Tangerang Tidak Merata 

PELUNCURAN APLIKASI DIGITAL PALANGKARAYA KREATIF
Warga menunjukkan aplikasi Digipark (Digital Palangkaraya Kreatif) di 
Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (18/1). Pemerintah Kota Palangka-
raya meluncurkan aplikasi Digipark tersebut bertujuan untuk mendukung 
implementasi digitalisasi transaksi dan mewujudkan program menjadikan 
kota itu sebagai smart city sekaligus mengembangkan pemasaran yang lebih 
luas terhadap industri kreatif UMKM, pariwisata, serta perbankan. 
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BPBD Diminta Optimalkan Sosialisasi
 Mitigasi Bencana di Pesisir Banten

LEBAK (IM)- Akademisi 
dari Sekolah Tinggi Agama 
Islam (STAI) Latansa Mashiro 
Rangkasbitung, Mochamad 
Husen mengatakan Badan 
Penanggulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) harus mengop-
timalkan sosialisasi mitigasi 
bencana di pesisir Selat Sunda 
Banten guna mengurangi risiko 
kebencanaan.

 “Pesisir Selat Sunda Bant-
en baik utara maupun selatan 
merupakan daerah rawan ben-
cana gempa dan tsunami,” 
kata Mochamad Husen saat 
dihubungi di Lebak, Banten, 
Selasa (18/1).

BPBD provinsi dan ka-
bupaten harus lebih mengop-
timalkan sosialisasi dan edu-
kasi mitigasi bencana agar ma-
syarakat pesisir Banten dapat 
mengetahui dan melakukan 
antisipasi dengan upaya peny-
elamatan jika sewaktu-waktu 
terjadi gempa dan tsunami.

Meski tidak mengetahui 
kapan gempa dan tsunami 
itu terjadi, namun masyarakat 
pesisir Banten harus memiliki 
pengetahuan tentang mitigasi 
guna mengurangi risiko ke-
bencanaan.

“Bila masyarakat pesisir 
Banten itu memahami mitigasi 

kemungkinan besar mereka 
bisa menyelamatkan diri dari 
ancaman gempa dan tsunami,” 
kata dosen Pendidikan Agama 
Islam itu.

Menur u t  d i a ,  BPBD 
juga harus menyiapkan jalur 
evakuasi untuk mencapai tem-
pat perlindungan dari bencana 
alam baik perbukitan dan pegu-
nungan maupun gedung selter.

 BPBD juga perlu mema-
sang rambu evakuasi dan mem-
bangun tempat evakuasi serta 
melakukan kegiatan simulasi 
secara berkala.

Menurut dia, jika terjadi 
gempa besar dengan potensi 
peringatan dini tsunami yang 
disiarkan BMKG maka dalam 
beberapa menit masyarakat 
pesisir bisa melakukan langkah 
penyelamatan. BMKG, kata 
dia, juga harus memasang sirine 
tanda potensi tsunami di pesisir 
pantai untuk peringatan dini. 

 “Saya yakin melalui keg-
iatan itu dipastikan tidak ban-
yak korban jiwa,” kata Mantan 
Anggota DPRD Lebak itu.

Kepala Pelaksana BPBD 
Kabupaten Lebak, Febby Rizky 
Pratama mengatakan, pihaknya 
hingga kini mengoptimalkan 
sosialisasi dan edukasi mitigasi 
bencana khususnya di pesisir 

pantai selatan yang masuk kat-
egori daerah dengan potensi 
gempa tektonik dan tsunami.

Kegiatan mitigasi itu untuk 
meningkatkan pemahaman dan 
pengetahuan untuk penyela-
matan diri dari terjangan ben-
cana tsunami yang berpotensi di 
pesisir Kecamatan Wanasalam, 
Malimping, Cihara, Panggaran-
gan, Bayah dan Cilograng.

BPBD Lebak juga mem-
bangun jalur - jalur evakuasi 
untuk penyelamatan masyara-
kat dari bencana alam itu.

“Kami melakukan kegiatan 
sosialisasi mitigasi dan mem-
bangun jalur evakuasi untuk 
mengurangi risiko kebenca-
naan, “ kata Febby.

Berdasarkan catatan se-
jarah gempa dan tsunami di 
wilayah Selat Sunda terjadi 
pada 1722, kemudian pada 
1852, serta pada 1958, yang 
semua disebabkan gempa.

 Kemudian, Tsunami yang 
berkaitan dengan erupsi Gu-
nung Krakatau berdasarkan 
catatan sejarah terjadi pada 416 
tahun silam, kemudian pada 
1883, 1928, serta 2018.

Selain itu tsunami yang ter-
jadi pada tahun 1851, 1883 dan 
1889 dipicu aktivitas longsoran 
Krakatau.  pra

Untuk menghadapi lonjakan kasus ini, 
Dinkes Kota Tangerang sudah meny-
iapkan sarana prasarana di RSUD Kota 
Tangerang. Dini Anggraeini berharap 
kasur khusus pasien Covid-19 yang dise-
diakan cukup untuk menampung para 
pasien. “Semoga enggak melebihi dari 
fasilitas kesehatan yang ada di Kota 
Tangerang. Mudah-mudahan jangan sam-
pai kayak tahun lalu,” katanya.

TANGERANG (IM)- Palang 
Merah Indonesia (PMI) Kota 
Tangerang menyediakan layanan 
vaksinasi booster bagi lanjut usia 
(lansia) setiap akhir pekan. Sunti-
kan booster bisa diperoleh tanpa 
menggunakan KTP domisili dan 
mendaftar secara langsung di lokasi.

Ketua PMI Kota Tangerang, 
Oman Jumansyah mengatakan 
vaksinasi booster bagi lansia ini 
sudah dibuka sejak pekan lalu yang 
dilaksanakan hari Sabtu dan Min-
ggu. Vaksinasi dimulai pukul 09.00 
WIB hingga 16.00 WIB di Markas 
PMI, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 
15 Sukarasa, Kota Tangerang. “Jadi 
bagi masyarakat, khususnya yang 
sudah berusia 60 tahun ke atas dan 
telah melaksanakan vaksinasi per-
tama dan kedua serta memenuhi 
syarat, maka bisa mendapatkan 
vaksinasi ketiga di PMI dengan 
daftar secara langsung pada akhir 
pekan,” katanya, Selasa (18/1).

Ia mengatakan digelarnya vak-
sinasi booster bagi lansia oleh PMI 
adalah untuk membantu percepatan 

capaian target yang dicanangkan 
Pemkot Tangerang serta memu-
dahkan warga memilih sentra vaksin 
yang terdekat. Adapun jenis vaksin 
yang digunakan adalah Sinovac dan 
Pfi zer. PMI juga membuka kegiatan 
vaksinasi bagi warga untuk sunti-
kan pertama maupun dosis kedua. 
Selain itu ada juga layanan vaksinasi 
bagi anak-anak usia 6-11 tahun untuk 
dosis pertama dan kedua. Pada akhir 
pekan lalu, PMI Kota Tangerang telah 
memvaksin 1.241 orang untuk dosis 
pertama hingga ketiga. “Silakan datang 
ke PMI karena tersedia layanan vaksi-
nasi,” terang Oman.

Kepala Dinas Kesehatan Kota 
Tangerang, Dini Anggraeni men-
gatakan sentra vaksinasi yang 
dibuka PMI merupakan hasil kerja 
sama dalam memudahkan warga 
menjangkau lokasi vaksin. Dinkes 
juga membuka sentra vaksin lain-
nya seperti di puskesmas dan 
RSUD. Warga yang belum divaksin 
diharapkan segera mendatangi sen-
tra vaksin sebagai upaya menekan 
penyebaran Covid-19.  pp

PMI Tangerang Sediakan Layanan
Vaksinasi Booster Setiap Akhir Pekan

PANDEGLANG (IM)- 
Jumlah rumah warga yang rusak 
akibat gempa dengan magni-
tudo 6,6 pada 14 Januari 2022 di 
Kabupaten Pandeglang, Provin-
si Banten, bertambah menjadi 
2.423 unit dari sebelumnya 
2.224 unit menurut data Badan 
Penanggulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) setempat. Menurut 
data BPBD, gempa menyebab-
kan 362 rumah rusak berat, 526 
rumah rusak sedang, dan 1.535 
rumah rusak ringan di 171 desa 
yang tersebar di 30 kecamatan di 
Kabupaten Pandeglang.

Kepala BPBD Pandeglang, 
Girgi Jantoro di Pandeglang, 
Selasa (18/1), mengatakan bahwa 
gempa juga menyebabkan keru-
sakan 43 gedung sekolah, 16 
puskesmas, empat kantor desa, 
15 masjid, dan tiga tempat usaha. 
Kerusakan rumah dan bangu-
nan fasilitas umum terjadi di 
desa-desa di wilayah Kecamatan 
Sumur, Panimbang, Cikeusik, 

Cimanggu, Mandalawangi, Ciba-
liung, Sukaresmi, Munjul, Carita, 
Angsana, Pagelaran, Jiput, Sa-
keti, Bojong, Cigeulis, Cibaliung, 
Banjar, Sobang, Majasari, Menes, 
Pulosari, Cisata,Labuan, Cibi-
tung, Cimanuk, Cikeudal, Picung, 
Cipeucang, Patia, dan Kaduhejo.

Di antara rumah warga yang 
rusak akibat gempa ada rumah 
Darsih, warga Desa Kertamukti, 
Kecamatan Sumur. Darsih dind-
ing rumahnya sebagian retak aki-
bat gempa sehingga dia bersama 
tiga anaknya untuk sementara 
mengungsi di rumah kerabat.

“Kami lebih baik tinggal 
di rumah kerabat dulu sebelum 
diperbaiki, karena khawatir 
roboh,” kata Darsih.

Girgi mengatakan bahwa 
BPBD akan mendata rumah 
warga yang rusak akibat gempa 
serta mengusulkan pengaloka-
sian bantuan untuk memper-
baiki kerusakan rumah warga 
ke pemerintah.  pra

Rumah Warga Rusak Akibat Gempa
di Pandeglang Bertambah Jadi 2.423


