
Korban Gempa Pandeglang Butuh
Bantuan Perbaikan Rumah

PANDEGLANG (IM)- 
Beberapa warga yang rumahn-
ya rusak akibat gempa bumi 
dengan magnitudo 6,6 pada 
14 Januari 2022 di Kabupaten 
Pandeglang, Provinsi Banten, 
mengharapkan bantuan dari 
pemerintah untuk memper-

baiki rumah mereka.
Kusni, warga Desa Ker-

tamukti di Kecamatan Sumur, 
Kabupaten Pandeglang, Rabu 
(19/1) mengatakan bahwa 
bagian depan rumahnya ro-
boh akibat gempa namun dia 
tidak punya cukup uang untuk 

memperbaikinya.
Kusni tidak berani menem-

pati rumahnya karena khawatir 
akan roboh. Dia mengajak ke-
luarganya mengungsi ke rumah 
orang tuanya untuk sementara 
waktu. “Kami bersama kelu-
arga untuk sementara tinggal 
bersama orang tua,” katanya.

Sementara Eni, warga Ke-
camatan Sumur yang lain, 
bangunan rumahnya miring 
dan dindingnya retak akibat 
gempa. Eni dan keluarganya 
untuk sementara mengungsi 
ke rumah kerabat.

“Kami khawatir rumahnya 
kalau diterpa angin kencang 
roboh,” kata Eni, berharap 
pemerintah segera mengucur-
kan bantuan untuk memper-

baiki rumahnya yang rusak 
akibat gempa.

Sekretaris Camat Sumur, 
Amsor mengatakan bahwa 
di wilayah Kecamatan Su-
mur gempa menyebabkan 53 
rumah rusak berat, 134 rumah 
rusak sedang, dan 272 rumah 
rusak ringan. Ia mengatakan 
bahwa warga yang rumahnya 
rusak akibat gempa untuk se-
mentara mengungsi di rumah 
keluarga atau kerabat.

Kepala Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Pandeglang, Girgi Jan-
toro mengatakan gempa bumi 
telah menyebabkan kerusakan 
2.423 rumah, 43 sekolah, 16 
puskesmas, empat kantor desa, 
15 masjid, dan tiga tempat 

usaha di 171 desa di 30 keca-
matan di Pandeglang.

Kerusakan rumah dan 
bangunan terjadi di wilayah 
Kecamatan Sumur, Panim-
bang, Cikeusik, Cimanggu, 
Mandalawangi, Cibaliung, 
Sukaresmi, Munjul, Carita, 
Angsana, Pagelaran, Jiput, 
Saketi, Bojong, Cigeulis, Ci-
baliung, Banjar, Sobang, Ma-
jasari, Menes, Pulosari, Cisata, 
Labuan, Cibitung, Cimanuk, 
Cikeudal, Picung, Cipeucang, 
Patia, dan Kaduhejo.

Girgi mengatakan bahwa 
pemerintah akan memberikan 
bantuan kepada warga yang 
rumahnya rusak akibat gempa 
setelah melakukan pendataan 
dan verifi kasi data.  pra

STASIUN PONDOK RANJI BARU SEGERA BEROPERASI
Pekerja menyelesaikan pembangunan pintu utama di Stasiun Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu 
(19/1). Stasiun Pondok Ranji yang dalam tahap revitalisasi tersebut nantinya akan mampu menampung 14 ribu penumpang 
commuter line per hari dan segera dioperasikan untuk umum. 
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TANGERANG (IM)- 
Sejumlah kawasan di Keca-
matan Benda, Kota Tangerang, 
Banten terendam banjir, Rabu 
(19/1) pagi. Ketinggian air 
mencapai 50 sentimeter. Hal 
tersebut terekam kamera warga 
dan dibagikan di media sosial.

Dalam video di akun In-
stagram @infotangerangkota 
salah satu yang terdampak 
adalah Jalan Husein Sas-
tranegara.

Menurut Wakil Wali Kota 
Tangerang, Sachrudin, diduga 
banjir akibat luapan saluran air 
yang ada di bawah jalan tol. 
Namun, saat ini banjir sudah 
teratasi, dan telah berangsur 
surut. “Penyebabnya akibat 
saluran air yang berada di 
bawah Tol JORR II tak mema-
dai. Akibatnya, air meluap ke 
jalan dan permukiman warga,” 
ujarnya.

Pihak Pemkot Tangerang 
sebenarnya sudah menyampai-
kan pemberitahuan mengenai 
kondisi saluran air di bawah 
Tol JORR II kepada PT Jasa-
marga Kunciran Cengkareng 
(JKC) selaku pengelola sejak 
tiga bulan lalu melalui surat 
resmi. Akan tetapi belum ada 
respon, meskipun dampaknya 
bisa menyebabkan banjir sep-
erti yang terjadi hari ini.

“Kita harap PT JKC bisa 
melakukan penanganan yang 
masuk dalam areanya dengan 
membuat saluran air lebih 
besar lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Camat 
Benda, Achmad Suhaely me-
ngatakan, hasil pemeriksaan 

yang dilakukan menunjukkan 
bahwa memang ada perma-
salahan di saluran air yang 
berada di bawah tol JORR 
II. Saluran air tidak berjalan 
lancar karena kondisinya 
yang kecil dan adanya sum-
batan. “Jadinya, aliran air 
ini tersumbat karena kondisi 
saluran air di bawah tol itu 
kecil, sehingga ketika hujan 
dengan insensitas tinggi, ter-
jadi luapan,” ujarnya.

Suhaely menambahkan, 
pada Oktober 2021, pihak PT 
JKC telah melakukan survei 
bersama Dinas PUPR dan 
Bappeda untuk mengatasi 
saluran air tersebut. Namun 
hingga saat ini belum ada 
tindakan lebih lanjut, dan 
akibatnya setiap hujan dengan 
insensitas tinggi, terjadi genan-
gan di bawah Tol JORR II yang 
menghambat lalu lintas.

“Kami sudah sampaikan 
kepada kepada pihak JORR, 
namun baru survey dan belum 
ada penanganan lanjutan,” 
lanjutnya.

Diketahui, ada 18 titik di 
Kecamatan Benda yang terse-
bar di empat kelurahan yaitu di 
wilayah Belendung, Jurumudi 
Baru, Jurumudi dan Benda 
yang terdampak genangan 
dengan ketinggian mulai dari 
20 hingga 60 sentimeter, akibat 
luapan dari saluran air yang 
berada di bawah tol JORR II 
tersebut.

“Kami catat ada 18 titik 
yang terdampak dari luapan air 
akibat saluran air ini,” katanya. 

 pp

Banjir di Tangerang Diduga Akibat
Saluran Air Tol JORR Meluap
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SERANG (IM)- Aktor dan 
presenter Raffi  Ahmad bersama 
tim RANS, menemui Gubernur 
Banten, Wahidin Halim (WH). 
Raffi menyatakan tertarik dan 
siap berkolaborasi dengan Pem-
prov Banten dalam mengelola 
Banten International Stadium 
(BIS) atau kawasan Sport Center 
Provinsi Banten di Kota Serang.

Menurut Raffi , RANS siap 
mengembangkan kawasan seki-
tar BIS untuk bidang olahraga, 
pendidikan, pariwisata, ekonomi 
kreatif, gaya hidup, dan hiburan.

Wahidin merespons positif  
kunjungan Raffi  tersebut. “Saya 
senang sekali. Baru saja menden-
garkan paparan rencana-rencana 
RANS. Yang saya harapkan 
bahwa Provinsi Banten harus 
ada perubahan,” kata Wahidin 
usai menerima kunjungan Rafi  di 
Tangerang, Rabu (19/1).

Wahid in menuturkan, 
dalam pertemuan dibicarakan 
tentang stadion, kuliner, dan 
bermacam-macam hal lainnya. 
“RANS memang luar biasa, ber-
sinergi untuk kemajuan Provinsi 

Banten,” ucap Wahidin.
Sedangkan Raffi mengaku 

bangga bahwa sebentar lagi 
Provinsi Banten di bawah kepe-
mimpinan Gubernur Wahidin 
Halim akan memiliki Banten In-
ternational Stadium yang bertaraf  
internasional. “Kita juga ingin 
memajukan daerah-daerah yang 
sedang berkembang, khususnya 
Provinsi Banten,” tutur Raffi .

Raffi mengatakan, sudah 
seharusnya masyarakat Banten 
bangga, karena Provinsi Banten 
punya Banten International Stadi-
um yang berstandar internasional. 
Pembangunan Banten Interna-
tional Stadium ditargetkan selesai 
pada akhir Maret 2022. Saat ini 
atap, sound system, lampu, serta 
papan skor sudah terpasang. Se-
dangkan untuk kursi tribun dalam 
proses penyelesaian pemasangan. 
BIS merupakan stadion sepakbola 
pertama di Provinsi Banten yang 
berstandar FIFA. Stadion ini berdiri 
di atas lahan seluas 60 hektare di 
Kawasan Sport Center, Kelurahan 
Kemanisan, Kecamatan Curug, 
Kota Serang.  pra

Ingin Kelola Banten International Stadium,
Raffi  Ahmad Temui Wahidin Halim 

PANDEGLANG (IM)- 
Gelaran Bupati Cup di Pan-
deglang, Banten yang sempat 
membuat geger gegara amplop 
hadiah Rp 95 ribu kembali ber-
buntut panjang. Pasalnya, satu 
pejabat Pemkab Pandeglang 
kini dibebastugaskan atau non-
job dari jabatannya.

Informasi yang dihimpun, 
pejabat tersebut yakni Ahmad 
Jubaedi. Sebelum dibebastugas-
kan, ia dulunya menjabat Kasi 
Pembibitan dan Prestasi Olah-
raga Dispora Pandeglang (Kini 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga atau Disparpora). 
Ahmad juga diketahui menjadi 
penanggung jawab gelaran Bu-
pati Cup yang memicu polemik 
tersebut.

“Iyah, sanksinya sudah dis-
ampaikan. Iyah (nonjob),” kata 
Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Pande-
glang, M. Amri kepada wartawan 
saat ditemui usai pelantikan 
pejabat eselon III di Pendopo 
Pandeglang, Rabu (19/1).

Selain dibebastugaskan, 

Ahmad turut mendapat sanksi 
penurun satu tingkat dari pan-
gkatnya semula sebagai eselon 
III. Namanya juga tak tercan-
tum dalam acara pelantikan 204 
pejabat tersebut.

“Pangkatnya juga turun 
satu tingkat. Tapi untuk Pak 
Bedi (Ahmad Jubaedi), saya 
belum lihat lagi dia dipindahkan 
ke mana nanti,” ungkapnya.

Eks Kadispora Jadi Sekdis
Pada prosesi pelantikan 

pejabat eselon III itu, Pemkab 
Pandeglang turut melantik eks 
Kadispora, Dadan Saladin yang 
ikut terseret dalam polemik 
Bupati Cup. Dadan kini men-
jabat sebagai Sekretaris Dinas 
Perhubungan usai diturunkan 
pangkatnya dari eselon IIB 
menjadi eselon IIIA.

“Beliau (Dadan) kan sudah 
mendapatkan hukuman disiplin 
penurunan satu tingkat dari 
jabatannya selama satu ta-
hun. Artinya, jabatannya kadis 
sekarang turun menjadi sekdis,” 
pungkasnya.  pra

Penanggung Jawab Bupati Cup
Pandeglang Dibebastugaskan

BANJIR DI TANGERANG
Seorang warga beraktivitas di rumahnya yang terendam banjir di kawasan 
Benda, Kota Tangerang, Banten, Rabu (19/1). Banjir tersebut terjadi karena 
buruknya drainase di kawasan itu serta tingginya instensitas hujan pada 
Selasa (18/1) siang. 
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Pemkab Tangerang Habiskan Rp50 Miliar
untuk Pembebasan Lahan Proyek RSUD

TANGERANG (IM)- 
Pemer in t ah  K abupa t en 
Tangerang, Provinsi Banten telah 
menghabiskan dana sebesar Rp45 
miliar untuk pembebasan lahan 
seluas 4,9 hektare dalam proyek 
pembangunan Rumah Sakit Dae-
rah (RSUD) tipe C di kelurahan 
Tigaraksa, Tangerang.

“Kami telah melakukan 
pembebasan lahan yang dipe-
runtukan RSUD Tigaraksa sel-
uas 4,9 Hektare dengan angga-
ran Rp45 sampai Rp50 miliar,” 
kata Kepala Bidang Pertanahan 
dan Pemakamanpada Dinas 
Perkim, Dadan Darmawan di 
Tangerang, kemarin.

Ia mengatakan, saat ini 
proyek pembangunan RSUD 
Tigaraksa tersebut sudah ber-
jalan pada tahapan pemerataan 
tanah, dengan target peny-
elesaian sampai Februari 2022 

mendatang.
“Pemerataan tanah yang 

disiapkan untuk RSUD Tiga-
raksa ini dilakukan pada bulan 
Oktober 2021 lalu,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Di-
nas Kesehatan Kabupaten 
Tangerang, Muckhlis menam-
bahkan kemungkinan di bulan 
Febuari 2022 sudah dilakukan 
lelang pembangunan gedung 
dan pada bulan April 2022 akan 
mulai dilakukan pembangunan.

Selain itu, dalam pemban-
gunan itu juga kemungkinan 
akan dilakukan secara bertahap. 
Pasalnya, anggaran yang tersedia 
masih terbatas. “Rencananya RS 
akan dibangun dengan Tipe C. 
Mungkin pembangunan akan di-
lakukan secara bertahap, karena 
membutuhkan anggaran yang 
cukup besar, sekitar Rp 200 
Miliar, agar RSUD siap berop-

erasi,” katanya.
Ia menjelaskan, fasilitas 

yang akan diberikan di awal 
merupakan pelayanan utama 
terlebih dahulu. Di antaranya 
seperti pelayanan penyakit 
kulit, poli mata, kebidanan, dan 
jiwa dengan berdasarkan PP 
Nomor 47 Tahun 2021 Ten-
tang Penyelenggaraan Rumah 
Sakit untuk tipe C kapasitas 
kamar tidur sekitar 200 dan 
akan dilengkapi dengan 3 ka-
mar untuk operasi.

“Tenaga medis yang dibu-
tuhkan tentunya nanti, SDM yang 
sangat berkompeten. Untuk kapan 
mulai operasionalnya mungkin 
ditentukan berdasarkan anggaran, 
kalau tersedia, kemungkinan akan 
cepat. Tetapi saat ini kan kondisinya 
pasca Covid-19 Jadi pembangunan 
juga disesuaikan dengan anggaran 
saja,” kata dia.  pp

350 KK Terdampak Banjir
di Pakuhaji Tangerang

 TANGERANG (IM)- 
Intensitas hujan yang tinggi me-
nyebabkan banjir di Kampung 
Sungai Turi, Desa Laksana, Ke-
camatan Pakuhaji, Kabupaten 
Tangerang, Banten. Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Tangerang 
mencatat ada ratusan kepala 
keluarga (KK) yang terdampak 
bencana alam tersebut, Rabu 
(19/1). “Laporan sementara 
pos Pakuhaji, bencana banjir 

di Kampung Sungai Turi, Desa 
Laksana, Kecamatan Pakuhaji 
yang terdampak 350 KK,” ujar 
Kepala Bidang Kedaruratan 
dan Logistik BPBD Kabupaten 
Tangerang Abdul Munir.

Munir menerangkan, banjir 
yang terjadi di kawasan terse-
but ketinggian airnya hampir 
1 meter. “Ketinggian air 50 
sampai 80 sentimeter (cm),” 
tuturnya. Menurut penutur-
annya, peristiwa banjir yang 

terjadi di kawasan tersebut 
terjadi lantaran curah hujan 
yang tinggi. Di samping itu 
juga adanya kiriman air yang 
berlimpah dari kawasan Bogor.

“Penyebab banjir, tinggin-
ya curah hujan dan kiriman air 
dari Bogor, limpasan dari Sun-
gai Cisadane yang menyebab-
kan banjir di Kampung Sungai 
Turi. Itupun cepat surut kalau 
curah hujan sudah berhenti,” 
terang Munir.  pp

Di wilayah Kecamatan Sumur, gempa 
menyebabkan 53 rumah rusak berat, 134 
rumah rusak sedang, dan 272 rumah ru-
sak ringan. Warga yang rumahnya rusak 
akibat gempa,  untuk sementara me-
ngungsi di rumah keluarga atau kerabat.

TANGERANG (IM)- 
Seorang wanita tanpa identitas 
ditemukan tewas di sebuah 
bale bamboo, Kampung Su-
lang, gedung kosong RT 05/ 
RW 04, Kecamatan Sepatan, 
Kabupaten Tangerang. Ironis-
nya, wanita tersebut mening-
galkan dua orang anak kecil.

Kasubag Humas Polres 
Metro  Tangerang  Kota , 
Kompol Abdul Rachim men-
gatakan, penemuan jenazah 
ini bermula saat warga curiga 
mendengar dan melihat dua 
anak kecil yang bernama 
Juan (3) dan Lola (5) tak ber-
henti menangis. ”Jadi saksi 
mendengar ke dua anak ini 
menangis dan berkata ‘ma-

mah tidak bergerak’,” kata 
Abdul Rachim, Rabu (19/1).

Sementara saat ditemukan, 
jenazah wanita tersebut dalam 
keadaan posisi miring ke kiri. 
Dari hal ini, saksi melaporkan 
hal ini ke Polsek Sepatan.

Abdul Rachim menutur-
kan tidak ditemukan tanda-
tanda kekerasan pada fisik 
jenazah korban. Namun, di-
duga tewasnya korban karena 
sakit. Sedangkan untuk kedua 
anak kecil tersebut kini sudah 
diamankan di Polsek Sepatan. 
”Dua orang anaknya kami 
amankan di Polsek Sepatan, 
karena setelah dicek Ms.X ini 
sudah tidak bernyawa,” jelas-
nya.  pp

Wanita Ditemukan Tewas,
Tinggalkan 2 Bocah di Tangerang

CILEGON (IM)- Ruas 
Jalan Cilegon-Pasauran te-
patnya di Kecamatan Ciwan-
dan, Kota Cilegon, Provinsi 
Banten saat ini kondisinya 
memprihatinkan. Selain kodi-
si jalan sempit dan krodit, 
drainase di jalan tersebut 
kerap menimbulkan banjir 
hingga menutupi jalan.

Ketua Pengurus Besar 
(PB) Al Khairiyah, H Ali Mu-
jahidin mengatakan kondisi 
jalan sangat perlu perbaikan 
dan diperluas oleh Kement-
erian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). 
Sehingga memperlancar ak-
ses lalu lintas di jalan menuju 
kawasan wisata dan kawasan 
Industri. “Sebaiknya segera 
dapat disikapi oleh pemer-
intah pusat melalui Kemen-
terian PUPR RI karena jalan 
tersebut merupakan tang-
gung jawab dan kewenangan 
Kemetrian PUPR atas pen-
gelolaannya. Kementerian 
PUPR semoga segera menata 
dan menyesuaikan dengan 
jumlah aktifitas kendaraan 
berat yang melintas. Selain 
itu jalur Ciwandan sampai 
Pasauran juga merupakan 
jalur wisata dimana pada hari 
Sabtu dan Minggu dan hari 
tertentu tingkat kemacetan-
nya cukup parah,” kata H Ali 
Mujahidin, Rabu (19/2).

Tidak hanya itu, jalan 
tersebut, ungkap Ali Muja-
hidin, kerap menimbulkan 

banjir saat musim hujan. Hal 
ini disebabkan drainase yang 
terganggu sehingga air hujan 
tidak cepat surut.  “Jalanan 
sering tergenang, padahal 
jalan Ciwandan yang meru-
pakan jalan nasional ini akses 
strategis menuju Kawasan 
Industri Strategis Nasional, 
dan juga kawasan wisata 
Anyer - Carita yang harusnya 
tertata dengan baik,” kata dia.

Untuk itu,  kata Pria yang 
akrab disapa H Mumu ini, Jalan 
Ciwandan menjadi salah satu 
urat nandi ekonomi nasional di 
Kota Cilegon. Sehingga, akses 
jalan menuju kawasan yang 
menjadi kepentingan sumber 
pendapatan negara ini harus 
disesuaikan.

“Kondisi jalan harus leb-
ar, karena terdapat kawasan 
Industri seperti KS Posco, 
Pelabuhan Pelindo, Pelabuhan 
KBS, PT Chandra Asri, dan 
PT Asahimas Chemical (ASC) 
yang tentunya membutuh ak-
ses jalan yang luas,” pintanya.

Di lokasi berbeda, Wakil 
Ketua Taruna Siaga Bencana 
(Tagana) Banten, Dadan Sury-
ana membenarkan, daerah 
Ciwandan merupakan salah 
satu titik rawan banjir yang 
salah satunya disebabkan oleh 
drainase yang buruk. “Revital-
isasi drainase harus diperbaiki. 
Karena jika tidak diperbaiki 
wilayah tersebut (Ciwandan) 
akan terkena banjir saat musim 
penghujan,” kata Dadan.  pra

PB Al Khairiyah Minta Kementerian
PUPR Lebarkan Jalan Cilegon-Anyer

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN
KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (‘KIK’) DAN PROSPEKTUS

REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND  

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA 
SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND dengan ini mengumumkan rencana 
perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA 
SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND sehubungan dengan hal-hal 
sebagai berikut: 
a. perubahan ketentuan Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan yang 

semula “batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan 
adalah sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)” menjadi “batas 
minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan adalah sebesar 
Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)”;

b. perubahan ketentuan Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan 
yang semula “Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap transaksi” 
menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi”; 

c. perubahan ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan yang 
semula “Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah)” menjadi “Rp 100.000,- 
(seratus ribu Rupiah)”; dan

d. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Reksa Dana 
yang bersangkutan” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk 
setiap transaksi”.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai rincian perubahan ketentuan dalam KIK 
dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.
Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit 
Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY PLATINUM FUND serta 
pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 20 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


