
KASUS COVID‐19 NAIK

PTM Kembali 50% dan Fasilitas
Umum di Tangerang Ditutup

TANGERANG (IM)- 
Kasus Covid-19 di Kota 
Tangerang terus meningkat 
sejak 10 Januari 2022. Hal itu 

membuat Pemkot Tangerang 
akan mengubah kembali pola 
Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) menjadi 50%.

“PTM 100% saat ini akan 
kembali menjadi 50%. Untuk 
mencegah terjadinya penularan 
kasus Covid-19 di lingkungan 
sekolah,” ungkap Wali Kota 
Tangerang, Arief  R Wisman-
syah, pada Jumat (21/1). Arief  
menuturkan, Pemkot Tangerang 
juga kembali memberlakukan pola 
kerja dengan sistem Work From 
Home (WFH) dan Work From 
Offi ce (WFO) di instansi pemer-
intah, serta pembatasan hingga 
penutupan sementara fasilitas 
umum milik pemerintah daerah.

“Mulai Senin agar kepala 
OPD mengatur pegawainya 
yang WFH dan WFO hingga 
50%, kemudian taman akan 
kembali ditutup untuk semen-

tara,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Di-

nas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Tangerang, dr Dini Anggraeni 
mengatakan, berdasarkan data 
pada Rabu (19/1) tercatat ada 
293 kasus aktif, 6 pasien sem-
buh dan 1 orang meninggal. 
Hingga saat ini, berdasarkan 
hasil tracing kluster keluarga 
menjadi yang terbanyak.

“Saat ini, sama-sama kita 
ketahui kasus covid-19 var-
ian Omicron juga sudah ada 
di Kota Tangerang, dengan 
empat orang keluarga positif  
covid-19. Dengan itu, ber-
dasarkan semua angka-angka 
ini kita semua tanpa terkecuali 
dipastikan untuk tidak boleh 

lengah,” katanya.
Dini melanjutkan, berdasar-

kan asesmen situasi covid-19 
per 17 Januari Kota Tangerang 
masih pada PPKM Level 2. 
Dengan kapasistas respons se-
dang, yaitu testing di angka me-
madai, tracing di angka sedang 
dan indikator treatment diangka 
memadai. “Dengan itu, Dinkes 
akan menggenjot tracing yang 
pastinya membutuhkan kerja 
sama masyarakat. Tidak perlu 
takut dengan petugas kesehatan 
yang datang ke rumah, untuk 
melakukan tracing. Ini adalah 
langkah antisipasi cepat kita un-
tuk memutus rantai penyebaran 
virus yang lebih panjang lagi,” 
ucapnya.  pp

PENGOPERASIAN KOLAM RETENSI ANDIR
Foto udara kolam retensi Andir di Andir, Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/1). Kementerian PUPR telah 
merampungkan pembangunan kolam retensi Andir dengan luas daerah tangkapan air 149 hektar dengan dilengkapi 3 unit pompa 
berkapasitas 500 liter/detik serta mampu menampung genangan banjir luapan Sungai Citarum sebanyak 160 ribu meter kubik. 
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JAKARTA (IM)-  Men-
teri Sosial Tri Rismaharini 
membantu perbaikan akses 
pejalan kaki dari Saung Kreatif  
menuju Kampung Baduy, saat 
berkunjung ke Desa Kanekes, 
Kabupaten Lebak, Banten, 
Kamis (20/1).

Dalam keterangan tertulis 
yang diterima di Jakarta, Ju-
mat (21/1), Risma merespons 
permintaan Kepala Desa 
Kanekes, Leuwidamar, Jaro 
Saija, untuk perbaikan jalan 
tersebut agar lebih nyaman 
dilewati pengunjung, sebab 
masih berupa tanah dan licin 
saat hujan. “Berapa biayanya? 
Berapa meter itu panjangnya? 
Saya kasih sekarang bisa ya 
uangnya,” ujar Risma.

Risma memberikan uang 
tunai sebesar Rp100 juta, yang 
dipergunakan untuk perbai-
kan jalan. Selain itu, dari Ke-
menterian Sosial juga men-
gucurkan bantuan sebesar 
Rp1.001.000.000.

Rincian bantuan untuk 
pembangunan 24 rumah, 
masing-masing Rp35 juta, 
sehingga total senilai Rp840 
juta. Untuk bantuan jaminan 
hidup selama tiga bulan, 
masing-masing Rp500 ribu, 
total sebesar Rp36 juta.

Kemudian bantuan stimu-
lan perekonomian Rp25 juta 
kepada masing-masing lima ke-
lompok atau total Rp125 juta.

Selain itu, Risma juga ban-
yak berdiskusi tentang bantuan 
yang dibutuhkan untuk warga 
adat Baduy dan sejauh mana 
adat mengizinkan untuk ban-
tuan peternakan ayam, lele, 
hingga keterampilan menjahit.

Jaro Saija menyatakan bah-
wa hal tersebut tidak dibena-
rkan dalam aturan adat. Bisa 
saja warga setempat menerima 
bantuan hewan ternak, namun 
untuk dibiarkan hidup bebas, 
tidak bisa dipelihara dalam 
sistem peternakan.

Namun, katanya, bantuan 
mesin jahit bisa diberikan 
untuk Saung Kreatif  Baduy, 
sehingga Risma berencana 
memberikan pelatihan menja-
hit serta mesin-mesin jahit un-
tuk pemberdayaan warga adat.

Para tokoh Baduy, seperti 
Jaro Saija dan Mursid menyam-
paikan ucapan terima kasih ke-
pada Kementerian Sosial atas 
bantuan yang telah diberikan.

“Terima kasih atas bantuan 
ibu. Sudah jauh-jauh datang 
dari Jakarta ke kampung Baduy. 
Juga datang untuk memberikan 
bantuan,” kata Saija.  pra

Mensos Risma Bantu Perbaikan
Akses Pejalan Kaki di Baduy
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JAKARTA (IM)- Korps 
Pegawai Republik Indonesia 
(KORPRI) Kementerian Dalam 
Negeri (Kemendagri) menyal-
urkan bantuan untuk korban 
terdampak gempa di Kabupaten 
Pandeglang, Banten.

Bupati Pandeglang, Irna 
Narulita dalam keterangannya 
diterima di Jakarta, Jumat (21/1) 
mengatakan Pelaksana tugas 
(Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) 
Kemendagri, Suhajar Diantoro 
mewakili Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) menyerahkan bantu-
an ke Irna Narulita di Kediaman 
Bupati Pandeglang.

Irna Narulita mengaku 
bersyukur atas atensi KORPRI 
Kemendagri dalam aksi soli-
daritasnya untuk membantu 
korban terdampak bencana. 
“Saya Bupati Pandeglang, san-
gat bersyukur sekali Bapak Plt 
Sekjen Kemendagri dengan 
seluruh jajaran datang ke tem-
pat kami untuk memberikan 
bantuan (untuk) korban pasca-
gempa pada tanggal 14 Januari. 
Saya sangat terharu dan mem-
berikan apresiasi yang sangat 

tinggi,” kata Irna. 
Ia pun berjanji bantuan 

yang diberikan sebesar Rp100 
juta itu pun akan segera dis-
alurkan kepada masyarakat 
yang terdampak musibah 
gempa bermagnitudo 6,6 itu.

“Bantuan Rp100 juta ini 
akan kami distribusikan ke-
pada masyarakat yang ter-
dampak gempa, yang berhak 
mendapatkan,” kata dia.

Irna pun berharap ke 
depan wilayahnya dapat ter-
bebas dari bencana yang 
mengancam keselamatan dan 
merugikan masyarakat, baik 
secara moril maupun materiil.

Dalam kesempatan terse-
but, Irna didampingi oleh ang-
gota Komisi III DPR RI Ach-
mad Dimyati Natakusumah 
dan para pejabat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pan-
deglang. Adapun, sumbangan 
tersebut merupakan bentuk 
rasa empati dan solidaritas 
dari pegawai Kemendagri 
pada masyarakat yang tert-
impa musibah gempa bumi di 
Kabupaten Pandeglang.  gul

KORPRI Kemendagri Salurkan Bantuan
Peduli Gempa Kabupaten Pandeglang

INOVASI PERAJIN TAS HIAS
Perajin membuat tas hias dengan teknik “de-
coupage” bergambar wayang untuk dikirim 
ke berbagai kota, di rumah produksi Fianoel 
Decoupage, Malang, Jawa Timur, Jumat (21/1). 
Perajin tas hias setempat berupaya meningkat-
kan penjualan dengan menggenjot pemasaran 
di pasar digital serta berinovasi dengan kreasi 
lukis tangan dan teknik decoupage tersebut. 
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TANGERANG (IM)- 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang mengumumkan 
warga terpapar Covid-19 var-
ian Omicron bertambah 1 
orang menjadi 5 orang. Hal 
ini disampaikan oleh Wali 
Kota Tangerang, Arief  R 
Wismansyah saat melakukan 
konfrensi pers di Gedung 
Pusat Pemerintahan, Jumat 
(21/1). “Memang kita sudah 
melakukan tracing, jadi ada 
kurang lebih 4 dan sekarang 
ini jadi 5 (positif) Omicron,” 
ujar Arief  kepada awak media.

Diakui Arief, yang leb-
ih dulu diketahui positif  
Omicron yakni 2 warga 
Kota Tangerang yang telah 
melakukan perjalanan luar 

negeri. Sedangkan untuk ke-
tiga orang lainnya, terdeteksi 
melalui tracing. “Jadi, 2 me-
mang melakukan perjalanan 
keluar negeri, tapi yang 3 ini 
sudah lokal, sudah transmisi 
lokal,” ucapnya.

Namun, Arief  enggan 
memberitahukan lebih lanjut 
terkait domisili tempat tinggal 
kelima warganya yang positif  
Omicron tersebut. “Datanya 
ada di dinkes, tapi yang pasti 
mereka warga ber-KTP di 
Kota Tangerang,” jawabnya.

Saat ini, warga yang ter-
papar Omicron sedang dalam 
perawatan di rumah sakit. Na-
mun, dia enggan memberikan 
informasi lokasi perawatan 
para pasien tersebut.  pp

Bertambah, Warga Kota Tangerang
Positif Omicron Jadi 5 Orang

VAKSINASI BOOSTER DARI RUMAH KE RUMAH
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada 
seorang warga lanjut usia (lansia) saat vaksinasi booster COVID-19 dari 
rumah ke rumah di Poris Plawad, Tangerang, Banten, Jumat (21/1). Pelak-
sanaan vaksinasi dari rumah ke rumah tersebut bertujuan untuk memberi-
kan kemudahan bagi para lansia mendaptkan vaksin booster COVID-19. 
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Pemkab Tangerang Normalisasi
Sungai untuk Tangani Banjir

TANGERANG (IM)- 
Pemer in t ah  K abupa t en 
Tangerang, Provinsi Banten 
bersama pihak TNI berencana 
melakukan normalisasi aliran 
sungai untuk menangani dan 
banjir di daerah itu.

“Jadi program normalisasi 
sungai dan anak sungai kita 
bekerja sama dengan TNI 
melalui karya bakti akan kita 
konsentrasikan di daerah-
daerah rawan banjir,” kata Bu-
pati Tangerang, Ahmed Zaki 
Iskandar usai meninjau wilayah 
banjir di Kecamatan Pakuhaji 
di Tangerang, Kamis kemarin.

Ia mengatakan hujan deras 
yang mengguyur sejak Selasa 
(18/1) malam telah menyebab-
kan aliran sungai sekitar me-
luap dan membanjiri wilayah 
Pakuhaji dan Kosambi.

Ratusan permukiman war-
ga tergenang hingga mencapai 
50-80 sentimeter.

“Jadi kalau dilihat sekarang 
ini lokasi-lokasi banjir yang be-
rada di Kabupaten Tangerang, 
lokasinya berada di hilir atau 
daerah utara di mana aliran sun-
gai dan anak sungai sudah mau 
masuk ke wilayah laut,” katanya.

Ia menyebutkan di Kabu-
paten Tangerang saat ini hanya 
bagian wilayah utara yang ter-
dampak banjir, sedangkan di 
wilayah selatan yang juga setiap 
tahunnya sering terjadi banjir 
saat ini telah tertangani melalui 
normalisasi sungai tersebut.

“Alhamdulillah dari hasil 
pemantauan dua hari bahkan 
hari ketiga ini hujan lokal itu 
tinggal memang daerah-daerah 
yang berada di hilir atau di pe-
sisir pantai, jadi yang biasanya 
terjadi banjir di daerah-daerah 
kecamatan lain itu sudah mulai 
tertangani dengan normalisasi 
sungai,” tuturnya.

Oleh karena itu, Pemkab 
Tangerang akan melakukan 
normalisasi sungai untuk 
menekan risiko terjadinya ban-
jir ketika memasuki musim 
hujan seperti saat ini.

“Normalisasi sungai dan 
anak sungai ini berhasil, se-
hingga nanti kita akan terus 
lakukan hal tersebut di daerah-
daerah yang menuju ke laut 
atau hilirnya,” ungkap dia.

Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Tangerang melalui Kepala 

Bidang Kedaruratan dan Logis-
tik BPBD, Abdul Munir men-
catat 660 kepala keluarga (KK) 
dari kedua desa, seperti Laksana 
dan Gaga di Kecamatan Paku-
haji, terdampak banjir.

Bertambahnya jumlah kor-
ban terendam banjir tersebut seir-
ing meluapnya aliran sungai besar 
di wilayah itu dengan ditambah 
intensitas hujan yang tinggi.

Data yang diterima pi-
haknya, seperti di Kampung 
Sungai Turi, RT01 dan RT02 
di RW10 Desa Laksana Ke-
camatan Pakuhaji sebanyak 
175 KK terdampak banjir, di 
RW11, Desa Laksana sebanyak 
175 KK, di Kampung Kebon 
Mahi RT01/RW01, Desa Gaga 
sebanyak 80 KK, dan Kam-
pung Kamal RT.02/RW05, 
Desa Gaga sebanyak 230 KK.

“Warga tidak ada yang 
mengungsi masih di rumah 
masing-masing, kami hanya 
membantu aktivitas keluar ma-
suk di jalan utama Kampung 
Turi dan pada banjir Sungai 
Turi ini tidak ada korban jiwa 
hanya saja rumah warga ter-
endam banjir setinggi 50-80 
sentimeter,” kata dia.  pp

PTM 100% saat ini di Kota Tangerang akan 
kembali menjadi 50%. Hal ini untuk mencegah 
terjadinya penularan kasus Covid-19 di lingkun-
gan sekolah. Pemkot Tangerang juga kembali 
memberlakukan pola kerja dengan sistem 
WFH dan WFO di instansi pemerintah, serta 
pembatasan hingga penutupan sementara 
fasilitas umum milik pemerintah daerah.

JAKARTA (IM)- Pemer-
intah Kabupaten Tangerang 
menyiapkan anggaran sebesar 
Rp 200 miliar untuk pem-
bangunan RSUD Tigaraksa. 
RSUD Tigaraksa merupakan 
RSUD ke-4 yang dibangun, 
setelah RSUD Tangerang, 
RSUD Balaraja dan RSUD 
Pakuhaj i .  “Pembangunan 
fisiknya akan dimulai April 
mendatang,” ujar Sekretaris 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tangerang, dr Ahmad Muchlis, 
Jumat (21/1).

Much l i s  meng a takan 
RSUD Tigaraksa merupakan 
rumah sakit tipe C yang nanti-
nya terdiri dari 5 lantai, 150 
tempat tidur, poliklinik dan 5 
kamar operasi.

Menurutnya, pembangu-
nan akan dilakukan secara 
bertahap dalam dua tahun 
anggaran. “Tahun ini kami 
berharap anggaran bisa diku-

curkan bisa 50-75 persen untuk 
fi sik, meski saat ini anggaran 
yang tersedia baru 25 persen-
nya,” kata Muchlis.

Sehingga, kata dia, pada 
2023 RSUD Tigaraksa sudah 
bisa dioperasikan sesuai target. 
Muchlis mengatakan, pem-
bangunan RSUD Tigaraksa 
merupakan langkah pemer-
intah mendekatkan akses 
fasilitas kesehatan bagi warga 
di wilayah Barat seperti Tiga-
raksa, Solear, Cisoka, Jayanti 
dan Cikupa. “Warga di keca-
matan ini cukup jauh men-
gakses rumah sakit, karena 
di Tigaraksa saat ini baru ada 
rumah sakit kecil milik swasta 
dengan jumlah 50 tempat 
tidur,” ujarnya.

RSUD Tigaraksa dibangun 
di atas lahan seluas 4,9 hektar 
yang berada dalam kawasan 
Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Tangerang di Tigaraksa.  pp

Bangun RSUD ke-4 di Tigaraksa, Kab.
Tangerang Siapkan Anggaran Rp200 Miliar

SERANG (IM)- Pem-
prov Banten menargetkan 
sudah bisa menyerahkan 
laporan keuangan pemerintah 
daerah (LKPD) tahun ang-
garan (TA) 2021 ke Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI lebih awal. 

Oleh karenanya, kini in-
spektorat mulai melakukan 
review atas laporan tersebut 
sebelum diserahkan guber-
nur kepada  BPK RI untuk 
dilakukan audit.

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Provinsi Banten, 
Rina Dewiyanti mengatakan, 
pihaknya telah melakulan pe-
nyerahan LKPD TA 2021 ke 
Inspektorat untuk di-review 
sebelum diaudit oleh BPK-RI. 

“LKPD sebelum diserah-
kan ke BPK untuk diaudit 
harus dilakukan review oleh 
Inspektorat,” ujarnya usai me-
nyerahkan LKPD TA 2021 ke 
Inspektorat Banten di Kantor 
Inspektorat Banten, di Kota 
Serang, Jumat (21/1).

Ia menuturkan, bahwa 
penyerahan LKPD TA 2021 
tersebut dilakukan sedini 
mungkin agar nantinya do-
kumen tersebut bisa disetor-
kan ke BPK RI lebih awal. 
Hal tersebut sesuai arahan 
dari Gubernur Banten. “Iya 
menurut ketentuan penyera-
han LKPD ke BPK paling 
lambat 3 bulan setelah tahun 
anggaran berakhir,” katanya.

Ia menjelaskan, per-
cepatan penyerahan laporan 
LKPD juga sebagai bentuk 
transparansi dan implemen-

tasi dari infrastruktur yang 
dimiliki pemprov. 

Pihaknya merasa tak per-
lu menunggu hingga akhir 
untuk melakukannya lantaran 
selama ini baik sistem dan 
sumber daya manusia (SDM) 
yang dimiliki sudah mampu 
untuk melaksanakannya.

“Ya karena sudah siap, 
mengapa kita mesti dijadwal 
terakhir,” ungkapnya.

Mantan Kepala BPKAD 
Kabupaten Lebak itu men-
egaskan, meski dilakukan 
percepatan namun kualitas 
ataupun  akurasi LKPD akan 
tetap terjaga.

Dia berharap, dengan se-
luruh daya upaya dan terobo-
san yang dilakukan, Pemprov 
Banten bisa mempertahankan 
opini wajar tanpa pengecual-
ian (WTP) dari BPK RI.

“Insya Allah, Pemprov 
Banten bisa meraih opini 
WTP untuk 6 kali berturut-
turut,” tuturnya. 

Dalam beberapa kesem-
patan, Gubernur Banten, 
Wahidin Halim menegaskan, 
pengelolaan keuangan dan 
aset Pemprov Banten terus 
mengalami perbaikan dari 
tahun ke tahun dan telah 
sesuai dengan ketentuan stan-
dar akuntansi pemerintah 
(SAP). Komitmen pemprov 
dibuktikan dengan diraihnya 
opini WTP dari BPK RI 5 kali 
berturut-turut.

“Kita tak akan berhenti 
dan akan terus melakukan 
inovasi-inovasi untuk meraih 
hasil yang lebih baik lagi,” 
ujarnya.  pp

DALAM UPAYA MERAIH WTP KE‐6 

Pemprov Banten Serahkan
LKPD 2021 Lebih Awal


