
Empat Titik di Banten Dipasang Kamera
ETLE Pantau Pelanggar Lalu Lintas

SERANG (IM)- Empat 
titik di Provinsi Banten dipas-
ang kamera ETLE (Electronic 
Traffi c Law Enforcement) oleh 
Polda Banten. Kamera yang 

terkoneksi ke ruang kontrol ti-
lang ELTE di Mapolda Banten 
itu dinilai efektif  menindak 
pelanggaran lalu lintas.

Direktorat Lalu Lintas 

(Ditlantas) Polda Banten akan 
menambah tiga lokasi baru 
dan memperbarui satu kamera 
ETLE (Electronic Traffi c Law 
Enforcement) di Banten.

Kasubdit Gakkum Ditlantas 
Polda Banten, Kompol Kamarul 
Wahyudi mengatakan, penam-
bahan ETLE itu merupakan 
salah satu program yang akan 
direalisasikan pada tahun ini.

Dari empat kamera ter-
ebut, tiga di antaranya baru 
dan satu kamera pembaruan 
dari yang manual.

“Program penambahan 
ETLE tahap dua Ditlantas Pol-
da Banten pada tahun 2022 ini 
ada empat titik,” kata Kamarul 
seperti dilansir, Minggu (23/1).

Disebutkan Kamarul, keem-

pat titik tersebut yakni di Jalan 
Raya Serang -  Jakarta (depan 
pintu keluar Mal of  Serang), 
Simpang empat Kebon Jahe, 
Kota Serang, Simpang empat 
Ciruas, Kabupaten Serang.

“Untuk di simpang empat 
Ciceri, Kota Serang merupakan 
optimalisasi dari ETLE manual 
menjadi ETLE otomatis,” ujar 
Kamarul.

Saat ini, di keempat titik 
tersebut sudah mulai dipasang 
kamera yang terkoneksi ke 
ruang kontrol tilang ELTE di 
Mapolda Banten.

Namun, pihaknya masih 
menunggu izin operasionalnya 
dari Korlantas Mabes Polri. 
“Saat ini sedang proses pema-
sangan peralatan dan untuk 

operasional ETLE tahap dua 
ini masih menunggu perintah 
dari Korlantas,” kata dia.

Setelah mendapatkan izin 
operasional, Polda Banten akan 
melakukan sosialisasi dan uji 
coba penerapan ETLE tahap 
dua tersebut. Diungkapkan 
Kamarul, penerapan ETLE 
tahap pertama sejak 1 April 
2021 sangat efektif  untuk 
melakukan penindakan kepada 
pelanggar lalu lintas.

Diketahui, ETLE tahap 
pertama telah dipasang pada 
lampu merah di kawasan Cic-
eri, Sumur Pecung, dan Pisang 
Mas Kota Serang. Tercatat, 
selama tahun 2021 sebanyak 
17.492 pelanggar dikenakan 
sanksi berupa tilang.  pra

PERSIAPAN MENYAMBUT TAHUN BARU IMLEK DI MAKASSAR
Warga keturunan Tionghoa membersihkan rupang di Klenteng Xiang Ma di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (23/1). Kegiatan 
tersebut sebagai persiapan menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2573 pada 1 Februari 2022.
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LEBAK (IM)- Kepala Pusk-
esmas Cijaku, Susilo Supriyanto 
mengatakan 14 warga Lebak, 
Banten,  yang diduga keracunan 
ma kanan masih dirawat intensif. 
Belasan warga kecamatan Cijaku itu 
muntah-muntah usai mengonsumsi 
makanan dalam acara syukuran 
toko bangunan.  “Kami berharap 
mereka bisa kembali pulang pada 
hari ini,” kata Susilo seperti dikutip 
Antara, Minggu (23/1).

Enih, seorang korban kera-
cunan makanan yang dirawat di 
puskesmas, berharap berharap 
bisa pulang ke rumah pada 
siang ini karena dia sudah tidak 
pusing dan mual lagi. “Sudah 
membaik,” ujarnya.  

Menurut Susilo, ada 85 orang 
yang mengeluh pusing, mual dan 
muntah-muntah pada Jumat 
(21/1) lalu. Gejala keracunan itu 
muncul usai mereka menyantap 
nasi kotak dari acara syukuran.  
Dari 85 orang itu, 71 dinyatakan 

sembuh dan dipulangkan dari 
puskesmas pada Sabtu.

Susilo bersyukur puluhan 
warga Cijaku, Lebak, yang di-
duga keracunan itu langsung 
dibawa ke puskesmas. “Jika ter-
lambat, mereka bisa mengalami 
dehidrasi hebat, bahkan bisa 
terjadi korban jiwa,” ujarnya.

Sampel makanan yang di-
duga menimbulkan keracunan 
itu sudah dikirim ke Laborato-
rium Kesehatan Daerah. Susilo 
mengatakan hasi pemeriksaan 
makanan akan keluar pada 
Selasa mendatang.

Kepala Bidang Pencegahan 
Penyakit Menular Dinas Kese-
hatan Kabupaten Lebak, Firman 
Rahmatullah memuji aparat dan 
tenaga medis Puskesmas yang 
dapat menangani kasus dugaan 
keracunan makanan di Cijaku 
dengan cepat. “Sehingga tidak 
menimbulkan korban jiwa,” 
katanya.  pra

14 Warga Lebak Diduga Keracunan
Usai Acara Syukuran di Cijaku
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CIREBVON (IM)- 
Menteri Pariwisata dan Eko-
nomi Kreatif  sekaligus Ke-
pala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga 
Uno saat menuju Subang, 
Jawa Tengah,  menyempat-
kan beristirahat di Rest Area 
KM 229 B (Kanci-Pejagan) 
Kabupaten Cirebon.

Di sana, dia bertemu den-
gan para pelaku ekonomi 
kreatif, serta menikmati Em-
pal Gentong dan meninjau 
Tourist Information Center 
sebagai pusat informasi bagi 
pengunjung yang akan datang 
ke destinasi-destinasi di Ka-
bupaten Cirebon.

Sandiaga menyatakan 
mengapresiasi bahwa Rest 
Area KM 229 B (Kanci-
Pejagan) sudah bekerja sama 
dengan para pelaku ekonomi 
kreatif  di Kabupaten Ci-
rebon, di mana selain me-
mamerkan produk-produk 
ekonomi kreatif, juga dipa-
merkan seni rupa yang juga 
bagian dari ekonomi kreatif.

“Saya apresiasi, karena 
rest area Kanci-Pejagan 
ini penting sekali lantaran 
menghubungkan destinasi-
destinasi wisata yang ada 
di sekitar Ciayumaja Ku-
mis (Cirebon, Indramayu, 
Majalengka, Kuningan) dan 
Sumedang terakhir, sehingga 
diharapkan mampu mem-
bangkitakan ekonomi dan 
membuka lapangan kerja,” 

ujarnya, kemarin.
Terlebih saat ini, lanjut 

Sandiaga, rest area boleh 
diperluas pemanfaatannya 
untuk bisa memiliki ho-
tel selain menjadi etalase 
produk-produk ekraf, yang 
akan dilengkapi TIC (tour-
ist information center) guna 
memasarkan dan mempro-
mosikan destinasi-destinasi 
wisata di daerah terkait.

“Kita ingin ini menjadi 
simbol kebangkitan, dan ge-
liat lapangan kerja di rest area 
itu luar biasa, yang paling 
banyak dipesan pengunjung 
di rest area Km 229 B adalah 
kuliner lokal yaitu empal 
gentong. Nantinya peman-
faat rest area akan ada hotel 
dan destinasi wisata,” ujar 
Sandiaga.

Ke depan, dia berharap 
pengelola rest area juga dapat 
berinovasi memberikan dife-
rensiasi agar pengunjung 
bisa betah berlama-lama di 
tempatnya, seperti pagelaran 
budaya seni pertunjukan, 
serta festival.

“Rest area itu selain tem-
pat beristirahat dan mengisi 
bahan bakar, juga tempat iba-
dah. Namun bagaimana kita 
bisa meningkatkan quality of  
spending pengunjung yang 
datang, seperti menjual per-
lengkapan sholat khas lokal, 
seperti sajadah, peci hingga 
sarung yang bermotif  lokal,” 
kata Sandiaga.  pur

Menparekraf Apresiasi Kab. Cirebon
Berdayakan Rest Area KM 229 B

TANGERANG (IM)- 
Sebuah mobil mengalami ke-
celakaan tunggal di Jalan Raya 
Veteran, Kota Tangerang, te-
patnya dekat SMKN 2 Kota 
Tangerang. Pengemudi berinisial 
M menabrak pagar rumah kosong.

Wakasat Lantas Polres Met-
ro Tangerang Kota, Kompol 
Mbarep Susilo menuturkan 
kecelakaan terjadi pukul 12.15 
WIB, Minggu (23/1). Penge-
mudi diduga salah menginjak 
pedal. “Diduga karena kurang 
konsentrasi sehingga salah ken-
dali pedal rem namun pedal gas 
yang diinjak sehingga menabrak 
pagar rumah kosong,” katanya 
saat dihubungi.

M mengendarai mobil ber-
pelat B-1103-VOD seorang 
diri. Tidak ada korban atas 
kejadian ini. “Tidak ada korban 
hanya materi dan sudah direm-
buk dengan penjaga rumah 
kosong untuk kelanjutannya. 
Hasil pengecekan dan penanga-
nan pertama oleh petugas laka 
polres yang bersangkutan akan 

memperbaiki sendiri juga pagar 
yang rusak,” tambahnya.

Terpisah, Kanit Laka Polres 
Metro Tangerang Kota, AKP 
Dhanar menjelaskan rumah 
kosong tersebut dulunya bekas 
kantor Kelurahan Sukasari. 
Menurutnya, dalam kejadian 
ini, M tidak mengalami luka 
sedikit pun.

“Menabrak pagar rumah 
kosong bekas Kantor Kelura-
han Sukasari, Kota Tangerang. 
Pengemudi selamat tidak men-
galami luka-luka,” ujarnya.

Dhanar menambahkan, M 
mengendarai mobilnya ini dari 
arah barat menuju timur. Mobil 
yang dikendarai M mengalami 
rusak di bagian depan dan pagar 
yang ditabrak hancur.

“Mobil yang dikendarai 
oleh M ini datang dari arah 
Toko Bintang (Barat) menuju 
arah Cipondoh (Timur). Sesa-
mpainya di TKP pengemudi 
hilang kendali ke kiri menabrak 
pagar rumah kosong,” jelasnya. 

 yan

Salah Injak Pedal, Mobil Tabrak
Pagar Eks Kantor Kelurahan 

MENARA AIR PENINGGALAN KOLONIAL BELANDA DI PANDEGLANG
Warga melintas di depan cagar budaya menara air peninggalan pemerin-
tahan Hindia Belanda di Pandeglang, Banten, Minggu (23/1). Cagar budaya 
menara air yang dibangun oleh pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 
1848 tersebut dulunya berfungsi sebagai pemasok air untuk bahan baku 
pembuatan minyak kelapa. 

IDN/ANTARA

Akibat Banjir, Petani Sayur-mayur
di Tangerang Terancam Gagal Panen

TANGERANG (IM)- 
Banjir yang melanda Desa 
Gempol Sari, Kecamatan 
Sepatan Timur, Kabupaten 
Tangerang, Banten pada Rabu 
(19/1) lalu, mengakibatkan 
para petani sayur-mayur di dae-
rah itu terancam gagal panen.

Ketua Kelompok Tani 
(Poktan) wilayah Sepatan 
Timur, Odo Septi mengatakan, 
lahan sayur-mayur yang tere-
dam banjir dari luapan aliran 
sungai itu saat ini sedang me-
masuki masa tanam, sehingga 
para petani terancam gagal 
panen hingga merugi.

“Banyak petani-petani lah-
annya terdampak banjir. Tapi 
kalau petani padi di kami tidak 
ada hanya petani sayur mayur 
saja yang terdampak,” ujar Odo 

di Tangerang, Sabtu (22/1), 
seperti dikutip dari Antara.

Menurut Odo, tanaman 
sayur-mayur milik petani yang 
terdampak itu terdiri atas ber-
bagai jenis, seperti tanaman 
kacang panjang, kangkung, 
bayam, timun, cabai dan lain 
sebagainya.

Tanaman sayuran, terang 
dia, tidak tahan terhadap 
genangan air karena mudah 
membusuk meskipun hanya di 
bagian pangkal batangnya saja.

Oleh  karena  i tu ,  p i -
haknya sekarang sigap untuk 
mengerahkan mesin pompa 
penyedot air untuk mengan-
tisipasi itu. “Dan saya juga 
mengklaim ke pihak terkait un-
tuk segera diperbaiki saluran-
saluran air di dekat bantaran 

sungai,” tutur Odo.
Ia mengungkapkan, jika 

kondisi tersebut terus menerus 
dibiarkan dan tidak segera di-
tangani maka para petani sayur 
di wilayahnya akan mengalami 
kerugian yang cukup besar. “Pasti 
petani banyak yang rugi kalau 
kondisinya seperti ini,” ucapnya.

Namun, kata Odo, saat 
ini pihak Dinas Pertanian 
Kabupaten Tangerang telah 
berupaya untuk meringankan 
beban para petani yang ter-
dampak banjir itu dengan 
memberikan bantuan berupa 
bibit atau benih sayur mayur.

“Seperti bibit kangkung, 
bayam, dan lain sebagainya. 
Bahkan benih padi pun diberi-
kan untuk antisipasi jika terjadi 
gagal panen,” ungkap Odo.  pp

SERANG (IM)-Vaksi-
nasi anak usia 6-11 tahun pada 
awal tahun 2022 tengah digen-
carkan Badan Intelijen Negara 
Daerah (Binda) Banten.

Upaya tersebut dilakukan 
untuk mengejar capaian vaksi-
nasi kepada 95.000 anak pada 
Januari ini di wilayah tersebut.

“Sebelumnya, sepanjang 
tahun 2021 Binda Banten 
telah melaksanakan vaksinasi 

anak. Kali ini kita lanjutkan di 
beberapa sekolah untuk men-
capai targetnya,” kata Kabinda 
Banten, Brigjen Pol Hilman, 
kemarin.

Target capaian vaksinasi 
anak pada Januari sebanyak 
95.000 jiwa tersebut menyasar 
ke seluruh wilayah Banten.

Menurut Hilman, untuk 
di wilayah Tangerang Selatan, 
ditargetkan pemberian vaksin 

akan dilakukan sebanyak 1.500 
dosis.

Sementara di Kabupaten 
Serang, Camat Tirtayasa, Wa-
hyudi, mengucapkan terima 
kasih kepada Binda Banten atas 
pelaksanaan vaksinasi anak.

Wahyudi berharap pelaksa-
naan vaksinasi yang dilakukan 
Binda Banten dapat menyuk-
seskan proses pembelajaran 
tatap muka (PTM) di sekolah.

dilakukan untuk anak-anak.
Dia berharap kekebalan 

tubuh bisa segera terbentuk 
untuk melawan Covid-19.

“Dengan dukungan 
yang diberikan saya ber-
harap kita bisa mencapai 
target vaksinasi dan semua 
warga memiliki imun keke-
balan tubuh. Sehingga bisa 
melawan virus Covid-19,” 
katanya.  pra

“Terima kasih kepada 
Binda Banten. Harapan saya 
dengan adanya vaksinasi ini, 
anak-anak bisa melakukan 
PTM di sekolah dengan aman 
dan nyaman,” kata Wahyudi.

Senada dengan Wahyudi, 
Kepala Puskesmas Kecamatan 
Tirtayasa, Nunung Nuraeni, 
juga mengucapkan terima 
kasih kepada Binda Banten 
atas percepatan vaksinasi yang 

Akhir Januari, 95.000 Anak di Banten Ditarget Sudah Divaksin

Penerapan ETLE tahap pertama sejak 1 
April 2021 sangat efektif untuk melakukan 
penindakan kepada pelanggar lalu lintas. 
Adapun keempat titik tersebut yakni di 
Jalan Raya Serang -  Jakarta (depan pintu 
keluar Mal of Serang), Simpang empat 
Kebon Jahe, Kota Serang, Simpang em-
pat Ciruas, Kabupaten Serang.

TANGERANG (IM)- 
Pemerintah Kota Tangerang 
melalui Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disbudpar) 
menutup seluruh taman tematik 
dan ruang terbuka hijau akibat 
naiknya kasus Covid-19. “Iya, 
seluruh taman kami tutup mulai 
Jumat tanggal 21 Januari 2022 
kemarin,” ujar Hendri Pratama, 
Kepala Bidang Pertamanan dan 
Dekorasi Kota Disbudpar Kota 
Tangerang, Minggu (23/1).

Penutupan taman tematik 
dan ruang terbuka hijau ini juga 
menindaklanjuti Surat Edaran 
(SE) Walikota Tangerang nomor 
180/41-Bag.Hkm/2022. “Ten-
tunya, kebijakan penutupan ta-

man tematik ini untuk menekan 
kasus Covid-19, karena kasusnya 
sedang naik,” jelasnya.

Penutupan taman dan ruang 
terbuka hijau akan dilakukan 
hingga batas waktu yang be-
lum ditentukan atau melihat 
perkembangan situasi pandemi 
Covid-19. Selama ditutup juga, 
taman-taman tematik dan ruang 
terbuka hijau tetap diawasi oleh 
Satgas Taman yang disebut 
Brigade 1016. “Kami mengim-
bau masyarakat untuk bersabar 
untuk tidak mengunjungi taman 
dahulu, sehingga kami ingatkan 
masyarakat untuk tetap disiplin 
menerapkan protokol kesehat-
an,” pungkasnya.  pp

DAMPAK KASUS COVID‐19 NAIK

Seluruh Taman Tematik di
Kota Tangerang Ditutup

 

BALARAJA (IM)- Wa-
hana hiburan komedi putar di 
Desa Bunar, Kecamatan Suka-
mulya, Kabupaten Tangerang, 
Banten, dibubarkan pihak 
Kepolisian Sektor (Polsek) 
Balaraja, Sabtu (22/1).

Kapolsek Balaraja Pol-
resta Tangerang, Kompol 
Herry Fitriyono mengatakan, 
dibubarkannya wahana hi-
buran tersebut untuk mence-
gah terjadinya kerumunan. 
Pasalnya, saat ini pandemi 
Covid-19 belum berakhir. 
”Kami akan memantau se-
tiap kegiatan yang berada di 
wilayah hukum Polsek Balaraja 
kegiatan dilakukan sebagai 
wujud mengimplementasikan 
kebijakan pemerintah sebagai 
upaya mengantisipasi pence-
gahan penyebaran Covid-19 
varian baru Omicron khusus-
nya di Kabupaten Tangerang,” 
katanya, Minggu (23/1).

Kapolsek berharap ke-
pada warga masyarakat agar 
menunda dulu kegiatan yang 

berpotensi menyebabkan ter-
jadinya penyebaran Covid-19.

“Kami berharap ma-
syarakat memahami kondisi 
saat ini, mari bersama-sama 
kita menjaga dan mence-
g ah  penyeba r an  v i r u s 
korona,dengan upaya yang 
dilakukan diharapkan mampu 
mencegah penyebaran Co-
vid-19,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada 
warga masyarakat agar selalu 
patuhi protokol kesehatan, 
memakai masker, mencuci 
tangan,menjaga jarak, men-
jauhi kerumunan serta men-
gurangi mobilitas. “Dengan 
selalu mengikuti penerapan 
protokol kesehatan diharapkan 
dapat memutus mata rantai 
Covid-19,” ujarnya.

Terakhir Kapolsek, men-
gajak warga masyarakat dari 
semua elemen agar mensuk-
seskan program vaksinasi na-
sional dengan harapan agar 
kita semua bisa terbebas dari 
Covid-19.  pp

Komedi Putar di Balaraja Dibubarkan
Lantaran Picu Kerumunan

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

REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA 
SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5 dengan ini mengumumkan 
rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus 
REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5 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 1.000.000.000,- (satu miliar 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 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap 
transaksi” menjadi “Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap 
transaksi”; dan

c. perubahan ketentuan Batas Minimum Pengalihan Investasi yang semula 
“ Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) untuk setiap transaksi” 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 MONEY MARKET FUND 5 serta 
pihak-pihak yang berkepentingan.       

Jakarta, 24 Januari 2022
Manajer Investasi

PT Syailendra Capital 
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan


