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Bantuan biaya pendidikan melalui 
 program Tangerang Cerdas ini,  kembali 
digulirkan Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang, setelah sempat  terhenti 
akibat pandemi Covid-19. Wali Kota 
Tangerang, Arief R Wismansyah 
 berharap bantuan tersebut dapat 
 meringankan beban siswa untuk 
 menggapai cita-citanya.

Pemkot Tangerang Kucurkan Rp10,8 M
untuk Bantu Siswa Kurang Mampu

TANGERANG (IM) - 
Pemerintah Kota Tangerang 
mengucurkan kucurkan dana 
sebesar Rp10,8 miliar un-
tuk membantu 10.300 siswa 
kurang mampu melalui pro-
gram Tangerang Cerdas.

Nantinya, siswa sekolah 

dasar dan sekolah menengah 
pertama akan mendapatkan 
bantuan berupa tabungan yang 
cair di setiap semester.

Memastikan bantuan tepat 
sasaran, Wali Kota Tangerang, 
Arief  R Wismansyah mem-
bagikan langsung buku tabun-
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Kejar Herd Immunity, Binda Banten 
Gencarkan Vaksinasi Anak

gan kepada siswa penerima di 
rumahnya di Kelurahan Alam 
Jaya, Kecamatan Jatiuwung, 
Selasa (22/2) siang.

Bantuan biaya pendidikan 
melalui program Tangerang 
Cerdas ini, kembali digulir-
kan Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang, setelah sempat 
terhenti akibat pandemi Co-
vid-19.

Orangtua Siswa, Euis 
akui bantuan akan digunak-
an untuk membeli seragam 
dan keperluan sekolah lain 
anaknya, karena selama ini 
dirinya seorang diri mem-
banting tulang untuk biaya 
sekolah anaknya, selepas 
suami meninggal dunia.

Wali Kota Tangerang, 
Arief  R Wismansyah ber-
harap tersbeut bantuan dapat 
meringankan siswa di tengah 
pandemi untuk menggapai 

cita-citanya.
“Kucuran bantuan berupa 

tabungan akan dilakukan se-
tiap semester atau enam bulan 
sekali, dengan besaran Rp100 
ribu per bulan untuk siswa 
SMP dan Rp80 ribu per bulan 
untuk siswa SD,” ujarnya.

P e n e r i m a  b a n t u a n 
Tangerang Cerdas juga telah 
diseleksi melalui tahap verifi -
kasi faktual dengan mensurvei 
rumah tinggal. Sedangkan data 
penerima diperoleh dari DTKS 
Kementrian Sosial, sehingga 
dinilai telah tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidi-
kan Kota Tangerang, Jamalu-
ddin menerangkan, program 
Tangerang Cerdas dikhususkan 
untuk para pelajar dari kalan-
gan keluarga pra-sejahtera di 
Kota Tangerang yang tercatat 
dalam Data Terpadu Kese-
jahteraan Sosial (DTKS) Dinas 

Sosial Kota Tangerang. 
“Bantuan yang diberikan 

untuk jenjang SD Rp80 ribu 
per bulan dan untuk SMP 
Rp100 ribu. Bantuan diserah-
kan dua kali dalam setahun 
dan langsung masuk ke dalam 
rekening siswa bersangkutan,” 
terangnya. 

Bantuan Tangerang Cer-
das ini dapat dimanfaatkan 
siswa untuk memenuhi kebu-
tuhan dalam belajar atau sarana 
keperluan sekolah. Pasalnya, 
biaya SPP untuk sekolah negeri 
dan swasta di Kota Tangerang 
sudah digratiskan.

 “ L e w a t  P r o g r a m 
Tangerang Cerdas, Pemerin-
tah Kota Tangerang memberi-
kan bantuan untuk keperluan 
seperti sepatu, seragam seko-
lah, tas sekolah dan penun-
jang proses belajar,” kata 
Jamal. pp

KOTA TEGAL NAIK LEVEL EMPAT
Pengendara melintas di kawasan Alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (22/2). Berdasarkan surat Intruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022, mulai 22 Februari 2022 Kota Tegal naik status dari level tiga ke level empat sehingga 
pelaksanaan PPKM akan mengoptimalkan posko COVID-19 di tingkat kelurahan serta membatasi aktivitas warga di ruang 
publik dan wajib menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai COVID-19.

IDN/ANTARA

CILEGON (IM) - Badan 
Intelijen Negara Daerah (Binda) 
Banten kembali menggelar vak-
sinasi Covid-19 untuk masyarakat 
umum, anak usia 6-11 tahun 
hingga lansia. Kegiatan percepa-
tan vaksinasi kali ini dilakukan 
di Kota Cilegon dengan target 
1.100 dosis.

Kabagdukops Binda Banten, 
Kombes Pol Amazona men-
gatakan, untuk kegiatan hari ini, 
percepatan vaksinasi untuk anak 
usia SD diikuti sekitar 1.100 anak.

“Di Kota Cilegon, dari target 
56 ribu anak yang baru divaksin 
17 ribu. Jadi baru 37 persen 
pencapaiannya,” kata Amazona 
di sela-sela monitoring vaksinasi 
anak usia SD di SD Al-Azhar 
40 YPWKS, Kelurahan Kota 
Bumi, Kecamatan Purwakarta, 
Selasa (22/2).

Kepala Binda Banten, 
Brigjen Hilman mengatakan, 
vaksinasi bakal terus mengurangi 
dan mencegah penularan Co-
vid-19 varian Omicron di tengah 
masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan 
upaya BIN dalam mengatasi 
ancaman kesehatan khususnya 
bahaya Covid-19 varian Omi-
cron,” katanya.

Hilman juga mengimbau 
masyarakat agar tetap waspada 
dan melakukan langkah pre-

ventif  terhadap varian omicron 
walaupun sudah divaksin. Dia 
meminta agar masyarakat tetap 
selalu menerapkan protokol kes-
ehatan serta melengkapi vaksinasi 
Covid-19.

“Tetap memakai masker 
dan menjaga jarak serta rajin 
cuci tangan. Antisipasi terhadap 
varian Omicron terus dilakukan 
dengan vaksinasi, sehingga Co-
vid-19 gelombang ketiga dapat 
dicegah,” kata Hilman.

Wali Kota Cilegon, Helldy 
Agustian mengatakan, berteri-
makasih atas dilakukannya vak-
sinsasi oleh BINDA Banten seb-
agai upaya mendukung program 
pemerintah dalam percepatan 
vaksinasi untuk anak usia 6-11 
tahun.

“Kami berharap ke depan-
nya bisa dilakukan di sekolah-
sekolah lain, sehingga anak-anak 
kita semua bisa tervaksin,” kata 
Helldy.

Meski demikian kata Helldy, 
pihaknya akan terus melaku-
kan percepatan vaksinasi untuk 
anak-anak. Oleh sebab itu ujar 
Helldy, kegiatan vaksinasi tidak 
hanya dilakukan di satu sekolah 
saja. “Yang vaksinasi hari ini kan 
tidak hanya di SD ini aja. Bahkan 
kegiatan ini sudah dilakukan 
sejak 21 Februari kemarin,” ujar 
Helldy. pra

MENIKAH DI TANGGAL CANTIK
Sepasang pengantin menunjukan simbol 
22022022 usai melangsungkan pernikahan 
di KUA Pamulang, Pamulang, Tangerang 
 Selatan, Banten, Selasa (22/2). Moment  tanggal 
cantik 22/2/2022 dimanfaatkan warga untuk 
 melangsungkan pernikahan dan KUA Pamulang 
menikahkan sebanyak 10 pasang pengantin.

IDN/ANTARA

Dispar Mataram Siapkan Dua
Festival UMKM Sambut MotoGP

MATARAM (IM) - Dinas 
Pariwisata Kota Mataram, Nusa 
Tenggara Barat, menyiapkan dua 
festival usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) untuk me-
nyambut perhelatan akbar Mo-
toGP yang dijadwalkan pada 18-20 
Maret 2022 di Sirkuit Mandalika, 
Kabupaten Lombok Tengah.

Kepala Dinas Pariwisata (Dis-
par) Kota Mataram, H Nizar 
Denny Cahyadi di Mataram, Selasa 
(22/2), mengatakan, dua festival 
UMKM itu adalah “Festival Mata-
ram Mandalika Fair” dan “Mata-
ram Pearl Festival” atau pameran 
mutiara.

“Festival Mataram Mandalika 
Fair’ akan kami laksanakan di 
Taman Loang Baloq, sedangkan 
‘Mataram Pearl Festival’ kita gelar 
di Lombok Epicentrum Mall. 
Untuk tanggal pastinya masih kami 
bahas,” katanya.

Menurutnya, untuk menggelar 
dua festival tersebut telah dialokasi-
kan anggaran Rp 350 juta. yakni Rp 
200 juta untuk Festival Mataram 
Mandalika Fair dan Rp 150 juta 
untuk pameran mutiara. “Dua ke-
giatan itu saat ini sedang disiapkan 
oleh pihak ketiga, jadi kami tinggal 
menunggu pemaparan konsep 
pelaksananya dalam waktu dekat,” 
katanya.

Namun demikian, lanjut 
Denny, jumlah UMKM yang akan 
dilibatkan pastinya lebih banyak 
dibandingkan saat kegiatan serupa 

menyambut ajang balap motor 
dunia atau “World Superbike” pada 
November 2021.

“Jumlah UMKM yang akan 
kami libatkan di atas 50 pelaku 
usaha, sebab tidak hanya UMKM 
saja tetapi ada beberapa komunitas 
yang juga akan ikut ambil bagian. 
Salah satunya komunitas pencinta 
keris,” ujarnya.

Denny mengatakan, UMKM 
hasil kerajinan yang akan ikut 
dalam kegiatan tersebut diharapkan 
bisa menyajikan hasil kerajinan-
nya berupa pernak pernik terkait 
MotoGP. Pelaku UMKM pangan 
olahan,  juga bisa tetap ikut serta 
dengan menyiapkan berbagai jenis 
pangan olahan khas Kota Mataram 
yang dapat menjadi oleh-oleh tamu 
MotoGP.

“Karena itu, kegiatan Mataram 
Mandalika Fair dan pameran mu-
tiara kita rencanakan berlangsung 
lebih awal agar para penonton 
MotoGP bisa berkunjung melihat, 
membeli bahkan memesan hasil 
kerajinan serta pangan olahan dari 
UMKM kita untuk dijadikan oleh-
oleh,” katanya.

Berbagai hasil kerajinan ung-
gulan Kota Mataram antara lain, 
kerajinan mutiara, emas, perak 
dan cukli. Sedangkan hasil pan-
gan olahan lokal yang dijadikan 
berbagai makanan khas juga bisa 
diikutsertakan. Misalnya, hasil ola-
han rumput laut, kacang-kacangan 
dan lainnya. pra

Banten telah Lewati Puncak Omicron
PNDEGLANG (IM) - 

Kadinkes Banten, Ati Pramudji 
Hastuti mengatakan puncak gel-
ombang virus Corona varian 
Omicron di Banten telah lewat. 
Dia menyebut hal itu berdasarkan 
bukti mulai menurunnya kasus har-
ian korona dalam sepekan terakhir.

“Mudah-mudahan kalau 
dilihat dari trennya, kita sudah 
sama DKI sudah melewati masa 
puncaknya karena dilihat sudah 
tidak ada tren naik-turun, ini 
sudah melandai,” kata Ati kepada 
wartawan di Pandeglang, Banten, 
Selasa (22/2).

Ati menambahkan bahwa 
puncak Omicron di Banten terjadi 
pada waktu penambahan kasus 
harian mencapai 7.000 kasus posi-
tif. Jumlah penambahan 7.000 ka-
sus dalam sehari ini juga melewati 
puncak pada gelombang Corona 
varian Delta.

Akan tetapi, Ati mengatakan 
sepekan terakhir penambahan 
kasus semakin turun menjadi 2.000 
kasus per hari. Ia berharap kasus 
semakin melandai hingga awal 

bulan puasa nanti.
Meski begitu, setiap pekan, 

cakupan PCR atau antigen per 
daerah cukup tinggi. Untuk tracing 
kasus per daerah bisa mencapai 
300 ribu lebih testing di 8 daerah.

“Itu 222 ribu untuk antigen 
dan 70 ribu lebih untuk PCR,” 
sambungnya.

Kadinkes juga menyampaikan 
bahwa melandainya kasus bisa 
disebabkan oleh capaian vaksinasi. 
Dia mengatakan dosis pertama su-
dah mencapai 90 persen dan kedua 
sudah 62,3 persen dari target 9 juta 
penduduk.

Adapun dosis kedua yang 
masih belum mencapai target 70 
persen ada di Tangerang, Lebak, 
Pandeglang, dan Kabupaten Se-
rang. Sedangkan vaksinasi ke lansia 
sudah mencapai 85 persen.

“Tapi yang belum mencapai 
60 persen vaksin lansia ada di Kota 
Serang baru 53 persen dan Kota 
Cilegon 48 persen. Dua daerah 
ini harus mencapai maksimal 60 
persen maksimal di awal Maret 
nanti,” pungkasnya. pra

Dijanjikan Bekerja di Kafe, Perempuan
Asal Tangerang Dirampok dan Diperkosa

TANGERANG (IM) - 
Lowongan pekerjaan yang di-
posting SH (34) di laman Face-
booknya ternyata cuma modus 
untuk melakukan kejahatan. 
Warga Desa Sindang Sono, Keca-
matan Sindang Jaya, Kabupaten 
Tangerang ini merampok dan 
memerkosa seorang perempuan 
yang ingin mengisi posisi itu.

SH dibekuk Unit Reskrim 
Polsek Pasar Kemis, Polres Kota 
Tangerang, seusai kejahatannya 
dilaporkan seorang wanita berini-
sial ER ke piket Polsek Pasar Ke-
mis. Berdasarkan laporan korban, 
perampokan dan pemerkosaan 
itu terjadi sebuah persawahan di 
Kampung Kelapa, Desa Sindang 
Sono, Minggu (20/2) sekitar pu-
kul setengah 00.30 WIB dini hari.

“Korban berkenalan den-
gan tersangka melalui media 
sosial Facebook karena tersangka 
mem-posting lowongan peker-
jaan,” kata Kapolresta Tangerang 
Kombes Pol, Zain Dwi Nu-
groho di Gedung Presisi Polresta 
Tangerang, Selasa (22/2).

ER tertarik hingga mengir-
imkan pesan ke SH. Kemudian 
mereka bertukar nomor ponsel.

Sabtu (19/2), keduanya ke-
mudian bertemu di sekitar tem-

pat kejadian perkara. Tersangka 
kemudian membawa korban 
dengan sepeda motor ke tempat 
yang dijanjikan tersangka sebagai 
tempat kerja. Namun, korban 
justru dibawa ke persawahan.

“Tersangka lalu mengancam 
akan membunuh korban den-
gan senjata tajam, mengambil 
ponsel dan uang korban, lalu 
memerkosa korban di persawa-
han,” terang Zain.

Usai melakukan aksinya, 
tersangka meninggalkan korban 
di persawahan. ER kemudian 
mendatangi Polsek Pasar Kemis 
untuk membuat laporan.

Petugas kepolisian kemudian 
menindaklanjuti laporan korban. 
Setelah melakukan penyelidikan, 
identitas dan keberadaan tersang-
ka diketahui.“Tidak sampai 1x24 
jam, tersangka berhasil kami 
tangkap di rumahnya,” ujar Zain.

Dari kasus itu, polisi men-
gamankan barang bukti berupa 
pisau, sepeda motor, ponsel, dan 
pakaian. Tersangka terancam hu-
kuman di atas 10 tahun penjara 
karena dijerat Pasal 365 KUHP 
dan Pasal 285 KUHP.

“Kasusnya masih terus kami 
dalami untuk pengembangan,” 
pungkas Zain. pp

Ratusan Buruh Demo Kantor BPJS 
di Tangerang Tolak Aturan Baru JHT 

TANGERANG (IM) 
- Ratusan buruh menggelar 
demonstrasi di Kantor BPJS Ke-
tenagakerjaan Cabang Tangerang 
Cikokol, Kota Tangerang, dalam 
rangka menolak aturan baru 
tentang pencairan jaminan hari 
tua (JHT), Selasa (22/2).

Massa buruh yang unjuk rasa 
tersebut berasal dari sejumlah 
serikat seperti Konfederasi Seri-
kat Pekerja Seluruh Indonesia 
(KSPSI) dan Federasi Serikat 
Pekerja Indonesia (FSPI).

Dalam aksinya, mereka 
melakukan orasi di mobil kom-
ando. Selain itu, para buruh juga 
membentangkan sejumlah poster 
yang berkaitan dengan aspirasin-
ya.Ketua DPD KSPSI Banten, 
Dedi Sudarajat mengatakan, 
pihaknya menolak Permenaker 
No 2/2022 tentang Tata Cara 
dan Persyaratan Pembayaran 
Manfaat JHT.

Regulasi terbaru pencairan 
JHT yang hanya bisa dicairkan 
setelah pekerja atau buruh beru-
sia 56 tahun, dianggap tidak 
sesuai dengan kondisi buruh 
saat ini yang rentan di pemutusan 
hubungan kerja (PHK).

“Nah ini kan sangat luar bi-
asa bagi kita. Karena kalau bicara 
umur 45 kita di PHK itu harus 
menunggu 11 tahun mendapat-
kan manfaat ini,” ujarnya.

Dedi menegaskan, pihaknya 

ingin peraturan tentang pencai-
ran JHT tersebut dikembalikan 
seperti pada regulasi sebelumnya.

“Ya kita minta kembali ke 
Permen sebelumnya bahwa ke-
tika pekerja di-PHK hanya cukup 
satu bulan menunggu dan bisa 
dicairkan,” jelasnya.

Sehingga, para buruh di 
Banten sepakat menginginkan 
pemerintah untuk mencabut 
Permenaker No 2/2022 karena 
sangat merugikan mereka.

“Hari ini di Kota Tangerang, 
aspirasi ini kita sampaikan ke Ke-
pala Cabang BPJS Ketenagaker-
jaan di Cikokol. Tadi juga kepala 
cabang menyampaikan kepada 
kita bahwa ia akan meneruskan 
sesuai dengan jenjangnya yaitu 
kantor wilayah pusat,” katanya.

Para buruh di Banten juga 
akan melakukan aksi lanjutan di 
Kantor BPJS Ketenagakerjaan 
Kabupaten Tangerang pada 
Rabu (23/2).

Kemudian berlanjut pe-
nyampaian aspirasi dengan tema 
serupa di Kantor DPRD Kota 
Tangerang pada Kamis (24/2).

“Tentunya juga kita meminta 
bantuan dari legislatif  untuk 
menyuarakan ini, tentunya sesuai 
dengan jenjang dari DPRD Kota 
Tangerang ke Provinsi Banten 
dan ke DPR RI. Karena penting 
dukungan kita dari legislatif,” 
pungkasnya. pp

UMKM SEPATU MULAI BANGKIT KEMBALI
Pekerja menyelesaikan pembuatan sandal wanita di pabrik sepatu rumahan 
di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/2). Setelah terpuruk 
hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19 UMKM sepatu kini mulai 
bangkit kembali dengan banyaknya pesanan dari berbagai daerah seperti 
Jabodetabek, Bali dan Makassar.

IDN/ANTARA 

Kantor Bahasa Provinsi Banten Gelar
Musikalisasi Puisi bagi Generasi Muda

implementasi praktik baik 
literasi berupa sayembara 
penulisan bahan bacaan, 
bengkel bahasa dan sastra. 

Hal itu dilakukan sebagai 
upaya mengembangkan bu-
daya literasi. Pengembangan 
budaya literasi dilakukan 
melalui pendidikan yang 
terintegrasi mulai dari kelu-
arga, sekolah, sampai dengan 
masyarakat sebagai prasyarat 
kecakapan hidup di abad 
ke-21. 

Penguasaan enam literasi 
dasar yang disepakati oleh 
World Economic Forum 
pada tahun 2015 menjadi 
sangat penting, tidak hanya 
bagi peserta didik, tetapi juga 
bagi orang tua dan seluruh 
warga masyarakat. 

Enam literasi dasar terse-
but mencakup literasi baca 
tulis, numerasi, sains, digital, 
fi nansial, dan literasi budaya 
serta kewargaan. 

Salah satu implementasi 
praktik baik literasi adalah 
bengkel alih wahana sastra 
berupa musikalisasi puisi. 
Kemerduan bunyi puisi jika 
dipadukan dengan musik 
akan semakin indah. 

Paduan keindahan puisi 
dan kemerduan musik itulah 
yang dikenal dengan musika-
lisasi puisi. pra

rasal dari luar Pandeglang 
yakni SMAN 1 Rangkasbi-
tung, SMKN 1 Rangkasbi-
tung, SMAN Bayah, SMKS 
Perbankan Yaris, dan SMKS 
Utama Insani. 

Tiga narasumber pada 
acara tersebut yaitu Firman 
Hadiansyah, Adhitya Angga 
Pratama, dan Wahyudin mem-
berikan materi tentang puisi, 
musik, dan musikalisasi puisi. 

Se l a in  member ikan 
materi berupa teori, ketiga 
narasumber mendampingi 
para peserta selama 3 hari 
pelatihan untuk melakukan 
praktik langsung pembua-
tan musikalisasi puisi yang 
akan ditampilkan pada hari 
penutupan. 

Para peserta bengkel alih 
wahana sastra ini diharapkan 
dapat melanjutkan kegiatan 
mereka dengan mengikuti 
lomba Musikalisasi Puisi 
tingkat Provinsi yang rutin 
diselenggarakan oleh Kantor 
Bahasa Provinsi Banten dan 
menjadi perwakilan provinsi 
pada ajang nasional di Pun-
cak Acara Bulan Bahasa dan 
Sastra tahun 2022.

S e j a k  d i c a n a n g k a n 
Gerakan Literasi Nasional 
(GLN) tahun 2016, Kan-
tor Bahasa Provinsi Banten 
telah melaksanakan kegiatan 

PANDEGLANG (IM) 
- Dalam rangkan memberi-
kan wadah penyaluran kreati-
vitas bagi para siswa, Kan-
tor Bahasa Provinsi Banten 
menggelar kegiatan Bengkel 
Alih Wahana Sastra (Musi-
kalisasi Puisi) bagi Generasi 
Muda di Kabupaten Pan-
deglang.

Kegiatan ini bertujuan 
mengenalkan, memaham-
kan, dan menumbuhkan 
sikap positif  generasi muda 
terhadap musikalisasi puisi, 
serta memberi wadah peny-
aluran bakat dan kreativitas 
di bidang sastra, khususnya 
musikalisasi puisi tersebut 
dilaksanakan selama 3 hari 
mulai Selasa hingga Kamis 
(22-24 Februari 2022) di 
Hotel Rizki Pandeglang. 

Aca r a  d ibuka  o l eh 
Asisten Daerah Kabupaten 
Pandeglang, Drs. H. Ra-
madani, M.Si. itu diikuti 
50 siswa SMA/SMK/MA 
se-Kabupaten Pandeglang 
secara luring (offl ine) dan 25 
siswa secara daring (online). 

Mereka berasal  dari 
Kabupaten Pandeglang 
yakni SMAN 4, SMAN 6, 
SMAN 7, SMAN 10, SMAN 
11, SMAN 12, SMKN 1, 
SMKN8, MAN 2, dan MAN 
4. Lima sekolah lainnya be-


