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DEMO TUNTUT TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ATASI BANJIR
Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat (AMPERA) berunjuk rasa menuntut
tanggung jawab pemerintah mengatasi bencana banjir di Serang, Banten, Senin (14/3). Mereka mendesak Pemerintah
Pusat dan Daerah lebih cakap dan cekatan dalam mengatasi dampak banjir serta bertanggung jawab dalam mengantisipasi
dan memecahkan masalah penyebab banjir.

Proyek Tol Serpong-Balaraja 1A
Ditarget Tuntas Pertengahan 2022
Pembangunan Tol Serpong - Balaraja
memberikan peran penting dalam
peningkatan akses konektivitas dan
peningkatan perekonomian masyarakat
dan pengembangan layanan logistik
sekitar wilayah kawasan Jakarta,
Tangerang, dan Banten yang semakin
lancar.
SERPONG (IM) Proyek pembangunan Jalan
Tol Serpong-Balaraja Seksi

1A terus dikebut. Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR)

BPBD Lebak Minta PVMBG Bandung
Umumkan Penelitian Tanah Bergerak
LEBAK (IM) - Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Lebak
meminta Pusat Vulkanologi
Meteorologi Bencana Geologi
(PVMBG) Bandung segera
mengumumkan penelitian bencana tanah bergerak di Desa Curug Panjang Kecamatan Cikulur
Kabupaten Lebak.
“Kami berharap pekan
depan bisa mengumumkan
hasil penelitian di lokasi bencana tanah bergerak itu, “ kata
Kepala Seksi Kedaruratan dan
Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD)
Kabupaten Lebak Agus Reza
Faisal di Lebak, kemarin.
Penelitian di lokasi bencana tanah bergerak di Curugpanjang Kabupaten Lebak
melibatkan petugas PVMBG
Bandung, Sabtu (12/3).
Mereka tim PVMBG Bandung sebanyak lima orang itu
belum bisa mengeluarkan hasil
penelitian.Tim PVMBG itu
melakukan penelitian di lokasi
bencana tanah bergerak di Desa
Curug Panjang dan di lahan yang
akan dijadikan relokasi pengungsi
di lahan milik pemerintah desa
seluas 2,5 hektare.

Agus mengatakan, jika
hasil penelitian menunjukkan
lokasi bencana tanah bergerak
sangat berbahaya dan harus
direlokasi maka pihaknya akan
segera merelokasi warga ke
tempat yang lebih aman.
Begitu juga jika hasil penelitian, tanah tujuan relokasi itu
hasilnya tidak layak maka harus
mencari tempat yang lain.
Di tempat terpisah, Camat Cikulur Kabupaten Lebak,
Sukmajaya mengatakan rumah
yang terdampak bencana tanah
bergerak di wilayahnya tercatat
sebanyak 43 rumah dengan 48
KK dan 173 jiwa.“Semua warga
di lokasi bencana tanah bergerak
sepakat dan mendukung rencana relokasi, “ katanya.
Sementara itu, Nurhayati
(40), warga Curugpanjang, Kabupaten Lebak mengaku dirinya
sangat mendukung direlokasi ke
tempat yang lebih aman karena
kondisi rumah miliknya retakretak dan khawatir roboh akibat
tanah bergerak.
“Kami sekarang mengosongkan rumah dan tinggal
di tempat pengungsian bersama warga lainnya, “ katanya
menjelaskan. pra

Banyak Melanggar, DLHK Kab.Tangerang
Tidak Bisa Menutup Pabrik Oli Bekas
TANGERANG (IM)
- Dinas Lingkungan Hidup
dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mengaku
hanya mampu memberikan
teguran kepada pabrik pengolahan oli bekas milik PT
Cheng Kai Lie meski banyak
melakukan pelanggaran.
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang, Achmad
Taufik mengatakan, pihaknya
tidak memiliki wewenang untuk
menutup perusahaan tersebut.
“Kami tidak memiliki wewenang untuk menutup, kebetulan saja memang perusahan
itu ada di Kabupaten Tangerang.
Apabila mereka melanggar perijinan maka hal itu bukan ranah
DLHK,” katanya, Senin (14/3).
Menurutnya, bahwa saat
ini PT Cheng Kai Lie juga
sudah mendapat sanksi, namun pihak yang bersangkutan
sudah melakukan perbaikan,
hanya saja tinggal menunggu
evaluasi dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) RI.
“Perusahan tersebut kan
sudah mendapatkan sanksi
administratif dari KLHK RI,

tetapi sudah diperbaiki juga,
tinggal menunggu evaluasi.”
Pasalnya, AMDAL PT
Cheng Kai Lie ini diterbitkan
oleh DLHK Provinsi Banten,
lalu pemanfaatan limbah B3
diterbitkan oleh Kementrian
LHK RI.“Jadi ketika ada kereshan di masyarakat, kami tetap
turun untuk melihat persoalan
dan selanjutkan kami laporkan
kepada pimpinan,” pungkasnya.
Adapun PT Cheng Kai Lie
terbukti melakukan pelanggaran
dengan tidak melaksanakan
kewajiban izin berdasarkan
keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia Nomor S.6/Menlhk/
Setjen/PLB.3/1/2019.
Pelanggaran itu berupa perubahan kapasitas, yaitu Tanki
(Storage tank) di mana semula
60.000 liter menjadi 300.000
liter. Lalu, tanki penampungan
yang semula 5.000 liter menjadi
120.000 liter. Selain itu, tentang
pemenuhan kriteria kegiatan
pemanfaatan limbah B3.
KLHK juga menemukan,
bahwa PT Cheng Kai Lie tidak
menempatkan limbah B3 oli
bekas ini di tempat penyimpanan limbah. pp

melalui Badan Pengatur Jalan
Tol (BPJT) mengungkapkan
pembangunan tol tersebut
mencapai 68 persen.
“Saat ini tengah dilakukan penyelesaian konstruksi
Seksi 1A sepanjang 5,15 km
yang terhubung dari Serpong
hingga Simpang Susun (SS)
CBD yang terdiri dari 3 paket
pekerjaan dengan progres
keselur uhan mencapai 68
persen,” tulis keterangan
BPJT, Senin (14/3), seperti
dikutip dari Antara.
Dijelaskan, pembangunan
Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A
terbagi menjadi Seksi 1A Paket
2 sepanjang 0,95 km dengan
progres konstruksi saat ini
mencapai 86,31 persen.
Kemudian Seksi 1A Paket 1 dan 3 sepanjang 4,2 km
dengan progres konstruksi
mencapai 60,76 persen.
Ditargetkan Seksi1A ini

akan rampung konstruksinya
pada pertengahan 2022 mendatang.
Menurut BPJT, pembangunan Tol Serpong - Balaraja
memberikan peran penting
dalam peningkatan akses
konektivitas dan peningkatan
perekonomian masyarakat
dan pengembangan layanan
logistik sekitar wilayah kawasan
Jakarta, Tangerang, dan Banten
yang semakin lancar.
Jalan tol ini juga nantinya akan terhubung langsung
dengan akses masuk ke Tol
Tangerang – Merak yang terkoneksi dengan Balaraja, serta
akan mendukung pengembangan konektivitas kawasan
Kota Baru Maja bahkan hingga
Lebak.
Keistimewaan Tol Serpong
- Balaraja juga akan terkoneksi
dengan sejumlah Jalan Tol lainnya, yaitu Tol Serpong - Uluja-

mi yang juga terkoneksi dengan
Jalan Tol Jakarta Outer Ring
Road (JORR) 1 dan JORR 2.
Jalan Tol Serpong - Balaraja dikelola oleh Badan Usaha
Jalan Tol (BUJT) PT Trans
Bumi Serbaraja yang terdiri atas 3 seksi, yakni seksi I
(BSD–Legok) sejauh 11,3
Km, seksi II (Legok–Tigaraksa
Selatan) 10,7 Km, dan seksi III
(Tigaraksa Selatan–Balaraja)
17,8 Km.
Jalan Tol Serpong - Balaraja sepenuhnya dilaksanakan
dengan skema investasi dan
prakarsanya dari investor dengan nilai investasi Rp14,37
triliun. Direncanakan memiliki
8 Simpang Susun (SS) yang
bisa menjadi akses baru dari
Serpong hingga Balaraja yakni
SS CBD, SS Industri, SS Legok,
SS Mekar Jaya, SS Pasir Barat,
SS Jambe, SS Cileles, dan SS
Tigaraksa. pp
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Pemkot Tangerang Terapkan PTM
50 Persen dan Dibagi 2 Sesi
TANGERANG (IM)
- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menerapkan
pembelajaran tatap muka
(PTM) 50 persen saat PPKM
Level 2. Agar berjalan lancar,
sekolah pun membagi PTM
menjadi dua sesi. Salah satu
sekolah yang menerapkan
yaitu Sekolah Dasar Negeri
(SDN) Tangerang 14 sejak 7
Maret 2022.
Kepala SDN Tangerang
1 4 , Wa w a t Tu s t i a w a t i
menjelaskan setiap pekan
ada pembaruan daftar siswa
yang masuk dan belajar secara offline supaya materi
tersampaikan secara merata.
“Alhamdulillah minggu lalu diawali dari kelas
6, PTMT tetapi tetap dengan sistem 50 persen dibagi
dua sesi. Dilihat dan evaluasi alhamdulillah lancar,”
ujarnya saat ditemui di SDN
Tangerang 14, Senin (14/3).
Kelas 4 dan 5 diakui
Wawat juga sudah dijadwalkan
untuk masuk dan menerapkan
PTM Terbatas namun dengan
kapasitas masih 50 persen.
“Jadi kami ambil kombinasi antara daring dan luring.
Kalau di sini hanya 277 siswa,

itu satu sekolah. Jadi hanya
sekitar 150-an lah yang masuk setiap sesi. Nah makanya
ini bagaimana caranya kita
tadi tidak keluar dan berkerumun,” katanya.
Terkait mekanisme, Wawat
menjelaskan pembagian kelas
dilakukan bergantian setiap
tiga hari sekali. “Bergantian,
jadi di minggu ini hari Senin,
Selasa, Rabu itu kelas 4,5,6.
Nanti Kamis, Jumat, Sabtu
kelas 1,2,3,” ujarnya.
Sedangkan untuk durasi
pembelajaran, Wawat menjelaskan di SDN Tangerang 14
melangsungkan pembelajaran
selama 3 jam setiap harinya,
dengan durasi satu mata pelajaran 30-35 menit. “Jadi untuk
durasi dibagi jadi dua shift.
Shift pertama dari jam 07.00
- 09.30 shift kedua dari jam
10.00 - 12.30,” ujarnya.
Dijelaskan Wawat hal
ini berbeda untuk guru yang
sudah masuk 100 persen sejak PTM Terbatas 50 persen
sudah diberlakukan minggu lalu. “Tetapi pas saat ini
mulai PTM, untuk guru itu
sudah langsung menerapkan
langsung 100 persen masuk
sekolah,” ujarnya. pp

Jelang Ramadhan, Pemkab Tangerang
Pastikan Kebutuhan Pokok Aman

TANGERANG (IM)
- Pemerintah Kabupaten
Tangerang melalui Dinas Perinduatrian dan Perdagangan
(Disperindag) Kabupaten
Tangerang, memastikan ketersediaan dan stabilitas harga
kebutuhan bahan pokok untuk
masyarakat dipastikan aman
jelang memasuki Bulan Suci
Ramadhan tahun 2022 ini.
Kepala Bidang (Kabid)
Perdagangan Disperindag
Kabupaten Tangerang, Iskandar Nordat mengatakan
bawa ketersediaan beberapa
komoditas bahan pokok
seperti minyak goreng, daging hingga telur masih dapat
terjangkau oleh masyarakat.
“Memang setiap memasuki Ramadhan sudah biasa
ada kenaikan, tetapi ada dua
hal yang penting yaitu kita
memastikan ketersediaan
barang pokok dan stabilitas
harga dapat terjangkau oleh
masyarakat,” kata Kepala

Bidang (Kabid) Perdagangan Disperindag Kabupaten
Tangerang, Iskandar Nordat,
Senin (14/3).
Ia menuturkan, dalam memastikan ketersediaan sejumlah kebutuhan bahan pokok
tersebut, pihaknya akan secara
intens melakukan pemantauan
dan pelaporan harga sesuai
petunjuk teknis dari Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia tentang kegiatan
pemantauan harga.
Selain itu, pihaknya juga
melakukan koordinasi serta
kolaborasi dengan instansi
terkait seperti Dinas Pertanian, Bulog dalam mengawal
ketersediaan barang kebutuhan pokok tersebut.
“Tentunya kami akan
terus melakukan pengawalan
rutin, setiap hari nantinya kita
mengecek ke gudang-gudang
pangan, pasar untuk memastikan ketersediaan bahan
pokok,” pungkasnya. pp
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Jembatan Gantung di Lebak Putus,
9 Siswa Terjatuh

LEBAK (IM) - Sembilan siswa SMP 4 Cijaku jatuh
saat hendak melintas di atas
jembatan gantung Lebak
Nangka, Desa Ciapus, Kecamatan Cijaku, Lebak. Mereka
jatuh akibat tali jembatan
terputus.
Kejadian ini bermula
ketika 14 siswa tengah berkemah pada Sabtu (12/2) sekitar pukul 11.00 WIB.
Mereka hendak menyeberang jembatan gantung di
atas Sungai Peucangpari.
Namun, tiba-tiba jembatan itu putus. Sembilan
siswa yang sedang menyeberang terjatuh ke sawah dan
mengalami luka ringan.
“Betul, 9 orang luka
ringan. Mereka baru mau
nyeberang belum sampai di
atas sungainya,” ujar relawan

BPBD Kecamatan Cihara,
Rudaya, kepada awak media,
Senin (14/3).
Rudaya mengatakan,
pada saat kejadian, cuaca
sedang hujan deras. Kondisi
jembatan sudah lapuk karena
tidak mendapat perawatan
sejak 2011.
Akibatnya, jembatan tidak mampu menopang beban di atasnya.
Saat ini, sembilan siswa
yang menjadi korban harus
mendapat perawatan. Mereka
dirawat di rumah masingmasing.
“Iya dirawat di rumah
masing-masing,” tuturnya.
Lebih lanjut, Rudaya menjelaskan jembatan
tersebut merupakan akses
satu-satunya Desa Ciapus,
Kecamatan Cijaku, dengan

Desa Citepuseun, Kecamatan Cihara. Saat ini, warga
Desa Ciapus tengah terisolir
lantaran tidak ada akses alternatif bagi warga.
“Warga belum bisa lewat
nggak ada akses. Apalagi sekarang kondisi airnya sedang
tinggi, kalau nggak tinggi
bisa saja lewat,” ucap Rudaya.
Terpisah, Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lebak, Irfan Suyatufika
mengatakan pihaknya teng ah meninjau jembatan
tersebut.
Saat ini pihaknya belum
dapat memastikan penyebab
putusnya jembatan.
“Iya kami masih di lokasi, masih meninjau. Nanti dikabari lagi ya,” kata
Irfan. pra

HARGA CABAI MASIH TINGGI
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Pembeli berbelanja cabai di Pasar Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin
(14/3). Menurut pedagang harga cabai merah keriting di daerah tersebut
masih relatif tinggi yakni Rp60 ribu per kilogramnya dibandingkan harga
semula hanya Rp30 ribu per kilogram.

ALAT PENGUKUR KECEPATAN KENDARAAN
DI CIKARANG
Pengendara sepeda motor melintas di
samping alat pengukur kecepatan di Jalan Urip
Sumoharjo, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, Senin (14/3). Alat yang dipasang oleh
Korlantas Mabes Polri untuk meningkatkan
kualitas keselamatan dan menurunkan angka
kecelakaan di wilayah tersebut.

Forum UMKM Neglasari Tangerang
Buka Layanan Penerbitan NIB Gratis
TANGERANG (IM) Forum UMKM Kecamatan
Neglasari, Kota Tangerang
menggelar jemput legalitas pelaku UMKM, dengan
membuka layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha
(NIB) di tujuh kelurahan untuk mendukung percepatan
legalisasi UMKM.
Ketua Forum UMKM
Kecamatan Neglasari, Heru
Maulana mengungkapkan,
program ini digulirkan untuk
memberikan rasa aman dan
nyaman bagi para pelaku usaha
dalam berusaha. Pelayanan ini
dihadirkan secara gratis mulai
pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.
“Ini hari ketiga berlangsung di Kelurahan Mekarsari.
Sebelumnya sudah digelar di
Kelurahan Karang Sari dan
Karang Anyar, dan berhasil memproses sekitar 300
UMKM. Selanjutnya akan
berlangsung di empat kelurahan lainnya,” ungkap Heru,
Senin (14/3).
Legalitas pelaku UMKM
masih akan berlangsung di Kelurahan Kedaung Wetan, Selapajang Jaya, Kedaung Baru,
dan Kelurahan Neglasari.
“Dengan begitu, pelaku
UMKM yang belum punya

NIB bisa ikut program ini
gratis, mudah dan cepat. Untuk jadwal dan lokasi pelaku
UMKM bisa cek di berbagai
sosial media Kecamayan
Neglasari,” katanya.
Para pelaku UMKM
mengaku program ini sangat
membantunya. Seperti yang
diungkapkan Zuzu, pedagang
kelontongan yang menyatakan
NIB ini cukup penting untuk
keberlangsungan usahanya.
“Semoga semakin banyak
pelayanan UMKM yang dimudahkan seperti ini. Tadi pelayanannya juga cepat dan mudah, langsung keluar NIB-nya
berbentuk PDF,” tutur Zuzu.
Sementara itu, Pemerintah
Kota Tangerang melalui Kecamatan Neglasari pun mengapresiasi gerakan UMKM
Kecamatan Neglasari ini.
“Ini menjadi langkah
nyata pemulihan ekonomi
dari lingkup UMKM. Semoga pelaku usaha makin semangat mengembangkan
bisnisnya dengan sudah punya NIB. Semoga semua
UMKM di Neglasari secara
merata sudah punya legalitas,” kata Muhamad Juki,
Kasie Ekbang Kecamatan
Neglasari. pp

