
TANGERANG (IM)- 
Dinas Pendidikan (Dindik) 
Kota Tangerang akan mem-
bentuk satuan tugas (satgas) 
sekolah untuk mengatasi dan 
mencegah terjadinya tawuran 
antarpelajar.

Langkah tersebut diambil 
menyusul terjadi tawuran antar-
pelajar di Jalan Tanjung Pasir, 
Kecamatan Teluknaga, Kabu-
paten Tangerang pada Senin 
(28/3) yang mengakibatkan satu 
pelajar MTs meninggal.

CEGAH TAWURAN PELAJAR

Dindik Kota Tangerang akan
Bentuk Satgas Sekolah

“Ya, jadi Dindik kota 
Tangerang ini sedang meny-
iapkan langkah-langkah strat-
egis terkait dengan maraknya 
anak-anak tawuran di berbagai 
kabupaten kota,” ujar Kepala 
Dindik Kota Tangerang, Jam-
aluddin, Kamis (31/3).

Jamaluddin mengatakan, 
pihaknya akan melakukan rapat 
koordinasi dengan instansi ter-
kait seperti Satpol PP, TNI, Polri, 
dan Kejaksaan untuk mencegah 
tawuran antarpelajar ini.

“Supaya terkait dengan 
masalah tawuran ini bisa tera-
tasi ke depan. Dan ini kita siap-
kan program, tinggal tunggu 
saja nanti sesuai menjadi ara-
han pemda,” katanya.

Jamaluddin mengungkap-

kan, program yang akan dilaku-
kan adalah seperti memben-
tuk satgas di sekolah dengan 
memaksimalkan peran siswa 
maupun pengawas dan guru.

“Gambarannya yang jelas 
bahwa kita ini bagaimana nanti 
mungkin ada satgas antitawuran, 
sosialisasi lebih masif  lagi, per-
an guru, peran pengawas kita 
maksimalkan lagi termasuk 
peran pengawas di sekolah kita 
buatkan satgas di sekolah sampai 
satgas kelas,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pi-
haknya akan menjadikan te-
man pelaku tawuran sebagai 
informan agar bisa mencegah 
terjadinya tawuran antarpelajar 
yang membahayakan nyawa ini.

“Nanti kita mendeteksi dari 

PERSEDIAAN PANGAN KOTA BANDUNG JELANG RAMADHAN
Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana (tengah) meninjau stok kebutuhan pangan pokok di Komplek Pergudangan Bulog, 
Bandung, Jawa Barat Kamis (31/3). Pemerintah Kota Bandung memastikan ketersediaan kebutuhan pokok serta pangan 
masih mencukupi bagi masyarakat di bulan Ramadhan 1443 H. 
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TANGERANG (IM)- Se-
banyak 13 orang tunawisma dan 
pengemis di Kabupaten Tangerang 
diamankan petugas Satuan Polisi 
Pamong Praja ( Satpol PP ). Bela-
san tunawisma tersebut nantinya 
akan dibawa ke UPTD Rehabilitasi 
PMKS Dinas Sosial Kabupaten 
Tangerang untuk dilakukan pen-
dataan dan pembinaan oleh Dinsos 
Kabupaten Tangerang.

Kepala Satpol PP Kabupaten 
Tangerang, Fachrul Rozi menjelas-
kan, ada beberapa kelompok yang 
diamankan, antara lain, anak punk, 
pengemis, dan manusia silver. 
Para gelandangan yang diangkut 
diharapkan tidak membuat keresa-
han lagi bagi para pengguna jalan.

“Sasaran kegiatan ini adalah 
gelandangan, pengemis, anak 
punk, dan manusia silver. Kegiatan 
ini dilakukan untuk menjaga ketert-
iban juga ketenteraman masyarakat 
khususnya pengguna jalan yang re-
sah,” ucapnya di Tangerang, Kamis 
(31/3). Sementara itu, Kepala Din-

sos Kabupaten Tangerang, Ujat 
Sudrajat mengatakan, PMKS yang 
diamankan di panti rehabilitasi itu 
juga dilakukan pemeriksaan untuk 
mengetahui latar belakang mereka. 
Setelahnya, mereka akan dibantu 
dan dibina sesuai dengan potensi 
yang mereka miliki. “Kami juga 
tanyakan potensi apa yang mereka 
miliki sehingga nantinya dapat 
kami bina di Balai Latihan Kerja 
(BLK) sesuai dengan keterampilan 
mereka,” ucap Ujat.

Ia juga menyampaikan, Dinsos 
Kabupaten Tangerang akan terus 
melakukan pembinaan terhadap 
PMKS, hal tersebut dilakukan agar 
nantinya para PMKS ini tidak kem-
bali turun ke jalan dan juga dapat 
bermanfaat bagi warga sekitar. 
“Pemberdayaan ini sudah mulai 
kita lakukan, seperti kemarin kita 
sudah ajukan untuk seorang penge-
mis dari Kecamatan Kresek. Kita 
bantu usulkan untuk mendapatkan 
modal usaha warung seperti yang 
diinginkannya,” ujarnya.  pp

RESAHKAN PENGGUNA JALAN

Belasan Gelandangan dan
Manusia Silver Diamankan
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Direktur Bappenas RI, Tridewi Virgianty, puji keberhasilan pembangunan 
dan penanganan Kawasan Kumuh di Ketapang.

LEBAK (IM)- Menteri 
Koordinator Bidang Kemariti-
man dan Investasi Manko Mar-
ves), Luhut Binsar Pandjaitan 
mengajak masyarakat Kabupaten 
Lebak Provinsi Banten untuk 
mensukseskan vaksinasi guna 
mencegah penyebaran Covid-19.

“Sekitar 90 persen pasien 
Covid -19 yang meninggal duna, 
adalah orang yang belum divaksin 
dan memiliki komorbid,” kata 
Luhut Pandjaitan saat meninjau 
pelaksanaan vaksinasi di Kabu-
paten Lebak, Kamis (31/3).

Menurut Luhut, masyara-
kat Kabupaten Lebak harus 
mensukseskan vaksinasi untuk 
mendukung program pemer-
intah. “Penanganan Covid -19 
di Indonesia masuk kategori 
terbaik di dunia,” katanya.

Keberhasilan itu, kata dia, 
atas kerja sama semua pihak, se-
hingga Indonesia menunjukkan se-
bagai negara besar karena mampu 
menangani pandemi Covid -19. 
Menurut dia, di negara yang luas 
wilayahnya kecil seperti Singapura, 
penyebaran Covid -19 masih tinggi. 
“Indonesia cukup baik menangani 
Covid -19, dengan tambahan 
pasien positif  sekitar 2.000 orang 
per hari dari 278 juta jiwa penduduk 
Indonesia, “ katanya.

Luhut menjelaskan, saat ini 
cakupan vaksinasi di Indonesia 
sudah cukup tinggi, baik dosis 

pertama, kedua, dan ketiga. 
Dia juga mengingatkan 

masyarakat untuk mendukung 
program pemerintah dalam 
melaksanakan vaksinasi serta 
disiplin menjalankan protokol 
kesehatan. “Kami minta warga 
yang belum divaksin atau belum 
lengkap, segera untuk menjalani 
vaksinasi lengkap, “ katanya.

Dalam kesempatan ke Lebak 
itu, Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi, Luhut 
Binsar Pandjaitan juga  menyam-
bangi kediaman Wakil Ketua 
Umum Kadin Indonesia, Mulyadi 
Jayabaya di Jalan KM 7 Warunggu-
nung, Kabupaten Lebak.

Kedatangan politisi Golkar 
ini dalam rangka menghadiri ta-
syakuran Ulang Tahun Jb -pang-
gilan akrab Mulyadi Jayabaya- ke-
65 tahun. Sekaligus menyambut 
bulan suci ramadhan 1443 bersama 
warga Kabupaten Lebak. Selain 
menghadiri HUT Jayabaya, Luhut 
dijadwalkan akan memantau jalan 
tol Serang-Panimbang.

“Alhamdulillah di tengah 
kesibukan dan jadwal padatnya 
Pak Luhut bisa menyempatkan 
waktunya untuk bersilaturahmi 
dengan warga Lebak sekaligus 
tasyakuran menyambut bulan 
suci ramadhan 1443 bersama 
warga Kabupaten Lebak,” kata 
mantan Bupati Lebak dua peri-
ode ini.  pra

Luhut Ajak Masyarakat Lebak
Sukseskan Vaksinasi Cegah Covid-19

PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI CIBITUNG
Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
menggunakan alat berat membongkar bangu-
nan liar di Jalan Bosih Raya Cibitung, Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/3). Pemerintah 
setempat menertibkan 64 bangunan liar berupa 
tempat tinggal dan tempat usaha yang tidak 
memiliki izin. 

IDN/ANTARA

SERANG (IM)- Guber-
nur Banten, Wahidin Halim 
melantik sejumlah pejabat 
eselon II Pemprov Banten di 
Rumah Dinas Gubernur Bant-
en di Jalan Jenderal Sudirman, 
Kota Serang, Kamis (31/3).

Dari tujuh pejabat eselon 
II yang sebelumnya mengi-
kuti uji kompetensi, dua di 
antaranya tetap berada di 
jabatannya. Keduanya yakni 
Kepala BPKAD Provinsi 
Banten, Rina Dewiyanti dan 
Kepala Biro Administrasi 
Pimpinan Setda Provinsi 
Banten. Beni Ismail.

Sedangkan lima pejabat 
lainnya menempati jabatan 
yang baru. Kepala Dispar 
Provinsi Banten, Agus Se-
tiawan pindah menjadi Staf  
Ahli Gubernur. Kepala Dis-

nakertrans Provinsi Banten, 
Al Hamidi menjadi Kepala 
Dispar Provinsi Banten.

Dan, Asda I Provinsi 
Banten, Septo Kalnadi men-
jadi Kepala Disnakertrans.

Kemudian, Kepala BKD 
Provinsi Banten, Komarudin 
menjadi Asda I dan Kepala 
Biro Umum Setda Provinsi 
Banten, Nana Supiana men-
jadi Kepala BKD.

Dalam pelantikan itu, 
selain Gubernur Banten, Wa-
hidin Halim hadir juga Wakil 
Gubernur Banten, Andika 
Hazrumy dan Sekda Banten, 
Al Muktabar.

Pelantikan ini dihelat 
jelang akhir masa jabatan 
Gubernur dan Wakil Gu-
bernur Banten pada 12 Mei 
mendatang.  pra

Gubernur Banten Rotasi
5 Pejabat Eselon II

Direktur Bappenas Puji Keberhasilan Pembangunan
dan Penanganan Kawasan Kumuh di Ketapang

TANGERANG (IM)- 
Direktur Perumahan Per-
mukiman Bappenas, Tridewi 
Virgianty memuji keberhasilan 
pembangunan dan penanga-
nan kawasan kumuh di Desa 
Ketapang Kecamatan Mauk, 
khususnya di kawasan Keta-
pang Aquaculture.

Hal tersebut diungkap-
kan Direktur Bappenas ketika 
melakukan kunjungan lapan-
gan yang dilanjutkan dengan 
tebar benih ikan nila serta dia-
log dan diskusi publik tentang 
penanganan kawasan kumuh 
di Desa Ketapang Kecamatan 
Mauk, Kamis (31/3).

Direktur Perumahan Per-
mukiman Bappenas Ibu Tride-
wi Virgianty mengungkapkan, 
program penataan Ketapang 
ini diapresiasi oleh menteri 
dan para pimpinan di jajaran 
kementerian. Ia juga berharap 
dengan program kerjasama 
antara pemerintah pusat dan 
daerah yang berkelanjutan, 
program tersebut bisa direp-
likasi di daerah-daerah lain 
karena keberhasilannya dapat 
dilihat dan dirasakan dampak-
nya secara langsung.

“Alhamdulillah, saya ber-
kesempatan bisa datang lang-
sung ke Ketapang dan bisa 
melihat langsung keberhasilan 
dari Pemerintah Kabupaten 

Tangerang dalam penataan 
kawasan pesisirnya,” ungkap 
Tridewi.

Ia juga mengatakan bahwa 
keberhasilan program penataan 
dan penanganan di Ketapang 
merupakan hal yang ditung-
gu-tunggu karena di tempat-
tempat lain banyak yang men-
galami kegagalan tetapi di Ka-
bupaten Tangerang, program 
yang berkelanjutan tersebut 
berhasil dan tampak nyata 
manfaatnya.

“Banyak daerah-daerah yang 
menata kawasan kawasan kumuh 
dan pesisir tetapi untuk per-
mukiman perumahannya lupa 
mereka pikirkan, akan tetapi di 
Kabupaten Tangerang ini semua 
terintegrasi, baik dari kawasan 
yang lingkungan rumahnya 
dan bahkan perekonomiannya 
pun dibangun oleh pemerintah 
daerah. Program ini patut kita 
apresiasi,” ujarnya.

Sementara i tu Bupat i 
Tangerang, Ahmed Zaki Iskan-
dar yang menerima langsung 
kedatangan Direktur Bappenas 
RI mengatakan program pena-
taan dan penanganan kawasan 
pesisir merupakan kolaborasi 
dari berbagai pihak terma-
suk dari pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, pemerintah 
provinsi. Pelaksanaannya juga 
secara kolaborasi pendanaan-

nya, baik yang bersumber dari 
APBN, APBD dan provinsi 
bahkan dari CSR.

“Kawasan Ketapang ini 
dulunya adalah kawasan yang 
kumuh dan tidak terawat se-
hingga akhirnya Pemerintah 
Kabupaten Tangerang ber-
sama Pemerintah Provinsi 
Banten dan juga dan juga 
Kementerian PUPR membuat 
Ketapang Aquaculture dan 
hasilnya bisa dilihat saat ini,” 
jelas Bupati Zaki.

Bupati berharap Ketapang 
Aquaculture tersebut bisa 
diterapkan dan direplikasi di 
daerah-daerah lain sesuai den-
gan keinginan dan harapan dari 
kementerian. Dan program 
tersebut juga akan dijadikan 
contoh untuk program pena-
taan dan penanganan kawasan 
pesisir di daerah Kabupaten 
Tangerang yang lainnya.

“Ketapang Aquaculture 
ini pada bulan Agustus akhir 
atau awal September akan 
menjadi tujuan visitasi dari 
City Sanitation Summit (CSS) 
ke-20 yang kebetulan Kabu-
paten Tangerang menjadi tuan 
rumahnya. Dan setelah itu di 
bulan Oktober nya kita akan 
menjadi tuan rumah event in-
ternasional PEMSEA dengan 
mengundang 12 negara,” kata 
Bupati Zaki.  joh

Dindik kota Tangerang sedang me-
nyiapkan langkah-langkah strategis 
terkait dengan maraknya anak-anak 
tawuran di berbagai kabupaten kota. 
Ini agar masalah tawuran ini bisa tera-
tasi ke depan, ujar Kepala Dindik Kota 
Tangerang, Jamaluddin.

TANGERANG (IM)- 
Setelah dua tahun pembatasan 
operasional dan penonaktifan 
karena pandemi Covid-19, Ter-
minal 1 Bandara Soekarno-Hatta 
kembali diaktifkan untuk melay-
ani keberangkatan dan kedatan-
gan penumpang pesawat, mulai 
Jumat (1/4) ini.

“Mulai 1 April 2022, Sub Ter-
minal 1A secara penuh akan melay-
ani keberangkatan dan kedatangan 
penumpang rute domestik,” ujar 
President Director AP II Muham-
mad Awaluddin, Kamis (31/3).

Adapun maskapai yang akan 
beroperasi di Sub Terminal 1A 
Bandara Soekarno-Hatta mulai 
Jumat ini adalah Airfast, kemu-
dian diikuti dengan Super Air 
Jet (6 April) serta Sriwijaya Air 
Group dan Air Asia Indonesia 
(12 April).

Pada bulan lalu Sub Termi-
nal 1A sudah mulai diaktifkan 
hanya untuk melayani kedatangan 
penumpang pesawat pada pen-
erbangan terakhir setiap harinya 
(last fl ight arrival) untuk sejumlah 
penerbangan domestik.

“AP II memastikan seluruh 
bandara yang dikelola, terma-

suk Bandara Soekarno-Hatta, 
untuk dapat beroperasi tangguh 
dan cepat beradaptasi dengan 
dinamisnya situasi dan kondisi di 
tengah pandemi Covid-19,” ujar 
Awaluddin.

Awaluddin menambahkan, 
saat ini Bandara Soekarno-Hatta 
perlu melakukan penyesuaian 
operasional dengan pengaktifan 
kembali Terminal 1A untuk 
keberangkatan dan kedatangan 
penumpang.

Executive General Manager 
Bandara Soekarno-Hatta, Agus 
Haryadi mengatakan diaktifkan-
nya kembali Terminal 1 untuk 
melayani keberangkatan dan 
kedatangan penumpang pesawat 
guna tetap memastikan protokol 
kesehatan berjalan dengan baik 
sejalan dengan tren lalu lintas 
penerbangan yang ada.

“Saat ini AP II dan stake-
holder tengah melakukan berb-
agai persiapan teknis guna me-
mastikan pengaktifan dapat ber-
jalan lancar dengan terpenuhinya 
aspek pelayanan, keamanan dan 
keselamatan,” kata Agus soal 
pengaktifan kembali Terminal 1 
Bandara Soekarno-Hatta.  pp

Dua Tahun tak Beroperasi, Terminal 1
Bandara Soetta Aktif Lagi 

TANGERANG (IM)- 
Polres  Metro  Tangerang 
menangkap empat tersangka ka-
sus perdagangan kartu perdana 
yang menggunakan identitas 
milik orang lain. Polisi menduga 
kartu perdana ini digunakan 
untuk penipuan dan sebaran 
berita hoax.

“Kalau saat ini bangsa kita 
dihebohkan dengan berita hoax, 
kemudian penipuan menggu-
nakan telepon, ini merupakan 
salah satu bagian yakni meng-
gunakan kartu perdana dengan 
identitas milik orang lain,” kata 
Kapolres Metro Tangerang 
Kota, Kombes Komarudin ke-
pada wartawan, Kamis (31/3).

Komarudin menjelaskan 
keempat tersangka berinisial 
AN, DS, AS, dan AA. Polisi 
menyita ribuan kartu perdana 
dari hasil penangkapan keempat 
tersangka.

Polisi menangkap AN di 
sebuah apartemen di Neglasari, 
Tangerang. “TKP di salah satu 
apartemen ada di Neglasari. 
Tersangka inisial AN, 24 tahun, 
yang berhasil kita amankan 
kartu perdana berbagai provider 
yang sudah diregistrasi sebanyak 
4.800 buah,” jelas Komarudin.

Dari tersangka AN (24), 
polisi menyita 4.800 kartu per-
dana (SIM card) yang sudah 
teregistrasi dan 73.801 kartu 
perdana yang belum teregistrasi.

“Kemudian kartu perdana 
berbagai provider yang belum 
registrasi sebanyak 73.801 buah 

kemudian flash disk, USB, 
printer, modem, dan laptop ini 
barang bukti,” sambungnya.

Sedangkan untuk tersangka 
DS (36) dan AS (32), polisi ber-
hasil mengamankan 5.600 kartu 
perdana yang sudah teregistrasi 
dan 4.900 kartu perdana yang 
belum teregistrasi. Polisi juga 
mengamankan barang bukti 
lainnya, seperti laptop dan be-
berapa modem internet.

“Kemudian TKP kedua ter-
sangka DS, 36 tahun, kemudian 
AS, 32 tahun, barang bukti yang 
berhasil kita amankan kartu 
perdana berbagai provider 5.600 
buah yang diregis. Yang bel 4.900 
buah dan laptop serta beberapa 
modem,” ujar Komarudin.

Komarudin mengatakan 
ribuan kartu perdana ini sudah 
menyebar di kalangan masyara-
kat. Komarudin mengimbau 
kepada masyarakat agar tidak 
membeli dan menggunakan 
kartu perdana yang identitasnya 
dipalsukan.

“Dilihat dari barang bukti 
cukup banyak, ribuan yang su-
dah diregister dan sudah banyak 
juga yang menyebar di masyara-
kat. Kami imbau masyarakat 
jangan membeli atau jangan 
menggunakan nomor telepon 
yang identitasnya dipalsukan,” 
tutur Komarudin.

“Kita akan melakukan 
pengembangan yang menggu-
nakan akan kita proses sesuai 
dengan ketentuan yang ber-
laku,” sambungnya.  pp

Dibongkar Penjualan SIM Card
Pakai NIK ‘Aspal’ di Tangerang

anak teman-temannya sendiri, 
jadi makanya nanti kita ya kalau 
bahasa sekarang mah ada intel 
temannya sendiri nanti, jadi te-
man sejawatnya lah yang akan 
jadi informannya,” tuturnya.

Bahkan, direncanakan 
bakal ada sanksi yang menanti 
jika ada siswa yang sudah 
dibantu Pemkot Tangerang 
dalam program-program pen-
didikan seperti Tangerang 
Cerdas, tetapi malah kedapatan 
menjadi pelaku tawuran.

“Ya nanti kita aturlah ses-
uai dengan aturan saja nanti 
kita kaji dulu. Kalau misalnya 
katakan dia memang perilaku 
yang tidak baik bisa saja di-
cabut Tangcernya,” pungkas-
nya.  pp


