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Tak Miliki Izin, Pabrik Plastik
Ditutup DLHK Kab. Tangerang
Selain tidak memiliki izin, limbah pabrik 
tersebut juga dinilai telah meresahkan 
warga sekitar akibat aroma bau busuk 
yang ditimbulkan saat produksi plastik. 

TANGERANG (IM) - 
Pabrik plastik milik CV Poly-
mer Plastisindo Sukses di 
wilayah Desa Ciakar, Keca-
matan Panongan terpaksa 
tutup sementara.

Hal itu dilakukan karena 
pabrik tersebut tidak dapat 
menunjukkan izin saat dilaku-
kan pemeriksaan oleh Dinas 
Lingkungan Hidup dan Ke-
bersihan (DLHK) Kabupaten 
Tangerang. 

Selain tidak memiliki izin, 
limbah pabrik tersebut juga 
dinilai telah meresahkan warga 
sekitar akibat aroma bau busuk 
yang ditimbulkan saat produksi 
plastik. 

Salah satu warga Kampung 
Cipari, Desa Mekar Sari, Keca-
matan Panongan, Marta (40), 
mengungkapkan, polusi bau 
ini mulai dirasakan masyarakat 
sejak pabrik tersebut memulai 
produksi.

“Aktivitas produksi peru-
sahaan menimbulkan polusi 
bau tak sedap, apalagi pada 
malam hari, bau busuk tersebut 
sangat terasa menyengat. Kami 
khawatir polusi tersebut dapat 

mengganggu kesehatan ma-
syarakat. Kurang lebih sudah 
tiga minggu,” katanya, Kamis 
(22/9).

Menurutnya, beberapa 
waktu lalu warga sudah melay-
angkan protes kepada pabrik 
pengolahan limbah plastik 
tersebut agar tidak ber operasi. 
Namun, pihak perusahaan 
menjanjikan akan segera 
mencari solusi agar aktivitas 
produksi pabrik tidak menim-
bulkan polusi bau menyengat.

“Namun hingga habis 
waktu yang telah disepakati, 
pihak perusahaan tak kun-
jung juga menepati janjinya, 
dan pabrik malah tetap nekat 
beroperasi dengan menimbul-
kan polusi bau,” ungkapnya.

Padahal, lanjutnya sudah 
dua kali pihak pabrik melaku-
kan rapat musyawarah, namun, 
warga sepakat menolak CV 
Polymer Plastisindo Sukses. 
Penolakan warga karena, mera-
sa khawatir dampak polusi bau 
menyengat yang ditimbulkan 
dari produksi limbah plastik 
tersebut.

“Dua kali rapat, kami tetap 

BAKSOS BATALYON ARHANUD TNI AD
Prajurit TNI memberikan paket sembako kepada warga saat bakti sosial TNI AD di Desa Singaraja, Indramayu, Jawa Barat, 
Kamis (22/9). Baksos Batalyon Arhanud 14/PWY TNI AD itu digelar sebagai bentuk kepedulian prajurit kepada masyarakat.
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sepakat menolak pabrik itu 
produksi, “ tegasnya. 

Sementara itu, Petugas 
pelaksana DLHK Kabupaten 
Tangerang, Soleh mengatakan 
pihaknya telah menerima adu-
an masyarakat, dan langsung 

melakukan sidak. Setelah di 
sidak, pihaknya merekomen-
dasikan penghentian aktivitas 
operasi pengelola limbah plas-
tik itu. Karena, pabrik tersebut 
belum memiliki izin lingku-
ngan dan warga setempat. 

“Sebelum ada kesepa-
katan dari warga setempat 
dan izin lingkungan dari 
pemerintah, jadi sementara 
ini kita rekomendasikan 
untuk berhenti atau ditutup 
dulu,” pungkasnya.  pp

TANGSEL (IM) - Ket-
ua Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) Kota Tangerang Se-
latan (Tangsel), Fajar Siddiq 
dipolisikan. Laporan yang 
dilayangkan  Abdul Hamain, 
salah seorang warga Tangsel 
itu, terkait dugaan penggunaan 
gelar akademik S2 palsu.

Laporan yang teregister 
dengan nomor TBL/B/1554/
VIII/2022/SPKT/POLRES 
TANGERANG SELATAN/
POLDA METRO JAYA ini, 
dilakukan pada Rabu (31/8) 
lalu. Meski begitu, menurut 
Abdul hingga kini tak ada 
perkemba ngan berarti dari 
laporannya.

Abdul mengaku, sejauh 
ini dirinya tak mendapatkan 
pemanggilan oleh polisi guna 
dimintai keterangan. “Sudah 
sejauh mana (polisi mempros-
es laporan) saya nggak tahu. 
Yang pasti saya belum dapat 
panggilan apa pun, informasi 
apa pun,” ujar Abdul kepada 
wartawan di Jakarta, Kamis 
(22/9). “Kalau penyelidikan 
dimungkinkan terlapor lebih 
dulu dipanggil. Tapi yang pasti 
saya sebagai pelapor belum 
pernah dimintai keterangan,” 
imbuhnya.

Abdul berharap Polres 
Tangsel segera menindaklanju-
ti laporannya. Apalagi, seluruh 
bukti yang diminta telah ia se-
rahkan. “Biasanya tidak sampai 

satu bulan (sudah diproses). 
Tapi memang penyelidikan 
ini tidak ada batasan waktu 
yang jelas. Tapi setidaknya ada 
profesionalitas dari kepolisian, 
setidaknya memberitahukan 
kepada saya, kenapa belum 
dipanggil,” paparnya.

Jika sampai genap satu 
bulan tak ada tindak lanjut 
dari laporan polisinya, Abdul 
berencana mendatangi Polres 
Tangsel. Ini dilakukan guna 
meminta penjelasan. Apabila 
alasan yang dikemukakan polisi 
nanti tak jelas dan cenderung 
melanggar ketentuan yang ada, 
pihaknya berencana mengam-
bil langkah lanjutan.“Kalau 
memang sampai batas waktu 
tidak ada kejelasan, ini kan ada 
pelanggaran, tentu saya akan 
mencari keadilan. Bisa melapor 
ke Propam atau Kompolnas,” 
jelasnya.

Sebelumnya, Abdul mem-
buat laporan ke polisi usai 
ramai pemberitaan terkait 
dugaan pemalsuan gelar S2 
kedokteran yang didapat 
Fajar.  Ia mengaku geram, 
apalagi laporan anggota IDI 
Kota Tangsel, Bambang Eka 
kepada Dewan Pembina IDI 
Kota Tangsel terkait perso alan 
tersebut, menurutnya malah 
tak digubris. Adapun perkara 
ini mencuat, tak lama setelah 
Fajar dilantik menjadi ketua 
IDI Tangsel.  pp

Warga Kecewa Laporan Terhadap
Ketua IDI Tangsel Diabaikan Polisi

TANGERANG (IM) - 
Kenaikan harga bahan bakar 
minyak (BBM) memantik aksi 
protes dari sejumlah elemen 
termasuk kaum pekerja atau 
buruh. Pasalnya, kenaikan 
harga BBM ini tidak diiringi 
dengan ke naikan upah. Ada-
pun di Banten, sudah dua 
tahun upah pekerja tidak men-
galami kenaikan.

Asda III  Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Banten, 
Deni Hermawan memberikan 
tanggapan terkait upah buruh 
untuk tahun 2023. Saat ditemui 
dalam acara Konferda DPD 
KSPSI Banten, ia menyebut, 
telah mendiskusikan formulasi 
upah dengan buruh.

“Tadi telah sama-sama 
diobrolkan bahwa prinsipnya 
kita akan melakukan komu-
nikasi dengan berbagai ele-
men,” ujarnya di bilangan 
Jatiuwung, Kota Tangerang, 
Kamis (22/9).

Deni mengatakan, seyo-
gyanya Lembaga Kerja Sama 
(LKS) Tripartit menjalin siner-
gis dalam rangka membangun 
komunikasi dan koordinasi 
terkait pengupahan pada 2023 
mendatang.

Menurutnya, jika elemen-
elemen itu menjalin sinergi, 
apapun yang diperjuangkan 
tak terkecuali upah, tentu akan 
memberikan hasil yang baik.

“Yang penting dalam hal 
ini Pemprov Banten memas-
tikan kalau semuanya menjadi 
bagian yang sudah sinergis, 
apapun itu yang kita per-
juangkan akan semakin baik,” 
jelasnya.

Deni berharap elemen 
pekerja menjadi bagian dalam 
rangka bekerja sama dengan 
Pemprov Banten untuk mem-
bangun Provinsi Banten.

“Kami yakin kolaborasi 
dan sinergitas ini menjadi 
bagian yang satu komitmen 
di antara kita,” katanya.Ketua 
KSPSI Banten, Dedi Suda-
rajat me ngaku ironis dengan 
kebijakan upah di Banten 
yang sudah dua tahun tidak 
mengalami ke naikan. Hal itu 
membuat kondisi buruh ter-
pukul. Terlebih, harga BBM 
mengalami kenaikan.

Ia berharap, kebijakan 
upah memperhatikan kes-
ejahteraan buruh. Ia juga men-
egaskan bahwa komunikasi 
antara serikat pekerja dengan 
pemerintah jangan sampai 
tersumbat.

“Mudah-mudahan ke de-
pan masalah UMK kita bisa 
kondusif  supaya Banten tetap 
terjaga, karena kemarin tahun 
2022 yang ironis upah ini 
Kabupaten Tangerang dan  
Kabupaten Serang,” pungkas-
nya.  pp

Dua Tahun Upah Pekerja Tak Naik,
Ini Tanggapan Pemprov Banten

K A R A W A N G  ( I M ) 
- Pemerintah Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat beren-
cana membentuk Pusat Ke-
sejahteraan Sosial (Puskesos) 
sebagai upaya penanganan 
kemiskinan agar lebih fokus 
dan tepat sasaran di wilayah 
tersebut.

“Selama ini realisasi pro-
gram kemiskinan sering diha-
dapkan dengan data peneri-
manya, karena itu diperlukan 
Puskesos,” kata Pelaksana 
Tugas Kepala Dinas Sosial 
Karawang Ridwan Salam, di 
Karawang, Kamis (22/9).

Selain bertujuan untuk 
memudahkan warga atau 
fakir miskin mendapatkan 
per l indungan sosia l  dan 
lepas dari kemiskinan, kata 
dia ,  Puskesos juga akan 
menjad i  pusa t  da tabase 
kemiskinan.

Artinya Puskesos akan 
memiliki data diri pener-
ima bantuan terkait pro-
gram penanganan kemiski-
nan yang digulirkan oleh 
pemerintah.

Sementara itu, terkait 
dengan data penerima BLT 
BBM pasca-kenaikan har-
ga BBM, data penerimanya 
bersumber dari pemerintah 
pusat yang disampaikan ke 
Kantor Pos sebagai pihak 
penyalur.

Menurut Ridwan Salam, 
dalam penyaluran BLT BBM, 
Dinas Sosial Karawang hanya 
bertugas melakukan penin-
jauan dalam proses penyal-
urannya.

Atas kondisi tersebut, 
Dinas Sosial Karawang ti-
dak bisa melakukan peruba-

han data penerima BLT BBM 
jika dianggap tidak tepat 
sasaran.

Namun, diakuinya kalau 
saat ini Pemkab Karawang 
tengah melakukan pendataan 
terkait rencana penyaluran 
bantuan sosial kepada ber-
bagai kalangan masyarakat 
yang tidak mendapatkan BLT 
BBM tapi terdampak kenaikan 
harga BBM.

Masyarakat yang akan 
mendapatkan bantuan sosial 
lainnya ialah mereka dari ka-
langan nelayan, petani, tukang 
ojek dan kalangan lainnya.

“Datanya sedang divali-
dasi, agar penerimanya tidak 
dobel. Artinya, penerima BLT 
BBM tidak akan menerima 
bantuan sosial yang nanti 
digulirkan pemkab,” kata 
dia.

Terkait dengan penan-
ganan kemiskinan, kata dia, 
kalau persoalan sebenarnya 
tidak hanya berkaitan dengan 
data. 

Namun juga persoalan 
mental.

“Jadi penanganan ke-
miskinan juga mesti dilaku-
kan dengan perbaikan mental, 
karena itu adalah akar persoa-
lan,” kata dia.

Disebutkan, ungkapan 
‘jangan beri ikan, tapi beri 
kail’ dalam penanganan ke-
miskinan juga perlu ditin-
jau ulang, karena kurang 
relevan.

“Selain memberi kail , 
harus juga disediakan ‘kol-
amnya’, sehingga penanga-
nan kemiskinan bisa lebih 
relevan,” demikian Ridwan 
Salam.  pra

Tangani Kemiskinan, Karawang
Bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial

semakin banyak yang diban-
gun,” ujarnya.

Dikatakan  Maesyal. 
k o m i t m e n  B u p a t i 
Tangerang akan ter us 
melanjutkan program Pe-
nyediaan Rumah Layak 
Huni, sehingga di Kabu-
paten Tangerang kedepan-
nya tidak ada lagi rumah 
yang tidak layak huni.

Rudy menuturkan as-
pek positif  Runah Layak 
Huni, dari sisi edukasi 
penghuni rumah bisa be-
lajar nyaman.

“Sisi lain dari aspek ke-
sehatan rumah menjadi 
bersih, dan bersih itu sehat, 
kemudian ada sanitasi yang 
baik, ventilasi, dan lain-
lain,” tuturnya.  joh

TANGERANG (IM) 
- Penyediaan Rumah Lay-
ak Huni di Kabupaten 
Tangerang sampai de ngan 
tahun 2022 sebanyak 13.000 
dengan rincian melalui 
program Gebrak Paku-
mis sejumlah 6.000 sisanya 
melalui Pemerintah Pusat, 
Pemdes dan bantuan dari 
CSR.

S e k d a  K a b u p a t e n 
Tangerang, Moch.  Maesyal 
Rasyid, Kamis (22/9) me-
ngatakan komitmen baik 
dari Pemerintah Pusat, Ka-
bupaten dan Pemdes sangat 
diperlukan agar terus berja-
lan dan jangan putus.

Maesya l  j ug a  me -
ngatakan kedepannya akan 
dibuat regulasi bagi hasil pa-

jak restribusi kepada Desa 
dan Kelurahan.

“Sehingga pemasukan 
menjadi bertambah, dan 
dapat melangsungkan pro-
gram Rumah layak Huni di 
desanya masing-masing,” 
ujarnya.

Program penyediaan 
rumah layak huni stan-
darnya dari buku panduan 
APBDes yang diluncur-
kan saat ini di Kabupaten 
Tangerang.

Menurut Maesyal masih 
ada Rumah Layak Huni 
yang belum tersentuh oleh 
Pusat, Kabupaten serta 
desa.

“Tetapi harapan kami 
adalah beberapa tahun 
kedepan rumah layak huni 

Sekda Kab.Tangerang: Komitmen Penyediaan
Rumah Layak Huni Jangan Putus dan Berhenti

PKH harus diusut tuntas 
terlebih dugaan penggela-
pan bantuan PKH telah 
dilakukan bertahun-tahun,” 
kata Musa.

Kepa la  Dinas  So-
sial (Dinsos) Lebak, Eka 
 Darmana Putra mengaku 
tidak tahu menahu soal ada-
nya dugaan penggelapan 
dana bantuan PKH itu.

“Saya baru dengar 
seka rang. Menyeleweng-
kan bantuan apa? Yang 
menyelewengkannya siapa? 
Kalau betul-betul terbukti 
menyelewengkan silakan 
laporkan saja ke APH,” 
ucapnya.

Informasi yang dihim-
pun, dugaan penggelapan 
dana ini sudah ditindak-
lanjuti APH. Bahkan unit 
Tipikor Polda Banten dan 
Kemensos sudah turun 
tangan menyelidiki dugaan 
kasus itu.

“Ya informasinya dari 
Tipikor Polda, Kemensos, 
dan Polsek kemarin sudah 
turun ke lokasi,” kata Ka-
nit Tipikor Polres Lebak 
Iptu Putu Ari Sanjaya saat 
dikonfi rmasi.  pra

LEBAK (IM) - Dugaan 
penggelapan dana bantuan 
Program Keluarga Harapan 
(PKH) di Desa Citorek Timur, 
Kecamatan Cibeber, disoroti 
anggota DPRD Lebak.

Informasinya, ada 17 kelu-
arga penerima manfaat (KPM) 
di Citorek Timur yang tidak 
menerima bantuan tersebut.

Dikatakan Anggota Komi-
si III DPRD Lebak, Musa 
Weliansyah, berdasarkan Data 
By Name By Address (BNBA) 
tahap 3 tahun 2022, dari 144 
KPM di Citorek Timur, 17 
di antaranya tidak menerima 
bantuan.

“Saya mendapatkan in-
formasi dari masyarakat Desa 
Citorek Timur bahwa ada 17 
KPM yang tercatat sebagai 
penerima PKH namun tidak 
pernah menerima bantuan terse-
but. Bahkan KKS dan buku 
tabungan ada ditangan orang 
lain,” kata Musa, Kamis (22/9).

Setelah menerima infor-
masi dugaan penggelapan dana 
bantuan sosial (bansos), dirinya 
mengaku langsung melaporkan 
dugaan tersebut kepada Ke-
menterian Sosial (Kemensos). 
Dalam laporan itu, dirinya tu-

rut menyampaikan KPM yang 
tidak menerima bantuan. Ia 
menduga bantuan itu digelap-
kan oleh oknum pendamping 
dan perangkat desa setempat.

“Atas laporan dari KPM 
kemudian saya tindaklanjuti 
ke Kemensos beserta per-
nyataan KPM yang tercatat 
sebagai penerima PKH yang 
diduga digelapkan oknum 
pendamping dan pegawai desa. 
Mengingat program keluarga 
harapan ini ada pendamping-
nya yang harus mengadakan 
pertemuan tatap muka di ke-
lompok masing-masing, ketika 
ada belasan KPM yang tidak 
menerima bantuan tersebut 
berarti kerja pendampingnya 
tidak bener dan diduga terlibat 
penggelapan,” ujarnya.

Musa pun meminta kepada 
aparat penegak hukum (APH) 
untuk menindaklanjuti laporan 
dugaan penggelapan dana ban-
tuan tersebut.

“Saya yakin dan optimis 
aparat penegak hukum akan 
menindaklanjutinya secara 
obyektif, profesional, dan 
akuntabel. Apapun dalihnya 
siapapun pelakunya dugaan 
penggelapan bantuan sosial 

Bantuan PKH di Citorek Timur Diduga
Digelapkan, APH Langsung Turun Tangan

JAKARTA (IM) - Bupati 
Serang, Ratu Tatu Chasanah 
sekaligus Bendahara Umum  
Asosiasi Pemerintah Ka-
bupaten Seluruh Indonesia 
(Apkasi) menyatakan Apkasi 
terus mencari solusi terbaik 
untuk pegawai non aparatur 
sipil negara (non-ASN) dan 
perekrutan pegawai peme-
rintah dengan perjanjian kerja 
(PPPK), termasuk mengge-
lar rapat koordinasi bersama 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PANRB), 
Kementerian Keuangan, dan 
pihak terkait lainnya di Jakarta, 
Rabu (21/9) kemarin. 

Tatu mengatakan, para 
bupati menyampaikan usulan 
agar rencana pengha pusan 
pegawai non-ASN atau tena-
ga honorer November men-
datang ditunda. 

Sebab da erah umumnya 
masih sangat membutuhkanya, 
serta jika diberhentikan akan 
menambah angka pengang-
guran.

Selain itu, para bupati juga 
meminta pemerintah mencari 
solusi terbaik terkait pengang-
garan untuk PPPK. Para bu-
pati meminta pemerintah pusat 
dalam hal ini Kementerian 
Keuangan dapat mengalo-
kasikan tambahan transfer 
dana alokasi umum atau DAU 
ke daerah untuk alokasi gaji 
PPPK. 

“Alhamdulillah, Kemente-
rian Keuangan menyampaikan 
siap menghitung ulang alokasi 
anggaran untuk gaji PPPK se-
suai kebutuhan formasi dan 
prioritas. Saya selaku benda-
hara umum Apkasi berharap, 
dengan duduk bersama para 
bupati dengan Pak Menteri 
PANRB, Kementerian Keua-

ngan, dan beberapa menteri 
terkait, segera ada solusi ter-
baik untuk para honorer dan 
PPPK,” ujar Tatu. 

Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Re-
formasi Birokrasi (PANRB), 
Abdullah Azwar Anas merang-
kul bupati seluruh Indonesia 
yang tergabung dalam APKA-
SI untuk menyatukan persepsi 
serta mencari jalan tengah 
penyelesaian tenaga non- ASN. 
Ia meminta para bupati selaku 
pejabat pembina kepegawaian 
(PPK) untuk melakukan audit 
terhadap kebenaran data non-
ASN dan mengirimkan Surat 
Pernyataan Pertanggungjawa-
ban Mutlak (SPTJM) kepada 
BKN.

SPTJM itu sebagai bentuk 
komitmen dan bukti yang 
dapat dipertanggungjawabkan 
oleh bupati bahwa data tenaga 
non-ASN di daerahnya adalah 
valid dan tak berubah. Anas 
mendorong agar pemerin-
tah daerah dapat melakukan 
pengawasan dalam proses 
pendataan. 

“Pemerintah mempriori-
taskan pengadaan ASN tahun 
ini untuk pelayanan dasar, yaitu 
guru dan kesehatan, tetapi 
tidak mengenyampingkan ja-
batan lainnya,” ujar Menteri 
Anas dalam keterangan ter-
tulis di laman Kementerian 
PANRB. 

Anas menjelaskan kola-
borasi pun dilakukan dengan 
Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) 
untuk melakukan pengawasan 
terhadap data yang diajukan 
pemerintah daerah apakah su-
dah sesuai persyaratan. “Akan 
ada audit data untuk memasti-
kan data tenaga non-ASN yang 
dikirimkan,” ujarnya.  pra

Bupati Serang: Apkasi Cari Solusi
Terbaik untuk Honorer dan PPPK

Sekda Kab.Tangerang, Moch Maesyal  Rasyid dalam acara 
 peluncuran buku Panduan  Penggunaan APDEs.


