
LEBAK (IM) - Penjabat 
(Pj) Gubernur Banten Al Muk-
tabar memimpin Upacara Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-77 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) di Alun-alun Rangkas-

bitung, Kabupaten Lebak, 
Rabu (4/10).

Al Muktabar membacakan 
amanat dari Panglima TNI Jen-
deral Andika Perkasa.  “Tadi 
saya  membacakan amanat 

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Komitmen
TNI Begitu Besar dalam Menjaga NKRI

Panglima TNI. Komitmen 
TNI itu begitu besar dalam 
menjaga Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
TNI salah satu perekat NKRI. 
Tentu kita akan bersama-sama 
dengan Forkopimda dan pi-
hak lainnya menjaga stabilitas 
daerah. Stabilitas daerah itu 
penting sekali dan itu menjadi 
modal dasar kita untuk mem-
bangun,” kata Al Muktabar di 
laman website resmi Pemprov 
Banten, Rabu (5/10). 

Al Muktabar juga menyam-
paikan apabila ke depannya ter-
dapat keadaan yang berpotensi 
instabilitas, pihaknya bersama 
Forkopimda dan pihak-pihak lain-
nya dapat bersama-sama mengurai 
dan mencegah hal tersebut. 

“Apabila ada hal-hal krusial 
terhadap potensi instabilitas 
daerah, maka kita akan bersa-
ma dengan semua stakeholder 
bersatu mengurainya. Karena 
dengan bersatu itulah modal 
dasar kita dalam rangka men-
jaga stabilitas daerah mengha-
dapi situasi apapun termasuk 
saat kita memasuki pesta de-
mokrasi 2024,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu juga 
diserahkan penghargaan kepada 
para pemenang lomba dalam 
kategori Polsek terbaik, Kora-
mil terbaik, Kecamatan terbaik, 
Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
terbaik, serta Kepala Desa dan 
Lurah terbaik di lingkungan Ko-
mando Resor Militer (Korem) 
064/Maulana Yusuf. 

OPERASI PASAR PENGENDALIAN LAJU INFLASI
Sejumlah warga berbelanja sayur mayur dan bahan-bahan kebutuhan pokok saat digelar Operasi Pasar di Serang, Banten, Rabu (5/10). 
Operasi pasar digelar untuk menekan kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok sekaligus untuk mengendalikan laju infl asi.
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TANGERANG (IM) - 
Pemerintah Kota Tangerang melalui 
Badan Kepegawaian & Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia 
(BKPSDM) Kota Tangerang meng-
gelar Pelatihan Strategic Planning 
di Lingkungan Pemerintah Kota 
Tangerang yang bertempat di Hotel 
Vega, Gading Serpong, Selasa (4/10).

Wali Kota Tangerang H. 
Arief  R Wismansyah, hadir 
sekaligus membuka secara daring 
kegiatan pelatihan yang diseleng-
garakan mulai dari tanggal 04 - 06 
Oktober 2022 dengan diikuti 
oleh 30 peserta yang merupakan 
Pejabat Struktural di Lingkungan 
Pemerintah Kota Tangerang.

Dalam kesempatannya, Arief  
meminta kepada seluruh Apara-
tur Sipil Negara (ASN) untuk 
terus berinovasi agar tidak terje-
bak ke dalam zona nyaman. “Kita 
sebagai ASN dan pejabat jangan 
sampai berada dalam comfort 
zone atau zona nyaman. Jangan 
yang penting datang ke kantor, 
absen atau yang penting ekin 
terisi. Kita harus terus berinovasi 
dan responsif  terhadap apa yang 
dibutuhkan masyarakat dengan 
program-program yang tentu-
nya inovatif,” kata Arief  sep-

erti dikutip dari laman Pemkot 
Tangerang, Rabu (5/10).

Arief  menambahkan, pro-
gram-program yang inovatif  terse-
but harus direncanakan dengan 
matang agar mampu merespon 
kebutuhan masyarakat. “Di era 
turbulence ini kita harus selalu 
siap terhadap semua tantangan, 
kita harus tahu bagaimana caranya 
untuk memprediksi hal-hal yang 
mungkin terjadi ke depan. Maka 
dari itu diperlukan strategi dan 
perencanaan yang matang sesuai 
referensi dari indikator-indikator 
yang kita punya, kemudian tuntas-
kan. “ jelas Arief. 

Lebih jauh Arief  mengatakan, 
kegiatan ini diharapkan dapat me-
ningkatkan pengetahuan peserta 
tentang pola strategic planning 
untuk kemudian dapat diaktual-
isasikan serta dapat memberikan 
dampak positif  di dalam lingkun-
gan Pemerintah Kota Tangerang.

“Saya harap Bapak Ibu 
semua menyimak seluruh materi 
yang diberikan selama 3 hari ini 
agar dapat menjadi bekal buat 
bapak ibu semua dalam mere-
spon harapan dan cita-cita selu-
ruh masyarakat Kota Tangerang,” 
tutup Arief.  yan

Pemkot Tangerang Gelar 
Pelatihan Strategic Planning

 TANGERANG  (IM) 
- Sebagai tuan rumah peny-
elenggaraan Pekan Olahraga 
Provinsi (Porprov) VI Banten 
2022, Komite Olahraga Nasi-
onal Indonesia (KONI) Kota 
Tangerang terus mempersiap-
kan diri terutama dari atlet dan 
cabang olahraga yang akan 
dipertandingkan.

Ketua Umum KONI Kota 
Tangerang, Hadi Rusman men-
gatakan data terakhir sebanyak 
47 cabang olahraga (cabor) 
yang akan dipertandingkan pada 
Porprov kali ini. “Termasuk be-
berapa cabor baru diantaranya 
drumband, skateboard, pet-
anque, woodball, e-sport, dan 
golf,” ujarnya di situs Pemkot 
Tangerang, Rabu (5/10).

Kontingen Kota Tangerang 
dari seluruh cabor tersebut 
berjumlah sedikitnya 1.060 atlet 
ditambah sekitar 350 orang seb-
agai pelatih dan offi cial dengan 
target prestasi Juara Umum 
Porprov VI Banten 2022.

Ribuan atlet dari seluruh 
kabupaten/kota se-Banten itu 
akan memperebutkan medali 

dari 773 nomor pertandingan 
olahraga yang akan berlangsung 
di Porprov Banten 2022. “Tar-
get realistis kami setidaknya 50 
persen medali emas akan mampu 
kami raih, dan menjadi juara 
umum di porprov,” imbuh Hadi.

Wakil Ketua I KONI Kota 
Tangerang, Arsani Maidi, me-
nambahkan dalam rangka menu-
ju target juara umum tersebut, 
seluruh cabor Kota Tangerang 
menerapkan Puslatcab. “Program 
puslatcab sudah rutin dilaku-
kan cabor, namun mendekati 
porprov ini, mereka akan lebih 
fokus untuk meraih prestasi lebih 
maksimal,” ungkapnya.

Menurut Arsani, beberapa 
cabang olahraga jenis beladiri 
berpotensi menyumbang hasil 
terbaik yaitu emas. “Diikuti juga 
cabor-cabor lainnya seperti panjat 
tebing, dayung dan semua cabor 
diharapkan berusaha maksimal 
demi target juara umum,” kat-
anya. Porprov VI Banten 2022 
berlangsung mulai 20 Novem-
ber-29 November 2022, dengan 
lokasi seremoni pembukaan di 
Stadion Benteng Reborn.  pp

KONI Kota Tangerang Persiapkan
1.060 Atlet untuk Porprov VI Banten

YOGYAKARTA (IM) 
- Memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW dan Hari 
Santri Nasional, relawan Santri 
Dukung Ganjar (SDG) Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) 
peduli terhadap kesejahteraan 
ulama dan santri.

“Sekarang pengajian sudah 
mulai banyak, khususnya apa 
yang dilakukan oleh relawan 
Santri Dukung Ganjar (SDG) 
di berbagai daerah dan kita titip 
kepada ulama dan tokoh agama 
untuk memberikan pesan da-
mai dan gotong royong,” kata 
Ijtihadul Umam, Koordinator 
SDG Wilayah DIY saat Gema 
Sholawat Damai Untuk Negeri 
di Lapangan Suren, Pleret, 
Bantul, DIY dilansir Antara, 
Rabu (5/10).

Momentum memperin-
gati Maulid Nabi Muhammad 
SAW dan Hari Santri Nasional 
bersama warga dan santri mem-
perkuat solidaritas. Hadirin juga  
mendoakan hadirnya sosok pe-
mimpin masa depan yang ama-
nah. Ganjar Pranowo dinilai 
layak menjadi pemimpin yang 
dimaksud dan pantas menjadi 
presiden Indonesia pada 2024. 

“Hari ini para ulama, santri, 
dan masyarakat berkumpul 
duduk bersama, dalam rang-
kaian Gema Sholawat Damai 
Untuk Negeri yang sekaligus 
mendoakan pemimpin bangsa 
masa depan, yakni Bapak Gan-

jar Pranowo,” kata Umam.
Menurut dia, kebersamaan 

dan gotong royong berperan 
penting dalam menjaga per-
satuan. Peran para ulama dan 
tokoh agama menjadi kunci 
keberhasilan. Ganjar Pranowo 
dinilai merupakan sosok yang 
mampu membangun negeri 
lebih maju dan juga memiliki 
integritas mumpuni. 

“Pak Ganjar merupakan 
sosok pemimpin yang diharap-
kan masyarakat untuk men-
dorong Indonesia lebih maju. 
Masyarakat menilai Bapak 
Ganjar memiliki reputasi yang 
baik karena seringnya beliau 
melakukan silaturahim kepada 
tokoh agama, khususnya para 
ulama,” katanya.

SDG akan memperkuat 
konsolidasi dan menyelaraskan 
program Ganjar Pranowo yang 
selama ini sudah berjalan. Komit-
men untuk menjalankan berbagai 
program SDG hingga ke tingkat 
daerah kembali dipertegas. 

“Kami punya lima program 
keagamaan yang dilakukan 
kepada ulama, santri, dan para 
warga yang sudah kami lakukan 
dalam beberapa bulan terakhir. 
Apa yang menjadi program 
Pak Ganjar, itu yang kami 
teladani. Contohnya program 
Safari Tokoh dan program 
bantu UMKM dengan men-
coba membantu melariskan da-
gangan UMKM,” katanya.  yy

SDG DIY Peduli Kesejahteraan 
Ulama dan Santri 

KONTES DAN PAMERAN BONSAI HARI LINGKUNGAN
Anggota Tim Juri Kontes Bonsai (kiri) memperhatikan tanaman bonsai un-
tuk dinilai saat digelar pameran dan kontes bonsai di Serang, Banten, Rabu 
(5/10). Pameran dan Kontes Bonsai itu diikuti 220 petani tanaman bonsai 
yang digelar dalam rangka Hari Lingkungan se-Dunia. 
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Realisasi Investasi Kabupaten 
Tangerang Naik Jadi Rp8,5 Triliun

TANGERANG (IM) 
- Kepala Dinas Penanaman 
Modal Terpadu Satu Pin-
tu (DPMTSP) Kabupaten 
Tangerang, Soma Atmaja me-
nyebut realisasi investasi di 
Kabupaten Tangerang pada 
semester 1 tahun 2022 mengal-
ami peningkatan dengan total 
nilai mencapai Rp8,5 triliun. 

Angka tersebut lebih 
tinggi dibandingkan pada se-
mester pertama tahun 2021 
yang mencapai sebesar Rp6,0 
triliun. “Yang paling banyak 
mendapatkan aliran penana-
man modal ada di sektor pe-
rumahan, kawasan industri dan 
perkantoran dengan jumlah in-
vestasi mencapai Rp3,0 triliun 
dengan rincian PMA Rp1,8 
triliun dan PMDN Rp1,2 tril-
iun. Sedangkan, jika dilihat 
berdasakan jumlah proyek 
yang paling banyak ada di sek-
tor Perdagangan dan Reparasi 
dengan jumlah proyek seban-
yak 785,” ucap Soma dikutip 
dari laman Pemkab Tangerang, 
Rabu (5/10).

Ia juga mengatakan, nai-
knya angka realisasi investasi 
tersebut dikarenakan wilayah 
Kabupaten Tangerang ma-
sih tersedia zona peruntukan 
industri yang tersebar di be-
berapa kecamatan (Tigaraksa, 
Cikupa, Balaraja, Pasarkemis, 
Kosambi, Pakuhaji, dll). Di 
sisi lain, Kabupaten Tangerang 
yang berlokasi di Provinsi 

Banten ini juga diuntungkan 
dengan letak geografi snya yang 
sangat strategis atau dengan 
istilah lain untuk destinasi 
investasi.

“Selain memiliki hamparan 
zona industri, kita memiliki 
bonus geografi  dan demografi . 
Yang dimaksud bonus tersebut 
yaitu Kabupaten Tangerang, 
dekat dengan Pusat Ibu Kota 
sebagai Pusat Perekonomian 
Negara, dekat dengan Bandara 
Internasional, dekat ke Pelabu-
han Laut dan Peti Kemas, hal 
tersebut memberikan kemu-
dahan untuk mobilisasi hasil 
produk, baik ke dalam maupun 
ke luar Kabupaten Tangerang,” 
kata Soma.

Dalam upaya untuk me-
ningkatkan minat investor dan 
realisasi investasi, DPMPTSP 
Kabupaten Tangerang melaku-
kan pemantauan, pengawasan, 
dan pembinaan kepada para 
pelaku usaha untuk melihat 
kelengkapan perizinan yang 
dimiliki perusahaan tersebut 
serta melakukan pendampin-
gan pembuatan LKPM karena 
masih banyak pelaku usaha 
yang belum memahami. 

“Pendampingan ini juga 
didasari oleh Peraturan BKPM 
No. 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman dan Tata Cara Pen-
gawasan Perizinan Berusaha 
Berbasis Risiko Pasal 5 Ayat 
( c ) menyebutkan bahwa 
setiap pelaku usaha berkewa-

jiban menyampaikan LKPM. 
Pembuatan LKPM tersebut 
dilakukan secara online melalui 
website oss.go.id sehingga 
memudahkan pelaku usaha 
dalam menyampaikan laporan 
dan memiliki dampak ganda 
terhadap peningkatan realisasi 
investasi daerah Kabupaten 
Tangerang,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk pelu-
ang investasi di Kabupaten 
Tangerang sangat terbuka leb-
ar bagi investor. Mengingat, 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tangerang melalui DPMPTSP 
menerapkan layanan perizinan 
berusaha secara elektronik, baik 
melalui Online Single Submis-
sion Risk Based Approach (OSS 
RBA), maupun melalui layanan 
perizinan elektronik milik dae-
rah yaitu SIPINTER.

“Berdasarkan data OSS, 
per tanggal 3 Juli 2022 jumlah 
perusahaan yang ada di Kabu-
paten Tangerang ada sebanyak 
14.419. Dengan adanya ber-
bagai transparansi dan keter-
bukaan dalam memperoleh 
izin berusaha, pelaku usaha 
dan calon investor diharapkan 
segera mampu merealisasikan 
rencana investasinya di Ka-
bupaten Tangerang. Apalagi 
proses permohonan izin beru-
saha dilakukan melalui sistem 
OSS yang terintegrasi sehingga 
prosesnya lebih mudah, cepat, 
transparan, dan kredibel,” 
ujarnya.  yan

“Apabila ada hal-hal krusial terhadap po-
tensi instabilitas daerah, maka kita akan 
bersama dengan semua stakeholder ber-
satu mengurainya. Karena dengan bersatu 
itulah modal dasar kita dalam rangka men-
jaga stabilitas daerah menghadapi situasi 
apapun termasuk saat kita memasuki pesta 
demokrasi 2024,” kata Al Muktabar.

PAMERAN ALUTSISTA TNI
Siswa mencoba menembak menggunakan 
senjata laras panjang SS2 V4 G2 produksi PT 
Pindad pada pameran alutsista di Rangkas-
bitung, Lebak, Banten, Rabu (5/10). Pameran 
alutsista berbagai macam senjata TNI terse-
but bertujuan untuk memberikan edukasi 
kepada masyarakat sekaligus menyemarak-
kan HUT TNI ke-77. 
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TANGERANG (IM) 
- Wakil Wali Kota (Wawali) 
Tangerang, Provinsi Banten, 
Sachrudin mengatakan tragedi 
kemanusiaan yang menewas-
kan suporter dan sejumlah 
orang lainnya luka-luka di Sta-
dion Kanjuruhan, Kabupaten 
Malang, Jawa Timur harus men-
jadi renungan bersama untuk 
seluruh masyarakat Indonesia.        

“Saya atas nama Pemkot 
Tangerang dan seluruh ma-
syarakat Kota Tangerang men-
gucapkan belasungkawa yang 
sedalam-dalamnya kepada 
keluarga korban yang diting-
galkan,” kata Sachrudin dalam 
pernyataan di Tangerang, di-
lansir Antara,  Rabu (5/10).

Pada Selasa (5/10), Wakil Wali 
Kota Tangerang Sachrudin dan 
jajaran Polres Metro Tangerang 
Kota bersama Komunitas Su-
porter Sepak Bola Tangerang 
Raya melaksanakan kegiatan doa 
bersama dalam rangka men-
doakan korban tragedi Stadion 
Kanjuruhan Malang

Sachrudin berpesan, khusus-
nya kepada para suporter yang 

berada Kota Tangerang mau-
pun luar Kota Tangerang untuk 
mengedepankan sportivitas serta 
persatuan dan kesatuan antar su-
porter dalam setiap pertandingan.

“Dari peristiwa tersebut 
kita dapat belajar, khusus su-
porter dalam pertandingan 
apapun tetap junjung tinggi 
persatuan dan kesatuan, jan-
gan sampai peristiwa ini teru-
lang kembali terlebih di Kota 
Tangerang,” kata Sachrudin.

Kapolres Metro Tangerang 
Kota Kombes pol Zein Dwi 
Nugroho apresiasi panitia pelak-
sana yakni Komunitas Sepak Bola 
Kota/Kabupaten Tangerang yang 
sudah menggelar kegiatan doa 
bersama oleh seluruh suporter 
yang ada di Tangerang Raya dan 
beberapa daerah dari luar jawa.

“Kita doakan agar saudara-
saudara kita yang menjadi korban, 
baik suporter maupun aparat 
keamanan semoga mendapatkan 
tempat terbaik di sisiNya, serta 
keluarga yang ditinggalkan diberi 
kekuatan dan ketabahan dan ke-
pada korban luka-luka agar cepat 
pulih,” katanya.  yy 

 Sachrudin Sebut Tragedi di Kanjuruhan 
Jadi Renungan Bersama 

Turut hadir, dalam Kesem-
patan itu Komandan Danrem 
064/Maulana Yusuf  Brigjen 
TNI Tatang Subarna, Dan-
lanal Banten Kolonel Laut 
P Dedi Komarudin, Kom-
andan Detasemen TNI AU 
Gorda Kapten Tek Bambang 
Ronggo, Kapolda Banten Ir-
jen Pol Prof. Dr. Rudy Hery-
anto, Kajati Banten Leonard 
Eben Ezer Simanjuntak, Ketua 
DPRD Provinsi Banten Andra 
Soni, Bupati Lebak Iti Oc-
tavia Jayabaya, Wakil Bupati 
Lebak Ade Sumardi, Tokoh 
Masyarakat Mulyadi Jayabaya, 
Ketua Umum Pengurus Besar 
Mathlaul Anwar (PBMA) KH 
Embay Mulya Syarief  serta 
tamu undangan lainnya.  pur

PEKALONGAN (IM) 
- Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah menyatakan siap mem-
berikan dukungan kepada Kota 
Pekalongan menjadi pusat batik 
dunia sebagai upaya pengungkit 
ekonomi masyarakat dan me-
numbuhkembangkan laju per-
ekonomian di daerah maupun 
nasional pascapandemi mereda.

“Berdasarkan data Kemen-
kop ada 47 ribu orang pembatik 
dengan 101 sentra batik yang 
perlu didorong keberlangsungan-
ya untuk memasuki dunia digital 
marketing mulai dari perbaikan 
desain, meski ada beberapa mate-
rial yang sudah berganti harga,” 
kata Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo seusai acara Pekan Batik 
Nasional di Kota Pekalongan, 
dilansir Antara,  Rabu (5/10)

Ganjar mengatakan, kegiatan 
Pekan Batik Nasional yang dike-
mas dalam rangkaian Hari Batik 
Nasional 2022 ini merupakan 
momentum yang bagus untuk 
mendorong para pelaku bisnis 
batik, khususnya. Karena itu, peran 
fasilitas dari pemerintah daerah san-
gat penting apalagi beberapa bank 
sudah menyiapkan pendanaan 
untuk membantu keberlangsungan 

usaha pelaku usaha.
“Suka tidak suka, mau tidak 

mau, kita mesti bergeser cara 
pemasarannya ke digital. Kita 
bisa mendampingi mereka yang 
punya bakat dan bisa membatik, 
mendesain, apapun sekarang ini 
banyak sekali,” katanya.

Orang nomor satu di Pem-
prov Jawa Tengah ini berharap 
Kota Pekalongan nantinya bisa 
menjadi pusat batik dunia dengan 
mulai menggelorakan edukasi 
cara membatik, mendesain, seja-
rah batik, termasuk produksi, dan 
pemasokan batik ke masyarakat 
luas dari berbagai wilayah di In-
donesia dan dunia. “Oleh karena 
itu, kegiatan Pekan Batik Nasi-
onal 2022 di Kota Pekalongan 
ini dapat dijadikan momentum 
untuk sektor batik bisa bangkit 
kembali,” katanya.

Ganjar mengatakan, Pem-
prov Jateng siap mendukung 
untuk keberlangsungan dan tum-
buhnya sektor batik di Kota Pe-
kalongan. “Sekolah khusus desain 
tidak, namun lebih ke penjurusan, 
salah satu jurusannya batik. Itu 
menurut saya penting dibuat dan 
mesti ada di Kota Pekalongan,” 
katanya.  pur

Ganjar Dukung Kota Pekalongan 
Jadi Pusat Batik Dunia


