
SERANG (IM)- Kejak-
saan Agung (Kejagung) akan 
membangun RS Adhyaksa di 
wilayah Desa Cilebu, Kabu-
paten Serang pada tahun 2023.

RS itu akan dibangun di 
atas tanah sitaan tindak pidana 
korupsi seluas 10 hektare. 
Pelayanannya akan bersifat 
umum. Selain itu, rumah sakit 

Adhyaksa itu bertujuan guna 
menunjang kebutuhan khusus 
kejaksaan. 

Ketua Pokja Pembangunan 
RS Adiyaksa di Banten, Reda 
Manthovani mengatakan, man-
faat pembangunan rumah sakit 
Adhyaksa akan dirasakan oleh 
masyarakat Banten.

Saat ini, proses kejaksaan 

Kejagung akan Bangun RS Adhyaksa
di Tanah Sitaan Kasus Korupsi

baru menempuh permohonan 
izin pematangan tanah. Nanti-
nya, sumber dana pembangunan 
di proyeksikan dari Kementerian 
Keuangan senilai Rp500 miliar 
dengan sifat multi years.

“Sehingga kita akan me-
nyiapkan persetujuan Menkeu 
Rp500 miliar multi years, tergan-
tung kondisi di 2023,” katanya 
saat ditemui di Pendopo Gu-
bernur Banten, Senin (10/10).

Ia menerangkan, lahan 
untuk pembangunan RS itu 
hasil dari sitaan kasus korupsi. 
Namun pihaknya tidak menye-
butkan perkaranya.

RS itu akan berdiri di luas 
tanah 13 hektare. Saat ini, pi-
haknya membutuhkan bantuan 
Pemprov Banten dan Pemkab 
Serang untuk memberi tam-
bahan tanah 3 hektare guna 
menyatukan tanah sitaan yang 

terpecah-pecah.
“Jadi tanah tersebut barang 

rampasan tipikor yang kita 
manfaatkan untuk kepentingan 
warga Banten,” jelasnya.

“10 hektare itu ada tanah 
yang tidak nyambung, atas ban-
tuan Pemprov dan Pemkab 
itulah menjadi tambahan agar 
menjadi satu kesatuan agar me-
madai sehingga bisa memadai 
RS andalan Banten,” tambahnya.

Menurutnya, tahun ini lah-
an pembangunan RS Adhyaksa 
akan dilakukan studi kelayakan 
oleh Pemprov Banten. Sehing-
ga di 2023 pembangunan bisa 
dimulai. “2023 itu diharapkan 
dari selesainya FS (Feasibility 
Study) yang disiapkan pem-
prov, oleh karena itu kami 
menunggu dari Pemprov dan 
Pemkab Serang,” paparnya.

Di tempat yang sama, Pj 

NORMALISASI SUNGAI DI BOGOR
Petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengoperasikan alat berat untuk mengangkut sampah dan lumpur 
yang menumpuk di aliran sungai Kali Baru, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, Senin (10/10). Normalisasi sungai tersebut 
sebagai langkah antisipasi banjir di musim hujan. 
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SERANG (IM) - Penularan 
kasus corona di Provinsi Banten 
masih terjadi. Saat ini, lebih dari 
seribu warga yang terjangkit Co-
vid-19. Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Banten, Ati Pramudji 
Hastuti mengatakan, penularan 
kasus corona masih ada, meski-
pun angkanya tidak signifi kan.

Menurutnya, penularan ka-
sus di bawah angka 100. Dengan 
ini, pandemi Covid-19 mengarah 
ke melandai.

“Masih ada, belum (nol) tapi 
mengarah ke melandai. Per hari 
itu di bawah 100 orang, belum en-
demi, masih pandemi,” katanya, 
Senin (10/10).

Hingga kini, rumah sakit pelay-

an Covid-19 masih melakukan 
pelayanan terhadap pasien corona. 
Namun untuk RSUD Banten, tidak 
dapat melakukan pelayanan lantaran 
sedang direnovasi.

“Rumah sakit yang melayani 
Covid, masih melayani. Cuma 
untuk RSUD Banten saat ini 
lagi renov, jadi untuk sementara 
dialihkan ke RS lain untuk penan-
ganan Covid,” ungkapnya.

Berdasarkan data terakhir, 
kata dia, sudah hampir tidak ada 
pasien Covid-19 yang dirawat di 
RS. Tapi pasien yang positif  ber-
jumlah 1,2 ribu. “Sudah hampir 
tidak ada (yang dirawat di RS). 
1.200 itu yang belum sembuh,” 
paparnya.  pra

RIBUAN WARGA MASIH TERJANGKIT KORONA 

RSUD Banten Belum Bisa
Layani Pasien Covid-19

 

TANGERANG (IM)- 
Dalam mensosialisasikan 
Program Gurbernur Banten 
Nomor 24 Tahun 2022 ten-
tang pemutihan pajak kenda-
raan bermotor, dan Program 
Jasa Raharja tentang pemuti-
han denda SWDKLLJ tahun 
lalu, tim Pembina Samsat Ke-
lapa Dua gencar melakukan 
sosialisasi ke semua lapisan 
masyarakat, salah satunya 
dengan menggandeng selu-
ruh Lurah di wilayah kerja 
Samsat Kelapa Dua.

Penanggung Jawab Jasa 
Raharja Samsat Kelapa Dua, 
Rasyid Rahman Ridho dan 
Ka UPTD Samsat Kelapa 
Dua, Bayu Putranto men-
datangi Kecamatan Kelapa 
Dua, Senin (10/10) dan ber-
temu dengan seluruh Lurah 
di Wilayah Kecamatan Ke-
lapa Dua.

Tim diterima dengan baik 
oleh Camat Kelapa Dua, 
Prima Saras Puspa. “Saya 
mendukung penuh upaya So-
sialisasi Pergub Nomor 24 ta-
hun 2022 perihal pemutihan 
denda pajak, pembebasan bea 

balik nama tangan ke -2 dan 
program Jasa Raharja prihal 
pemutihan denda SWDKLLJ 
tahun lalu,” ungkap Saras. 

“Semoga program ini 
dapat dimanfaatkan dengan 
baik oleh warga kami di Keca-
matan Kelapa Dua,” tambah 
Saras.

Dari lokasi berbeda Ke-
pala PT Jasa Raharja Per-
wakilan Tangerang Cabang 
Banten, Hastuti Retnowulan 
menyampaikan bahwa, “upa-
ya massif  ini juga kami laku-
kan di wilayah Kecamatan-
kecamatan lainnya di wilayah 
Kota Tangerang dan Kab. 
Tangerang, dengan harapan 
program ini dapat diman-
faatkan secara optimal oleh 
warga masyarakat Tangerang 
khususnya para pemilik kend-
araan bermotor.”

“Dengan banyaknya ma-
syarakat yang memanfaatkan 
program ini tentunya akan ber-
banding lurus dengan turunnya 
angka tunggakan SWDKLLJ 
khususnya di wilayah Kota dan 
Kab. Tangerang,” kata Hastuti. 

 pra

Samsat Kelapa Dua Sosialisasikan Pergub
24/2022 dan Penghapusan Denda SWDKLLJ

TANGERANG (IM)-  
Wakil Wali Kota Tangerang, 
Sachrudin menginstruksikan 
kepada seluruh pegawai un-
tuk melakukan sosialisasi 
kepada masyarakat terkait 
kesiapansiagaan antisipasi 
potensi dampak kondisi cu-
aca khususnya banjir.

Ia mengatakan BMKG 
sudah memprediksi potensi 
hujan yang bisa terjadi hing-
ga 15 Oktober mendatang. 
Pegawai dapat membantu 
masyarakat melalui sosialisasi 
dan juga penanganan korban 
yang ditimbulkan seperti 
pembentukan dapur umum 
dan penyaluran bantuan.

“Sejauh ini koordinasi 
dan tanggung jawab sudah 
dilakukan dengan baik, dan 
harus dipertahankan bahkan 
ditingkatkan,” kata Wakil 
Wali Kota Tangerang, Sach-
rudin dalam sambutan pada 
apel pagi pegawai Pemerintah 
Kota Tangerang yang ber-
langsung di Pusat Pemerin-

tahan Kota Tangerang, Senin 
(10/10).

Wakil Wali Kota juga 
meminta agar jajaran Pemkot 
Tangerang dapat bersiaga 
dalam mengantisipasi potensi 
dampak yang dapat terjadi 
akibat kondisi cuaca yang 
tidak menentu.

“Perubahan cuaca bisa 
terjadi sewaktu-waktu, dan 
harus diantisipasi. Apakah 
itu bentuknya genangan, 
banjir ataupun yang lainnya,” 
ujarnya.

Sachrudin menambah-
kan, antisipasi dan penang-
gulangan terhadap dampak 
cuaca harus dilakukan secara 
bersama-sama dan bukan 
hanya menjadi tanggung 
jawab dinas teknis semata. 
“Jadi bukan cuma BPBD 
atau Dinas PUPR saja, semua 
punya tanggung jawab kepada 
masyarakat. Lakukan yang 
sesuai dengan bidangnya agar 
pelayanan kepada masyarakat 
tetap optimal,” ujarnya.  pra 

Pemkot Tangerang Sosialisasikan
Dampak Kondisi Cuaca ke Masyarakat

PERAJIN SENTRA BONEKA DI BANDUNG MENURUN
Perajin menyelesaikan produksi boneka di Sukamulya, Bandung, Jawa Barat, 
Senin (10/10). Saat ini perajin boneka di sentra produksi boneka Sukamulya hanya 
tersisa lima rumah prouduksi yang bertahan dibandingkan sebelum pandemi 
COVID-19 yang mencapai 20 rumah produksi karena tidak mampu bertahan. 

IDN/ANTARA

Banjir di Empat Kecamatan
Kabupaten Lebak Mulai Surut

LEBAK (IM)- Banjir yang 
menerjang permukiman di 
empat kecamatan di Kabu-
paten Lebak, Provinsi Banten, 
Minggu (9/10) mulai surut dan 
warga sudah pulang ke rumah 
masing-masing untuk mem-
bersihkan lumpur dan sampah.

“Kami menerima infor-
masi bahwa warga korban 
banjir sudah kembali ke rumah 
karena banjir sudah surut,” 
kata Kepala Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Lebak, 
Febby Rizky Pratamadi Lebak, 
Senin (10/10).

Dia mengatakan, masyara-
kat yang terdampak banjir di 
empat kecamatan sebanyak 
250 unit rumah dan 45 titik 
terjadi longsoran. Selain itu, 
tiga jembatan gantung, tem-

pat sarana ibadah dan sekolah 
pondok pesantren mengalami 
kerusakan. Sejauh ini, pihaknya 
belum menerima korban jiwa 
akibat banjir tersebut.

Penyebab banjir tersebut 
adalah akibat meluapnya Sun-
gai Cisiih, Cibareno, Cimadur 
dan Cicantra. Namun, banjir 
tersebut kembali surut Minggu 
(9/10) malam pukul 20.00 WIB 
usai hujan reda. Sementara, 
warga setempat mulai mem-
bersihkan lumpur dan sampah 
di kediaman masing-masing.

“Kami sejak pagi hingga 
sekarang membersihkan rumah 
usai banjir surut,” kata Eman 
(45) warga Suwakan Kecamatan 
Bayah Kabupaten Lebak.

Banjir yang melanda empat 
kecamatan di wilayah selatan 
Kabupaten Lebak antara lain 

Bayah, Cilograng, Cibeber dan 
Panggarangan. Rumah yang 
tergenang banjir diperkirakan 
ratusan unit, namun masyara-
kat tidak mengungsi karena air 
sudah surut.

“Kami berharap banjir 
yang sudah surut itu tidak 
terjadi banjir susulan,” katanya 
menjelaskan.

Begitu juga banjir di Ke-
camatan Panggarangan Kabu-
paten Lebak, Abdurohman (45) 
mengaku saat ini banjir yang 
melanda permukiman warga 
kembali surut setelah hujan reda. 
Masyarakat di daerah itu kem-
bali ke rumah masing-masing 
untuk melakukan bersih-bersih 
sampah dan lumpur. “Kami pagi 
ini sudah menghuni rumah yang 
tergenang banjir setelah surut,” 
katanya.  pra

SERANG (IM)- Data 
Dinas Kesehatan (Dinkes) 
Banten menunjukan ada 59 
warga terkena malaria. Kasus 
terbanyak ada di wilayah 
Tangerang Selatan (Tangsel).

Sejauh ini, belum ada 
warga yang meninggal akibat 

terserang penyakit malaria. 
“Kasus ada tapi nggak ban-

yak. Sampai September 59 kasus 
tersebar di kabupaten kota, tapi 
paling banyak kasusnya di Tang-
sel di 14 malaria,” kata Kadinkes 
Banten, Ati Pramudji Hastuti, 
Senin (10/10).

Ati menerangkan, daerah 
yang paling rawan terkena ma-
laria adalah Lebak, Pandeglang, 
Serang, Kota Serang, dan Ci-
legon. Tetapi hingga September 
2022, kasus terbanyak di Tangsel 
sejumlah 14. “Kematian nggak 
ada. Karena masa pemeliharaan, 

“Malaria meskipun saat 
ini daerah sudah eliminasi, 
tapi masa pemeliharaan 
ini terjadi kasus yang in-
digenous yang menularkan 
dari lokal, kalau datangnya 
migran nggak masalah,” 
tuturnya.  pra

mencari agar mereka cepat 
memutus rantai makanya kasus 
meningkat,” terangnya.

Ia menyebutkan, saat ini 
daerah sudah melakukan elimi-
nasi. Tapi kasus yang indig-
enous yang menularkan dari 
lokal yang harus diantisipasi.

59 Warga Banten Terkena Malaria, Kasus Paling Banyak di Tangsel

Pj Gubernur Banten, Al Muktabar me-
nyatakan, layanan kesehatan akan bertam-
bah di Banten seiring dengan adanya pem-
bangunan RS Adhyaksa. Pihaknya berharap 
rencana pembangunan RS Adhyaksa ber-
jalan lancar dari segala aspek agar layanan 
kesehatan di Banten bertambah.

LAYANAN PEMBUATAN KTP DIGITAL
Warga mengoperasikan aplikasi KTP Digital 
ponsel miliknya di Indramayu, Jawa Barat, Senin 
(10/10). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
setempat memberikan layanan pembuatan 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Digital di se-
jumlah area publik untuk mempermudah dan 
mempercepat masyarakat dalam memperoleh 
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

IDN/ANTARA

PANDEGLANG (IM)- 
Pemkab Pandeglang melalui Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia (BKPS-
DM) bakal kembali melakukan 
seleksi Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja (PPPK). Ren-
cananya, seleksi akan dilakukan 
akhir 2022 dan ada 2.472 formasi, 
mayoritas khusus untuk tenaga 
pengajar atau guru.

Kepala BKPSDM Kabupaten 
Pandeglang, Mochamad Amri men-
gakui pihaknya akan segera melaku-
kan seleksi PPPK di akhir tahun 
2022 ini. Namun, seleksi yang dilaku-
kan akan berbeda dengan sebelumnya, 
karena yang akan mengikuti meru-
pakan peserta tes P3K tahun 2021 
yang gagal. “Tahun ini kita laksanakan, 
ya di akhir tahun dilaksanakannya,” 
katanya, Senin (10/10).

Amri menerangkan, ribuan 
formasi tersebut khusus untuk 
tenaga pengajar atau guru tenaga 
kesehatan, dan tenaga teknis. 
Namun, kata dia, ada perbedaan 
pelaksanaan seleksi untuk tiga 
formasi tersebut, sesuai arahan dari 
Pemerintah Pusat.

“Kalau guru yang gagal seleksi 

pertama tetapi lolos passing grade, 
akan langsung pemberkasan. Kalau 
tidak lolos passing grade, akan di-
lakukan observasi. Sedangkan bagi 
tenaga kesehatan dan teknis akan 
dilakukan seleksi secara meng-
gunakan sistem CAT (Computer 
Asisted Test),” katanya.

Amri mengatakan, seleksi 
PPPK yang akan dilakukan dk 
akhir tahun 2022 berbeda dengan 
seleksi yang akan dilakukan di 
tahun 2023 mendatang. “Jadi yang 
sekarang ini untuk mengakomodir 
yang gagal, bukan dari pember-
kasan kemarin, beda lagi,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pro-
mosi dan Rotasi BKPSDM Ka-
bupaten Pandeglang, Furkon 
mengatakan, ada beberapa hal 
yang harus diperhatikan un-
tuk seleksi P3K yang akan di-
lakukan di akhir 2022 ini. Di 
antaranya, pelaksanaan pem-
berkasan sepenuhnya dilakukan 
oleh Kementerian Pendidikan 
Kebudayaan (Kemendikbud). 
“Karena yang melakukam obser-
vasi langsung dari kepala sekolah 
bersangkutan, bukan lagi oleh 
BKPSDM,” katanya.  pra

Pemkab Pandeglang Bakal
Rekrut Ribuan PPPK

Gubernur Banten, Al Muk-
tabar menyatakan, layanan 
kesehatan akan bertambah di 
Banten seiring dengan adanya 
pembangunan RS Adhyaksa.

Pemprov Banten akan 
melakukan studi kelayakan 
agar dapat terkoneksi dengan 
Tol Serang-Panimbang.

“Kita melakukan FS karena 
terkonektivitas Tol Serang-
Panimbang, agar dapat exsit 
tol. Sempurnanya kawasan me-
merlukan teknis, bisa fasilitasi 
agenda itu,” paparnya.

Pihaknya berharap rencana 
pembangunan RS Adhyaksa 
berjalan lancar dari segala aspek 
agar layanan kesehatan di Banten 
bertambah. “Mudah-mudahan 
semua ini cepat direalisasikan. 
Terukur dalam semua aspeknya, 
agar jalan menjalankan di RS,” 
tutupnya.  pra

TANGERANG (IM)- 
Satlantas Polresta Tangerang 
mencatat sudah 124 orang 
meninggal akibat kecelakaan 
di Kabupaten Tangerang 
yang dirangkum selama Jan-
uari sampai pertengahan 
September 2022. Satlantas 
Polresta Tangerang pun men-
gungkap ada tiga jalur rawan 
kecelakaan di Kabupaten 
Tangerang.

Kasat Lantas Polresta 
Tangerang, Kompol Fikri 
Ardiansyah mengatakan, 
jalur kecelakaan berada di 
jalan nasional, yakni Serang-
Tangerang. “Termasuk di 
jalan arteri Tangerang seperti 
Cisoka, Balaraja, dan Cikupa 
itu menjadi titik kerawanan 
kecelakaan,” ujarnya, Senin 
(10/10).

Total jumlah kecelakaan 
di Kabupaten Tangerang 
sejak awal tahun 2022 hingga 
saat ini mencapai 259 kasus. 

Adapun penyebab ke-
celakaan di Kabupaten Ta-
ngerang didominasi karena 
human error atau lalai dalam 
berkendara.

“Kasus kecelakaan itu di-
alami para pengendara sepeda 
motor. Mereka rata-rata lalai 
dalam berkendara seperti 
contohnya melawan arus, 
tidak mengenakan helm atau 
perlengkapan keselamatan,” 
katanya.

Dalam upaya menekan 
angka kasus kecelakaan terse-
but, pihaknya telah melaku-
kan beberapa kegiatan so-
sialisasi kepada masyarakat 
umum dan para pelajar ten-
tang tata tertib dalam men-
jaga keselamatan saat berlalu 
lintas.

Selain itu, lanjut dia, keg-
iatan operasi penertiban juga 
dilakukan untuk memberikan 
tindakan tegas kepada para 
pelanggar sebagai mening-
katkan kesadaran masyarakat 
dalam mematuhi aturan lalu 
lintas dan disiplin saat berk-
endara di jalan raya.

“Selama operasi kali ini. 
Dilakukan oleh tiga kegiatan, 
yaitu preemtif  (pencegahan/
edukasi), preventif, dan ga-
kum (penindakan teguran/
tilang),” pungkasnya.  pp

SUDAH RATUSAN KORBAN MENINGGAL

Ini Titik Rawan Kecelakaan
di Kabupaten Tangerang


