
TANGERANG (IM)- 
Kepala Dinas Pendidikan 
(Dindik) Kota Tangerang, Ja-
maludin mengatakan, pihaknya 
akan memverifi kasi ulang data 
terpadu kesejahteraan sosial 
(DTKS) agar penerima pro-

gram Tangerang Cerdas tepat 
sasaran.

Berdasarkan penjelasan 
Kemensos, DTKS merupakan 
sumber data utama pemerintah 
dalam menetapkan sasaran 
bagi program perlindungan 

AGAR PENERIMA TANGERANG CERDAS TEPAT SASARAN

Dindik Kota Tangerang
Verifi kasi Ulang DTKS

sosial dan penanggulangan 
kemiskinan.

DTKS yang diinput tim 
Kemensos ini juga sebagai acu-
an dalam menetapkan sasaran 
berbagai program pemerintah 
termasuk Tangerang Cerdas.

“Kami akan memverifi kasi 
ulang data DTKS yang utama 
nanti yang benar-benar tidak 
mampu, yatim, jadi sekolah 
cek ulang,” ujarnya saat dite-
mui di Kantor Dindik Kota 
Tangerang, Selasa (26/4).

Menurutnya, verifikasi 
ulang DTKS akan dilakukan 
oleh tim sekolah yang melibat-
kan unsur mahasiswa.

“Kami libatkan mahasiswa 
untuk bantu verifi kasi sampai 
tingkat bawah,” jelasnya. 

Jamaludin menambah-
kan, verifikasi ulang DTKS 
dilakukan agar pelaksanaan 
program Tangerang Cerdas 
tepat sasaran.

“Supaya sampai tepat den-
gan sasaran. Dan kalaupun 
anggaran dinaikkan juga kita 
maksimalkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, program 
Tangerang Cerdas mendapat 
sorotan dari DPRD Kota 
Tangerang dalam rapat pari-
purna pada Kamis 21 April 
2022.

PENGAMANAN ARUS MUDIK DI PERAIRAN SELAT BALI
KRI Keris-624 sandar di Dermaga Lanal Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (26/4). Sebanyak satu KRI, Dua KAL dan tiga Kapal 
Patroli Bakamla RI disiagakan untuk mengamankan arus mudik lebaran 2022 di wilayah perairan Selat Bali. 
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PANDEGLANG (IM)- 
Bupati Pandeglang, Irna Naru-
lita mengimbau nelayan tidak 
mendekati kawasan Gunung 
Anak Krakatau. Hal itu menyu-
sul terjadi peningkatan aktivitas 
kegempaan yang cukup mem-
bahayakan.

“Kami minta nelayan hanya 
di radius lima kilometer dari 
kawasan erupsi Gunung Anak 
Krakatau,” katanya di Kabu-
paten Pandeglang, Banten, Se-
lasa (26/4).

Keg empaan  ak t iv i t a s 
Gunung Anak Krakatau kini 
berstatus Siaga Level III dari 
sebelumnya Waspada Level 
II. Dengan peningkatan status 
Siaga Gunung Anak Krakatau, 
kata Irna, tentu nelayan diminta 
tidak mendekati kawasan erupsi 
Gunung Anak Krakatau.

Selain itu, masyarakat pe-
sisir juga harus tetap waspada 
karena pesisir Pantai Pande-
glang masuk zona merah tsu-
nami. Meski begitu, sambung 
dia, saat ini kondisi pesisir 
pantai relatif  normal dan peda-
gang tetap melakukan aktivitas 
berjualan seperti biasa.

Begitu juga pemilik ho-
tel dan vila beroperasi dan 
menerima wisatawan yang 
berekreasi di pesisir Pantai 
Pandeglang. “Kami berharap 
pada bulan Ramadhan itu tidak 
terjadi bencana yang diakibat-
kan oleh erupsi Gunung Anak 
Krakatau,” kata Irna.

Kepala Badan Geologi Ke-
menterian ESDM, Eko Budi 
Lelono menyatakan, gunung itu 
berkemungkinan membentuk 
badan baru setelah erupsi tahun 
2018. Saat erupsi, material yang 
bertumpuk membentuk badan 
tersebut dapat terlontar hingga 
radius lima kilometer.

Dia menjelaskan, longsoran 
material yang terjadi saat erupsi 
Gunung Anak Krakatau bisa 
membentuk potensi tsunami 
seperti yang terjadi pada tahun 
2018. “Mungkin saat ini kalau kita 
bandingkan dengan tahun itu, 
volumenya belum sebesar itu, dan 
juga dari sisi morfologi, juga belum 
curam,” kata Eko.  pra

Bupati Pandeglang Imbau Nelayan
tak Dekati Gunung Anak Krakatau

SERANG (IM)- Wakil 
Gubernur Banten, Andika 
Hazrumy mengatakan, dana 
zakat yang dikumpulkan dari 
aparatur negeri sipil (ASN) 
Pemerintah Provinsi Banten 
berjumlah mencapai Rp 1,7 
miliar per bulan. Perolehan 
zakat tersebut di antaranya 
disalurkan untuk tunjangan 
hari raya (THR) para marbot 
dan guru ngaji di Banten. 

“Alhamdulillah menurut 
laporan Biro Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat 
(Pemkesra) Setda Pemprov 
Banten, setiap bulannya bisa 
terkumpul Rp1,7 miliar,” ujar 
Andika dalam keterangannya, 
Selasa (26/4). 

Andika menyebut, pen-
gelolaan zakat penghasilan 
ASN Pemprov Banten telah 
diinisiasi Pemprov Banten se-
jak 2017 silam. Hal itu dilaku-
kan karena melihat besarnya 
potensi dana zakat dari ASN 
Pemprov Banten yang bisa 
dikelola untuk kepentingan 
umat di Provinsi Banten. 

“Tukin (Tunjangan Kin-
erja) ASN Pemprov Banten 
yang terbesar di Indonesia 
setelah DKI Jakarta, jadi zakat 
penghasilan yang bisa dike-
lola dari rekan-rekan kita ASN 
Pemprov Banten setiap bulan-
nya sangat besar,” tuturnya. 

Dengan adanya potensi 
yang besar, Andika menyebut 
harus dapat disalurkan untuk 
masyarakat di Banten, teru-
tama golongan masyarakat 
yang berhak menerima zakat. 
Andika meminta unit penge-

lola zakat (UPZ) Pemprov 
Banten untuk dapat men-
gelola potensi besar zakat 
ASN tersebut dengan terus 
mengoptimalkan pengumpu-
lannya dan mengefektifkan 
penyalurannya dengan Ba-
znas Provinsi Banten agar 
tepat sasaran.

Sejumlah masyarakat dik-
etahui sudah mendapatkan 
bantuan semacam tunjangan 
hari raya (THR) dari terkum-
pulnya zakat, seperti kalan-
gan marbot atau pengurus 
masjid dan guru mengaji. 
Sejak Minggu (24/4) ratusan 
marbot dan guru mengaji 
di Kabupaten Serang, Pan-
deglang, dan Lebak telah 
memperolehnya.

Kepala UPZ Pemprov 
Banten yang juga Kepala Biro 
Pemkesra Setda Pemprov 
Banten, Gunawan Rusminto, 
menambahkan, pada mo-
mentum menjelang Lebaran 
Idul Fitri tahun ini, pihaknya 
menyalurkan dana zakat 
tersebut di antaranya untuk 
masing-masing 100 orang 
marbot dan guru mengaji di 
delapan kabupaten/kota se-
Banten. Masing-masing dari 
marbot dan guru mengaji itu 
memperoleh sebanyak Rp 
500 ribu per orang. 

“Untuk paket sembako 
sedikitnya se-Banten sekitar 
4.000 yang kita bagikan ke 
delapan kabupaten/kota,” 
ujar Gunawan. Dia memasti-
kan pihaknya akan mengelola 
dana zakat dengan sebaik-
baiknya dan amanah.  pra

Wagub: Zakat ASN Pemprov
Banten Rp1,7 Miliar per Bulan

LEBAK (IM)- Menjelang 
Hari Raya Idul Fitri 1443 Hij-
riah, Bupati Lebak, Iti Octavia 
Jayabaya membagikan Tunjan-
gan Hari Raya (THR) untuk 
warga Kabupaten Lebak. Na-
mun, tidak semua warganya 
bisa dapat, karena ada syarat 
khsususnya.

“Kalian suka ngebuburit 
kemana? Alun-alun? Balong? 
Atau hanya muter-muter aja? 
Ibu mau bagi-bagi sedikit 
THR nih untuk 5 orang,” 
tulis Bupati Lebak dalam 
postingan di akun media 
instagram pribadinya @
viajayabaya yang diposting, 
Selasa (26/4) pagi.

Dalam postingan foto 
yang memperlihatkannya 
tengah bersantai di pantai, 

Ia menerangkan syaratnya 
yakni harus mampir ke Foto 
Booth Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah (BPBD) 
Lebak yang ada di Alun-alun 
Rangkasbitung. 

Warga diwajibkan foto dan 
memposting fotonya di feed 
instagram dengan menuliskan 
caption tentang ‘Apa yg akan 
kalian lakukan kalau daerah 
kalian terdampak bencana?’ 
dan tidak lupa mentag akun 
instagram Bupati Lebak @
viajayabaya, Kepala BPBD 
Lebak @febbyrizkipratama, @
faridfi rdaus_nataatmadja, dan 
BPBD Lebak @bpbd.lebak.

“Pemenang akan diumumkan 
28 April 2022 lumayan kan nge-
buburitnya menghasilkan,” tulis 
Bupati dengan emotikon tertawa.

Menurutnya, hal itu dilaku-
kan sebagai bentuk sosialisasi 
kepada masyarakat agar dapat 
lebih mengenai tentang potensi 
bencana yang ada di Kabu-
paten Lebak.

“Penting bagi kita semua 
mengenali, mengatasi bencana 
apalagi Kabupaten Lebak ter-
masuk daerah rawan bencana, 
tetapi semoga kita semua di-
jauhkan dari segala Maraba-
haya ya,” tandasnya 

Dalam postingan itu, ter-
dapat beberapa netizen yang 
berkomentar. Salah satunya 
di tuliskan oleh akun @gui-
tar_forsale. “aduh serem bu, 
mending kita berdoa supaya 
tidak terjadi bencana caption-
nya,” tulis akun itu.

Bupati pun membalas 

jatuh pada 26 April 2022.
Di hari kesiapsiagaan 

bencana besok diusung 
jargon Siap Untuk Selamat 
‘Keluarga Tangguh Ben-
cana Pilar Bangsa Mengha-
dapi Bencana’.

“Jangan lupa besok juga 
untuk membunyikan ken-
tongan, sirine atau atau 
secara serentak pada pukul 
10.00 WIB waktu setem-
pat,” katanya.

Ia juga mengajak kepa-
da warga Lebak yang berada 
di daerah rawan bencana 
untuk melakukan latihan 
evakuasi mandiri, dengan 
segera menyelamatkan ke 
tempat yang aman agar kita 
siap dan dan selamat dari 
bencana.  pra

komentar dari akun @gui-
tar_forsale dan memberikan 
penjabaran bahwasannya 28 
Kecamatan di Kabupaten 
Lebak masuk dalam daerah 
rawan bencana.

“@guitar_forsale hampir 
di 28 Kecamatan di Lebak 
rawan bencana, tidak ada yg 
ingin bencana itu terjadi, tetapi 
tidak ada salah nya untuk 
menerapkan kesiapsiagaan 
sejak dini kepada Masyarakat 
agar tau bagaimana tata cara 
penanggulangan bencana,” 
balasnya.

Sementara, Kepala Pelak-
sana Harian BPBD Lebak, 
Febby Rizki Pratama men-
gatakan, foto booth itu di 
buka dalam menyambut hari 
kesiapsiagaan bencana yang 

Bupati Lebak Bakal Bagi-bagi THR Lebaran untuk Warga

Berdasarkan penjelasan Kemensos, 
DTKS merupakan sumber data utama 
pemerintah dalam menetapkan sasaran 
bagi program perlindungan sosial dan 
penanggulangan kemiskinan.

Wakil Ketua DPRD Kota 
Tangerang, Kosasih men-
gatakan, terkait urusan pen-
didikan belum meratanya rasa 
keadilan dalam hal bantuan 
pendidikan untuk masyarakat 
Kota Tangerang.

“Kami mendorong agar 
Dinas  Pendid ikan  Kota 
Tangerang berkoordinasi den-
gan Dinas Sosial dan OPD 
lainnya terkait pendataan war-
ga yang tidak mampu agar 
dapat mendapatkan progam 
Tangerang Cerdas mengingat 
belum semua masyarakat yang 
berhak bisa mendapatkannya,” 
katanya.  pp

MERAK (IM)- Kepa-
datan arus mudik 2022 sudah 
mulai terlihat di Pelabuhan 
Merak, Kota Cilegon, Banten. 
Berdasarkan pantauan, Ja-
lan Cikuasa Atas dijadikan 
kantung parkir. Kemudian 
kendaraan yang keluar dari 
Pelabuhan Merak, diarahkan 
melalui Jalan Cikuasa Bawah.

Akibatnya, jalan Cikuasa 
Bawah terpantau padat merayap. 
Mayoritas yang lewat berupa 
kendaraan besar dan pribadi. 
Sedangkan enam dari tujuh der-
maga di dalam Pelabuhan Merak 
terpantau padat.

Kemudian Dermaga 1 
Pelabuhan Merak hingga hari 
ini, Selasa (26/4) masih belum 
bisa digunakan karena sedang 
dilakukan pembangunan.

Padatnya pemudik me-
nyebabkan penumpang harus 
menunggu berjam-jam laman-
ya di sekitar pelabuhan, untuk 
bisa masuk ke dalam kapal.

Seperti yang diceritakan 
oleh Rosi, pemudik asal Ja-
karta Selatan dengan tujuan 
Lampung Tengah yang sudah 
menunggu sejak Selasa dini 
hari pukul 03.00 Wib. Hingga 
pukul 08.30 Wib ia belum 

bisa naik ke atas kapal.
“Udah masuk pelabuhan 

dari jam 3 pagi. Karena pun-
caknya mudik kali ya. Karena 
kan dua tahun lalu pada be-
lum ada yang mudik, padat. 
Enggak menyangka padat, 
Dikira puncaknya tanggal 29 
April 2022,” ujar Rosi, dite-
mui di gang way Dermaga 3 
Pelabuhan Merak.

Hal senada disampaikan 
Umat Hamdan, pemudik asal 
Cikarang, Bekasi dengan tujuan 
Bandar Lampung ini mengaku 
sudah sampai di Pelabuhan 
Merak, sejak Selasa dini hari 
sekitar pukul 01.00 Wib. Hing-
ga menjelang Subuh, dia belum 
bisa naik ke atas kapal.

Dia mengaku heran, ke-
mudian menggunakan motor 
belum disuruh naik ke atas 
kapal, sedangkan pemudik 
mobil sudah diperbolehkan.

“Mudik sekarang karena 
udah waktunya libur, jadi mu-
dik awal. Baru kali ini mudik, 
dua tahun enggak mudik, 
walau keluar rumah hujan tetep 
kita terus pakai jas hujan. Mobil 
udah naik sebagian, motor be-
lum dinaikin, enggak tahu ada 
kendala apa,” ujarnya.  pra

Pelabuhan Merak Padat dan Macet,
Pemudik Lama Naik Kapal

PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk

Catatan :    

PT SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk
Direksi

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI   

Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) 
 aktivitas operasi  (244.805 )  69.278

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi  -   (908 )

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) 
 untuk aktivitas pendanaan  295.064  (98.771 )

KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS  49.911   8.451

KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE/TAHUN  231.200   222.749

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE/TAHUN  281.111   231.200

2020                                                                                                               
(9 Bulan)

2021                                                                                                                                
(12 Bulan)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

2020                                                                                                               
(9 Bulan)

2021                                                                                                                                
(12 Bulan)

PENDAPATAN

BEBAN POKOK PENDAPATAN

LABA KOTOR 204.458    106.569 

LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN 12.256.008   12.400.825 

BEBAN PAJAK PENGHASILAN

LABA NETO TAHUN / PERIODE BERJALAN 12.256.008   12.400.825 

PENGHASILAN (KERUGIAN) KOMPREHENSIF LAIN     

PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN / 

 PERIODE BERJALAN 12.273.360   12.336.918 

Laba neto yang dapat diatribusikan :     

LABA NETO TAHUN / PERIODE BERJALAN 12.256.008    12.400.825 

Laba komprehensif neto yang dapat diatribusikan  

 kepada  :     

LABA KOMPREHENSIF TAHUN / PERIODE BERJALAN 12.273.360   12.336.918 

LABA NETO PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN  0,0141   0,0142 

LABA NETO KOMPREHENSIF PER SAHAM DASAR 

 DAN DILUSIAN 0,0141   0,0142

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2021, dengan angka perbandingan Tanggal 31 Desember 2020

(Disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, Kecuali Dinyatakan Lain)

ASET  
ASET LANCAR

TOTAL ASET LANCAR

ASET TIDAK LANCAR  

TOTAL ASET TIDAK LANCAR

J U M L A H   A S E T 183.194.695  160.216.987

LIABILITAS DAN EKUITAS 
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK  

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK
LIABILITAS JANGKA PANJANG  

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG
TOTAL LIABILITAS
EKUITAS  

TOTAL EKUITAS

JUMLAH LIABILITAS  DAN EKUITAS 183.194.695   160.216.987

  LIABILITAS DAN EKUITASASET 2020202120202021

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(disajikan dalam Dollar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)

Saldo per 31 Maret 2020   4.063.367   10.131.133   -   133.365.778    (8.010 )  74.996     147.627.264    -     147.627.264 

Saldo per 31 Desember 2020  4.063.367   10.131.133   25.000   145.741.603    (71.917 )  74.996     159.964.182    -     159.964.182 

Saldo per 31 Desember 2021  4.063.367   10.131.133   35.000   157.990.512    (54.565 )  75.074     172.240.521    7.933     172.248.454 

Kepentingan 
non-

pengendali

Ekuitas yang 
distribusikan 

kepada pemilik 
entitas induk

Bagian atas 
penghasilan 

komprehensif 
lain dari entitas  

asosiasi
Tidak ditentukan 
penggunaannya

Ditentukan 
penggunaannya

Selisih kurs 
penjabaran 

Laporan 
Keuangan

Tambahan 
modal disetor

Modal 
ditempatkan 
dan disetor 

penuh

Saldo laba
Total Ekuitas


