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GRATIS

Dalam setiap sejarah bangsa-bangsa 
di dunia terdapat beberapa titik kritis 
yang dianggap sebagai momentum 
sangat menentukan dalam perjala-
nannya. Pada titik-titik itu terjadi peris-
tiwa yang sanagat krusial bagi masa 
depan bangsa tersebut. Sehingga 
dapat dibayangkan, jika pada titik-titik 
terjadi peristiwa sebagaimana yang 
telah terjadi tersebut, maka keadaan 
bangsa itu pada masa sekarang sudah 
akan lain ceritanya.
Momentum 20 Mei 1908 merupakan 
hari kebangkitan Nasional bangsa 
Indonesia yang dinyatakan dengan 
lahirnya Budi Utomo yang mengakhiri 
perjuangan-perjuangan yang bersifat 
local dan 
m e n i m -
b u l k a n 
s e m a n -
g a t 

Pemuda adalah aset dan wajah  masa 
depan bangsa. Jika kita berbicara 
tentang peran pemuda maka kita 
akan berbicara tentang semangat dan 
kekuatan untuk menuju perubahan. 
Seperti petikan kalimat yang pernah 
diucapkan oleh Bung Karno “ beri aku 
seribu orang tua, niscaya kucabut 
semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh 
pemuda niscaya akan ku guncangkan 
dunia.”  Dari kutipan tersebut dapat 
kita ketahui begitu besarnya peran 
pemuda untuk menuju perubahan.
Sejarah bangsa Indonesia  mencatat 
begitu besarnya peran pemuda dalam 
perjuangan merebut dan memper-
tahankan kemerdekaan. Hasan 
al-Banna megatakan “ Dalam setiap 
kebangkitan sebuah peradaban 
dibelahan dunia manapun maka kita 
akan menjumpai bahwa pemuda 
adalah salah satu irama rahasiahnya.”

bangsa Indonesia untuk bersatu. Peristiwa 
Sumpah Pemuda yang menjadi titik puncak 
mempersatukan bangsa Indonesia dan 
melahirkan pemuda-pemuda pemimpin 
tangguh bangsa ini. Yang menjadi motor 
penggerak menuju kemerdekaan.
Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah 
contoh nyata begitu besarnya peran 
pemuda dlam perjuangan bangsa ini. Kini, 
kondisi bangsa telah berubah, 89 tahun 
pasca Sumpah Pemuda, kondisi pemuda 
Indonesia pun berbeda. Serangkaian aksi 
dan gerakan pemuda pada masa lalu 
tentunya didasari rasa cinta terhadap Indo-
nesia. Rasa cinta yang menggelora itu 
dibarengi pula oleh kecerdasan intelektu-
al,ketajaman berpikir, dan semangat 
pergerakan.
 Imam Sya�i mengatakan “Sungguh 
pemuda itu distandarisasi dari kualitas ilmu 
dan ketaqwaannya, jika keduanya tidak 

melekat pada struktur 
kepribadiannya, ia 
tidak layak disebut 
pemuda.”  Ada dua 
kebiasaan yang kini 
mulai berkurang 
dikalangan pemuda 
yaitu banyak memba-
ca dan berdiskusi. 

 Sebanyak 167 Aplikasi yang telah diban-
gun oleh Pemerintah Kota Tangerang ternyata tak 
hanya dimanfaatkan oleh masyarakat dan pegawai 
saja tetapi juga menarik perhatian sejumlah Pemda 
dan instansi. Sebanyak 31 Instansi/Lembaga telah 
mengadopsi aplikasi milik Pemerintah Kota 
Tangerang 
     Kepala Dinas Kominfo Tabrani menjelas-
kan Kabupaten Purworejo merupakan Pemda ke 27 
yang tertarik dan melakukan kesepakatan untuk 
mengadopsi aplikasi yang dimiliki Pemkot 
Tangerang.
   Namun jika digabung dengan instansi lainnya, 
maka totalnya mencapai 31 instansi diantaranya 
Pemprov Banten, Polres Metro Tangerang Kota, 
BPJS Kota Tangerang dan Komisi Perlidungan Anak.
    "Untuk Pemda yang telah tertarik untuk 
melakukan adopsi aplikasi Pemkot Tangerang 
mencapai 27 Pemda. Namun jika instansi telah 
mencapai 31 instansi," katanya.
     Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, Pemkot Tangerang siap berbagai 
aplikasi dengan Pemda lainnya dalam penerapan 
konsep Smart City.
    Misalnya saja laporan pengaduan di 
wilayah melalui kanal aplikasi Laksa, kemudian 
perijinan yang bisa dilakukan secara online, terma-
suk juga zakat. Kemudian ada juga info lowongan 
kerja dan pembuatan kartu kuning secara online. 
(dit)

 Kader Posyandu bisa menjadi pelopor 
dan penggerak gaya hidup bersih dan sehat 
dilingkungannya. Mulai dari shodaqoh oksigen 
dengan menanam pohon di setiap rumah 
hingga membuat biopori untuk mengatasi 
genangan di pemukiman.
     Walikota Tangerang Arief R Wisman-
syah menjelaskan, program Kampung Iklim 
dicanangkan Pemkot Tangerang disetiap RW 
melibatkan semua pihak termasuk kader 
posyandu. "Pepatah mengatakan, dibalik 
laki-laki hebat ada sosok perempuan hebat. 
Maka itu kita ingin mengajak ibu-ibu semua 
untuk ambil bagian dalam program Kampung 
Iklim melalui menggerakkan seluruh 
masyarakat untuk terlibat dalam penanganan 
masalah perkotaan," papar Wali Kota saat sosial-
isasi Program Kampung Iklim yang juga dihadiri 
Wakil Wali Kota H.Sachrudin, Ibu-Ibu RW dan 
juga anggota FFKTS.
    Diungkapkannya, penanganan persoa-
lan perkotaan terutama banjir memerlukan 
keterlibatan semua pihak dan bisa dimulai dari 
komunitas paling bawah yaitu keluarga.
   Pemkot juga menghadirkan Bambang 
Irianto sebagai Ketua RW 23 Kampung Glintung 
Malang yang masuk dalam 72 ikon tokoh insipi-
ratif di Indonesia. Bambang telah merubah 
Kampung Glintung yang kerap banjir dan 
rawan aksi kriminalitas menjadi kampung Hijau 
sebagai Kampung Wisata. (dit)

Sosialiasi Program Kampung Iklim Bebas Banjir
Kader Posyandu Jadi Pelopor Gaya Hidup Bersih

31 Instansi Adopsi Aplikasi Pemkot Tangerang
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Padahal kedua hal ini yang mempen-
garuhi kualitas seseorang. Dua hal ini 
yang juga akan melatih ketajaman 
berpikir, analisis, serta masuknya penge-
tahuan, wawasan, dan inspirasi.
Pemuda adalah pewaris masa depan 
bangsa. Sperti yang dikatakan oleh Imam 
Sya�i  Syubbanul yaum rijalul ghod 
(pemuda hari ini adalah pemimpin-pemi-
mpin dimasa depan). Di tangan pemuda-
lah masa depan bangsa ditentukan. 
Bagaimana wajah bangsa ini ke depan 
dapat diukur dari bagaimana wajah gen-
erasi mudanya saat ini dalam melakukan 
akselerasi untuk memberdayakan dirinya. 
Tentu saja upaya pemberdayaan itu diper-
lukan adanya dukungan eksternal.
Begitu pentingnya memanfaatkan pelu-
ang dimasa muda. Pada akhirnya pemba-
ngunan pemuda Indonesia dapat dilaku-
kan dengan semangat kebangsaan dan 
patriotisme yang akan melahirkan 
pemuda wajah masa depan bangsa yang 
siap menjadi pemimpin-pemimpin muda 
yang berintegritas, berwawasan luas, 
taqwa terampil,  dan cinta tanah air.
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 Perhatian Pemerintah Kota Tangerang 
dalam perkembangan kreati�tas dan inovasi 
pemuda serta terjalinnya sinergi yang kuat 
dalam mensukseskan program kerja bersama 
organisasi kepemudaan, menjadikan Kota 
Tangerang dinobatkan sebagai Kota Layak 
Pemuda oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga.
    Penghargaan Kota Layak Pemuda yang 
diraih begitu amat spesial. Sebab, penghargaan 
ini baru pertama kali dicanangkan oleh Kement-
erian Pemuda dan Olahraga dan diserahkan 
langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga RI 
Imam Nahrawi di Hotel Grand Inna, Padang, 
Sabtu (28/10).
     Wali Kota Tangerang  H. Arief R. Wisman-
syah mengatakan, predikat kota layak pemuda 
ini adalah apresiasi yang luar biasa atas program 
yang telah digulirkan pemkot seperti kampung 
pemuda dan semangat para pemuda pemudi di 
Kota Tangerang.
    Penghargaan ini menjadi sangat spesial 
selain yang pertama kali diberikan oleh Kemen-
pora tapi juga menjadi barometer untuk 
pemuda agar terus bersinergi dengan pemerin-
tah untuk membangun kota Tangerang yang 
lebih baik. 
    Sementara itu, Menpora berharap 
pemberian penghargaan ini menjadi sebuah 
pelecut bagi kota/kabupaten lain agar mampu 
meningkatkan partisipasi pemuda pemudi 
Indonesia dalam bersama meningkatkan 
pembangunan negara. (dit)

 Untuk mewujudkan transparansi dalam 
laporan keuangan kepada masyarakat, Pemerin-
tah Kota Tangerang melakukan kerjasama 
dengan Pemkot Bandung terkait pengemban-
gan Smart City dan penggunaan aplikasi Sabilu-
lungan yang mempermudah pemberian bansos 
maupun hibah.
    Sabilulungan yang artinya gotong 
royong adalah aplikasi yang mendata mengenai 
pemberian bantuan bansos maupun hibah dari 
pemerintah kepada kelompok masyarakat dan 
laporannya dapat dipertanggung jawabkan 
serta diawasi secara langsung.
    Penandatanganan nota kesepahaman 
tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Arief 
R. Wismansyah dan Wali Kota Bandung Ridwan 
Kamil di Balai Kota Bandung, Rabu (01/11).
    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
menjelaskan, kerjasama ini bentuk dari komit-
men kepala daerah untuk bersinergi dalam 
membangun indonesia lebih baik. "Kerjasama ini 
untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
    Sebelumnya, kerjasama juga dilakukan 
Pemkot Tangerang dengan 31 lembaga lainnya. 
Sejumlah aplikasi yang dibuat Pemkot telah 
diadopsi oleh lembaga lainnya seperti E-O�ce, 
PPDB Online, E-Plesiran hingga Sikda.
     "Pemkot intinya siap bersinergi dengan 
seluruh lembaga dalam memberikan kemuda-
han pelayanan bagi masyarakat maupun kerja 
pegawai," katanya.(dit)
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