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Tidak terasa waktu berjalan 
begitu cepatnya, rasanya baru 
kemarin kita memperingati 
atau menyambut tahun baru 
1440 Hijriah. Sekarang kita 
bertemu dengan tahun 1441 
Hijriah tidak terasa pula usia 
kita berkurang, tidak terasa 
pula kita semakin mendekati 
kepada azal, kepada kematian. 
Mengapa demikian, karena usia 
kita ada batasnya.

Dengan mendekati kepada 
azal tentunya kita harus mengisi 
usia kita ini dengan kegiatan-ke-
giatan yang bernilai ibadah ke-

pada Alloh. Kita harus benar-be-
nar optimalkan penggunaan usia 
ini dengan baik sesuai dengan 
tuntunan Alloh SWT. Sebab kalau 
tidak kita akan rugi kelak, baik di 
dunia maupun di akhirat.

Kita gunakan waktu atau 
usia yang kita miliki sekarang ini 
seefektif mungkin, jangan sampai 
membuang-buang waktu atau 
usia yang tidak bernilai ibadah. 
Sebab kita tidak tahu berapa lama 
lagi sisa usia kita.

Yang pasti sudah banyak 
teman-teman kita, apakah sema-
sa sekolah, teman kerja, teman 

main yang meninggal dunia. Itu 
artinya mereka yang lebih duluan 
mendahului kita tidak bisa mem-
perbanyak amal, memperbanyak 
bekal untuk kehidupan di alam 
yang lain.

Masih banyak kegiatan kita 
yang bernilai ibadah belum diop-
timalkan, seperti tahajud, Duha, 
puasa sunah, sodaqoh dan lain 
sebagainya.

Kita masih terjebak dengan 
masalah keduniaan, kita masih 
tenggelam dengan masalah har-
ta, pekerjaan dan lain sebagainya. 
Datangnya tahun baru Hijriah dari 
tahun ke tahun, harusnya mengin-
spirasi kita lebih meningkatkan 

ibadah.
Kita ingat bagaimana sahabat 

kaum Muhajirin, yaitu orang-
orang Mekkah yang hijrah ke Ma-
dinah, hanya untuk mempertah-
ankan akidahnya kepada Alloh, 
rela meninggalkan hartanya, rela 
meninggalkan usahanya. Tidak 
sampai disitu pergi ke Madinah 
pun hanya berjalan kaki, paling 
hebat naik unta yang jaraknya 
sekitar 450 km.  

Kita bisa membayangkan 
betapa luar bisasanya pengor-
banan mereka, betapa luar bisa 
penderitaan mereka hanya untuk 
mempertahankan akidah. Kita 
aja berangkat dari Mekkah ke 
Madinah menggunakan Bus yang 
berAC capenya terasa.

Oleh karena itu kita pun seha-

rusnya menginspirasikan kaum 
Muhajirin antara dengan jalan 
dari rumah atau kantor ke mas-
jid yang jaraknya tidak sampai 
satu kilo meter. Tidak keluar 
uang, hanya mau atau tidak.

Padahal kita sudah sama-sa-
ma mengimani bahwa ciri-ciri 
orang yang beriman adalah 
orang yang mau memakmur-
kan masjid yang selama ini ma-
sih perlu ditingkatkan, karena 
biasanya masjid ramai hanya 
pada hari Jum’at saja, tapi hari 
lainya kembali sepi.

Mudah-mudahan Alloh 
tetapkan Iman Islam kita beser-
ta keluarga kita, jadi Alloh ja-
dikan hamba-hamba yang 
bersyukur dan istiqomah dalam 
ibadah.*** 

TAHUN 1441 HIJRIAH

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

PMR Karawaci Bersihkan Sungai Cisadane

Dinkes Rutin Adakan Pengawasan Obat

Palang Merah Indo-
nesia (PMI) dan Palang 
Merah Remaja (PMR) 
Kecamatan Karawaci 
menggelar bakti sosial 
dengan membersihkan 
lingkungan di bantaran 
sungai Cisadane.

Ade Kurniawan, Biro 
Humas PMI Kota Tan-
gerang mengatakan, 
kegiatan ini bertujuan 
meningkatkan seman-
gat cinta tanah air dan 
lingkungan.

“Cinta tanah air bu-
kan hanya tentang mem-
bela negara melainkan 
juga dapat kita wujudkan 
melalui gerakan peduli 

DPRD Hasilkan 56 Peraturan Daerah

Ini 50 Anggota DPRD Periode 2014-2019

4 Anggota DPRD Terpilih di Provinsi Banten Ini 10 Srikandi di DPRD

DPRD 2014-2019 DIPIMPIN PEREMPUAN

Pemkot Tangerang melalui 
Dinas Kesehatan memastikan 
obat yang diberikan kepada 
pasien tak melebihi batas wak-
tu konsumsi atau kedaluwarsa. 
Upaya ini menyusul ditemukan 
kasus pemberian obat keda-
luwarsa di daerah lain.

Kabid Pelayanan Kesehatan 
pada Dinkes, Sudarto menga-
takan, Tim Kefarmasian Per-
bekalan Kesehatan (KPK) Dinas 
Kesehatan Kota Tangerang gen-
car melakukan pembinaan dan 
pengawasan demi memastikan 
sarana pelayanan kefarmasian 
sesuai regulasi.

"Kami memastikan bahwa 
obat yang digunakan mas-

10 anggota DPRD Kota Tangerang 
mencalonkan diri ke DPRD Provinsi 
Banten. Kehadirannya dalam rangka 
memperjuangkan aspirasi masyarakat 
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Jalan RW 03 Kedaung Wetan Diperbaiki

Kampung Tematik Jadi Pilot Project Nasional

Sejarah mencatat DPRD 
Kota Tangerang periode 
2014-2019 dipimpin oleh 
ketua seorang perempuan 
yakni Suparmi dari Fraksi 
PDI-Perjuangan.

Guna menjadikan kota yang 
layak huni, Pemkot Tangerang 
membenahi insfrastruktur yang 
berada di wilayahnya. Seperti 
peningkatan jalan lingkungan 
di Gang Masjid RW 03, Kelurah-
an Kedaung Wetan, Kecamatan 
Neglasari

Khalik Ferdiansyah, Lurah 
Kedaung Wetan menuturkan, 
sebelum diperbaiki kondisi 
awal jalan itu masih tanah dan 
warga mengusulkan dalam 
Musrembang untuk diperbaiki. 
“Al- hamdulilah 

saat ini te-
r e a l i s a s i 
dan masih 

d a l a m 

yarakat harus layak dan aman. Sebelumnya terkait 
obat palsu, kami pun juga rutin melakukan pemer-
iksaan di apotek-apotek," ujarnya.

Sementara, Kepala UPT Puskesmas Sukasari, Efi 
Handayani mengatakan, pihaknya sangat teliti da-
lam memberikan obat-obatan kepada pasiennya. 
Obat-obatan yang datang ke Puskesmas dari Dinas 
Kesehatan selalu dicek dengan teliti. Kemudian 
disimpan dalam tempat khusus.

"Setiap permintaan farmasi ke dinas, kami be-
lum pernah menemukan yang kondisinya sudah 
kedaluwarsa," ujarnya.(Adit)

Karena di kampung tersebut tercer-
min nilai-nilai Pancasila dengan gotong 
royongnya serta persatuan antarwarga.

Pada kesempatan itu, rombongan 
dari Kemenkominfo serta BPIP mengun-
jungi taman tematik yang ada di Kota 
Tangerang.

Yakni Kampung Anggur, Kampung 
Talas, Kampung Pingli, dan Kampung 
Markisa. Rombongan yang dipimpin 
Direktur Sosialisasi Komunikasi dan Ja-

Selain dipimpin oleh 
perempuan, DPRD periode 
2014-2019 juga mencatat-
kan partisipasi perempuan 
dalam legislatif. Sebanyak 
10 perempuan terpilih me-
wakili aspirasi masyarakat 
yang tersebar di tiga daerah 
pemilihan.

“Dari 50 anggota DPRD, 
sebanyak 10 anggota mer-
upakan perempuan atau 
mewakili 20 persen dari tar-
get 30 persen keterwakilan 
perempuan,” kata Ketua 
DPRD Suparmi.(Adit)

Suparmi mengemban 
amanah sebagai ketua DPRD 
bersama tiga pimpinan lain-
nya yakni Wakil Ketua  Hapi-
pi dari Partai Golkar, Pontjo 

proses pelaksanaan. Semoga masyarakat 
menjaga bersama-sama pembangunan ini,” 
tuturnya.

Perbaikan jalan lingkunagn sepanjang 443 
meter ini melibatkan BKM Kelurahan Kedaung 
Wetan. (ukon)

Salah satu fungsi DPRD adalah 
fungsi legislasi yaitu berkaitan den-
gan pembentukan peraturan daer-
ah. Selama kurun waktu 2014-2019 
telah banyak regulasi yang dibahas 
dan ditetapkan DPRD bersama 
Pemkot Tangerang.

Ketua DPRD Suparmi men-
gatakan, menutup akhir periode 
sebanyak tiga Raperda ditetapkan 
bersama menjadi Perda yakni perda 
APBD-Perubahan tahun 2019, perda 
perubahan ketiga atas atas perda 
nomor 7 tahun 2010 tentang pajak 
daerah dan perda perubahan ketiga 
atas perda nomor 15 tahun 2011 
tentang retribusi jasa usaha.

“Dari 56 perda yang ditetapkan 
bersama, 7 perda diantaranya mer-
upakan perda inisiatif dari DPRD, 

lingkungan, menjaga persahabatan sesama 
anggota PMR,” ungkap Ade.

Ketua PMI Kecamatan Karawaci Edi Hafas 
menambahkan, pihaknya terus mengem-
bangkan kegiatan-kegiatan yang ada di 
sekolah melalui PMI Kecamatan Karawaci.

“Kegiatan positif yang dapat mengem-
bangkan karakter juga jiwa sosial siswa,” tutup 
Edi. (Panji)
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ringan, Aris Hutomo melihat langsung kegiatan 
warga di Kampung Tematik.

"Memberikan apresiasi kepada Pemkot Tan-
gerang melalui kampung tematik yang sudah 
menjalankan nilai nilai Pancasila dengan memun-
culkan semangat persatuan dan kesatuan kepada 
masyarakat"ujar Aris Hutomo. Wakil Walikota 
Sachrudin berterima kasih atas kunjungan Kemen-
kominfo bersama BPIP. (ukon)

Prayogo dari Partai Gerindra 
dan Dedi Candra Wijaya dari 
PPP.

Suparmi mengatakan, se-
lama lima tahun memimpin 
DPRD, dirinya tak mengala-
mi kendala berarti. Bersama 
pimpinan dan anggota DPRD 
lainnya menjalankan fungsi 
utama wakil rakyat yakni fungsi 
legislasi yang berkaitan den-
gan pembentukan peraturan 

DPRD Kota Tangerang peri-
ode 2014-2019 terdiri dari 50 
anggota yang mewakili 5 daer-
ah pemilihan, Adapun komposi-
si perolehan kursi adalah PDI-P 
10 kursi, Golkar 6 kursi, Gerindra 
6 kursi, PPP 5 kursi, Demokrat 5 
kursi, PKB 5 kursi, PKS dan PAN 
4 kursi, Hanura 3 kursi, dan Nas-
dem 2 kursi. (Adit)

Kementerian Komunikasi dan Infor-
masi (Kemenkominfo) bersama Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 
mengapresiasi program Kampung Tem-
atik.  Bahkan kedua lembaga Negara ini 
menjadikan Kampung Tematik sebagai 
pilot project nasional. 

daerah, fungsi anggaran me-
liputi kewenangan dalam hal 
anggaran daerah (APBD) serta 
fungsi pengawasan, dengan  
mengontrol pelaksanaan per-
da dan peraturan lainnya serta 
kebijakan pemerintah daerah.

“Semangatnya bersa-
ma-sama memperjuangkan 
aspirasi masyarakat melalui 
tiga fungsi utama DPRD,” 
ujarnya.(Adit)

2014 = 3  Perda
2015 = 7  Perda
2016 =15 Perda
2017 =14 Perda
2018 = 8  Perda
2019 = 9  Perda
Total = 56 Perda

Perda Ditetapkan Ber-
sama DPRD dan Pemkot 
Tangerang : 

Salah satunya adalah perda 
bantuan sosial kematian 
bagi masyarakat miskin,” 
ujarnya. (Adit)

PDIP 
1. Agus Setiawan
2. Sugianto
3. Sumarti
4. Suparmi
5. Supardi
6.  Hanny Arman
7. Johan Saragih
8.  Muhammad Rijal
9. Anggraini Jatmika 

Ningsih
10. Hartoto

Golkar 
1. Kuswarsa
2. W a w a n 

Setiawan
3. H.Mulyadi
4. H.Kosasih
5. Hapipi
6. Hj Kartini

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Yati Rohayati
2. H. Dedi Candra Wijaya
3. H. Mulyadi H.Muslih
4. Riyanto
5. Solihin (Alm)

Partai Demokrat
1. Tati Rahmawati
2. Siti Hayani
3. Ade Suryadi
4. H.Baehaki

5. Eddy Ham

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
1. H.TB Mansyur Abubakar
2. Kemal Fasya Madjid
3. H.Mustaya Hasyim
4. Misbahuddin
5. H.Syahroni

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
1. Tengku Iwan Jaya Syaputra
2. Ahmad Deden Fauzi
3. Hilmi Fuad
4.  Yatmi

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Dedi Hasbullah
2. HM Sjaifuddin Z.Hamadin
3. Sahabudin H.Tamami
4. Ella Silvia

Partai Hanura
1. Wawan Anwar
2. Haris Supratman

3. Sainah

Partai Nasdem
1. Anggiat Sitohang
2. H.Minarto 

 Gerindra
1. Pontjo Prayogo
2. Nurhadi
3. Apanudin
4. H. Turidi Susanto
5.  Amarno
6. Solihin

Daerah pemilihan  Tangerang-Karawaci
•	 Tati Rahmawati (Demokrat),
•	 Yati Rohayati (PPP) 

Daerah Pemilihan  Periuk, Cibodas, dan 
Jatiuwung
•	 Sumarti (PDIP)
•	 Suparmi (PDIP)
•	 Siti Hayani (Demokrat) 

Daerah Pemilihan Ciledug, Karang Tengah, 
dan Larangan
•	 Yatmi (PKS),
•	 Anggraini Jatmika Ningsih (PDIP)
•	 Kartini (Golkar)
•	 Ella Silvia (PAN)
•	 Sainah (Hanura)

Kota Tangerang di Provinsi Banten.
 4 diantaranya berhasil mengem-

ban amanah masyarakat yakni , 
Kuswarsa (Golkar), Sugianto (PDIP), 
Ella Silvia (PAN), dan Hilmi Fuad (PKS).

“Pencalonan DPRD tingkat Provinsi 
dalam rangka mewakili dan memper-
juangkan aspirasi masyarakat Kota 
Tangerang dalam program pemba-
ngunan di Provinsi Banten,” ujar ang-
gota DPRD, Sugianto.(Adit)

HM Sjaifuddin Z.Hamadin

Jadi Pengusaha 
Sekaligus Pengamat 
Kebijakan

Tidak lagi menjadi wakil 
rakyat tak menghalangi HM.Sjai-
fuddin Z. Hamadin untuk men-
yampaikan aspirasi masyarakat. 
Politisi Partai Amanat Nasional 
ini akan tetap mengawal pem-
bangunan di Kota Tangerang 
dengan menjadi pengamat 
kebijakan publik.

“Tentunya setelah tak jadi 
dewan yang utama saya akan 
kembali lagi menjadi pengusaha 
yang bergerak di bidang event 
organizer,” ujarnya.

Ditengah kesibukannya men-
jadi pengusaha, diapun sebagai 
masyarakat akan tetap men-

gawal pembangunan di Kota 
Tangerang dengan mengkritisi 
dan memberikan sumbang saran 
atas kebijakan yang dilakukan 
oleh Pemkot.

“Bisa menyampaikan ke 
OPD, ke DPRD bahkan bisa juga 
langsung ke Walikota,” ujarnya. 
. (Adit)



PERLINDUNGAN ANAK 
TERPADU BERBASIS 
MASYARAKAT

Kelurahan Paninggilan Juara 
Lomba Tumpeng

Enam Kampung 
Ramah Anak Terbentuk

PKK Pinang Perkuat GSI 
Pos Gizi Tingkatkan Berat Badan Balita

William Anwar
Ajak Anak-anak Kurangi Gadget

Pemerintah Kota Tan-
gerang melalui Dinas Pem-
berdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Pengen-
dalian Penduduk dan Keluar-
ga Berencana (DP3AP2KB) 
telah membentuk Perlind-
ungan Anak Terpadu Berba-
sis Masyarakat (PATBM) di 
setiap Kelurahan. Upaya itu 
dalam rangka melibatkan 
peran masyarakat dalam 
perlindungan anak.
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MANFAATKAN LIMBAH BEKAS KALENG 
UNTUK SARANA LINGKUNGAN

Cegah Penyakit Menular dengan Imunisasi
Kelurahan Periuk Gelar Kampung Merdeka

Si GESIT Tingkatkan Kualitas Gizi Balita

Kemeriahan HUT RI Masih Menggelora

Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlind-
ungan Anak, Pengen-
dalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) membentuk 
enam kampung ramah 
anak. Kehadirannya ber-
tujuan sebagai sarana so-
sialisasi program Pemkot 
dalam perlindungan hak 
anak serta pendukung 
dalam program kampung 
kita.

Kabid Perlindungan 
Anak dan Perempuan, 
Irna Rudiana mengatakan, 
Kampung ramah anak 
dalam rangka memenuhi 
dan melindungi hak anak 
dalam upaya menjadi 
kota yang layak bagi anak. 
Adapun saat ini terdapat 
enam Kampung ramah 
anak yang telah terbentuk 

PKK Kecamatan Pinang melakukan pembinaan Gera-
kan Sayang Ibu (GSI) di Posyandu Anggrek RT 09/01 Kelu-
rahan Sudimara Pinang. Sutini, Sekretaris PKK Kecamatan 
Pinang menjelaskan, pembinaan bertujuan menguatkan 
GSI di seluruh Posyandu yang ditunjuk menjadi lokasi GSI 
disetiap kelurahan.

“GSI ini adalah gerakan bersama dan terkait dengan 
RW Siaga yang bertujuan untuk melakukan tindakan cepat 
untuk menolong ibu khususnya pada proses persalinan,” 
jelasnya.

Pembinaan yang dilaksanakan itu diantaranyamemer-

Ke t e ra m p i l a n  m e m b u at 
tumpeng warga Kelurahan Paning-
galan cukup dibanggakan. Kelurah-
an ini mewakili Kecamatan Ciledug 
meraih juara pertama dalam lomba 
membuat tumpeng yang diadakan 
TP PKK tingkat Kota Tangerang di 
Tangcity Mall.

"Prestasi ini juga membuat 
bangga kami, sebagai wakil dari Ke-
camatan Ciledug,'” kata Nurlailah, 
Ketua PKK Kelurahan Paninggilan.

Hari Susana, peserta lomba 
membocorkan rahasia resepnya 
hingga membuat tumpengnya 
menjadi juara pertama dalam lom-
ba tersebut.

"Semua bahan termasuk warna 
dibagian nasi menggunakan pe-
warna alami,' ujarnya. Untuk warna 

William Anwar, pelajar SMA Negeri 6 
Tangerang terpilih sebagai ketua Forum Anak 
Kota Tangerang (FAKT) periode 2019-2020 
dalam Kongres Forum Anak ke VII beber-
apa waktu lalu. Warga Kecamatan Benda 
ini memiliki misi mengajak anak-anak Kota 
Tangerang banyak beraktivitas di lingkungan 
tanpa menggunakan gadget.

“Dalam waktu dekat akan mengadakan 
kegiatan camping dengan tema tanpa 
gadget. Tujuannya agar anak-anak dapat 
mengembangkan diri melalui bersosialisasi 
dengan lingkungan dan teman seusianya,” 
ujar William.

Berawal dari pengemban-
gan kampung tematik, 
kreatifitas warga di kam-
pung (Perilaku Sosial Ter-
encana) PESONA RW 06, 
Kelurahan Kelapa Indah, 
Kecamatan Tangerang, terus 
berkembang dengan men-
yulap limbah bekas kaleng 
menjadi produk yang ber-
manfaat untuk lingkungan.

Mengantisipasi penyebaran berb-
agai penyakit sekaligus meningkatkan 
kesehatan pada anak-anak. Puskes-
mas Manis Jaya menggelar Bulan 
imunisasi Anak Sekolah(BIAS) seka-
ligus mengenalkan program baru 
yaitu Orkestra (obrolan kesehatan 
anak dan remaja).

Kegiatan BIAS dilakukan di be-
berapa sekolah dasar sementara 
program Orkestra lebih mengarah 
kepada anak remaja. Pemberian 
vaksin melalui program imunisasi ini 
merupakan salah satu strategi mem-
bangun kesehatan kepada anak-anak.

Adapun program orkestra lebih 
memberikan pengetahuan atau pen-
yuluhan terhadap penyakit dan cara 
mencegahnya. 

“Diharapkan masyarakat lebih 
mendukung kegiatan ini, karena 

Ratusan siswa yang 
tergabung dalam PMR 
se-Kecataman Karawaci 
ikuti latihan gabungan 
dengan tema “Peduli 
lingkungan hidup, mari 
bangkitkan seman-
gat remaja terhadap 
lingkungan”. Latihan 
gabungan yang dilak-
sanakan berlokasi di 
Sekolah Islamic Center 
Kecamatan Karawaci.

Edi S Hafas, Ketua 
PMI Kecamatan Karawa-
ci menjelaskan mulai 
dari tingkat SD hingga 
tingkat SMA mengiku-
ti kegiatan tersebut. 
“Semoga kegiatan ini 
memotivasi kembali 

Semarak menyambut 
peringatan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-74 Kemerdekaan 
Republik Indonesia, Kelu-
rahan Periuk menggelar 
acara bertajuk Kampung 
Merdeka. 

Dalam kegiatan ini di-
harapkan pemuda  dapat 
menujukan potensi yang 
ada. Sehingga mendorong 
pelajar dan pemuda untuk 
menjauhi tawuran, dan nar-
koba. Hal tersebut disam-
paikan Nanang Kosim, Lurah 
Periuk di acara Kampung 
Merdeka, Minggu (25/8).

"Kita harapkan Kampung 
Merdeka bisa bersinergi 
dengan program pemer-
intah berwirausaha secara 
mandiri dan bisa meman-

Dalam upaya meningkatkan 
kuatlitas gizi pada balita, Puskesmas 
Poris Gaga Lama melaksanakan pem-
binaan Pos Gizi Si GESIT (Selalu Ingat 
Gizi Seimbang Pasti Sehat) di Posyan-
du Cempaka, RW 02 Kelurahan Poris 
Jaya, Kecamatan Batuceper.

Yusriyati, tenaga pelaksana gizi 
Puskesmas Poris Gaga Lama men-
gatakan, pembinaan tersebut dilaku-

kan untuk meningkatkan status gizi 
pada balita agar tidak terkategori gizi 
buruk.”Dengan memberikan penge-
tahuan terhadap ibu mengenai pola 
asuh dan perilaku yang sehat,”ucapnya.

Berbagai penyuluhan pun dilaku-
kan dalam pembinaan tersebut, seperti 
penyuluhan ISPA (Infeksi Saluran Na-
pas Atas), diare, pijat balita, imunisasi, 
pemeriksaan umum, pemilihan jenis 

faatkan kemajuan teknologi informasi. Se-
mangat generasi muda perlu kita jaga, karena 
mereka adalah pemimpin kita di masa yang 
akan datang," ujarnya.

Selain itu, Agus Nana Andira, Ketua Karang 
Taruna Periuk menjelaskan, berbagai perlom-
baan pun diadakan guna memeriahkan acara 
tersebut diantaranya, senam, stand up come-
dy, puisi, tarik tambang, lomba photography 
dengan tema kemerdekaan pembangunan, 
kemasyarakatan dan pemerintahan. (ukon)

Semarak kemerdekaan HUT Re-
publik Indonesia (RI) yang ke 74 Tahun 
masih terasa, seperti di RW 03 Kelura-
han Panunggangan Utara, Kecamatan 
Pinang dengan mengelar carnaval 
sepeda hias, gerak jalan busana adat 
nusantara dan perlombaan lainnya.

Subandiryo Ketua RW 03 Kelurah-
an Panunggangan Utara mengatakan, 
momen ini dapat mengenalkan 
budaya kepada generasi penerus 
bangsa dan melestarikan kekayaan 
budaya Indonesia yang sangat be-
ragam. ”Menumbuhkembangkan rasa 
nasionalsime pada generasi milenial, 
jangan sampai mereka lupa dengan 
budaya dan sejarah,”ucapnya.

Ratusan warga yang terdiri dari 16 
RT di RW 06 terlihat sangat antusias 
mengikuti kegiatan tersebut, dengan 

Kabid perlindungan anak 
dan perempuan pada DP3A-
P2KB, Irna Rudiana mengatakan, 
TAPBM merupakan upaya per-
lindungan anak berbasis mas-
yarakat yang melibatkan unsur 
tokoh masyarakat, RT, dan RW, 
Karang Taruna, Pemuda, Binamas 
dan Babinsa. Peserta PATBM 
diberikan pengetahuan dalam 
mencegah dan menyelesaikan 
permasalahan anak.

“PATBM bertujuan  member-
dayakan masyarakat agar mam-

menggunan beragam busana adat nusantara.
Subandriyo menambahkan, semua warga 

menggunakan pakaian adat mulai dari sabang sam-
pai marauke hingga busana berbagai profesi.”Kami 
berjalan bersama beriringan yang mencerminkan 
sikap gotong royong untuk menumbuhkan seman-
gat NKRI,”tambahnya. (ukon)

Sudirman, ketua RW 06 men-
jelaskan, kerajinan yang dihasil-
kan merupakan hasil dari pen-
golahan limbah bekas kaleng 
dan dirigen.”Kaleng dan dirigen 
dimanfaatkan menjadi barang 
yang berguna bagi lingkungan 
seperti asbak, pot bunga dan 
tempat sampah,”pungkasnya.

Selain mendukung perilaku 
di Kota Tangerang.

“Kegiatan rutin yang dilakukan 
Pemkot antara lain pembinaan kepada 
orangtua terkait tumbuh kembang 
anak, kemudian pembinaan kepada 
anak ditekankan agar anak lebih peduli 
kepada lingkungan sekitar ,” ujarnya.

Kampung ramah anak juga ter-
masuk program Kampung Kita yang 
dijalankan oleh Pemkot Tangerang 
melalui 44 Organisasi Perangkat Daer-
ah (OPD) termasuk DP3AP2KB yang 
memiliki program Kampung anak dan 
Kampung Samawa.(Adit)

imunisasi sangat penting untuk kekebalan tubuh 
terhadap penyakit. Juga diharapkan remaja aktif 
mengikuti sosialisai yang kami berikan,”ujar dr. 
Rinalco, Kepala Puskesmas Manis Jaya.

Rohayah salah satu orangtua murid mengaku 
tahu pentingnya anak di berikan imunisasi tam-
bahan.”Saya sangat mendukung sekali dengan 
adanya program imunisasi seperti ini, karena 
dapat menjaga anak dari penyakit menular,”ka-
tanya. (ukon)

Pelaksanaan Pos Gizi yang ber-
langsung di wilayah  kerja Puskes-
mas (PKM) Larangan Utara sudah 
selesai dilaksanakan. Dari 4 lokasi 
Pos Gizi yang tersebar di empat 
kelurahan, yaitu Kelurahan La-
rangan Utara, Larangan Selatan, 
Larangan Indah dan Kelurahan 
Gaga, seluruh balita mengalami 
peningkatan berat badan dan juga 
peningkatan kesehatan.

“Setiap Pos Gizi menangani 
sepuluh balita yang awalnya kurang 
gizi,” kata Riksa Aditia, Ahli Gizi 
Puskesmas Larangan Utara yang 
menangani Pos Gizi Anggur Ceria di 
Kelurahan Larangan Indah  dan Pos 
Gizi Delima Merah Kelurahan Gaga.

Dari data yang ada, penambah-
an  berat badan balita yang awalnya 

iksa kelengkapan  
Surat Keputusan 
(SK) unsur yang ada 
dalam GSI.

Unsur-unsur itu 
diantaranya, Kad-
er GSI, Ambulance, 
Pendonor darah 
dan SK RW Siaga 
yang telah disahkan. 
GSI sendiri di setiap 
Kelurahan ada satu 
GSI yang dipusat-
kan di satu Posys-
ndu yang ditunjuk. 
Pembinaan itu juga 
ditujukan sebagai 
persiapan  untuk 
penilaian GSI ting-
kat Kota Tangerang. 
(Andry)

hidup bersih dan sehat (PHBS), 
pengolahan sampah di lingkun-
gan dapat mengembangkan 
perekonomian masyarakat.

Lurah Kelapa Indah Supendi, 
mengapresiasi usaha dan antu-
sias warga dalam membentuk 
kampung tematik PESONA. ”Se-
moga semangat gotong royong 
dan kreatifitas warga terus ter-

PMI Kecamatan Karawaci Gelar Latihan Gabungan

makan dan cara pengolahan makan 
yang baik untuk balita.

Yusriyati menambahkan, pembi-
naan ini dilakukan selama 10 hari den-
gan jumlah peserta 10 ibu dan balita 
dan ini sudah hari yang ke 3.”Kami ber-
harap setelah diberikaan pembinaan 
nantinya para ibu bisa menerepkan 
ajaran yang diberikan kepada balit-
anya,”katanya. (ukon)

pu menyelesaikan berbagai 
persoalan anak yang ada di 
masyarakat secara mandiri,” 
ujarnya.

Dikatakan, PATBM bekerja 
secara terkoordinasi untuk 
mencapai tujuan perlindungan 
anak. PATBM berupaya dalam 
melakukan pencegahan den-
gan membangun kesadaran 
masyarakat agar terjadi peru-
bahan pemahaman, sikap dan 
perilaku untuk memberikan 
perlindungan kepada anak. 
(adit)

hijau yang menghiasi nasi itu dikatakannya dihasil-
kan dari Kembang Teleng yang bisa didapatkan di 
kebun rumah.

Selain menghasilkan warna yang indah, Kem-
bang Teleng yang kini semakin banyak dikonsumsi 
itu juga menghasilkan rasa yang dapat mengun-
dang selera makan.

Dengan keberhasilan meraih juara pertama itu 
juga membuatnya  terinspirasi untuk membudi-
dayakan tanaman bunga Teleng. (Andry)

jaga, sehingga dapat mengem-
bangkan potensi lingkungan 
khususnya di kampung PESO-
NA,”ucapnya. (ukon)

para remaja untuk terus semangat mem-
bangun lingkungannya dan juga tanggap 
terhadap lingkungannya sendiri,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini para peserta diberikan 
materi tentang lingkungan, tanggap bencana 
dan peran pemuda terhadap lingkungan 
terutama permasalahan sampah. Antusias 
peserta sangat baik karena mereka baru 
pertama kali diajarkan seperti ini. (ukon)

Menurutnya, kehadiran gadget 
sangat penting di era saat ini. Na-
mun, untuk anak-anak harus diisi 
kegiatan positif. (Adit)

mengalami kekurangan berat badan.
“Semua balita itu mengalami kurang berat 

badan karena pola asuh dan asupan gizi yang ku-
rang diperhatikan orangtuanya,” kata lagi.

Untuk itu selama mengikuti program itu tidak 
hanya balita yang mendapat perhatian tapi juga 
orangtuanya. (Andry)
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Pengunduh Aplikasi 
Tangerang LIVE Naik Pesat

112 Jangkau Seluruh Laporan 
Kegawatdaruratan

D i n a s  K o m u n i -
kasi dan Informasi 
(Diskominfo)  Kota 
Tangerang tengah 
menyiapkan aplikasi 
yang secara langsung 
diminta oleh Dinas Bu-
daya dan Pariwisata.

Warga Cipondoh Diajak Guyub

Manfaatkan Pekarangan 
dengan Kolam Aquaponik

BPBD Buka Posko Waspada Kekeringan

DKM Nurul Iman Rutin Kajian Duha

Kelurahan Pedurenan Jadi Kampung Bersinar

Kecamatan Cipondoh mengemas Kam-
pung Merdeka menjadi ajang komunikasi 
antar warga. Dengan cara itu warganya 
bisa guyub.

Hal itu disampaikan Rizal Ridolloh, 
Camat Cipondoh saat membuka rangkaian 
acara Kampung Merdeka di Kelurahan 
Ketapang.

“Selain ungkapan kebahagian, mari 
jadikan untuk meningkatkan komunikasi 
langsung antar warga. Jangan sibuk dan 
hanya bertegur sapa melalui media sosial 
saja,” paparnya. Dengan lebih banyak ber-
komunikasi dengan berbincang-bincang 
langsung. Dikatakan, kegiatan semacam 

Kantor Kelurahan Sudimara Pinang dilengkapi kolam 
aquaponik. Hal ini sebagai ajakan terhadap warganya un-
tuk memanfaatkan lahan yang ada di pekarangan rumah.

Sistem gabungan dari kolam ikan dan hidroponik itu 
dibangun di halaman bagian belakang kantor berukuran 
2 x 4 meter persegi.

“Kolam Aquaponik ini bermanfaat untuk memelihara 
ikan sekaligus berkebun. Diantara keduanya saling men-
guntungkan,” kata Ade Fahmi, Lurah Sudimara Pinang .

Rencananya di kolam itu, kata Lurah, akan dipelihara 
ikan Nila dan hidroponiknya akan ditanam sayuran seperti 
Pokcay dan Selada.

Selanjutnya, penggunaan dan juga pemeliharaan 
Aquaponik itu akan diserahkan kepada PKK untuk dikem-
bangkan.

Selain itu juga, keberadaan kolam Aquaponik itu dapat 
menginspirasi warga Kelurahan Sudimara Pinang untuk 
ikut memanfaatkan halaman rumahnya. (Andry)

Jenis Layanan Darurat 24 Jam
1. Kriminalitas
2. Ambulance Gratis
3. Mobil Jenazah Gratis
4. Bencana Alam
5. Kebakaran
6. Kecelakaan
7. Kerusuhan

Warga RW 03 Kelurahan Pedurenan menyambut 
baik wilayahnya menjadi lokasi Kampung Bersinar 
atau Bersih dari Narkoba.

Ketetapan menjadi Kampung Bersinar itu diilaku-
kan setelah diadakannya sosialisasi bahaya Narkoba 
dan penanganan terhadap para korban penyalah-
gunaan narkoba yang dilakukan Kesbangpol dan 
Kepolisian beberapa waktu lalu.

Billy Lovinda Anugerah, Ketua Kampung Bersinar 

Aplikasi Tangerang Live

RAM adalah sing-
katan Random Access 
Memory, fungsinya un-
tuk menyimpan data 
sementara. Kapasitas 
RAM kecil tetapi aplikasi 
membutuhkan RAM be-
sar, akhirnya HP menjadi 
lemot. 

Maka, dibutuhkan 
cara membersihkan 
RAM pada Android yang 
efektif dan efisien agar 
HP tidak lemot alias en-
teng.

Berikut ini adalah be-
berapa cara membersih-
kan RAM Android tanpa 
menggunakan aplikasi 
penambah RAM dan 
tanpa Root. (Panji)

5 Langkah Ini Bisa Bikin Ram Android ‘Enteng’

Izin Gunakan Taman Tematik Lewat Aplikasi

Peralatan yang di-
miliki saat ini dalam 
keadaan baik dan 
siap dipergunakan 
bila terjadi bencana 
seperti kebakaran aki-
bat musim kemarau.

" S e m u a  d a l a m 
kondisi baik," kata 
Irman Pujahendra, 
Kalakhar BPBD Kota 
Tangerang .

Selain itu, pem-
bentukan Kelurahan 
Siaga Bencana serta 

Deteksi Lampu Taman Mati dan Rusak 

Badan Pen-
a n g g u l a n g a n 
Bencana Daer-
ah (BPBD) Kota 
T a n g e r a n g 
menyiagakan 
peralatan dan 
petugas untuk 
mengantisipasi 
bencana yang 
bisa terjadi ka-
pan saja.

Adhi Zulkifli, Kepala 
Bidang E-Government 
Diskominfo Kota Tan-
gerang menuturkan, nan-
tinya aplikasi tersebut 
dapat menghitung jum-
lah wisatawan berdasar-
kan data penghuni hotel 
maupun pengunjung ta-
man tematik.

"Selama ini memang 

RW 03 yang terpilih menegaskan, pembentukan Kam-
pung Bersinar harapan warga sejak lama.

"Dengan adanya Kampung Bersinar ini akan lebih 
mudah memberikan pemahaman, khususnya pada 
pemuda tentang bahaya narkoba,”katanya.

Sebelumnya, kata Azhari, Lurah Pedurenan, sudah 
ada pembentukan Satgas Anti Narkoba di kelurah-
annya. Sehingga diharapkan bisa bersinergi dengan 
penggiat Kampung Bersinar. (Andry)

Siaga musim kemarau, BPBD Kota 
Tangerang membentuk Posko Waspada 
Kekeringan dan berkoordinasi dengan 
kecamatan yang terdampak cuaca 
panas.

Pembentukan Posko mengacu pada 
surat Dinas Pertanian Banten dan BMKG 
tentang Peringatan Dini Kekeringan. 
BPBD akan menampung laporan terkait 
kondisi wilayah di setiap kecamatan yang 
terdampak musim kemarau saat ini.

"Bila ada wilayah yang mengalami 

kekeringan laporkan kepada kami, 
maka akan segera ditindaklanjuti 
dinas terkait," kata Irman Pujahen-
dra, Kalakhar BPBD Kota Tangerang.

Surat edaran itu sudah dikirim-
kan ke seluruh kecamatan. Apabila 
ada yang membutuhkan dapat 
menyampaikan ke Pusdalop BPBD 
di Jalan KS Tubun No. 96 A Kota 
Tangerang atau melalui layanan 
telepon 0215582144 dan call 
112. (andry)

Banyaknya jumlah Taman 
Tematik di Kota Tangerang 
membutuhkan pengawasan 
ekstra dan juga pemeliharaan 
fasilitas yang ada. 

Adhi Zulkifli, Kepala Bidang 
E-Government menjelaskan, 
dalam aplikasi yang akan dib-
uat, juga akan memasukkan 
fitur deteksi lampu mati.

"Sedang kita rancang 
bagaimana sistem kerjanya. 
Apakah ketika lampu taman 
mati akan langsung ada no-
tifikasi atau warga juga bisa 
berpartisipasi melaporkan 
lampu taman yang mati den-
gan alamat dan waktu yang 
lengkap," jelasnya.

Adhi menerangkan, fitur 

pelatihan-pelatihan penanggulangan 
bencana kepada masyarakat telah 
dilakukan untuk melakukan tindakan 
awal saat terjadi bencana. (Andry)

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nurul 
Iman di RW 05, Kelurahan Cipondoh, rutin 
menggelar kajian Duha dengan menyajikan 
materi yang dapat menambah pengetahuan 

Siapkan Aplikasi Catat Wisatawan 
masih manual, jadi ini merupakan 
inovasi dari Dinas Budaya dan Pari-
wisata," terangnya.

Ia menjelaskan, pada portal 
Tangerang LIVE, baru menyajikan 
lokasi wisata, ATM terdekat, dan juga 
tempat kuliner. 

"Jadi dengan adanya aplikasi 
yang kami buat ini akan semakin 
memudahkan masyarakat mengak-
ses dan mengetahui informasi terkait 
wisata di Kota Tangerang," tukasnya.
(Panji)

Rencana Menu pada Aplikasi Terkait
1. Profil Taman
2. Izin Mengunakan Taman
3. Jadwal Event Taman
4. Tingkat Kunjungan Taman
5. Jumlah Penghuni Hotel
6. Deteksi Lampu Hias Mati

Sejak dilaunching pada 17 Agustus 
2016 lalu, aplikasi Tangerang LIVE sudah 
diunduh oleh 53.662 pengguna pada 
awal tahun 2019. Hal tersebut dika-
takan oleh Kepala Bidang Statistik 
Dinas Kominfo Kota Tangerang, 
Euis Nurlaila.

“Kalau dari awal launching jum-
lahnya sedikit, hanya ribuan orang 
yang sudah mengunduh aplikasi Tan-
gerang LIVE,” singkatnya.

Euis memaparkan, jumlah warga 
yang mengunduh aplikasi Tan-
gerang LIVE pada android mau-
pun iOs hingga akhir Agustus 
2019 meningkat pesat mencapai 
61.559 orang.

“Jumlahnya naik hampir 8.000 
pengguna sejak awal tahun. Butuh 
sosialisasi ekstra agar warga memiliki ap-
likasi Tangerang LIVE,” tukasnya. (Panji)

ini akan menambah jiwa sosial yang berdampak pada 
keguyuban warga.

Sehingga momentum perayaan HUT Kemerdekaan 
yang dilakukan di setiap Kelurahan dapat memberi ke-
sempatan berinteraksi langsung antara warga dengan 
pemerintah. (Andry)

tentang agama kepada jamaahnya.
Pengajian menghadirkan penceramah yang mumpuni 

dalam membahas pengetahuan Islam yang dilaksanakan 
setiap Minggu pagi.

“Ini rutin dilaksanakan sejak diresmikan dan terbentukn-
ya kepengurusan DKM Nurul Iman tahun ini,” kata Maryoris 
Namaga, Ketua DKM Masjid Nurul Iman.

Sebelumnya juga diadakan maghrib mengaji yang dihara-
pkan dapat memberikan hak waktu kepada anak-anak untuk 
belajar dan mengaji serta berkumpul bersama.

Ridwan, Lurah Cipondoh yang juga sempat mengikuti ka-
jian yang dilangsungkan di masjid itu mengapresiasi kegiatan 
yang diadakan DKM.

“Program ini sangat baik dan dapat terus dilanjutkan seh-
ingga menjadi contoh bagi DKM lainnya,” pungkasnya (Andry)

SIAP SIAGA 
HADAPI BENCANA

Travel in Tangerang

Aplikasi 
Catat 

Wisatawan 

 Untuk memudahkan ko-
munitas atau warga yang 
ingin menggunakan Taman 
Tematik, Dinas Budaya dan 
Pariwisata secara khusus me-
minta kepada Dinas Komuni-
kasi dan Informasi dibuatkan 
aplikasi mengurus perizinan 
secara online.

Hendri Syahputra, Kepala 
Bidang Dekorasi dan Perta-
manan menuturkan, akan 
terus melakukan inovasi pe-
layanan untuk memudahkan 
masyarakat.

"Harus diakui, dengan 
sistem yang masih manual 
masih ada warga yang mera-
sakan kekecewaan. Ketika 
sudah bersurat, tetapi tang-
gal yang diinginkan sudah 

diisi oleh komunitas 
lain," tuturnya.

Diharapkan, den-
gan adanya aplikasi 
yang dapat melaku-
kan permohonan per-
izinan secara online, 
jadwal dan jenis ke-
giatan yang sudah 

berizin dapat dilihat oleh warga.
"Jadi ketika sudah penuh, 

bisa mengatur jadwal ulang atau 
memilih lokasi lain," tukasnya. 
(Panji)

ini sangat penting. Pasalnya kota Tan-
gerang memiliki keindahan tersendiri 
saat malam hari. 

"Dengan adanya aplikasi ini kita 
dapat sesegera mungkin mengetahui 
lampu yang mati dan melakukan pe-
meliharaan terhadap lampu taman yang 
sudah usang," tukasnya. (Panji)

Kota Tangerang meluncurkan telepon 
layanan darurat 112 bebas pulsa yang men-
ghubungkan masyarakat dengan nomor-no-
mor penting di wilayah tersebut. 

Layanan darurat 112 menjangkau 
seluruh laporan kegawatdaruratan situasi 
yang ada di Kota Tangerang.

"Masyarakat tinggal menghubungi 
dengan telepon genggamnya ke nomor 
112, nanti ada petugas call center yang 
bertugas selama 24 jam nonstop untuk 
menerima keluhan masyarakat lalu langsung 
dihubungkan sesuai dengan apa yang dike-
luhkan," kata Adhi Zulkifli Kepala Bidang 
E-Government. (Panji)

8. Kamtibmas
9. Penanganan Medis
10. Sarang Tawon dan Ular

2. Mematikan Aplikasi Yang 
Terus Menerus Hidup

4. Menon-aktifkan Aplikasi 
Bawaan yang Tidak Di-
gunakan

5. Hapus Cache Aplikasi

1. Jangan Menggunakan Ap-
likasi Penambah RAM

3. Hapus Aplikasi yang Ber-
fungsi Sama

Mobil Tempur  12 unit
Mobil 3.000 liter  5 unit
Mobil 5.000 liter  1 unit
Mobil 10.000 liter  1 unit
Mibil Tangki   5 unit
Mobik Truk   5 unit
Mobik Rescue  1unit
Mobil Pick Up  6 unit
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Desember Pemenang Lelang PLTSa Diumumkan Eceng Gondok Diolah Jadi Barang Berharga

Memulai Usaha dari Nol

Maksimalkan 8 Bidang UsahaEdi Candra, Direktur PT TNG

Acas Custom Bengkel Motor Klasik

Gapura Kawasan Pasar Lama Akan Dipercantik

Hotel Berbintang Sajikan Laksa

layak dikunjungi investasi8 5
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Lelang proyek pembangu-
nan Pembangkit Listrik Tenaga 
Sampah (PLTSa) masih berjalan. 
Saat ini sudah ada 4 perusahaan 
yang terseleksi  dari 9 perusa-
haan sebelumnya.

Direktur PT. TNG Edi Candra 
menyampaikan, Timsel masih 
terus melakukan kajian dan 
pematangan. Karena ini akan 
memasuki tahap final dari pros-
es lelang.

“Awalnya ada sembilan seka-
rang tinggal empat. Dari empat 
perusahaan itu akan dilakukan 
penawaran dan sebagainya 
sesuai prosedur tender sampai 
Timsel menyatakan pemenang,” 

TANGERANG - Iko Da-
mayanti memanfaatkan eceng 
gondok Situ Cipondoh untuk 
mewujudkan mimpinya menjadi 
wirausaha. Ia pun memulai usa-
ha dengan membuat dompet, 
aneka tas, aneka sandal, box 
laundry, box serbaguna, tempat 
tisu, vas bunga, cover pot dan 
aneka sofa dan kursi.

Di tangan Iko, tanaman yang 
dianggap hama ini bisa disu-
lap menjadi sumber uang. Di 
wilayah tempat tinggalnya di 
Kelurahan Kunciran Jaya, ma-
sih banyak terdapat tanaman 
eceng gondok yang belum 
termanfaatkan.

Kecamatan Batuceper Jadi Tempat Wisata

Laksa sebagai kuliner khas 
Kota Tangerang makin populer. 
Hotel berbintang di Kota Tan-
gerang yang tergabung dalam 
Accor Group ikut mengenalkan 
kuliner ini kepada tamu. Mereka 
menamainya dengan Laksa 
Nyonya yang disajikan di enam 
hotel di wilayah Tangerang 
dan sekitarnya yaitu Novotel 
Tangerang, Mercure Serpong 
Alam Sutera, Mercure Jakarta 
Pantai Indah Kapuk, Bandara 
International Hotel Managed by 
Accor, ibis Styles Jakarta Airport, 
dan ibis Gading Serpong.

Laksa Nyonya khas Tan-
gerang ini ditawarkan menjadi 
menu individual di restoran 
hotel dengan harga mulai dari 
Rp70 ribu sampai Rp145 ribu. 
Tamu yang menginap di enam 
hotel tersebut dapat menikmati 
hidangan spesial ini sebagai 
bagian dari menu sarapan pagi 
sepuasnya. Laksa Nyonya tersaji 
hingga 31 Oktober.

Perlu diketahui, Laksa Nyon-

Dinas Budaya dan 
Pariwisata (Disbudpar) 
sedang menjajaki kerjasa-
ma dengan salah satu pe-
rusahaan ternama yang 
beroperasi di Kota Tan-
gerang.

Hendri Syahputra, se-
laku Kepala Bidang Perta-
manan dan Dekorasi Dis-
budpar Kota Tangerang 
menjelaskan, kerjasama 
tersebut untuk memper-
cantik kawasan kuliner 
Pasar Lama.

"Baru rencana, tapi 
kami dan pihak terkait su-
dah saling berkirim surat 
secara resmi," tuturnya.

Hendri memaparkan, 
kerjasama antara Pemkot 

ya menjadi salah satu makanan autentik 
dari Tangerang. Laksa sendiri artinya 
‘banyak’, sesuai dengan cara masaknya 
yang menggunakan banyak bumbu 
untuk menghasilkan cita rasa yang kaya. 
Rasa manis yang unik dihasilkan dari 
parutan kelapa dan kacang hijau, Opor 
ayam, telur rebus dan tahu. (majid)

PT. Tangerang Nusantara 
Global (TNG) dinahkodai di-
rektur baru, yaitu Edi Candra. 
Pria yang tengah menyele-
saikan studi magister hukum 
ini dipercaya memimpin per-
seroan daerah milik Pem-
kot Tangerang empat tahun 
kedepan.

SIAP BERINOVASI MENGGALI POTENSI

Masjid dan Makam Kalipasir 
dibangun pada tahun 1700 
oleh Tumenggung Pamid Tri-
widjaya dari Kahuripan. Masjid 
Kali pasir memiliki makna pem-
buktian bahwa agama Islam 
sudah lama di Kota Tangerang.

Karena posisi masjid bera-
da dekat dengan masyarakat 

Tionghoa, hal itu membuktikan 
bahwa adanya kerukunan dan 
bukti toleransi antar umat be-
ragama.

Menurut Syairodji, Ketua De-
wan Penasehat Masjid Kali Pasir 
adanya hal tersebut, tidak pernah 
menyulut konflik.

"Ya seperti yang agama kita 

Tentunya untuk merintis se-
buah usaha pasti bukan hal 
yang mudah dan bisa di ang-
gap remeh. Apalagi bagi para 
pemula dan bahkan yang tidak 
memiliki modal usaha sama 
sekali. Karena kebanyakan 
presepsi yang beredar di mas-
yarakat adalah tentang peranan 
utama dari modal atau perlunya 
banyak uang dalam memulai 
sebuah usaha. Walaupun tak 
sepenuhnya salah, namun sebe-
narnya jaringan atau networking 
adalah peranan penting dalam 
merintis sebuah usaha selain 
dari peranan modal atau uang. 
Dikutip dari dosen ekonomi, 
hal terpenting dalam memulai 

Kenalkan Budaya Kepada Generasi Muda

TANGERANG - Kecamatan Ba-
tuceper berinovasi untuk membuat 
nyaman warganya saat mengurus 
adminstrasi. Setiap sudut yang ada di 
Kantor Kecamatan Batuceper diban-
gun lokasi untuk masyarakat bersantai 
sambil menunggu antrean mengurus 
adminstrasi.

Jadi, saat datang masyarakat bukan 
merasakan susana perkantoran me-
lainkan susana nyaman seperti tempat 
wisata yang ada di Kota Tangerang.

Camat Batuceper Nurhidayatullah 
mengatakan, saat ini Kantor Kecamatan 
disulap menjadi tempat wisata bagi 
masyarakat Batuceper yang datang 
ke Kantor Kecamatan. Tidak hanya itu, 
masyarakat akan dibuat nyaman den-

Saat ini PT 
T N G  m e m i -
l i k i  d e l a p a n 
bidang usaha. 
Antara lain in-
frastruktur, jasa 
keuangan dan 
permodalan , 
telekomunika-
si, perparkiran, 
perdagangan 
dan jasa, pari-
w i s a t a ,  j a s a 
konsultasi serta 
properti.

Dari delapan 
bisang usaha, 
kata Edi Candra 
selaku Direktur 
PT TNG, baru 
dua bidang us-
aha yang ber-
jalan yaitu per-
parkiran serta 
infrastruktur.

Untuk per-
parkiran, perse-
roan daerah ini 
sudah memiliki 
tujuh kantong 

Bagi pecinta modifikasi motor, Acas Custom su-
dah cukup familiar. Bengkel yang berada di wilayah 
Ciledug ini fokus mengembangkan usaha kreatif 
dengan membuat motor-motor klasik.

Agus, pemilik bengkel mengaku bisnis ini cukup 
menjanjikan. Karena selain beda dengan bengkel 
motor umum, peminatnya juga cukup banyak dan 

Sebagai orang profesion-
al, Eddi paham betul harus 
kemana perusahaan plat mer-
ah itu berlayar. Sejak dilantik 
Walikota Arief R Wismansyah, 
ia langsung pegang kemu-
di untuk memberangkatkan 
PT. TNG menjadi perusahaan 
daerah yang sehat, maju dan 
berkembang.

Menurutnya, PT. TNG ber-
tugas membantu Pemerintah 
Kota Tangerang menggali 
potensi untuk meningkatkan 
pendapatan asli daerah. Se-
bagai langkah awal, Edi akan 
menyusun bisnis plan jangka 
panjang  dan rencana kerja 
tahunan serta realisasi program 
bulanan perusahaan.

Masjid Kali Pasir, Simbol Kerukunan Beragama 

Menjadi Kota Layak Dikunjungi 
tentunya harus terus mengenalkan 
kebudayaan yang ada di Kota 
Tangerang. Salah satunya dengan 
mengajak komunitas, blogger, 
vlogger, dan pelajar dalam kegia-
tan Jelajah Budaya. 

Jelajah budaya tersebut men-

gunjungi beberapa situs budaya 
yang ada di Kota Tangerang, 
seperti Kali Mookervart, Museum 
Lapas Anak Wanita Peninggalan 
Zaman Hindia Belanda, Masjid 
Kali Pasir, dan Makam Raden Arya 
Yudha Negara

Kepala Bidang Kebudayaan, 
Sumangku mengungkapkan, 

Tangerang dengan pihak swasta bukanlah 
barang baru. Beberapa taman tematik bah-
kan dibangun oleh pihak swasta.

"Tentunya nanti kami akan berkirim surat 
dengan beberapa perusahaan lain untuk 
turut serta dalam pembangunan di Kota Tan-
gerang secara langsung," tandasnya. (Panji)

dalam jelajah budaya rom-
bongan diajak mengunjungi 
cagar budaya yang ada di Kota 
Tangerang. 

"Dengan kegiatan ini dihara-
pkan kebudayaan yang ada di 
Kota Tangerang dapat terus 
dilestarikan dan diabadikan," 
ujarnya. (Panji)

gan susana perkantoran yang dikombinasi dengan 
tempat wisata.

“Saya selaku Camat Batuceper ingin memberi-
kan rasa nyaman kepada warga saat mereka datang 
ke Kantor Kecamatan. Mereka bisa santai sambil 
menunggu antrean saat mengurus adminstrasi 
kependudukan,”ujarnya (majid)

sebuah usaha yang benar – benar 
dari nol adalah sebuah jaringan 
yang luas dan bagus.

Masalah ide dalam memulai 
sebuah usaha yang tak kunjung di 
wujudkan atau terlalu takut akan ke-
gagalan adalah masalah lain yang 
kerap kali menghambat di mulainya 
sebuah usaha baru. Merintis sebuah 
usaha, apalagi yang dimulai dari nol 
bukanlah hal yang mudah memang. 
Banyak sekali hal – hal penting yang 
musti anda persiapkan agar tidak 
terjerumus kedalam faktor kega-
galan wirausaha. Mulai dari strategi 
pemasaran dan juga menentukan 
usaha apa yang kiranya pantas un-
tuk anda kembangkan kedepannya. 
(majid)

dari kalangan tertentu. Maka tak 
heran untuk memodifikasi satu 
unit motor butuh belasan sampai 
puluhan juta rupiah tergantung 
tipe dan jenis yang diinginkan.

“Pasarnya ada. Karena tidak 
semua orang yang suka den-
gan motor yang standar bawaan 
pabrikan. Pasti dia kepingin tampil 
beda,” katanya.

Ia pun gencar melakukan pe-
masaran dengan media social 
agar bengkelnya dikenal lebih 
luas lagi. Hasilnya, Acas Custom 
sudah menghasilkan motor mod-
ifikasi klasik dengan berbagai tipe. 
Pelangganya, kata dia tidak hanya 
Tangerang dan Jakarta saja. Tapi 
ada juga dari luar daerah . (majid)

TANGERANG – Pemkot 
Tangerang akan segera 
merealisasikan water way. 
Rencananya tahun ini su-
dah bisa dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat.

Sebagai tahap pertama 
akan dibangun terlebih dahu-
lu dermaganya. Ada tiga titik 
dermaga yang akan dibangun 
di sepanjang Sungai Cisadane. 
Antara lain di belakang Masjid 
Agung Al Itihad, Kampung 
Bekelir, dan Bangsa Suci. Der-

maga ini akan dibangun secara 
terapung sebagai lokasi pember-
hentian perahu serta untuk naik 
turunnya penumpang.

"Tahun ini kita upayakan 
dermaganya terlebih dahulu, 
selanjutnya dibantu Dinas Per-
hubungan untuk pengadaan per-
ahunya. Jika sudah ada dermaga 
dan juga perahu maka water way 
bisa digunakan untuk wisata air," 
kata Kepala Bidang Tata Air pada 
Dinas PUPR Kota Tangerang, Fakri 
Wahyudi.

Wahyudi menutur-
kan, rencana awal water 
way sebagai transportasi 
umum untuk mengatasi 
kemacetan lalulintas. Na-
mun, pemkot menilai ada 
potensi wisata melalui wa-
ter way yang bisa dikem-
bangkan. “Sementara 
kami jadikan water way 
sebagai wisata air terlebih 
dahulu, jika sudah matang 
bisa sebagai alat trasporta-
si,"paparnya. (majid)

“Dalam waktu enam bulan 
kedepan saya dikasih target 
menyusun bisnis plan. Agar 
kita tahu apa yang harus diker-
jakan,” kata Edi.

Dikatakan Edi , tantan-
gan besar direksi baru yaitu 
melakukan inovasi menggali 
potensi yang ada. Ia melihat 
Tangerang ini menyimpan 
potensi besar yang bisa dikem-
bangkan. Tinggal menyiapkan 
infrastrukur serta SDM untuk 
menggalinya.

Ia menuturkan proses pengerjaan peng-
anyaman membuat tas, keranjang atau pot 
bunga memerlukan waktu 2-3 jam. Menurutnya 
bahan bakunya berbeda dengan rotan. Rotan 
cenderung lebih kaku, sedangkan eceng gon-
dok lebih elastis. (majid)

parkir yang dikelola. Titiknya berada di ba-
hu-bahu jalan pusat keramaian di Kota Tan-
gerang. “Usaha parkir kita belum seperti di mal. 
Masih di bahu-bahu jalan yang dijaga oleh juru 
parkir,” katanya.

Edi menargetkan semua bidang usaha 
PT TNG bisa berjalan secara keseluruhan. 
Progresnya tentu bertahap. “Sambil berjalan 
dengan yang sudah ada, kita akan maksimal-
kan semua bidang usaha lainnya bisa berjalan,” 
ujarnya.

Ia mengaku inovasi akan terus dilakukan 
dengan melihat peluang yang ada. Misal di 
bidang pariwisata,  ia akan mengkaji wisata 
yang bisa dikembangkan dan berkontribusi 
terhadap pendapatan perseroan. Sebagai 
bentukan pemerintah, PT TNG punya modal 
besar untuk menjalankan semua unit usaha. 
(majid)

WATER WAY SEGERA TERWUJUD

Ia berharap kedepannya, 
PT. TNG menjadi BUMD yang 
memiliki daya saing. Sehingga 
bisa mandiri tanpa bergan-
tung pada keuangan Pemkot. 
Diakui, sebagai perusahaan 
perintis memang dibutuhkan 
kerja ekstra, inovasi tiada henti 
serta rasa memiliki.

“Kalau sudah punya rasa 
memiliki pasti  t idak akan 
hitung-hitungan waktu, tena-
ga dan pemikiran. Semuanya 
akan bekerja secara all out,” 
ujarnya. (majid)

bilang, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jelas 
toleransi mah pasti, enggak ada konflik, agama kita juga 
mengatur soal toleransi itu," ucap Syairodji.

Lim Ing Kiat, salah seoerang warga setempat mengaku 
warga di sana dapat hidup rukun meskipun berbeda 
keyakinan."Kita rukun, aman-aman saja. Malah kalau lagi 
bulan puasa, mereka (etnis Tionghoa) ada kumpulannya 
gitu dari klenteng, itu mereka suka ngasih makanan buka 
puasa dibawain ke masjid gitu," tuturnya. (Panji)

kata Edi.     
Menurut laporan Timsel yang ia terima, ren-

cananya Desember ini sudah ada pemenangnya 
siapa dan akan segera diumumkan. “Pengu-
munannya tunggu saja Desember,” singkatnya. 
(majid) 
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