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Lirik lagu Iwan Fals itu mengisyaratkan besarnya 
harapan masyarakat kepada 50 anggota DPRD Kota 
Tangerang periode 2019-2024 yang baru saja dilantik.

Setelah mengucapkan sumpah dan janjinya se-
bagai wakil rakyat dalam rapat paripurna, Senin (2/9) 
lalu, para anggota dewan diharapkan bisa langsung 
bekerja untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota 
Tangerang.

Walikota Tangerang Arief R.Wismansyah yang 
hadir menyaksikan pelantikan, mengucapkan se-
lamat kepada seluruh anggota DPRD yang dilantik. 
Dikatakan, masyarakat Kota Tangerang telah memilih 
wakil rakyat untuk menuntaskan berbagai persoalan 
pembangunan beserta tantangannya.

“Teriring harapan semoga anggota DPRD periode 
2019-2024 dapat membawa aspirasi masyarakat lebih 
baik dan hasil pembangunan yang bisa dirasakan 
masyarakat luas. Sehingga membawa Kota Tangerang 

Di hati dan lidahmu kami berharap. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan 
ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang jangan hanya diam.

lebih sejahtera, berakhlakul karimah dan berdaya 
saing,” ujarnya.

Anggota DPRD diharapkan dapat mendrong ke-
mandirian ekonomi daerah dengan memperhatikan 
budaya dan kearifan lokal. 

“Selamat menjalankan tugas dengan harapan 
dapat segera berkiprah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepa-
da masyarakat dengan bersinergi bersama seluruh 
stakeholder Pemkot Tangerang,” paparnya.

Terima kasih diucapkan walikota kepada anggota 
DPRD masa bakti 2014-2019 atas segala dedikasi, 
kerjasama dan keikhlasannya yang terus semangat 
dan bangga membangun Kota Tangerang.

Ketua sementara DPRD Kota Tangerang, Gatot 
Wibowo menyampaikan, anggota DPRD punya 
tanggung jawab besar terhadap pembangunan Kota 
Tangerang selama lima tahun kedepan. 

Menurutnya pekerjaan itu tidak ringan. Karena 
selain menjalankan tugas lembaga yaitu legislasi, 
pengawasan dan anggaran, juga harus menjadi pen-
yambung aspirasi masyarakat. Karena itu, anggota 
DPRD dituntut berperan aktif menjalankan amanah 
rakyat di kursi legislatif. 

"Seluruh anggota DPRD tanpa terkecuali dapat 
meningkatkan kepekaan untuk menyelesaikan berb-
agai permasalahan yang disuarakan oleh masyarakat 
sesuai dengan peraturan dan perundang undangan 
yang berlaku," ujarnya.

Ia berharap anggota DPRD dapat menjalin kerjasa-
ma demi kemajuan Kota Tangerang yang lebih baik 
di masa mendatang. Mewakili anggota dewan terpilih 
dirinya mengucapkan terima kasih kepada anggota 
DPRD periode 2014-2019 yang telah menyelesaikan 
masa baktinya selama menjadi wakil rakyat. (Adit)



sebagaimana hadits dari 
Abu Hurairah Radhiyallahu 
anhu, ia berkata, “Rasûlullâh 
Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda: ‘’Shalat seorang 
laki-laki dengan berjama’ah 
akan dilipat-gandakan 25 
(dua puluh lima) kali lipat dar-
ipada shalat yang dilakukan 
di rumah dan di pasarnya. 
Yang demikian itu, apabila 
seseorang berwudhu’, lalu ia 
menyempurnakan wudhu’nya, 
kemudian keluar menuju 
ke masjid, tidak ada yang 
mendorongnya untuk keluar 

menuju masjid kecuali untuk 
melakukan shalat. Tidaklah ia 
melangkahkan kakinya, kecuali 
dengan satu langkah itu der-
ajatnya diangkat, dan dengan 
langkah itu dihapuskan kesalah-
annya. Apabila ia shalat dengan 
berjama’ah, maka Malaikat akan 
senantiasa bershalawat (berdoa) 
atasnya, selama ia tetap di tem-
pat shalatnya (dan belum batal). 
Malaikat akan bershalawat un-
tuknya, ‘Ya Allâh! Berikanlah 
shalawat kepadanya. Ya Allâh, 
berikanlah rahmat kepadanya.’ 
Salah seorang di antara kalian 

tetap dalam keadaan shalat 
(mendapatkan pahala shalat) 
selama ia menunggu datangnya 
waktu shalat’’.

Betapa murahnya Alloh SWT 
kepada orang yang senantiasa 
sholat berjamaah di masjid. 
Namun demikian masih banyak 
orang yang kurang berseman-
gat untuk berjamaah ke masjid. 
Masjid dalam hubungan ini 
Walikota Tangerang H Arief R 
Wismansyah mengeluarkan su-
rat edaran, khususnya ke jajaran 
birokrat untuk memakmurkan 
masjid dengan sholat berja-
maah di masjid. Selain itu kita 
sudah sama-sama mengetahui 

bahwa sampai hayat beliau, 
Rosululloh SAW tidak pernah 
ketinggalan sholat berjamaah 
di masjid.

Oleh karena itu kita sebagai 
umat berliau, mau tidak mau ha-
rus mengikuti apa yang dilaku-
kan Rosululloh. Hal ini sesuai 
dengan perintah Alloh dalam 
Al-Qur’an yang artinya;’’Sesung-
guhnya dalam diri Rosululloh 
ada teladan yang harus diikuti’’. 
Artinya kita oleh Alloh diperin-
tahkan untuk mengikuti jejak 
langkah Rosululloh.

Selain pahala dan kebaikan 
lainnya yang kita peroleh kalau 
kita sholat berjamaah di masjid, 
juga tampak ukuwah Islamiyah 
kita makin kokoh, tampak per-
satuan dikalangan umat Islam 
makin kuat, disamping syiar 
tentunya.

Kemudian siapa saja yang 
sholat berjamaah terus me-
nerus selama 40 hari tidak 
ketinggalan takbir imam yang 
pertama, maka dicatat untukn-
ya dua kebebasan, bebas dari 
api neraka dan bebas dari 
nifak/munafik.

Oleh karena selagi kita 
diberi kesempatan dan pan-
jang umur, manfaatkan kesem-
patan itu dengan sebaik-bai-
knya. Karena kesempatan 
itu merupakan anugrah dari 
Alloh yang harus kita jaga. Kita 
harus bisa membuat program 
dari hari ke hari. Kalau kita 
mengikuti nafsu, sibuk dan 
lain sebaginya tidak ada ha-
bis-habisnya. Sebagai wujud 
syukur kita, sebagai wujud 
terima kasih kita kepada Alloh, 
maka kita harus rajin hadir di 
rumah Alloh, yaitu masjid.

Mudah-mudahan Alloh 
jadikan kita hamba-hamba Al-
loh istiqomah, hamba-hamba 
Alloh yang bersyukur.*** 

SHOLAT BERJAMAAH

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Guru SMPN 11 dan 25 Kota Tangerang 
Diajak Terus Berinovasi

Pengolahan Sampah Mal Bersama DLH

Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Tangerang, Masyati 
Yulia mengajak guru di SMP 
Negeri 11 dan 25 untuk ter-
us berinovasi. Ia menjelas-
kan, era revolusi industri 
4.0 akan menjadi ancaman 
jika tak sesegera mungkin 
berinovasi dan mengejar 
ketertinggalan.

“Saya lihat guru disini 
didominasi para guru muda, 
jadi mudah-mudahan tidak 
ada lagi guru yang masih ke-
sulitan mengoperasikan lap-
top atau komputer,” teran-
gnya, Kamis (29/8/2019) di 
SMPN 25 Kota Tangerang.

Ia berharap, dengan 
kemajuan teknologi dapat 
menjadikan guru semakin 

Naik Bajaj ke Gedung DPRD

Muhammad Dwiki Ramadhani 

Anggota Dewan Termuda 

6 Srikandi DPRD Kota Tangerang

Peraih Suara Terbanyak 
Pemilu 2019

GATOT WIBOWO, KETUA SEMENTARA 
DPRD KOTA TANGERANG

Kesadaran pengolahan sampah tak 
hanya menjarah Kampung Tematik. Kali 
ini, Dinas Lingkungan Hidup merambah 
Mall di Kota Tangerang untuk ikut bersa-
ma-sama peduli dan pengolah sampah. 
Tangcity menjadi pilot project, semua 
tenant diajak memilah sampah. Sehing-
ga, sampah yang keluar dari Tangcity 
bisa lebih sedikit.

“Saat ini Tangcity pun sudah menga-
jak kepada para pengunjung untuk ber-
sedekah sampah yang berada di lantai 
GF,” ungkap Rawanto Deputi Building 
Manager Tangcity.

Secara tekhnis DLH Kota Tangerang 
memberikan sosialisasi ke pihak Tangc-
ity. Mulai dari kelengkapan kebersihan, 
penggunaan hingga pengolahan akhir. 

DPRD Kota Tangerang periode 2019-
2024 resmi dilantik pada Senin (2/9). Dari 
50 wakil rakyat yang diambil sumpahnya, 
terdapat satu anggota dengan usia paling 
muda.

M u h a m m a d 
Dwiki  Ramad-
hani asal Partai 
Amanat Nasion-
al (PAN) berusia 
22 tahun ter-
pilih mewakili 

m a s y a r a k a t 
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Petinju Kota Tangerang Raih Perak di Kejurnas

Dukung Tangerang Cerdas Center, 
UNIS Siapkan Dua Kelas Khusus

Sebanyak 50 anggo-
ta DPRD Kota Tangerang 
terpilih periode 2019-
2024 resmi dilantik, Senin 
(2/9/2019). Sesuai keten-
tuan Undang-Undang MPR, 
DPR, DPD dan DPRD (MD3), 
pimpinan sementara  dip-
impin partai pemenang 
pertama dan kedua dalam 
perolehan kursi.

Dunia tinju Kota Tangerang 
kian hari kian eksis. Kali ini, dari 
kelas youth Erik Evander Lasi 
asli warga Kota Tangerang ber-
hasil sabet perak pada Kejurnas 
Tinju di Kota Medan,

Kaonang Ketua Pengcab 
Pertina Kota Tangerang menga-
takan dalam pertarungan final 
tersebut melawan DKI jakarta. 
“Pasca Kejurnas ini nantinya Erik 
akan kita tingkatkan ke kategori 
elite,” ujarnya.

Agenda kejuaran bagi Erik 
kedepann-

ya sudah 
b a n y a k 
m e n a n t i . 

Pertarun-

“Kami berterima kasih dengan Tangcity sudah 
mau bersama-sama mengolah sampah dengan 
mandiri,” jelas Buceu Gartina, Kabid Kebersihan.
(ukon)

Rektor Unis, Mustafa Kamil menga-
takan, orang tua yang anaknya putus 
sekolah dan ingin melanjutkan pendi-
dikan maka bisa ikut dalam program ini. 
Caranya adalah dengan daftar melalui 
dinas pendidikan Kota Tangerang. Nan-
tinya, setelah pendataan akan ikut dalam 
kelas khusus. Baik untuk tingkat SD, SMP 
maupun SMA/K. UNIS Tangerang pun 
telah menyediakan sarana dan tenaga 
pengajarnya. 

Anggota DPRD Kota Tangerang 
H.Turidi Susanto terpilih kembali 
menjadi wakil rakyat periode 2014-
2019. Istimewanya, dewan asal daer-
ah pemilihan Pinang-Cipondoh ini 
meraih suara terbanyak dalam Pemilu 
legislatif.

Menurut politisi Partai Gerin-
dra ini, raihan suara sebanyak 
10.127 merupakan amanah yang 
dititipkan kepada dirinya. Dalam 
mengemban amanah tersebut, 
ada tiga hal kerja yang perlu dit-
ingkatkan. Diantaranya pemerataan 
pembangunan di 104 Kelurahan 
(Adit)

 

gan kemarin adalah penutup baginya 
di kelas youth. “ Pertandingan ini 
menjadi pelajaran dan pengalaman 
bagi saya kedepannya” tambah Erick 
Evander Lasi.(ukon)

mudah dalam melakukan kegiatan belajar 
mengajar dengan tidak meninggalkan tujuan 
utama dari pendidikan itu sendiri. 

“Perkembangan zaman itu pasti, begitu 
juga kemajuan teknologi. Jadi bapak dan ibu 
guru sekalian juga harus cepat mengejar ke-
majuan tersebut untuk dapat berinovasi dalan 
kegiatan pembelajaran,” singkatnya.. (Panji)
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“Ini bagian dari mengatasi anak putus sekolah 
di Kota Tangerang,” ujarnya. Ditambahkannya, 
model pendidikan yang akan diterapkan nantinya 
pun disesuaikan dengan pelajar tersebut mulai 
dari sistem jarak jauh maupun sistem informatika. 
Terkait jumlah pelajar yang akan diterima akan 
dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan. 

“Intinya kita siapkan ruang kelas dan juga 
tenaga pengajar,” ujarnya.(Adit)

Dalam rangka mendukung program 
Tangerang Cerdas yang dicanangkan 
Pemerintah Kota Tangerang, Univer-
sitas Islam Syekh Yusuf (Unis) menye-
diakan dua kelas yang dikhususkan 
untuk pelajar di Kota Tangerang yang 
putus sekolah.

PDI Perjuangan dengan per-
olehan 10 kursi dan peringkat 
kedua Gerindra dengan 8 kursi. 
Diperingkat ketiga partai Golkar 
6 kursi disusul urutan keempat 
yakni PKS dengan 6 kursi.

Penunjukan Ketua dan 
Wakil Ketua sementara meru-
juk kepada surat dari DPC PDI 
Perjuangan Kota  Tangerang 
yang menunjuk Gatot Wibowo 
sebagai ketua DPRD semen-
tara dan DPC partai Gerindra 
yang mengamanahkan H.Turidi 

di daerah pemilihan IV yakni 
Karang Tengah, Ciledug, dan 
Larangan.

Tak hanya paling muda, Dwiki 
sapaan akrabnya juga peraih 
suara terbanyak kedua di Kota 
Tangerang dengan raihan 8.093 
suara. Pencapaian tersebut san-
gat membanggakan sebab Dwi-
ki baru saja terjun mencalonkan 
diri dalam Pemilihan legislatif 
(Pileg) 2019. 

Setelah dilantik, Lulusan 
Fakultas Hukum salah satu Uni-
versitas swasta di Tangerang ini 
mengaku bersyukur  menjadi 
bagian dari wakil rakyat Kota 
Tangerang, namun demikian di-
rinya juga memikul beban yang 
berat sebab memperjuangkan 
aspirasi masyarakat.(Adit)

Dedi Hasbullah

Ini Anggota DPRD Periode 2019-2024
H. Turidi Susanto 

Dari hasil penetapan 50 kursi DPRD terdapat 10 
partai politik yang mendapatkan kursi di Parlemen 
Kota Tangerang.(Adit)

PDIP 
1. Anggraini Jatmika 

Ningsih
2. Warta Supriyatna.
3. Sumarti.
4. Suparmi.
5. Gatot Wibowo.
6. Muhamad Rijal.
7. Epa Emilia.
8. Santa.
9. Agus Setiawan.
10. Andri Septiawan 

Permana.

Golkar 
1. Zamaludin.
2. W a w a n 

Setiawan.
3. Saiful Milah.
4. Kosasih.
5. Mulyadi.
6. Rusdi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
1. Dedi Candra Wijaya.
2. Riyanto.
3. Mulyadi H.Muslih

Partai Demokrat
1. Gunawan Dewantoro.
2. Cecep Alfian.
3. Baihaki.
4. Ade Suryadi.
5. Dedy Fitriadi.

Partai Solidaritas Indonesia
1. Theresia Megawati Wijaya

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
1. Tasril Jamal.
2. Kemal Fasya Madjid.
3. Misbahuddin.
4. Mustaya Hasyim.
5. TB Mansyur Abu Bakar

Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS)
1. Yatmi.
2. Edi Suhendi.
3. Saeroji.
4. Hidayat.
5. Syamsuri.
6. Tengku Iwan Jayasyah 

Putra.

Partai Amanat Nasional (PAN)
1. Muhammad Dwiki Ramadhani.
2. Fauzan Manafi Akbar.
3. Dedi Hasbullah.

Partai Nasdem
1. Prawoto.
2. Anggiat Sitohang.
3. Jusman Said. Gerindra

1. Solihin.
2. Amarno.
3. Nurhadi.
4. Junadi.
5. T u r i d i 

Susanto.
6. Imam Buhori.
7. Apanudin.
8. Muhammad 

Saiful Bahri.

6 Dari 50 anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024 
merupakan perempuan. Kehadirannya turut memperjuangkan 
aspirasi persamaan peran perempuan.

Jumlah anggota DPRD perempuan dalam periode 2019-2024 
lebih sedikit daripada sebelumnya dengan 10 kursi. Dari 6 anggota 
perempuan, 4 diantaranya merupakan wakil rakyat di periode 2014-
2019 dua lainnya merupakan pendatang baru yakni Epa Emilia dari 
PDI-Perjuangan dan Theresia Megawati Wijaya dari Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI).

“Perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki, sep-
erti yang diperjuangkan secara internasional maupun nasional, 
bagaimana caranya nanti perda yang diinisiasi dan perda dari Di-
nas-dinas dapat mengutamakan perempuan dan anak-anak,” ujar 
Theresia Megawati Wijaya, Anggota DPRD dari PSI. (Adit)

1. Suparmi    PDI-Perjuangan
2. Sumarti    PDI-Perjuangan
3. Epa Emilia    PDI-Perjuangan
4. Anggraini Jatmika Ningsih  PDI-Perjuangan
5. Yatmi    PKS
6. Theresia Megawati Wijaya PSI

Susanto sebagai wakil ketua 
sementara.

Ketua DPRD sementara 
Gatot Wibowo mengatakan, 
tahapan pertama yang akan 
dilakukan menggelar rapat 
dengan fraksi-fraksi untuk 
menentukan pimpinan DPRD 
definitif. “Secepatnya akan 
koordinasi dan rapat karena 
kita harus segera mengantar-
kan pimpinan definitif agar 
agenda-agenda yang lain tidak 
terkendala,” ujar Gatot.(Adit)

Cara unik dilakukan ang-
gota DPRD Kota Tangerang 
Dedi Hasbullah saat mengh-
adiri pelantikan DPRD peri-
ode 2019-2024 pada Senin 
(2/9) di gedung Puspemkot. 
Politisi Partai Amanat Nasi-
onal (PAN) ini mengendarai 
bajaj bersama sang istri dari 
rumahnya di kawasan Tanah 
Tinggi.

Bajaj berkelir biru itu sen-
gaja dibuka bagian atap-
nya, sehingga wakil rakyat 
dari daerah pemilihan Tan-
gerang-Karawaci ini bisa seka-
ligus menyapa masyarakat. 
Tak hanya itu Bajaj pun dihias 
ornamen berwarna-warni.

"Saya ingin lebih merakyat 
dan berbeda dengan yang 

lainnya, kalau naik mobil sudah biasa, kali ini naik bajaj, 
kebetulan juga rumah dekat, ga sampai 2 kilometer 
dari kantor DPRD," ujar Dedi.

Di periode kedua menjabat, Dedi akan memper-
juangkan aspirasi yang terkait dengan kebutuhan 
dasar masyarakat. Salah satunya pelayanan kesehatan 
di Puskesmas.

"Saya ingin pelayanan kesehatan di Puskesmas 
terus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan 
kegawatdaruratan," ujarnya.(Adit)



ANAK KOTA TANGERANG WAJIB BAHAGIA

Kemeriahan Kader Pedurenan 
di Kampung Merdeka 

Apresiasi Tiga Kampung 
Anak Terbaik

Penyegaran Program 
Kerja PKK Sudimara Timur

Evaluasi dan Monitoring Posyandu Poris Jaya

Relaksasi Mata dengan Latihan 20-20-20

Ikut menghadiri Peringa-
tan Hari Anak Nasional (HAN) 
yang digelar DP3AP2KB. Tim 
Penggerak PKK Kota Tan-
gerang ikut bergembira ber-
sama anak-anak Kota Tan-
gerang. Mengekspresikan 
minat bakat anak Kota Tan-
gerang melalui bernyanyi, 
menari dan menggambar.
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DISHUB AKAN KURANGI TRAFIC LIGHT

Manis Jaya Dapat Bantuan Mobil Ambulance

Siagakan 100 Petugas saat Jam Sibuk

Menggali Potensi Melalui Kampung Anak

Lubang Biopori Sudimara Pinang Diperbanyak 

D P 3 A P 2 K B 
m e m b e r i k a n 
apresiasi kepada 
t iga Kampung 
Anak dalam per-
ingatan Hari Anak 
Nasional 2019 
tingkat Kota Tan-
gerang, Jumat 
(31/8/2019), di 
Plaza Puspemkot 
Tangerang. Kam-
pung Anak Terse-
but ialah Kelu-
rahan Cimone, 
Kelurahan Periuk 
dan Kelurahan La-
rangan Utara.

Lurah  C im-
one Ade Fitri Ak-
bar mengatakan, 
Kampung anak di 
wilayahnya bera-
da di RT 01 RW 02, 
Wilayah tersebut 

Pergantian Ketua PKK di Kelurahan Sudimara Timur, Ke-
camatan Ciledug diharapkan akan membawa penyegaran 
bagi anggota dan program kerja yang telah direncanakan.

“Ikuti terus perkembangan zaman dan belajar menge-
nai berbagai hal yang baik-baik agar bisa diterapkan dalam 

 Aktif, mandiri dan kreatif. 
Istilah itulah yang tepat bagi ibu-
ibu kader Kelurahan Pedurenan 
yang telah sukses menggelar 
event kewilayahan yaitu Kam-
pung Merdeka.

“ibu-ibu yang juga kader di 
sini memang sangat antusias 
mengikuti kegiatan Kampung 
Merdeka yang dilaksanakan 
di RW 03,” kata  Hj Asmiyati 
salag seorang panitia Kampung 
Merdeka Kelurahan Pedurenan.

Keguyuban ibu-ibu disitu 
terlihat sejak awal kegiatan yang 
dimulai dengan karnaval unik 
yang ditampilkan dari 12 RW di 
Kelurahan Pedurenan itu.

Tidak hanya sebagai peser-

Berinteraksi dengan gadget 
memang diperbolehkan, namun 
jika menghabiskan waktu terlalu 
lama menatap layar tersebut pasti 
akan menurunkan kesehatan mata.

Dokter spesialis mata pada Ru-
mah Sakit Sari Asih dr Meriana Ra-
syid, SpM seperti dikutip dari pro-
gram tanya dokter mengatakan, 
menatap gadget terlalu lama akan 
menyebabkan mata kering dan 
perih. Hal tersebut disebabkan 
mata yang terlalu fokus pada layar 

Untuk memperlan-
car arus lalu lintas, 
Dinas Perhubun-
gan (Dishub) akan 
m e n g e v a l u a s i   
Trafic Light di Kota         
Tangerang. Ren-
cananya, trafic light 
yang ada sekarang 
ini akan dikurangi.

Warga RW 03, Kelurahan Manis Jaya, Keca-
matan Jatiuwung mendapatkan bantuan satu unit 
mobil ambulance dari PT. RCM. Dengan harapan, 
kelangsungan kesehatan di Manis Jaya bisa lebih 
terjamin serta cepat penanganannya.

Ketua RW 03 Andrianto menjelaskan satu unit 
mobil ambulan ini dapat di manfaatkan untuk 
warga Kelurahan Manis Jaya khususnya mas-

Berawal dari Program Kam-
pung Iklim (PROKLIM) kini war-
ga di wilayah RW 05 Kelurahan 
Sudimara Timur, Kecamatan 
Ciledug mampu melakukan 
pengolahan sampah secara 
mandiri melalui kelompok bank 
sampah, Sampahku Berkurang 
(SAKURA).

Lurah Sudimara Timur, 
Kharudin Yunus menjelaskan 
melalui bank sampah kami 
mengajak warga untuk dapat 
mengolah sampah secara 
mandiri.

“Selain berdampak baik 
bagi lingkungan, warga juga 
dapat merasakan nilai ekon-
omis dari hasil pengolahan 
sampah,”pungkasnya.

Ketua Bank Sampah Hj Ba-
giono mengatakan, program 

Kemeriahan Hari Anak Nasional 2019 masih ber-
langsung di Kota Tangerang. Tak ketinggalan Kelu-
rahan Cibodas yang menyelenggarakan Kampung 
Anak. Dengan menampilkan berbagai kemampuan 
dan potensi anak Cibodas. 

Mulai dari fashion show, mewarnai, senam dan 
juga lomba puisi. “Diharapkan anak Cibodas dapat 

menunjukkan potensi dan bakat mereka sedini mungkin. 
Serta menyalurkan hobi yang selama ini belum tersalur-
kan,” ungkap Atnayeri, Kasi Kemas Kelurahan Cibodas. 

Dini salah seorang wali murid pun sangat men-
dukung program Kampung Anak ini. “Bagus, kegiatan 
seperti ini mampu melatih kepercayaan diri anak diluar 
rumah,”Pungkasnya.(ukon)

Upaya mengatasi kemacetan di Kota 
Tangerang,Dishub Kota Tangerang me-
nerjunkan anggotanya ke titik-titik rawan 
kemacetan saat jam sibuk.

Sebanyak 100 petugas yang disiagakan 
untuk membantu mengurai kemacetan 
yang terjadi pagi hari dan sore hari. Na-

Meminimalisir genangan banjir dimu-
sim penghujan. Warga RT 08 RW 03 Jalan 
Haji Jaim, Kelurahan Sudimada Pinang 
perbnyak lubang biopori. 

Ketua RT O8 Didi mengatakan, sudah 
tujuh lubang biopori yang selesai. Semua 
dilakukan secara swadaya dan gotong-roy-
ong warga. 

“Semoga dengan adanya lubang 
biopori ini dapat mengurangi genangan 
yang kerap terjadi ketika musim penghu-
jan,”ucapnya.

Lurah Sudimara Pinang Ade Fahmi, 
sangat mengapresiasi semangat warga 
dalam berpartisipasi menjaga lingkungan.

”kami pun dari pihak pemerintah Kota 
Tangerang terus berupaya melakukan 
penangan permasalahan banjir seperti 
pemasangan drainase, ground tank dan 
sumur resapan,”katanya.(ukon)

Ketua TP PKK Kota Tangerang, 
Hj Aini Suci Wismansyah menga-
takan, PKK turut memperingati 
hari anak bersama anak-anak 
Kota Tangerang.  Kata Aini, dihari 
anak tahun ini, semua anak Kota 
Tangerang harus bahkan wajib 
bahagia dan sehat.

 “Kita sebagai orangtua 
ingin punya cita-cita kepada 
anak-anaknya, namun kita tak 

Adhika Nugraha, Kabid Lalu Lintas 
mengatakan, saat ini di seluruh Kota 
Tangerang ada 35 titik ttafic Light.“Saat 
ini masih dikaji untuk mengurangi 
jumlah Trafic Light yang ada,” katanya.

Pengurangan itu akan diganti den-
gan sistem perputaran atau “Looping 
“ khususnya di ruas-ruas jalan dengan 
lalu lintas yang padat.

Dari beberapa titik yang sudah 
dilakukan perputaran jalan, berhasil 
mengurai kemacetan lalu lintas. Sep-
erti di Jalan Hasyim Ashari dan Jalan 

merupakan padat penduduk yang sebagian 
warganya  juga terdapat usia anak-anak. Tapi, 
RT 01 berupaya memberikan wahan bermain 
terbaik untuk tumbuh kembang anak. Meman-
faatkan barang bekas menjadi sarana bermain 
dan edukasi bagi anak-anak.

“Barang bekas diolah menjadi motor-mo-
toran dan lainnya. Lebih hemat, mudah dan 
ramah lingkungan. Tak hanya itu, anak-anak 
juga diajak membuat wadah tanaman dan ikan 
hias dari barang bekas,” katanya. (Adit)

yarakat RW 03. “ Alhamdulillah semoga dengan 
bantuan ini bisa mempermudah masyarakat 
dan bermanfaat bagi warga kami” jelasnya.

Mobil ambulance tersebut di serahkan oleh 
PT. RCM di kantor Kelurahan Manis Jaya dan 
di saksikan oleh warga RW 03. Warga sangat 
antusias pada saat penyerahan tersebut dan 
merasa senang.(ukon)

Menjaga kualitas pe-
layanan posyandu di Kelu-
rahan Poris Jaya. Lurah Poris 
Jaya rutin melakukan moni-
toring posyandu. Sehingga, 
program yang berjalan ter-
pantau dengan baik. Moni-
toring yang dilakukan secara 
acak tersebut juga ditujukan 
untuk memberikan seman-
gat pelayanan terbaik para 
kader Posyandu yang ber-
tugas.

“Bentuk perhatian dan 
dukungan kepada para kad-
er dan tentunya untuk para 
orang tua balita yang hadir,” 
kata Budi Permana , Lurah 
Poris Jaya.

kegiatan yang ada,” 
kata Hj lisda Syar-
ifudin, Ketua PKK 
Kecamatan Ciledug 
saat melakukan ser-
ah terima  Ketua PKK 
Kelurahan Sudimara 
Timur.

Untuk itu dia 
juga meminta ke-
pada Ketua PKK 
Kelurahan  Sudi-
mara Timur yang 
baru, Muhini yang 
menggantikan ket-
ua PKK sebelumnya, 
Yulianti untuk terus 
belajar bersama an-
ggotanya. (Andry)

Sudirman yang sekarang lebih lancar 
karena diberlakukan Looping.

Dia mengingatkan agar para pen-
gendara dapat mematuhi 
p e r a - turan rambu 
lalulin- tas dengan 
t i d a k m e l a w a n 
a r a h d e m i  ke -
s e l a - matan ber-
sama . (Andry)

Warga Ciledug Mulai Terapkan Sakura 

boleh lupa bahwa anak-anak 
harus gembira dan bahagia 
dalam menjalaninya,” ujar Aini

Mewakili TP PKK, dalam 
peringatan Hari Anak Nasional, 
Aini berpesan agar anak-anak 
menyesuaikan dengan usia. 
Waktu yang dimiliki saat anak-
anak dimanfaatkan dengan 
bermain  dan bersosialisa-
si dengan teman-temannya. 
(Adit) 

ta, tapi ibu-ibu itu juga siap menjadi panitia untuk 
kegiatan yang akan dilakukan seperti Kampung Anak 
dan Kampung Pemuda.

“Kami siap saja  bila diberi kepercayaan untuk 
menjadi penyelenggara juga,” pungkasnya. (Andry)

ini mengajak warga agar dapat meman-
faatkan nilai ekonomi dari sampah seperti, 
botol, kardus dan plastik.

“Uang hasil timbangan tidak langsung 
diberikan namun dimusyawarahkan dulu 
pengunaannya bersama-sama,”jelasnya.
(ukon)

sehingga kedipan mata berkurang.
Lanjutnya, bagi pekerja yang 

aktivitas sehari-hari berada di depan 
layar komputer atau laptop, dapat 
melakukan relaksasi mata disela-sela 
bekerja. Relaksasi dengan cara meli-
hat jauh dengan menerapkan latihan 
20-20-20.

“Melihat objek lain sejauh enam 
meter atau 20 kaki dilakukan setiap 
20 menit sekali, dilakukan selama 20 
detik, kemudian lanjutkan kembali 
bekerja,” ujarnya.(Adit)

Dalam pantauannya, Budi juga menerima aspirasi 
masyarakat terhadap pelayanan Posyandu. Sehingga, 
selanjutnya, Lurah dan jajaran dapat mengevaluasi kin-
erja secara langsung dari tatap muka warga ini.(Andry)

mun, saat sore hari jumlahnya lebih sedikit 
dibanding yang bertugas pagi hari.

“Kalau sore waktunya lebih panjang dan 
pengendara juga berjalan di waktu yang 
sama,” kata Andhika Nugraha, Kabid Lalu 
Lintas Dishub Kota Tangerang.

Untuk jumlah titik kepadatan lalu lintas 

yang terdata di Dishub Kota 
Tangerang ada sebanyak 
85 titik kemacetan yang 
menjadi perhatian Dishub 
Kota Tangerang khususnya 
jam sibuk pagi hari. (Andry)
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Dinas Pendidikan Sosialisasikan E-Rapor ke Sekolah

119 Layanan Kegawatdaruratan Medik

Walikota Tangerang 
Arief R. Wismansyah hadir 
dalam kegiatan Pengena-
lan Kehidupan Kampus 
bagi Mahasiswa Baru (PK-
KMB) Universitas Islam 
Syekh Yusuf Tangerang 
yang dilaksanakan di Ge-
dung Auditorium UNIS.

RT/RW Tingkatkan Kapasitas

Latihan Risk Mapping, 
Perkuat SDM Tagana

Kota Tangerang Finalis 
Million Coolroofs Challenge

125 Warga Pinang Lulus Baca Alquran 

Malam Tahun Baru Islam Disambut Pawai Obor

Seluruh RT dan RW di Kecamatan Cipon-
doh diharapkan mampu neningkatkan kap-
asitas pengetahuan dan pemerintahannya 
dalam tugas melayani masyarakat. Untuk itu 
Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Cipondoh 
melaksanakan kegiatan Fasilitasi Peningkatan 
Kapasitas RT dan RW di tiga lokasi berbeda.

“Tujuannya, agar Ketua dan Pengurus RT 
dan RW bisa menambah pengetahuannya 
tentang tata pemerintahan dalam melak-
sanakan tugasnya,” Kata Rizal Ridolloh, Camat 
Cipondoh yang juga menjadi pemberi materi.

 Selain menambah wawasan tentang tata 
kelola pemerintahan, dalam kegiatan itu juga 
dilakukan sosialisasi berbagai program yang 

Dinas Sosial bersama Forum Taruna Siaga Bencan (Ta-
gana) melakuan latihan pemeraan wilayah rawan bencana 
atau Risk Mapping, khususnya bencana banjir yang ada di 
Kota Tangerang. Latihan dipusatkan di Kelurahan Periuk 
yang kini masih dalam wilayah rawan banjir.

 “Latihan ini untuk menambah keterampilan SDM 
tagana serta pengaplikasian system pemosisi global 
untuk GPS disuatu wilayah bencana,” Ungkap Bondan 
Kurniawan, Ketua Forum Koordinasi Bencana Tagana Kota 
Tangerang.

Melalui latihan ini diharapkan Tagana selalu siaga 
dalam penanganan bencana, baik dari tahapan sebe-
lum, saat dan sesudah bencana. Termasuk penanganan 
bencana berkoordinasi dengan Dinas Sosial, BPBD dan 
stakeholder terkait.(Andry)

Warga Karawaci Baru menyambut Tahun Baru 
Islam dengan pawai obor. Kegiatan yang sudah men-
jadi agenda tahunan cukup semarak karena diikuti 
ratusan warga. 

Pawai sempat mengundang perhatian pengguna 
jalan. Ada yang sekedar menyaksikan, ada pula yang 
mengabadikannya lewat foto dan video.

Lurah Karawaci Baru, Nurdin mengatakan, pawai 
obor menjadi ajang silaturahmi masyarakat Kota Tan-

Aplikasi Tangerang Live

Pengguna apikasi Tan-
gerang Live terus ber-
tambah tiap bulan-
nya. Hal tersebut 
berimbas pada 
jumlah kun-
jungan pada 
setiap menu 
dan fitur di 
dalamnya.

Euis Nurlai-
la, Kepala Bidang 
Statistik dan Pem-
berdayaan TIK menutur-
kan, ada dua menu yang 
statistiknya paling tinggi.

“Menu Info Job Fair 
dan Lowongan Kerja. Jum-
lah pengunjungnya dari 
awal tahun masing-masing 
lebih dari 200 ribu pen-

Jobfair dan Lowongan Kerja Paling Banyak Dicari 

Pantau Kualitas Udara Lewat Monitor ISPU

Ajakan itu disampaikannya di 
hadapan ribuan peserta gerak 
jalan sehat yang diadakan pen-
gurus Masjid Al Madinah bersama 
Adzikra Tour & Travel dan juga 
forum RT /RW  Kecamatan Karang 
Tengah dalam  menyambut Tahun 
Baru 1441 H yang berlangsung di 
kawasan CBD, Kecamatan Karang 
Tengah.

“Datangnya tahun baru ini 
menjadi momentum untuk kita 
lebih semangat dan  berkontri-
busi dalam pembangunan sesuai    
dengan kemampuan dan kapasi- 3 Aplikasi Scanner Tanpa Ribet 

 Wakil Walikota H Sachru-
din mengajak umat Islam 
Kota Tangerang untuk bangk-
it bersama dan berperan aktif 
dalan pembangunan yang se-
dang dan akan dilaksanakan 
pemerintah dalam upaya 
mensejahterakan warganya.

Dengan mengusung 
tema “Garuda Nusantara”, 
sebanyak 1.241 mahasiswa 
mengikuti program pen-
genalan kampus selama 
tiga hari.

Walikota berpesan agar 
mahasiswa saat ini dapat 
mempersiapkan diri dalam 
persaingan revolusi industri 
4.0.

“Era persaingan begitu 
jelas di depan. Mahasiswa 

gerang sekaligus meluapkan kegembiraan datangnya 
Tahun Baru Islam. “Alhmdulilah pawai berjalan kon-
dusif karena semangat kebersamaan, kekompakan 
serta tradisi seperti ini harus kita jaga dan dilestarikan 
untuk penerus generasi nanti,” katanya.

Anggota Babinkamtibmas, Febri menambah-
kan, warga juga ingin memperlihatkan kebesaran 
umat muslim yang mampu bersikap toleransi untuk 
meningkatkan ukhuwah islamiyah. “Semoga tahun 

Kota Tangerang ma-
suk menjadi salah satu 
finalis dalam Kompe-
tisi Million Coolroofs 
Challenge. Acara yang 
diselenggarakan Kigali 
Cooling Efficiency Pro-
gram (K-CEP) bekerja 
sama dengan Global 
Cool Cities Alliance, Sus-
tainable Energy for All 
and Nesta’s Challenge 
Prize Centre.

Kompetisi tingkat 
dunia berlangsung di 
The Garrison Institute 
New York itu akan mem-
perebutkan hibah se-
besar 2 juta dolar AS. 
Sebagai salah satu fina-
lis, Kota Tangerang ber-
hak atas hibah sebesar 
100.000 dolar AS yang 
akan diserashkan akhir 

September 2019.
Kepala Seksi Penegakan Hukum DLH Kota 

Tangerang, Mesi Shinta Dewi telah meren-
canakan hadiah itu akan digunakan untuk 
mendanai pilot project bidan yang sama.

“DLH telah merangkul University Of Florida 
sebagai mitra tingkat internasional  dan Univer-
sitas Pendidikan Indonesia sebagai mitra lokal 
dalam upaya menurunkan emisi gas rumah 
kaca,” jelasnya,(Andry)

Kadang ada kalanya kita mem-
butuhkan mesin scanner untuk men-
digitalisasi dokumen penting seperti 
ijazah, kartu keluarga dan lainnya.

Bagi kamu yang punya HP An-
droid bisa langsung scan dokumen-
nya, menggunakan kamera. Nah, 
berikut ini daftar aplikasi scanner 
android terbaik. Berikut daftarnya!

1. Adobe Scan 
Menggunakan aplikasi ini kamu 

akan lebih mudah membaca doku-
men yang diperlukan. Kamu juga 
bisa mengirim dokumen via email 
atau back-up melalui Cloud.

2. Easy Scanner
Punya fungsi memindai dokumen 

ke dalam bentuk JPG dan juga PDF 
dengan hasil yang lebih jelas dan 

tas kita,” papar Wakil Walikota.
 Sementara itu, H. Abdul Rosyid, Ketua panitia 

menyambut baik kehadiran Wakil Walikota bersama 
unsur 3 pilar Kecamatan Karang Tengah yang telah 
memberikan semangat  pada peserta. 

“Pesertanya lebih dari 4 ribu yang datang dari 
Kecamatan Karang Tengah dan sekitarnya dan Insya 
Allah acara ini akan rutin dilaksanakan,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menyediakan 
hadiah doorprize utama berupa perjalanan umroh 
untuk dua orang. (Andry)

Sebanyak 125 warga Kecamatan Pinang yang telah 
berhasil mengikuti pelatihan membaca Alquran. Serta, 
para lulusan mengikuti Wisuda Akbar Angkatan ke-2, di 
aula Kantor Kecamatan Pinang.

Dalam sambutannya Wakil Walikota yang hadir saat 

Mahasiswa Baru UNIS Diminta Siap 
Hadapi Revolusi Industri 4.0

dituntut untuk bisa 
melakukan inovasi 
baru. Kalau kalian pu-
nya ide atau gagasan 
utarakan, siapa tahu 
dari ide-ide atau ga-
gasan kecil itu akan 
lahir sebuah inovasi 
baru,” jelas Arief.

Kepada mahasiswa 
baru, Rektor Unis Prof. 
Mustafa Kamil men-
gatakan, UNIS Tan-
gerang telah meny-
iapkan penambahan 
pelajaran berupa en-
trepreneur selain yang 
sudah ada.

Kemudian juga 
pengenalan teknologi 
informasi sebab saat 
ini sudah memasuki 
revolusi industri 4.0 

Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang menggelar so-
sialisasi penerapan E-Rapor 
pada tahun ajaran 2019-
2020 kepada guru di SMP 
Negeri 11 dan SMP Negeri 
25 Kota Tangerang.

Masyati Yulia, Kepala 
Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang menuturkan, 
sebagai bentuk keseriusan 
penerapan E-Rapor, beber-
apa waktu lalu pihaknya 
telah memberikan pelati-
han kepada operator SMP 
Negeri se-Kota Tangerang.

“Artinya kami sudah 
siap menerapkan E-Rapor. 
Jadi untuk pelatihannya 
akan ada gelombang ke 
2,3 dan seterusnya sampai 
benar-benar siap,” ung-

sedang dilaksanakan oleh Pemkot Tangerang.
“Dibagi tiga wilayah yaitu wilayah Cipondih Raya, Gon-

drong Raya dan Poris Plawad Raya dengan masing-masing 
3 dan 4 Kelurahan, “ Pungkas Abdul Khoir, Kasi Tapem 
Kecamatan  Cipondoh. (Andry)

itu mengucapkan terima kasih kepada para ustad 
dan ustadzah yang telah memberikan ilmunya. 
Wisudawati diingatkan tidak berpuas diri  setelah 
mampu membaca Alquan.

“Setelah ini  tetap belajar dan mengkaji ilmu 
agama khusunya Alquran,” katanya.

Sementara itu Agun Djumhendy Junus, Camat 
Pinang mengatakan wisuda tahun ini kerjasama 
dengan Kementerian Agama Kota Tangerang dan 
juga Majelis Taklim yang ada di Kecamatan Pinang.

“ini adalah upaya untuk memberantas buta 
huruf Al Qur”an yang dilaksanakan bersama Keca-
matan Pinang dengan Penyuluh Agama Islam Non 
PNS dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) 
Kota Tangerang,” kata Agun.(Andry)

WAKIL WALIKOTA LEPAS GERAK 
JALAN SAMBUT TAHUN BARU

Pemerintah Kota Tan-
gerang memasang dua mon-
itor Indeks Standar Pence-
maran Udara (ISPU) untuk 
mengontrol tingkat polusi. 
Keduanya ditempatkan ber-
jauhan, lokasi pertama di 
Jalan Benteng Betawi dan 
kedua di flyover Ciledug.

Dedi Suhada selaku Kepa-
la DLH Kota Tangerang menu-
turkan, untuk kualitas udara 
di Kota Tangerang tingkat 
polusinya berada pada kat-
egori sedang dalam rentang 
nilai 70.

“Kualitas udara dalam 
kategori sedang, tidak ber-

dampak pada kesehatan manusia dan hewan. Kami 
juga mengetahui kualitas polusi yang menyelimuti Kota 
Tangerang,” katanya.

Alat yang terpasang diposisikan di lokasi padat 
transportasi. Mempermudah mengetahui ketebalan 
polusi di Kota Tangerang. Pencatatan ISPU dilakukan 
setiap hari dengan petugas khusus.(Panji)

juga gak kalah tajam.
3. Office Lens 
Cocok digunakan untuk keperluan 

sekolah atau bisnis. Menawarkan kualitas 
terbaik seperti kwitansi, papan tulis, sket-
sa, kartu nama, catatan dan sebagainya. 
(Panji)

Program Ambulans Smart 
119 adalah sistem Manajemen 
Ambulans Rujukan Terintegrasi 
untuk menjangkau masyarakat 
yang membutuhkan pertolongan 
kegawatdaruratan. 

Ambulans dilengkapi fasil-
itas penunjang kesehatan dan 
dapat diakses melalui Call Center 
Dinas Kesehatan di nomor 021-
5577115.

Kepala Dinas Kesehatan Liza 
Puspadewi mengatakan, Ambu-
lans Smart 119 menyasar pasien 
yang membutuhkan rujukan. 
Pelayanannya antar fasilitas kes-
ehatan. 

"Layanan Ambulans Smart 
berbeda dengan cara kerja am-
bulans gratis menjemput bola 
dari rumah pasien diantar menu-
ju fasilitas kesehatan," kata dia. 
(Panji)

sehingga perlu adanya penyesuaian. 
“Kita tanamkan juga nilai akhlakul kari-
mah kepada mahasiswa,” tandasnya. 
(Panji)

gunjung,” tutur dia.
Menurutnya, jumlah 
tersebut berkaitan 

dengan event yang 
menggunakan Tan-
gerang LIVE se-
bagai pusat infor-
masinya. 

“ D i h a r a p k a n 
semua OPD dan 

perangkat daerah 
dapat memaksimalkan 

Tangerang LIVE agar se-
makin banyak diketahui oleh 
masyarakat,” tukasnya. (Panji)

5 Besar Info Paling Banyak Diklik 
1. Jobfair     256.581
2. Lowongan Kerja    218.992
3. Daftar Kartu Kuning  45.347
4. Antrian Online    45.275
5. Laksa     43.245

kapnya.
Ia menjelaskan, E-Rapor bukan hanya akan diterapkan di SMP 

Negeri, tetapi juga swasta. “Tapi sebagai pilot project awal terlebih 
dahulu di SMP Negeri,” tukasnya. (Panji)
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ini menjadi berkah bagi kita, antusias warga pun 
sangat baik dalam menyambut 1 Muharram. Ini akan 
menjadi simbol kerukunan umat beragama di Kota 
Tangerang,” ujarnya.

Pawai tersebut sempat mengundang perhatian 
pengguna jalan. Ada yang sekedar menyaksikan, 
ada pula yang mengabadikannya lewat foto mau-
pun video kegiatan yang hanya dapat dijumpai satu 
tahun sekali ini. (ukon)

Prof.Mustafa Kamil
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Ketatnya persaingan usaha 
travel umroh, membuat para 
agent berlomba-lomba mem-
berikan yang terbaik kepada 
jamaah.

Hal terpenting bagi jamaah 
ketika melaksanakan perjalanan 
ibadah umroh, yaitu pelayanan. 
Menurut marketing travel Al 
Malik, Emi Suhamei pelayanan 
sangat menentukan kepuasan 
jamaahnya.

Pelayanan harus benar-be-
nar paripurna mulai dari pem-
bayaran, administrasi dokumen, 
perlengkapan, penginapan, 
aktivitas dalam perjalanan hing-
ga kembali ke tanah air. “Kalau 
soal harga relatif. Terpenting 

Di era teknologi sekarang ini 
tak ada kata sulit untuk mendapa-
tkan sesuatu. Termasuk mencari 
paket umroh. Saat ini ada umroh.
com sebagai marketplace para 
travel umroh.

Hanya dalam genggaman 
tangan, yang berniat berang-
kat ibadah sudah bisa memilih 
ratusan paket. Aplikasinya bisa 
didownload di playstore.

Meskipun transaksinya se-
cara digital, Deni, konsultan um-
roh.com memberikan jaminan 
keberangkatan atau uang kem-
bali karena uang yang disetor 
aman 100 persen. “kami hanya 
bayar kepada biro umroh setelah 
anda menapat kepastian kursi 

Terinspirasi Kafe di Bali

Bendungan pintu air sep-
uluh menjadi ikon Kota Tan-
gerang. Selain cukup bersejarah 
karena dibangun Belanda, pintu 
air ini juga dinilai penting bagi 
keberlangsungan air bersih 
di Tangerang. Sebagai rasa 
bangga terhadap bangunan 
ini, warga Kampung Encle, Kelu-
rahan Koang Jaya, membuat 
miniaturnya.

”Ini bentuk apresiasi warga 
Encle Koang Jaya karena mera-
sa bangga akan keberadaan 

Satgas Metazoa yang dibentuk 
Disbupar bertugas menjaga dan 
memelihara kesehatan hewan 
yang berada di taman tematik 
Kota Tangerang. Setiap hari mer-
eka mulai dari pukul 07.00 WIB 
sudah keliling mengecek keadaan 
hewan tersebut.

Koordinator Metazoa, Tantri 
menjelaskan, mulai pagi hari 
sudah bergerak mengecek lalu 
membersihkan kandang serta 
memberi makan hewan tersebut. 
“Jika kedapatan ada yang sakit 
kami akan langsung berkoordinasi 
dengan dokter hewan agar segera 
dilakukan tindakan,” jelasnya.

Selain mengecek dan meme-
lihara kesehatan hewan, Satgas 

bendungan pintu air 10 yang sudah 
sangat terkenal tersebut,” kata Ketua RT 
04/RW 03, Pujianto.

Ia berharap, replika pintu air 10 
dapat memotivasi masyarakat menjaga 
kelestarian Sungai Cisadanesebagai 
pusat pengendali air kali Cisadane. 
“Dengan ada nya miniatur pintu bend-
ungan 10 tersebut, kita berharap ada 
pelestarian sumber daya air kali Cis-
adane, karena kali Cisadane merupakan 
sumber air bagi kehidupan masyarakat 
banyak khususnya Kota Tangerang,” 
harapnya. (majid)

Festival Al Azhom mem-
berikan efek manfaat. Selain 
jadi syiar membumikan nilai-
nilai islami,  juga ikut andil 
menggerakan ekonomi ker-
akyatan. Para pelaku usaha 
dapat berpromosi dan menja-
jakan produk selama kegiatan 
berlangsung.

GAIRAHKAN USAHA TRAVEL UMROH

TANGERANG – Salah satu komplek 
di Kelurahan Pasar Baru, Kecematan Kar-
awaci, tak mau kalah dengan wilayah lain. 
Warga membangun kampung ini agar 
bisa dikunjungi banyak orang. Sebagai 
komplek lingkungan kepolisian, warga 
menamainya dengan Kampung Tertib 
Lalulintas atau kampung Talas.

Berbagai sarana ditata. Termasuk 

fasilitas yang terus dikembangkan hingga 
menjadi kampung wisata. Saat ini kampung 
yang sudah didukung Pemkot Tangerang 
dilengkapi fasilitas perpustakaan. Sehingga 
anak-anak sekitar bisa belajar melali buku-
buku yang tersedia di kampung tersebut. 
Lurah Pasar Baru Yudi Pradana menjelaskan, 
lahirnya Kampung Talas hasil kolaborasi 
antara Pemkot Tangerang dengan Polres 

Pegadaian tidak hanya 
memberikan layanan gadai ba-
rang untuk mendapatkan uang 
cash. Sekarang Pegadaian 
juga punya layanan tabungan 
emas. Ini memberi kesempa-
tan kepada masyarakat yang 
melek investasi dengan biaya 
terjangkau.

Nasabah cukup membuka 
rekening tabungan emas di 
stand Festival Al Azhom tanpa 
biaya apapun. Cara nabungn-
ya sama seperti ke bank. Nilai 
uang yang ditabung juga be-
bas mau berapa saja. Minimal 
seharga 0,01 gram emas. “Ini 
cara mudah untuk mendapat-
kan emas dengan cara mena-

Sekolah Akan Disediakan Taman Literasi

Konsep Beach in The City 
merupakan gagasan dari sang 
pemilik kafe Yoga dan Aldy. Bu-
kan tanpa alasan, bermodalkan 
pengalama kerja Aldi selama di 
Bali, ia mengamati banyak kafe 
bernuansa pantai yang ramai 
dikunjungi.

Beberapa kafe yang menja-
di inspirasi sebagian besar dari 
wilayah Nusa Penida Bali. Sep-
erti Potato Head Beach club, 
La Plancha Bali, Sea Circuss. 

Bagi yang punya ren-
cana untuk menjalankan 
ibadah umroh, ada bai-
knya datang ke Festival 
Azhom. Di sini ada ban-
yak pilihan agent travel 
yang bisa jadi referensi.

Selain itu, pengun-
jung juga akan mendapa-
tkan informasi banyak. 
Seperti jadwal keberang-
katan, harga, aktivitas 
ibadah serta fasilitas dan 
pelayanan yang akan 
didapat.

Menariknya lagi ada 
banyak promo yang di-

Untuk memilih travel Um-
roh kita harus berhati-ha-
ti. Terlebih akhir-akhir ini, 
banyak perusahaan yang 
menggelapkan dana ibadah 
Umroh atau melakukan pe-
nipuan terhadap para calon 
Jemaah.

Banyak Jemaah yang 
kecewa. Niat untuk ibadah 
umroh harus tertunda kare-
na ada masalah. Jangan 
sampai hal serupa kita alami. 
Sebagai calonjamaah, kita 
harus cerdas menentukan 
pilihan umroh. Berikut ini tips 
memilih travel umroh. (majid)

Salah satunya usaha trav-
el umroh. Sedikitnya ada 17 
agent travel yang ambil bagian 
pada penyelenggaraan festival 
tahun ini. Dengan menempati 
tenda khusus di lokasi acara, 
para agent travel siap member-
ikan pilihan untuk perjalanan 
ibadah ke tanah suci  Mekkah.

Romi Abidin, ketua penye-
lenggara Festival Azhom men-
gatakan, keikutsertaan travel 
umroh di festival menambah 
semaraknya acara. Para agent 
travel, kata Romi, bisa men-
genalkan produk layanannya 
kepada pengunjung.

“Kita fasilitasi mereka untuk 
bisa mengenalkan travelnya ke 
masyarakat luas. Diharapkan 

Kampung Talas Punya Perpustakaan

TANGERANG - Dinas Pendidikan 
Kota Tangerang tengah merumuskan 
agar terdapat taman literasi untuk 
menambah minat baca anak. Saat ini, 
baru ada perpustakaan mini.

Kepala Dindik Kota Tangerang 
Masyati Yulia mengatakan, tahun ini 
sedang diusun membuat taman literasi. 

Hal itu dilakukan untuk bisa member-
ikan rasa nyaman kepada siswa pada 
saat membaca.

“Taman bacaan atau literasi ini 
nantinya sifatnya outdoor jadi anak itu 
membaca tidak merasa dipaksa tapi 
mereka enjoy,”ujarnya.

Masyati menambahkan, taman 

ini pun bertugas mengedukasi para 
pengunjung mengenai hewan yang 
ada di taman tersebut.

“Satgas ini akan menjaga dan me-
melihara hewan dengan kasih sayang 
dan juga menjaga kebersihan taman 
tersebut agar selalu bisa membuat 
nyaman para pengunjung,” jelas Ka-
bid Pertamanan dan Dekorasi, Hendri 
Pratama. (Panji)

literasi nantinya dibangun, untuk sa-
rana bermain sekaligus belajar bagi 
peserta didik sekolah dasar. Karena 
dengan cara seperti itu, siswa bisa 
diajak untuk bisa hobi membaca.

“Kalau taman bacaan ini sudah 
secara merata, diharapkan dapat 
menjadikan anak lebih gemar mem-
baca,”paparnya. (majid)

bung,” kata petugas penjualan 
Pegadaian, Hening Tyas.

Meskipun nabung emas, 
tapi tetap bisa ditransaksikan 
seperti transfer emas. Bahkan 
sewaktu-waktu dibutuhkan, 
tabungan emasnya bisa dic-
airkan dengan dijual terlebih 
dahulu.

Menurut Tyas, keunggulan 
menabung emas itu mudah, 
murah dan nyaman. Order ce-
tak emas juga dilakukan mulai 
dari kepingan 1 gram. Kare-
na dikelola oleh perusahaan 
BUMN, cara pengelolannya 
juga cukup transparan. “Tabun-
gan emas kita bisa dipantau 
secara digital,” ujarnya. (majid)

festival ini ikut menggerakan 
usaha travel umroh di Tan-
gerang,” ujarnya.

Melalui pameran di stand 
Festival Al Azhom, travel juga 
bisa menjaring calon jamaah 
yang ingin melaksanakan iba-
dah ke tanah suci Mekkah.

Seperti Patuna Tour and 
Travel yang sudah mendapa-
tkan beberapa calon jamaah 
selama tiga hari buka stand 
di Festival Al Azhom. “Alham-
dulilah, sudah ada beberapa 
orang yang daftar. Mudah-mu-

pesawat dan visa,” paparnya.
Kemudahan melalui aplikasi umroh.com, im-

buh Deni, pendaftran dan pengajuan dokumen 
dilakukan secara online. “Jamaah tidak perlu 
antre dan menunggu lama,” sebutnya.

Selain itu, di aplikasi ini terdapat ratusan agen 
travel dengan beragam penawaran paket yang 
menarik. Tanpa melalui perantara lagi untuk 
memastikan mendapat harga terbaik. (majid)

tawarkan. Mulai dari potongan 
harga, voucher diskon, souvenir 
dan tambahan lainnya yang 
diberikan kepada calon jamaah.

Patuna misalnya, memberi-
kan potongan harga untuk pili-
han paket tertentu. Paket cokelat 
muda potongan harganya sebe-
sar 50 dolar US. Kepingin poton-
gan harga yang lebih besar lagi 
hingga mencapai 100 dolar US, 
bisa memilih paket Hijau.

Travel Al Malik juga menye-
diakan potongan harga Rp 500 
ribu sampai Rp 1 juta. Harga 
yang ditawarkan mulai dari Rp 
21 juta sudah all in. (majid)

dahan jamaah kami terus ber-
tambah lewat acara ini,” kata 
Rahma, Customer Service Pa-
tuna Cabang Tangcity.

Willy Ardiansyah, pem-
bimbing dari Kem Travel men-
gakui keikutsertaan di Festival 
Al Azhom untuk mengenalkan 
travelnya ke masyarakat Tan-
gerang. “Kita baru tiga tahun 
berdiri, jadi harus banyak men-
genalkan diri ke masyarakat. 
Alhamdulillah, sudah banyak 
yang datang ke stand kami 
dan bertanya-tanya,” kata Willy. 
(majid)

Metro Tangerang Kota. Dimana bisa mem-
bentuk sebuah kampung tematik yang 
didalamnya ada edukasi tentang tertib 
berlalulintas.

“Kampung ini hasil sinegitas kita den-
gan pihak Kepolisian, kita sangat berterima 
kasih sekali karena bisa terwujud sebuah 
kampung yang bisa memberikan edukasi 
kepada masyarakat Kota Tangerang agar 
bisa tertib lalulintas, “tutupnya. (majid)

kuncinya ada di pelayanan. Jamaah yang pernah 
ikut, pasti keberangkatan berikutnya akan tetap 
menggunakan jasa kami. Karena jamaah merasa 
puas dengan pelayanan kami,” kata Emi.

Pelayanan yang diberikan Al Malik kepada 
jamaahnya untuk paket Rp 23 juta, sebut Emi, dian-
taranya hotel lengkap dengan makannya, dua kali 
manasik, audio guide system, asuransi perjalanan, 
airport handling, executive lounge di bandara serta 
zam-zam 5 liter. “Begitu juga jarak hotelnya sangat 
dekat,” ujarnya.

Selain itu, para jamaah selama perjalanan akan 
dibimbing dengan baik agar bisa mengikuti rang-
kaian ibadah umroh dengan sempurna. Dimana 
nantinya akan ada banyak kegiatan ibadah, salah 
satunya berkumpul di Arafah. Kegiatan akan diisi 
dengan pengajian kemudian dilanjutkan dengan 
makan bersama khas timur tengah. (majid)

"Optimis berani sesuatu yang 
beda yang out of the box dari 
biasanya," ungkapnya.

Aldy menjelaskan, kafe yang 
dirintisnya bukan sesuatu yang 
baru di Kota Tangerang. Pasal-
nya, pada tahun 2016 lalu kafe 
tersebut berlokasi di kawasan 
kuliner Pasar Lama.

"Kita cari suasana baru den-
gan lokasi yang lebih luas. Jadi 
pengunjung bisa bersantai dari 
bisingnya kota," tambah dia.

Bis ingnya kota  dan 
padatnya lalu lintas ker-
ap membuat pikiran untuk 
berlari sejenak melepas 
kepenatan dari aktivitas 
sehari – hari. Berlokasi di 
Jalan Gatot Subroto Km 3, 
Kota Tangerang, Hover Cafe 
and Beach hadir sebagai 
kafe alias tempat nongkrong 
dengan nuansa di pinggiran 
pantai. 

Pengunjung akan disu-
guhkan pemandangan layak-
nya di pantai komplit dengan 
berbagai ornamennya.

"Tau tempat ini dari insta-
gram, sempet hits dikalangan 
selebram di Tangerang," kata 

Fachri warga Karawaci.
Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan fasil-

itas sitting beach, hammock, serta bean bag yang seolah 
menambah kesempurnaan bersantai. 

"Makanan yang kami sajikan beragam. Banyak menu 
olahan laut, seperti Seafood Sauce Padang, Fish and Chips, 
serta minuman Blue Ocean dan kopi sebagai rujukannya," 
beber Aldy, salah satu pemilik kafe. (panji)

Aldi menambah-
kan, para pengunjung 
bukan hanya sekedar 
mereka yang ingin 
bersantai dan menik-
mati kudapan dari kafe 
miliknya.

"Bahkan beberapa 
kali dijadikan tempat 
foto prewedding, pes-
ta ulang tahun hingga 
pesta pernikahan," 
tandasnya. (Panji)

HOVER CAFE, TEMPAT 
NONGKRONG BERNUANSA PANTAI 

HOVER and Beach Cafe
Jalan Gatot Subroto, Kota Tangerang

Buka Setiap Hari Jam 15.00 s/d 23.00 
(Selasa Libur)

Harga Rp 13 ribu s/d Rp 35 ribu
Instagram @hoverbeach

Telp 081314785120 (Yoga)
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