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Akhir-akhir ini sudah men-
jadi kebiasaan orang-orang 
yang mengendarai kenda-
raan, khususnya sepeda motor 
melanggar rambu lalu lintas, 
khususnya melawan arus, baik 
itu keadaan jalan sedang sepi 
maupun ramai.

Hal ini tentunya sangat 
membahayakan, baik pen-
gendaranya sendiri maupun 
pengendara lainnya.  

Dulu yang suka melawan 
arus biasanya sepeda dan 
becak, karena mereka men-
ganggap aturan lalu lintas ha-

nya ditunjukan buat pengendara 
bermotor, apakah itu sepeda mo-
tor atau mobil. Kemudian diikuti 
oleh pengendara sepeda motor 
dengan alasan untuk memper-
pendek jarak.

Keadaan ini terus berlanjut, 
hingga mengendarai melawan 
arus ini makin meluas. Contoh 
sederhana saja kalau kita mau ke 
jalan Nyi Mas Melati, dari jalan 
Daan Mogot samping Fitza Hut 
seharusnya tidak boleh lewat 
karena ada tanda larangan jelas 
terlihat. Padahal jalan itu tidak 
jauh dari Polres, tapi tidak ada 
tindakan atau sengaja pembiaran, 
bahkan oknum Polri sendiri lewat 

jalan itu.
Kondisi ini tentunya sangat 

menyedihkan sekali, karena di 
Kota yang berakhlaqul karimah 
perbuatan yang melawan hukum 
dibiarkan begitu saja.

Lalu buat apa peraturan lalu 
lintas itu dibuat kalau pelangga-
ran lalu lintas dibiarkan begitu 
saja. Kalau begitu lama-lama 
menjadi hal yang biasa.

Maslah ini tampaknya biasa 
saja, tidak ada yang istimewa, tapi 
akan berubah menjadi istimewa 
kalau sudah menimbulkan kor-
ban jiwa.

Sebagai orang yang beriman 
tentunya kita harus mentaati pera-
turan lalu lintas itu kita sebagai 

orang yang beriman harus mem-
beri contoh yang baik, tidak ada 
alasan karena buru-buru, tidak 
ada alasan untuk mempersingkat 
jarak dan lain sebagianya.

Mentaati peraturan lalu lin-
tas, agar lalu lintas tertib, lan-
car merupakan salah satu amal 
sholeh, perbuatan yang bernilai 
ibadah. Bukankah Alloh SWT 
sudah berfirman dalam Al-Qur’an 
yang artinya bahwa Alloh tidak 
suka atau benci kepada orang 
yang berbuat kerusakan, berbuat 
melampaui batas.

Melawan arus lalu lintas jan-
gan merasa hebat, jangan merasa 
gagah, tapi justru tanamkan rasa 
malu, baik kepada Alloh maupun 
kepada manusia jangan sampai 
baru punya motor saja kelakuan 

sumbong, apalagi punya 
lebih seperti mobil, jabatan 
yang tinggi. Harusnya ya bi-
asa-biasa saja, kita taat aturan 
jangan merasa kecil, jangan 
merasa terhina. Justru kita 
harus bangga, karena pera-
turan itu siapa lagi yang mau 
mentaatinya kalau bukan kita.

Akirnya mari kita akhiri 
berkendaraan jangan mel-
awan arus, karena prilaku 
melawan arus itu tidak sesuai 
dengan nilai-nilai akhlaqul 
karimah.

Mudah-mudahan Alloh 
senantiasa memberikan pe-
tunjuk atau hidayah kepa-
da kita hingga kita menjadi 
orang taat akan tertib lalu 
lintas.*** 

MELAWAN ARUS

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Anak Yatim Jalan-jalan ke Taman Mini

Warga Periuk  Bangun Kampung Iklim

Beragam cara dilaku-
kan masyarakat untuk 
membahagiakan orang 
sekitar yang kurang mam-
pu, salah satunya anak 
yatim dan anak dhuafa.

Asih Amalia, salah satu 
warga Tanah Gocap, Kelu-
rahan Karawaci bersama 
rekan-rekannya mengajak 
220 anak yatim dan anak 
kaum dhuafa bertamasya 
ke Taman Mini Indonesia 
Indah (TMII) dan mem-
berikan santunan kepada 
mereka.

“Kami sengaja menga-
jak mereka bertamasya, 
karena pada tahun-tahun 
sebelumnya kami hanya 

Dorong Peningkatan Transportasi Publik

Perjuangkan Penataan Infrastruktur

Serap Aspirasi Mahasiswa 

Penetapan Tercepat se-Banten

Sarana Pendidikan dan Kesehatan Perlu Ditambah

4 PIMPINAN DEFINITIF DIAMBIL SUMPAH

Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) menggelar sosialisasi Kam-
pung Iklim di Kelurahan Periuk. 
Sosialisasi mengajak dan mening-
katkan peran serta masyarakat 
dalam pengelolaan lingkungan 
di wilayah itu.

Kegiatan ini membentuk Kam-
pung Iklim yang menjadi bagian 
dari Program Kampung Kita yang 
sedang digiatkan warga sebagai 
program kelanjutan pengemban-
gan dari kampung Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS).

Nanang Kosim, Lurah Periuk 
menjelaskan, Kampung Shaber 
yang kependekkan dari Sangiang 
Hijau Asri Bersih itu juga dilakukan 

Santa, salah satu putra daerah Keca-
matan Neglasari yang terpilih menjadi 
anggota DPRD periode 2019-2024. 
W a k i l rakyat asal PDI-Perjuan-

gan ini akan men-
yampaikan penataan 
infrastruktur wilayah 

di kawasan yang 
berada dekat 
B a n d a r a 
S o e k a r -
no-Hatta.

“ S a y a 
akan men-
g a w a l 
p e n g a -
juan war-
ga pada 
Musren-
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REDAKSI

Mobil Perpustakaan Keliling  Sambangi Sekolah

Disdukcapil Wujudkan 
Pelayanan Zona Integritas

DPRD Kota Tangerang 
menggelar rapat paripurna 
dengan agenda pembacaan 
sumpah dan janji Pimpinan 
definitif DPRD periode 2019-
2024, Rabu (18/9). 

Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (DPAD) Kota Tangerang 
gencarkan mobil perpustakaan 
keliling ke sekolah, Kecamatan 
dan permukiman warga  Upaya 
itu dalam rangka meningkatkan 
minat baca dan pengetahuan 
pelajar.

Selain itu mobil perpustakaan 
keliling pun dapat di undang 
sesuai permintaan. Seperti yang 
dilakukan SDN Doyong 1 Peru-
mahan Wisma Harapan Kelurah-
an Gembor. 

"Tujuan menghadirkan per-
pus kel i l ing 
D P A D  d a -
lam rangka 
menumbuh-

dengan pembuatan lubang biopori, edukasi 
penanaman tanaman menggunakan media 
polybag dan juga pemilahan sampah rumah 
tangga yang benar. 

“Semoga Kampung Iklim ini nantinya bisa 
membuat kawasan ini  bebas banjir dan juga 
pemukiman yang bersih dan sehat," jelasnya.

Pada kesempatan itu, warga yang mengi-
kuti acara itu mendapat pelatihan simulasi 
pembuatan lubang biopori. (andry)

Tak hanya itu, pelayanan yang dilakukan 
Disdukcapil juga berkomitmen mewujud-
kan zona integritas menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK). Pembangunan Zona 
Integritas Disdukcapil dimulai dengan pe-
nataan sistem penyelenggaraan pemerintah 
yang baik, efektif, dan efisien.  

Kepala Disdukcapil, Erlan Rusnarlan  

Epa Emilia salah satu anggota 
DPRD perempuan asal daerah 
pemilihan (Dapil) Neglasari, Ben-
da dan Batuceper. Kehadirannya 
sebagai wakil rakyat guna mem-
perjuangkan aspirasi masyarakat 
setempat.

Menurutnya, ada berbagai 
aspirasi masyarakat yang akan 
disampaikan kepada Pemkot Tan-
gerang. Pertama terkait pendi-
dikan, wilayah yang dekat Bandara 
Soekarno-Hatta itu memerlukan 
sarana dan prasarana sekolah 
negeri.

“Sekolah negeri masih kurang 
harus ditambah lagi,” ujar dewan 
asal PDIP ini seraya mengatakan 
pengangguran juga masih banyak 

kan minta baca dan wawasan siswa," ujar 
Kepala SDN Doyong,  Yunasri HS.

Lanjutnya, kehadiran mobil perpus mer-
upakan upaya belajar luar ruang siswa selain 
ekstrakurikuler yang diberikan sekolah. Hal 
tersebut turut mendukung sekolah dalam 
mengikuti program Adiwiyata baik tingkat Kota 
sampai nasional. (Adit) 

kami selenggarakan di kampung kami. 
Alhamdulillah mereka senang sekali,” 
terangnya.

Asih menjelaskan, anak-anak yang diajak 
bukan hanya berasal dari Karawaci saja, 
tetapi ada dari Sangiang dan juga Ketapang.

“Dalam melakukan amal saleh kami tidak 
mengenal kata zonasi. Karena pihak yang 
membantu kami dari sisi donasi pun banyak 
dari luar karawaci, dan kami berharap kegia-
tan ini bisa berlanjut terus,” tukasnya. (Panji)
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mengatakan, reformasi birokrasi di Indonesia 
sudah berjalan cukup lama. Namun, masih ada 
penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN 
serta lemahnya pengawasan.

“Saya mengajak seluruh pegawai untuk ber-
sama-sama menciptakan wilayah bebas korup-
si dengan  memberikan pelayanan administrasi 
tanpa ada pungutan,” ujar Erlan. (ukon)

Memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat terus dilakukan 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kota Tangerang. Melalui inovasi 
program layanan khususnya adminis-
trasi kependudukan seperti pembuatan 
Kartu Keluarga, KTP-el, pencatatan akta 
kelahiran, pencatatan akta kematian, 
pindah-datang penduduk  dan  pen-
catatan akta perkawinan.

Berdasarkan keputusan 
Gubernur Banten Nomor 
170.05/Kep.272-GUB/2019 
tentang peresmian pengang-
katan pimpinan DPRD Kota 
Tangerang periode 2019-2024 
yang mengucapkan sumpah 
dan janji terdiri dari Ketua 
Gatot Wibowo, Wakil Ketua 

Rusdi Alam Andri Permana

Pimpinan  se-
mentara DPRD ber-
hasil mengantarkan 
proses penetapan 
pimpinan definitif 
dengan cepat sejak 
pelantikan. Bahkan 
di Provinsi Banten 
menjadi yang perta-
ma ditetapkan dari 
DPRD Kabupaten/
Kota lainnya.

Ketua DPRD Ga-
tot Wibowo men-
g a t a k a n ,  t u g a s 
pimpinan sementara 
telah selesai seiring 
dengan pembacaan 
sumpah dan janji 
pimpinan definitif 
yang dilaksanakan 
pada Rabu (18/9). 
S e j a k  m e n j a b at 
pimpinan semen-
tara telah mem-
proses pencalonan 
pimpinan definitif 
juga turut memfasil-
itasi pembentukan 
fraksi di DPRD.

H. Turidi Susanto, Wakil Ket-
ua H.Kosasih dan Wakil Ketua 
Tengku Iwan Jayasyahputra.

Walikota Tangerang Arief 
R.Wismansyah mengucapkan 
selamat dan sukses serta terima 
kasih kepada pimpinan DPRD 
yang saat ini telah dilantik men-
jadi pimpinan definitif bersama 
wakil ketua lainnya. 

“Kami berharap kerjasama 
dan sama-sama bekerja bukan 
hanya di lingkungan DPRD tetapi 
bersama Pemkot untuk member-
ikan outcame terbaik bagi Kota 

Anggota DPRD Kota Tangerang 
Rusdi Alam mendorong Pemerintah 
Kota Tangerang untuk meningkatkan 
pelayanan sarana dan prasana trans-
portasi publik di Kota Tangerang. 
Upaya itu bertujuan agar masyarakat 
yang menggunakan kendaraan pribadi 
beralih ke kendaraan umum.

“Sarana dan prasarana transpor-
tasi publik harus ditingkatkan untuk 
memberikan pelayanan kepada mas-
yarakat,” ucapnya.

Politisi Golkar ini menambahkan, 
masyarakat sudah mulai menggu-
nakan transportasi publik di Kota 
Tangerang.

“Terlihat penumpang kereta di 
Stasiun Tangerang selalu padat karena 
faktor kenyamanan. Sehingga, trans-

bang agar terealisasi, diantaranya terkait 
dengan penataan infrastruktur seperti 
drainase,” ujarnya.

Menurutnya drainase di Neglasari 
diharapkan dibangun tertata mulai dari 
lingkungan hingga ke saluran yang lebih 
besar lagi.

“Saya lihat memang di Neglasari ini 
drainasenya harus dibangun dengan rapi 
dan terkoneksi dengan saluran lainnya, in-
frastruktur lainnya seperti jalan lingkungan 
pun 80 persen dalam kondisi baik,” ujarnya.

Selain drainase, dirinya pun men-
dukung program penataan wilayah di 
Neglasari berupa penyediaan ruang pub-
lik. Sebelumnya Pemkot berencana menata 
bantaran Cisadane untuk dijadikan taman.

“Prinsipnya untuk kebutuhan warga 
kami mendukungnya,” ujar dia.(Adit)

Anggota DPRD dari PDI-Perjuangan Andri 
Permana menemui mahasiswa yang men-
yampaikan aspirasi di Puspemkot Tangerang 
pada, Rabu (11/9). 

Uniknya saat menerima aspirasi, Andri 
turut duduk melingkar di bawah bersama ma-
hasiswa yang berasal dari Gerakan Mahasiswa 
Nasional Indonesia (GMNI). 

diwilayah tersebut.
Kedua, Epa akan menyampaikan aspirasi 

terkait kesehatan. Salah satu kebutuhan men-
dasar masyarakat itu agar d i b a n -
gun sarana kesehatan 
tingkat wilayah yakni 
Puskesmas di setiap 
Kelurahan.

“Terutama sarana 
IGD nya, karena kalau 
masyarakat dalam 
keadaan gawat 
darurat tak per-
lu jauh-jauh,” 
kata dia.(Adit)

Dengan turut duduk diantara para 
pengunjuk rasa, Andri yang diketahui 
baru beberapa hari dilantik menja-
di anggota DPRD Kota Tangerang 
mengaku siap menjadi penyambung 
aspirasi pengunjuk rasa yang diketa-
hui menolak rencana revisi UU No 30 
Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Korupsi.

Menurut dia, apapun aspirasi yang 
hendak disampaikan oleh para pen-
gunjuk rasa, saat ini sudah menjadi 
tugasnya untuk menyampaikannya 
kepada pihak terkait. 

“Saya memposisikan sebagai pen-
yambung aspirasi. Mereka menyam-
paikan aspirasi dan saya sampaikan 
melalui Fraksi,” kata Andri. (Adit)

Tangerang,” ujar Walikota.
Dikatakan, masyarakat  

Kota Tangerang sangat 
menanti kerjasama dan ha-
sil kerjasama eksekutif dan 
legislatif untuk pelaksanaan 
program dan tugas-tugas 
lainnya. 

“Kami berharap persia-
pan pelaksanaan anggaran 
2020 dapat mulai dibahas, 
dan pekerjaan rumah lainnya 
kaitan peraturan daerah bisa 
dituntaskan hingga akhir 
tahun,” ujarnya.(Adit)

“Alhamdulilah, proses penetapan 
pimpinan definitif DPRD Kota Tangerang 
menjadi yang pertama paling cepat selesai 
se-Provinsi Banten,” ujar Gatot.

Pihaknya mengucapkan terima kasih 
kepada Walikota Tangerang, Wakil Waliko-
ta, Gubernur Banten serta seluruh pihak 
yang telah berperan aktif membantu da-
lam proses penetapan pimpinan definitif 
DPRD periode 2019-2024. 

“Mudah-mudahan dengan ditetap-
kannya pimpinan definitif DPRD dapat 
menjalankan tugas dan program dengan 
sebaik-baiknya,” ujarnya.(Adit) 

portasi publik lainnya pun pelayanannya 
harus ditingkatkan,” ujarnya.

Pihaknya melihat saat ini Pemerintah Kota 
Tangerang telah berupaya m e n u n -
jukkan komitmen dengan 
kehadiran BRT sebagai 
alternatif feeder ke Jakarta.

“Apalagi Ke depan 
akan ada peremajaan 
angkutan kota (an-
gkot), upaya ini 
agar mendorong 
peralihan mas-
yarakat dari 
transportasi 
pribadi ke 
publik,” kata 
dia.(Adit).

Gatot Wibowo
Ketua DPRD Kota Tangerang 

H.Turidi Susanto
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang 

H.Kosasih
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang 

Tengku Iwan
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang 



MEMASYARAKATKAN PANGAN 
PENGGANTI BERAS DAN TERIGU

TP PKK Bina Kader Posyandu Dahlia

DKP Latih Pengolahan Pangan

Puskesmas Cipondoh 
Periksa Kesehatan Siswa

Semangat Ibu-Ibu Senam Manfaatkan Halaman Kantor

Biasakan Sarapan Sejak Dini

Tim Penggerak PKK Kota 
Tangerang berpartisipasi 
dalam Lomba Cipta Menu 
Beragam Bergizi Seimbang 
dan Aman (B2SA) Tingkat 
Provinsi Banten pada Ka-
mis (12/9). Dalam kegiatan 
tersebut berhasil meraih 
juara harapan dua.
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FORUM RW  PANINGGILAN TINGKATKAN KEPEDULIAN WARGA

Kecamatan Larangan Launching ATM Beras
Jaga Kualitas Udara, DLH Gelar Uji Emisi Kendaraan

Kelurahan Poris Jaya Bentuk Forum Pesantren

Neglasari Bersiap Hadapi MTQ Tingkat Kota

Puskesmas Cipondoh melakukan kegiatan 
di sekolah untuk menjaga kesehatan siswa. 
Seperti yang dilaksanakan kepada siswa kelas 
1 SDN Cipondoh 2. Tim medis mendatangi 
sekolah itu dan melakukan pemeriksaan kes-
ehatan terhadap 96 siswa.

TP PKK Kota Tangerang 
melakukan pembinaan kepada 
kader Posyandu Dahlia di Peru-
mahan Pinang Griya Permai (PGP), 
Kelurahan Pinang.

Ketua 2 TP PKK Hj Masturoh 
memberikan berbagai pengarah-
an kepada kader untuk meningkat-
kan kinerja dan kualitas pelayanan 
Posyandu.

"Lebih bagus kalau ruangann-
ya dicat dan digambar yang lucu 
serta indah," kata Masturoh saat 
melihat bagian samping gedung 
Posyandu.

Sela in  kenyamanan dan 
kelengkapan fasilitas yang ada 
di Posyandu itu juga dilakukan 
perbaikan administrasi Posyandu.

Sementara itu ketua PKK Kelu-

Makan sarapan harus diterapkan 
sedini mungkin kepada anak-anak 
sebab sarapan merupakan upaya 
memberikan kebutuhan energi saat 
belajar dan beraktivitas.

Ketua Indonesia Sport Nutrionist 
Association (ISNA) Dr Rita Ramayulis 
mengatakan, Sewaktu tidur  saat 
malam hari tubuh banyak kehilan-
gan zat gizi, Oleh karenanya jika 
tidak sarapan maka energinya tidak 
akan tersedia.

“Kan energi diperoleh dari 
makanan,melalui sarapan maka 
dapat memberikan kebutuhan 
energy saat belajar dan beraktivi-
tas,”ujarnya.

Lanjutnya, Fenomena malasnya 
sarapan juga disebabkan rumitnya 
dalam menyediakan menu sara-

Forum RW Kelurahan Pan-
inggilan, Kecamatan Cile-
dug, memberikan bantu-
an kepada keluarga yang 
rumahnya terbakar akibat 
arus pendek listrik.

Seluruh Kelurahan di Kecamatan Larangan 
sudah me-launching program ATM Beras 
untuk keluarga kurang mampu. Beberapa 
Masjid yang ditunjuk di setiap Kelurahan men-
gakui program yang dilaksanakan Pemkot 
Tangerang bersama Baznas Kota Tangerang 
itu sejalan denga program yang sudah di-
jalankan DKM.

Seperti dikatakan Arifin, pengelola pro-
gram Zakat ,Infak dan Wakaf DKM Al Ihsan 
yang di Perumahan Puri Beta, Kelurahan 
Larangan Utara.

"Selama ini masjid kami juga sudah melak-

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
bersama instansi terkait mengelar uji 
emisi pada kendaraan bermotor yang 
berlangsung di Jl.MH Thamrin ,Kelura-
han Cikokol, Kecamatan Tangerang.

Uji emisi itu dilakukan sebagai 
upaya menjaga kualitas udara di Kota 
Tangerang tetap terjaga dengan kual-
itas yang baik.

"Uji emisi ini untuk monitoring 
terhadap gas emisi buangan dari 
kendaraan bermotor, khususnya 
mobil," kata  Agus Henra Fitrahiyana 
Sekretaris  DLH.

Adanya uji emisi yang diberikan 
secara gratis itu juga menjadi cara un-
tuk mengajak para pengendara peduli 
dan sadar terhadap kebersihan udara.

Selain di Jalan MH Thamrin, uji 
emisi juga dilakukan di Jalan Jendral 
Sudirman dan juga di Imam Bonjol.
(Andry)

Pusat Kegiatan Belajar Mengajar 
(PKBM) Bina Insani Akhlakul Karimah di 
Kelurahan Kunciran Indah, Kecamatan 
Pinang menerima 75 siswa yang dia-
jukan Kelurahan dalam program Anak 
Putus Sekolah (APS). 

Proses belajar   peserta didik yang 
hampir seluruhnya berusia belasan ta-
hun itu sudah  dilaksanakan di 2 ruang 
kelas.

“Ini peserta didik untuk Kesetaraan 
SD atau Paket A dan yang itu peserta 
didik kesetaraan SMP atau Paket B dan 
untuk Kesetaraan SMA atau Paket C,” 
jelas Naiman, Kepala PKBM Bina Insani 
Akhlakul Karimah.

Dijelaskan, latar belakang siswa yang 

Kehadiran ulama di lingkungan Kelu-
rahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper,  
diharapkan menjadi  solusi yang akan 
menjaga kerukunan masyarakat yang 
heterogen di wilayah tersebut.

Para ulama itu bergabung dalam 
sebuah forum pesantren yang diben-
tuk bersama Kelurahan. Budi Permana, 
Lurah Poris Jaya berharap kehadiran 

Persiapan menyambut 
pelaksanaan MTQ tingkat Kota 
Tangerang tahun 2019  yang 
akan berlangsung pertengahan 
Oktober mendatang, Keca-
matan Neglasari melaksanakan 
Seleksi Tilawatil Quran (STQ).

Pelaksanaan STQ yang ber-
langsung di panggung Taman 
Hati Kecamatan Neglasari itu 
diikuti Qori dan Qoriah terbaik 
yang menjadi perwakilan dari 
setiap Kelurahan. "Diikuti 97 
peserta dari 7 Kelurahan ," 
kata H. Ubaidilah Ansar, Camat 
Neglasari.

Seluruh peserta mengikuti 
perlombaan dalam 10 cabang 
yang diadakan dalam STQ itu.

Dikatakan Camat, para Qori 
dan Qoriah terbaik dalam ajang 

Ketua TP PKK Kota Tangerang 
Aini Suci Wismansyah menga-
takan, dalam lomba yang diwakili 
oleh PKK Kecamatan Benda itu 
menyajikan konsep Lunchbox 
dengan menu lokal berupa nasi 
bakar ketela, gurame acar sayur 
kuning, dan tahu gulung.

Menu yang dibuat dari bah-
an baku non beras, non terigu 

Bantuan yang diberikan 
berupa sejumlah uang dan 
juga bahan material ban-
gunan itu merupakan sum-
bangan dari seluruh RW di 
Kelurahan tersebut yang ber-

Pemkot Tangerang berupaya mengkampanyekan peng-
gunaan bahan pangan lokal non beras dan terigu dengan 
berbagai pelatihan pengolahan pangan. Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Abduh Surahman 
mengatakan, kampanye memasyarakatkan penggunaan  
bahan pangan lokal non beras dan terigu dengan berbagai 
pelatihan gencar dilakukan kepada masyarakat. Pelatihan 
berupa praktik pengolahan pangan dengan bahan pangan 
non beras dan terigu seperti ubi, sukun, talas dan lainnya.

“Upaya ini selain mengkampanyekan bahan pangan lokal 
non beras dan terigu juga menumbuhkan alternatif sumber 
pendapatan keluarga,” ujarnya.

Lanjutnya, pelatihan juga diberikan kepada Kelompok 
Wanita Tani (KWT) yang memiliki hasil panen berupa pangan 
yang beragam. Hasil pangan dapat diolah menjadi berbagai 
olahan makanan yang sehat dan bergizi serta memiliki nilai 
ekonomi.

“Kegiatan mendorong masyarakat khususnya pengolah 
pangan dan KWT dapat berkreasi memanfaatkan pangan 
lokal lebih berkualitas, bermutu dan bernilai ekonomi,” 
ujarnya.(Adit)

Ibu-ibu warga Kelurahan La-
rangan Utara semangat mengi-
kuti kegiatan senam  yang dilak-
sanakan setiap hari .

Kegiatan yang  dilaksanakan 
di halaman kantor Kelurahan 
Larangan Utara itu menambah 
aktivitas ibu-ibu yang juga aktif 
pada kegiatan dan program-pro-
gram lainnya, seperti kegiatan di 
Posyandu dan PKK.

“Memanfaatkan lahan yang 
cukup luas di halaman kantor 
Kelurahan,  ibu-ibu di sini me-
manfaatkannya untik berolahra-
ga,”  kata Melly Safitri, Sekretaris 
Kelurahan Larangan Utara.

Dikatakannya juga , ibu-ibu 
yang aktif mengikuti senam itu 

"Pemeriksaan kesehatan gigi, 
telinga, mata, berat badan serta 
tekanan darah,” kata Bidan As-
trid, salah seorang tim medis 
pada kegiatan itu.

Selain dilakukan pemerik-
saan medis, pada kesempatan 
itu juga diberikan penyuluh 
tentang kesehatan untuk men-
genalkan pola hidup sehat sejak 
usia dini.

'Juga diajarkan cara men-
jaga kesehatan gigi dengan 
mengajarkan cara menggosok 
gigi yang benar,” jelasnya lagi. 
Program ini akan dilakukan di 
sekolah-sekolah lainnnya yang 
ada di wilayah kerja Puskesmas 
Cipondoh. (Andry )

jumlah 18 RW.
"Setiap RW memberikan sum-

bangan berupa uang, material dan 
juga tenaga untuk membangun kem-
bali rumah yang terbakar terutama 
bagian atapnya," kata Yahya, Ketua 
Forum RW.

Bantuan merupakan bentuk 
kepedulian warga Kelurahan Pan-
inggilan yang semakin baik  sejak 
terbentuknya kepengurusan Forum 
Rw sehingga terjalinnya komunikasi 
dalam menyelesaikan dan  meren-

PKBM Bina Insani Akhlakul Karimah Didik 75 APS

dengan bahan baku pengganti 
yakni  bahan baku ketela atau 
singkong yang merupakan sum-
ber karbohidrat.

"Lomba ini menyajikan menu 
makanan yang lengkap yakni 
bergizi seimbang dan aman," 
ujarnya.

Lanjutnya, dalam lomba se-
lain menciptakan menu juga 

rahan Pinang, Marfuah mengatakan, semua masu-
kan dan pembinaan dari TP PKK itu sangat berman-
faat untuk perbaikan dan peningkatan pelayanan 
Posyandu di Kelurahan Pinang.

" Selain untuk peningkatan mutu pelayanan 
Posyandu juga untuk mempersiapkan kedatangan 
TP PKK Gorontalo akhir bulan September ini," 
jelasnya. (Andry)

berbeda membuat materi belajar untuk 
hari-hari pertama kembali ke bangku 
sekolah juga agak berbeda dari sekolah 
umum.

“Tim pengajar di sini memberikan juga 
materi akhlak dan budi pekerti disela-sela  
jadwal pelajaran ,” katanya lagi. (andry)

pan makanan. Oleh karenanya para 
orangtua perlu edukasi dan menge-
tahui cara dalam menyajikan sarapan 
yang mudah dan cepat.

“Pertama jangan memikirkan 
makanan sarapan pengolahannya 
besar seperti makan siang karena se-
sungguhnya sarapan itu bisa dipenuhi 
dengan pengolahan sederhana,”u-
jarnya.

Rita mencontohkan, untuk anak 
sekolah bisa disajikan menu telur di 
dadar lengkap di dalamnya terdapat 
aneka sayuran sebagai sumber protein 
dan sayuran, untuk buah-buahannya 
bisa diberikan sebuah pisang, Kemu-
dian untuk memenuhi karbohidratnya 
dapat memberikan kentang atau nasi 
secukupnya. “Jadi sangat simple mem-
buat sarapan,”ujarnya.(Adit)

sebagian besar juga aktif sebagai kader Posysndu dan 
PKK, termasuk dalam kegiatan di kewilayahan lainnya

“Ibu -ibu di sini memang aktif dalam berbagai 
kegiatan, bahkan keaktifam mereka sering menjadi 
penggerak dalam suatu program seperti pembuatan 
Kamoung tematik,” kata Melly. (Andry)

forum pesantren dapat memberikan ma-
sukan dan juga pendapat terhadap sosial 
kemasyarakatan.

" Forum Pesantren ini akan menjadi 
pemberi solusi dan juga masukan untuk 
pembangunan di sini," katanya.

Forum  itu sendiri mewakili dari Pon-
dok-Pondok Pesantren dan juga tokoh ag-
ama yang ada.  Sementara itu, keberadaan 

Forum yang untuk pertama ini 
dipimpin oleh  Herman Maulana 
Yusuf  Itu melengkapi keberadaan 
forum-forum lainnya yang lebih 
dulu terbentuk, seperti Forum RT 
dan RW, Forum Kader Posyandu 
dan Forum Amil Marbot.

"Forum ini akan melengkapi 
forum yang sudah terbentuk dan 
akan saling bersinergi," pungkas 
Budi. (Andry)

sanakan program seperti ini untuk 
membantu pemberdayaan warga 
sekitar melalui program pember-
dayaan ekonomi umat," kata Arifin.

Program yang dilaksanakan 
itu diantaranya melalui pelatihan 
usaha, pengobatan gratis dan juga 
sedekah beras dari jamaah.

Sehingga dengan adanya pro-
gram ATM Beras ini diharapkannya 
dapat bersinergi dengan program 
yang sudah ada.

Sementara itu, H. Damiati, Camat 
Larangan mengatakan, program 
ATM Beras ini gerakan bersama 
untuk membantu keluarga kurang 
mampu dan mengajak umat islam 
untuk memakmurkan Masjid. 

Pelaksanaan launching  ATM 
Beras di Kecamatan Larangan itu 
dilaksanakan secara bergantian di 
seluruh Kelurahan. "Diharapkan 
nantinya setiap DKM Masjid yang 
ada dapat menjadi bagian dari 
program ini," kata Camat.(Andry)

itu akan menjadi bagian dalam kafilah Kecamatan 
Neglasari pada pelaksanaan MTQ tingkat Kota 
Tangerang yang direncanakan akan berlangsung 
di Kecamatan Pinang.

"Para juara akan mengikuti MTQ tingkat Kota 
Tangerang," pungkas Camat. (Andry)

canakan suatu program.
"Selain meningkatkan kepedulian ses-

ama warga dalam menghadapi berbagai 
persoalan lingkungan dan social. Forun ini 
juga menjadi wadah dalam menyusun  ren-
cana kerja dalam menciptakan lingkungan 
yang yang lebih baik " papanya.

Diantara rencana kerja yang akan dilak-
sanakan bersama itu adalah penanganan 
sampah dan juga keamanan lingkungan 
bersama pengurus dan warga dari 58 RT 
yang ada di wilayah tersebut. (Andry)

Tips Menjaga Emisi Mobil 
1. Panaskan mesin kendaraan sebelum 

digunakan.
2. Lakukan Tune Up kendaraan secara 

teratur.
3. Hindari penggunaan mesin dengan pu-

taran tinggi.
4. Rutin uji emisi di bengkel dan gunakan 

penyaring knalpot

bertujuan memasyarakatkan pangan lokal pengganti beras 
dan terigu. Kedepan menu tersebut akan diproduksi dan 
diperkenalkan ke masyarakat Kecamatan Benda.

“Kedepan menu konsep lunchbox ini dapat diaplikasikan 
di berbagai kegiatan di lingkup Kecamatan Benda, sehingga 
memberikan manfaat bagi ibu-ibu PKK," kata dia.(Adit)
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Halaman Halaman

Begini Cara Kirim Foto di WhatsApp 
Agar Tak Turunkan Kualitas

Sijariemas Turunkan Angka 
Kematian Ibu dan Bayi

Pemkot Tangerang akan 
mulai menerapkan sistem 
elektronik bagi pengguna 
transportasi Bus Rapid Transit 
(BRT) atau Bus Tayo Kota Tan-
gerang.

PKM Poris Gaga Lama 
Sosialisasikan Penyakit Kusta

Rayakan Hari Jantung se-Dunia dengan Senam

KBT Tampil di Orkestra 
Tingkat Asia Tenggara

Kelurahan Margasari Cari Bibit Qori

Kelurahan Karawaci Punya Kader PHBS Cilik

Puskesmas Posir Gaga Lama 
menggelar sosialisasi penyakit 
kusta di aula kantor Kelurahan 
Poris Jaya, Kecamatan Batucep-
er, guna memberikan pemaha-
man terkait penyakit kusta mulai 
dari gejala awal dan pencegah-
an sedari dini.

Apriliani Mardiyanti, Kepala 
PKM Poris Gaga Lama menga-
takan, melalui sosialiasasi ini 
warga diberikan pengetahuan 
terkait penyakit kusta.”Bahwa 
penyakit tersebut dapat dicegah 
melalui deteksi sedari dini dan 
penanganan lebih lanjut,”ucap-
nya.

Ada pun gejala awal pen-
yakit kusta, diantaranya muncul 
bercak putih pada kulit, nyeri 
persendian, terdapat luka na-
mun tidak sakit sehingga pen-
derita sering kali tidak merasa 
terganggu.

”Kami berharap warga dapat 
bekerjasama dalam penyega-
han peyakit menular ini, den-
gan cara segera melapor ke 
puskesmas atau dokter jika ada 

Ada yang unik di Kelurahan 
Karawaci yaitu kader cilik PHBS. 
Kader cilik ini sudah lama diben-
tuk oleh Kelurahan Karawaci dan 
sudah terbentuk di setiap RW.

Lurah Karawaci Asep Darwis 
menjelaskan, jika mengadakan 
kerja bakti selalu ikut serta dan 
paling antusias disetiap kegia-
tannya. “Berapa kali kami selalu 
menampilkan kader cilik ini seti-
ap ada kunjungan ke karawaci,” 

Kemudahan Pe-
layanan dengan me-
manfaatkan teknologi 
yang diberikan Pemer-
intah Kota Tangerang 
bagi warganya mulai 
terasa manfaatnya.

Masyarakat yang 
ingin mengajukan 
permohonan pem-
buatan akta kelahiran 
sekarang bisa lewat 
aplikasi Tangerang 
L ive, bahkan j ika 
melakukan persali-
nan di Puskesmas juga 
bisa secara langsung 
dapat akta kelahiran.

Euis Nurlaila selaku 
Kepala Bidang Statis-
tik dan Pemberdayaan 
TIK memaparkan, se-
jak awal tahun 2019 

29.228 Warga Ajukan Akta Lahir Lewat Online

E-Rapor Diterapkan Untuk SD dan SMP

Budaya membaca patut ditanamkan ke 
masyarakat sejak usia dini. Itu yang dikam-
panyekan Kampung Baca di Kelurahan 
Benda RT 01, Kecamatan Benda.

Diharapkan dengan adanya kampong 
baca, masyarakat sekitar dapat mewujud-
kan kegemarannya membaca untuk mem-
bangun generasi bangsa yang lebih baik. 
Kampung Baca terus memberikan pendi-
dikan kepada kaum muda dan anak-anak 
guna menanamkan mental dan semangat 
untuk maju. Disertai dukungan seluruh 
RT di lingkungan RW 10, turut melibatkan 
masyarakat sekitar untuk mengembangkan 
Kampung Baca.

“Saya berharap kedepan dapat melihat 
anak-anak masyarakat kampung baca ini 
sudah tidak lagi disibukan dengan gadget, 
tetapi mereka sibuk dengan membaca 

Dindik Kebut Sosialisasi Penerapan E-Rapor

Kampung  Gerendeng Pulo di 
RW 09 Kelurahan Gerendeng terus 
melakukan inovasi  baru melalui 
wisata edukasi dengan membangun 
Kampung Herbal.     

Walikota Tangerang Arief 
R. Wismansyah dalam kegiatan 
Sosialisasi Pembayaran Non 
Tunai BRT Trans Kota Tangerang 
dihadapan warga Karawaci 
menuturkan, program cashless 
yang akan diperuntukkan bagi 
kendaraan BRT sebagai langkah 
mempermudah dalam mem-
berikan kenyamanan kepada 
penumpang.

"Ini sebagai bentuk layanan 
kami kepada masyarakat agar 
lebih, aman, nyaman dan teratur.
Tapi ini masih sosialisasi dulu, 
dan nanti teknisnya seperti apa 
akan dilakukan Dishub," sing-
katnya.

jelasnya.
Kader PHBS cilik ini mem-

punyai yel-yel yang dijadikan 
lagu untuk menyambut tamu 
kunjungan. Sebanyak 120 orang 
terbentuk dalam kader PHBS 
cilik ini. “Alhamdulillah saat 
ini merekalah yang mengin-
gatkan warga lingkungannya 
masing-masing untuk menjaga 
kebersihan,” tambah Lurah Kar-
awaci.(ukon)

Komunitas Biola Tangerang (KBT) tampil dalam perhelatan 
orkestra terbesar se-Asia Tenggara, yakni Indonesia Orchestra dan 
Ensemble Festival (IOEF) 2019 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta.

Indah, salah satu anggota KBI mengatakan, kesemparan tampil 
di festival orkestra terbesar se-Asia tenggara merupakan suatu 
kebanggaan bagi KBT.”Bagaiman tidak, kita dapat tampil sejajar 
dengan berbagai musisi mulai dari luar daerah sampai luar negeri 
seperti Solo, Bandung, Thailand dan Singapura,”ucapnya.

Dalam festival IEOF 2019 tersebut sebanyak 27 anggota KBI 
tampil memukau dengan membawakan musik daerah yang me-
madukan instrumental biola dan keroncong. (ukon)

Dinas Pendidikan Kota Tan-
gerang terus melakukan sosial-
isasi jelang penerapan E-Rapor 
pada tahun ajaran 2019/2020. 
Kepala Dinas Pendidikan, Masyati 
Yulia menuturkan, pihaknya saat 
ini sedang gencar menyasar 
guru-guru SD agar paham cara 
mengisi E-Rapor.

“Sesuai keputusan bersama 
bahwa tahun ini SD dan SMP 

Mencari bibit-bibit yang potensial 
di ajang MTQ, Kelurahaan Margasari 
gelar STQ tingkat Kelurahan. Sebanyak 
12 cabang yang diperlombakan dalam 
kegiatan tersebut.

Babay Saputra, Ketua Panitia men-
gatakan, masyarakat Margasari dalam 
acara tersebut sangat antusias sekali. 
“Antusiasnya warga bisa lihat dari 
peserta yang berjumlah 213 orang 
untuk mengikuti 12 cabang yang di-
lombakan,” tuturnya.

Peserta STQ tersebut diikuti mulai 
dari umur PAUD sampai dengan yang 
paling tua usia 40 tahun. “ Ini adalah 

Bayar Bus Tayo Bakal Cashless

Menurut Walikota, program 
cashless juga upaya men-
dorong masyarakat untuk be-
ralih dari kendaraan pribadi ke 
kendaraan umum. "Kalau lebih 

Sekarang jika ingin mengirimkan foto bukanlah hal yang 
sulit, karena kamu tidak memerlukan ap- l ikasi 
pihak ketiga untuk melakukannya.

Melalui aplikasi pesan singkat, 
seperti WhatsApp, kamu dapat 
mengirimkan foto sembari 
melanjutkan obrolan dengan 
lawan bicara.

Namun seringkali foto yang 
dikirimkan harus melalui tahap 
kompres terlebih dahulu. Dalam 
artian foto tersebut akan menurun 
kualitasnya.

Maka dari itu, ada beberapa langkah 
yang dapat diikuti agar foto yang dikirimkan via WhatsApp 
tidak menurun kualitasnya. Berikut ini caranya

yang mengalami gejala tersebut untuk 
langsung dilakukan penanganan secara 
intensif,”katanya. (ukon)

cara kami untuk mencari pontesi warga dan setiap 
tahunnya bermunculan bibit-bibit baru dalam STQ 
ini,” tambah Lurah Margasari, Kosim.(ukon)

KAMPUNG BACA BENDA 
SIAPKAN GENERASI MAJU 

Rencana Pemerintah Kota 
Tangerang untuk mempermu-
dah guru dalam melakukan 
isian rapor dan juga orangtua 
dalam mengawasi anak didik, 
penerapan E-Rapor juga akan 
dilakukan untuk siswa Sekolah 
Dasar (SD) negeri.

Adhi Zulkifli, Kepala Bidang 
Pengembangan E-Government 
Diskominfo Kota Tangerang me-
nuturkan, saat ini perangkat dan 
juga aplikasi E-Rapor bagi siswa 
SD dalam tahap penyelesaian.

“Mudah-mudahan akhir ta-
hun nanti sudah sempurna, 
jadi bisa terkoneksi dengan 
Tangerang LIVE. Namun untuk 
smester awal bisa diakses lewat 
website,” kata dia.

Adhi menambahkan, aplikasi 

Dinas Kesehatan Kota 
Tangerang terus meng-
galakkan berbagai pro-
gram untuk menurunkan 
angka kematian bayi. 
Mulai dari memaksi-
malkan aplikasi SiJariE-
mas hingga kini aplikasi 
Moms Keren yang dapat 
didownload ibu hamil di 
Kota Tangerang.

Kasie Kesehatan Kel-
uarga, Sisca Rusmawati 
mengungkapkan, ber-
kat berbagai program 
tersebut, angka kematian 
ibu dan bayi di Kota Tan-
gerang berkurang lebih 
dari 50 persen setiap 
tahunnya.

"Sejak tahun 2016 
kami terus melakukan 
berbagai upaya dan 
inovasi untuk dapat 
menurunkan angka ke-
matian ibu dan bayi, mis-
alnya saja dengan maksi-
malisasi SiJariEmas yang 
berkembang menjadi 
program Cageur Jasa 

hingga bulan Septem-
ber jumlah pemohon 
akta kelahiran lewat 
Tangerang LIVE men-
capai 29.228 orang.

“Dibandingkan ta-
hun lalu pada tahun ini 
angkanya meningkat 
tajam. Hal tersebut 
disebabkan intensnya 
pemerintah melaku-
kan sosialisasi disetiap 
kegiatan,” terangnya.

Ia berharap, agar 
pemerintah tingkat 
kelurahan agar terus 
melakukan sosialisasi 
tentang banyaknya 
manfaat dari aplikasi 
Tangerang LIVE. “Bu-
kan hanya manfaat 
pada setiap menu, 
tetapi juga bisa mem-

resmi menggunakan E-Rapor, makanya 
kami terus melakukan pembinaan agar guru 
mendapatkan informasi yang segar,” terang 
dia.

Yanti Suryanti, Kepala SDN Pasar Baru 1 
berharap agar pembinaan dan pelatihan tata 
cara pengisian E-Rapor dapat dilaksanakan 
secara kontinyu.

“Jadi guru bisa betul-betul paham cara 
mengisi dan apa saja jenis isian dalam 
E-Rapor,” tandasnya. (Panji)

Dalam rangka memperingati 
Hari Jantung se-Dunia, warga 
Kota Tangerang turut berpartisi-
pasi dalam acara yang diadakan 
Yayasan Jantung Indonesia den-
gan mengikuti Senam Jantung 
Sehat di Tugu Adipura.

Acara yang diikuti oleh el-
emen masyarakat ini memiliki 

tema “Share The Power”, Jan-
tung Sehat Tangerang Sehat.

Ketua yayasan Jantung In-
donesia dr Heny mengatakan, 
kegiatan ini selain untuk me-
masyarakatkan olah raga atau 
mengolahragakan masyarakat, 
juga senam jantung sehat paling 
simple dan semua masyarakat 

bisa ikut, apalagi ada senam 
jantung sehat seri tiga, dan 
juga lompat tali jantung sehat 
anak. “Selain senam kita juga 
memberikan penyuluhan ten-
tang bahaya penyakit jantung 
sebagai pembunuh nomor 1 
di dunia,” katanya. (ukon)

buku,” ujar Abdurrohman, Ketua Pembina Kampung 
Baca.

Lurah Benda, Thoat Maulana sangat mendukung 
pewujudan gagasan Abdurrohman yang mengede-
pankan pendidikan. Kampung Baca, menanamkan 
mentalitas, membentuk manusia yang mampu 
berdaya saing. “Dengan adanya kampung tematik 
dan Kampungng Baca di lingkungan RT 01 / 10, 
diharapkan dapat menyebar ke wilayah lain. Insya 
Allah, bisa diikuti oleh para RT dan RW di seluruh 
Kelurahan Benda,” ujar Thoat Maulana. (ukon)

mudah, rapi, dan tertib otomatis 
masyarakat akan beralih dan 
dampak lebih jauhnya men-
gurangi kemacetan," tutupnya. 
(Panji)

E-Rapor yang dibuat akan sesuai dengan aplikasi 
yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.

“Bahkan E-Rapor yang digunakan untuk siswa 
SMP menggunakan aplikasi dari Kemendikbud,” 
tukasnya. (Panji)

peroleh informasi ter-
baru dari pemerintah,” 
tutupnya. (Panji)

Berikut Angka Penurunan Angka 
Kematian Ibu dan Bayi di Kota 
Tangerang:

Angka Kematian Ibu:
•	 Tahun 2016: 19 Kejadian
•	 Tahun 2017: 8 Kejadian
•	 Tahun 2018: 6 kejadian
•	 Tahun 2019: 3 per Agustus 

2019

Angka Kematian Bayi:
•	 Tahun 2016: 83 kejadian
•	 Tahun 2017: 42 kejadian
•	 Tahun 2018: 20 kejadian
•	 Tahun 2019: 10 kejadian per 

Agustus 2019

dan Babar Bahagia dan maksimalisasi 
kader-kader di seluruh Puskesmas," ujar 
Sisca.

Upaya tersebut pun, lanjut Sisca, 
membuahkan hasil hingga angka ke-
matian ibu dan bayi di Kota Tangerang 
terus menurun.

"Program SiJariEmas tersebut kan 
memang berisi data-data ibu hamil dan 
bayi, dengan aplikasi tersebut juga bisa 
terintegrasi dengan kader-kader di Pusk-
esmas," jelasnya. (Panji)

1. Pilih ikon klip ker-
tas atau opsi 'at-
tachment' yang 
berada di bagian 
kanan bawah la-
yar.

2. Pilih menu 'Docu-
ment'.

3. T e k a n  m e n u 
' B ro w s e  o t h e r 
docs...'

4. Pilih foto yang 
akan dikirim.

Dengan cara ini, foto yang 
dikirim tidak akan turun 
kualitasnya. (Panji)
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Ikan Hias Berkualitas Ekspor

Kontes Nasional Diikuti 500 Ekor Cupang

Sukses Membangun Koperasi

Kampung Pesona yang Tertata

layak dikunjungi investasi8 5
Halaman Halaman

Ikan hias hasil budidaya warga Kota 
Tangerang ternyata sangat diminati pasar. 
Tak hanya dalam negeri tapi juga pasar 
luar negeri, karena punya kualitas ekspor. 

Warna ikan yang eksotis dan me-
munculkan efek cahaya, jadi daya tarik 
tersendiri. Begitu kata Wina Listiana, 
Kasi Produksi Perikanan, Peternakan dan 
Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan 
Pangan Kota Tangerang. 

Terdata, sejumlah negara yang menja-
di tujuan ekspor ikan hias Kota Tangerang 
yaitu, Singapura, Malaysia, Thailand, 

Diberlakukannya sistem online 
untuk semua jenis perizinan di Pemkot 
Tangerang, mengharuskan pemohon 
melek teknologi. Kendalanya, banyak 
pemohon yang gagap. Sehingga pros-
esnya masih harus dibantu pegawai 
DPMPTSP. 

Inilah yang menjadi tugas se-
hari-hari Pardi di customer service  
mal pelayanan publik. Pria ramah ini 
bertugas melayani pemohon yang 
terkendala pada sistem online. 

Dengan telaten dirinya selalu ra-
mah melayani. Tak hanya menjawab 
setiap pertanyaan pemohon, tapi ia 
juga tak sungkan membimbing di de-
pan komputer saat proses pengisian 

55 Calon Duta Pariwisata GenPI Segera Bergabung

Di Kota Tangerang ini 
banyak kampung yang 
bisa dieksplore. Selain 
yang sudah eksis seper-
ti Kampung Bekelir dan 
Kampung Markisa, masih 
banyak lagi kampung- 
kampung lain.

Salah satunya Kam-
pung Pesona  yang be-
rada di RW 06, Buaran 
Kelapa Indah, Kecamatan 
Tangerang. Mengusung 
konsep perilaku sosial 
terencana, kampung 
yang diketuai oleh RW 
Sudirman ini benar-benar 
rapi dan tertata. Penataan 
yang terencana mulai dari 
sarana lingkungan, peda-
gang, area penghijauan, 
Posyandu, musala serta 
kegiatan-kegiatan warga.     

Sekilas kampung ini 
memang tak terlihat men-
colok karena dikelilingi 
perumahan elit Modern-
land. Namun, yang mau 
berkunjung ke sini bisa 

masuk dari gang depan dekat bank bjb atau 
Sate Jogja.

Di depan gang ada gapura bertuliskan Kam-
pung Pesona. Saat menyusuri gang, pengunjung 
disambut berbagai aneka jajanan khas Kam-
pung Pesona. Bagi yang berkantor di kawasan 
bisnis Modernland, kampung ini jadi surganya 
kuliner. Maka tak heran jika saat jam makan siang 
selalu ramai dipadati pengunjung. (majid)     

Dinas Koperasi dan UKM 
Kota Tangerang menggelar 
Forum Group Diskusi (FGD). 
Kali ini yang didiskusikan 
soal peraturan mengenai 
perkoperasian.

TINGKATKAN PEMAHAMAN 
PERATURAN KOPERASI

Kerja keras warga RW 01 Kelurah-
an Cipondoh Indah, menata lingkun-
gan akhirnya berbuah manis. Beraw-
al dari kegelisahan melihat lahan 
kosong yang tak terberfungsi, warga 
mendirikan saung di lahan tersebut. 
Terbentuklah Kampung Saung yang 
akhirnya menjadi kampung wisata.

Awalnya saung itu hanya untuk 
tempat rapat membahas berbagai 

Menggaungkan ikan hias Kota Tan-
gerang, Dinas Ketahanan Pangan meng-
gelar kontes nasional Ikan Cupang.

Bekerjasama dengan Asosiasi Ikan Hias 
(Asista), kontes akan diikuti ratusan ikan 
cupang dari berbagai wilayah di Indonesia. 

"Sudah ada 500 ekor ikan cupang yang 
akan ikut kontes nanti di acara kita," kata 
Wina Listiana, Kasi Produksi Perikanan, 
Peternakan dan Kesehatan Hewan. Daer-
ah yang ikut serta selain Jabodetabek 
juga dari Surabaya, Yogya, Semarang dan 
Makassar. 

Ia berharap melalui event ini dapat 
menumbuhkan minat masyarakat terhadap  
ikan hias. Selain itu, turut mempromosikan 
ikan hasil budidaya warga Kota Tangerang 
ke pasar nasional dan internasional.

Bendungan Pintu Air Sepuluh Lambangkan Kokohnya Tangerang

Demi berjalannya roda organisasi dan 
regenerasi kepengurusan, GenPI Kota 
Tangerang membuka rekruitmen an-
ggota baru.

Korry El Yana selaku ketua 
GenPI Kota Tangerang menga-
ku ada 55 calon anggota baru 
yang segera bergabung.

"Minggu lalu ada 30 orang 
yang sudah bergabung dan 
langsung mengikuti serang-
kaian rekruitmen," jelas Korry.

"Para peserta harus mengikuti 
beberapa kelas materi, diantaranya 

Salah satu diskusi yang mengemuka 
dalam Forum Group Diskusi (FGD) yaitu 
diterapkannya PP No. 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terinterigrasi Secara Elektronik.

Menurut Sekretaris Deputi Bidang 
Kelembagaan Kemenkop Ahmad Zabadi, 
kehadiran PP tersebut mengharuskan 
badan hukum dan perizinan koperasi 
simpan pinjam prosesnya melalui online 
single submission (OSS).

“Dasar hukumnya PP Nomor 24 tahun 
2018. Perizinan di sektor koperasi dan 
UKM dilakukan melakui OSS,” kata Zabadi. 

Caranya, kata Zubaidi, bagi koperasi 

Acara yang dihelat di Ge-
dung Cisadane menghad-
irkan sejumlah narasumber 
dari Kementerian Koperasi 
yaitu, Ahmad Zabadi yang me-
maparkan soal proses badan 
hukum koperasi dan perizinan 
simpan pinjam. Pembicara 
kedua Trias Sujatmiko yang 
membahas Permen Hukum 
dan HAM no 14 tahun 2009. 
Selain dari Kementerian juga 
hadir akademisi yaitu Prijam-
bodo, Salekan, dan Soebroto 
Hadisoegondo.

Kepala Bidang Koperasi 
Abdul Kholil mengatakan, pe-

Kreativitas Kampung Saung  Menggeliat

Bendungan pasar baru di bangun 
pada tahun 1927 dan selesai diresmi-
kan tahun 1930. Bendungan ini awalnya 
bernama Bendungan Sangego kemu-
dian berubah menjadi Bendungan 
Pintu Air Sepuluh atau Bendungan 
Pasar Baru.

Bangunannya terdapat 10 pintu air 

dari besi dan 11 tiang penopangnya. 
Makna sejarah dalam pembangunan-
nya yakni kekokohan budaya dalam 
menahan terpaan masuknya budaya 
barat dari berbagai sisi.

Sumangku selaku Kepala Bidang 
Kebudayaan Kota Tangerang menam-
bahkan, selain itu Bendungan Pintu Air 

Mengisi akhir pekan di Tan-
gerang enaknya kulineran. Nah, 
bagi yang sudah punya rencana 
mau hunting makanan, event yang 
satu ini boleh  masuk list kunjungan 
anda. Yaitu Rame-rame Jajan Kuliner 
(RJK) Tangcity Mall.

Mengusung tema ‘rindu rasa 
lama’ di event ini bakal hadir 50 
tenant kuliner dari berbagai daerah 
yang siap memanjakan lidah. Acara-
nya sendiri akan dimulai pada Sabtu 
(21/9), pukul 15.30 WIB di area out-
door pelataran parkir perintis.           

Selain dapat mencicipi aneka 
sajian lezat, pengunjung juga dapat 
merasakan pengalaman serunya 
wahana permainan pasar malam 

Sepuluh juga sering dilambangkan 
sebagai simbol kekuatan dan ketah-
anan.

“Kemegahan bendungan ini 
dapat menahan kencangnya arus 
sungai dan menahannya, sehingga 
daerah pesisir tidak tenggelam oleh 
derasnya sungai,” tukasnya. (Panji)

"Dampak dari kegiatan ini dapat 
meningkatkan ekonomi pecinta ikan hias. 
Karena setelah kontes, ikan mereka punya 
nilai jual yang tinggi," ujarnya. 

Selain itu juga, imbuh Wina, dapat 
memperomosikan wisata kota Tangerang 
dengan datangnya pengunjung dari berb-
agai daerah di Indonesia untuk mengikuti 
kontes. 

Sebagai informasi, event yang akan 
memperebutkan piala Walikota Tangerang 
ini akan dihelat pada 21-22 September di 
Tangcity Mall. Total hadiah sebesar Rp 96,5 
juta. Untuk informasi pendaftaran bisa 
langsung menghubungi agen ikan hias 
atau datang langsung ke kantor DKP di 
Gedung Cisadane, Jalan KS Tubun, Kota 
Tangerang.  (Majid)

serta FGD diikuti pengurus, pen-
gelola, dan pengawas koperasi 
se-Kota Tangerang. Menurutnya, 
regulasi perkoperasian selalu 
berkembang dinamis seperti 
masalah pendirian koperasi, izin 
operasional dan sebagainya.

data dan upload berkas. 
“Setiap hari banyak yang datang. 

Sudah tugas saya membantu pem-
ohon,” kata Pardi dengan ramahnya.

Sebenarnya menurut dia, dengan 
sistem online pengajuan izin usaha 
lebih mudah. Karena bisa dikerjakan 
di mana dan kapan saja tanpa perlu 
antre. 

Namun, kadang masih ada pemo-
hon yang belum mengerti teknisnya 
saat proses pengisian data perusa-
haan melalui website. 

“Kami siap membantu kendala 
yang dihadapi pemohon. Karena di 
sini tersedia komputer lengkap den-
gan mesin scan,” ujarnya. (majid)

Koperasi berbeda dengan perusahaan keuangan lainnya. 
Proses berdirinya berdasarkan pada prinsip, nilai, dan norma 
yang harus ditaati bersama. Anggota koperasi merupakan pemilik 
dana yang dikelola.

Oleh karena itu, koperasi harus berkembang agar semua ang-
gota dapat menikmati manfaatnya. Jika semua ini sudah terwujud, 
berarti bisa dinyatakan sukes membangun koperasi.

“Koperasi sebagai badan usaha dan badan hukum harus selalu 
melakukan self improvement. Koperasi harus menjadi besar, besar 
bersama anggota,” kata Salekan, Praktisi Koperasi pada acara FGD 
Dinas Koperasi dan UKM.  

Hanya saja mengembangkan koperasi tidak selalu berjalan 
lancar karena kurangnya strategi maupun persiapan.Untuk itu 
kata dia, koperasi harus melakukan perubahan dari mindset 
paguyuban menjadi organisasi berbadan hukum, manajemen 
modern, kegiatan yang fokus serta pengelolaan full time. (majid)

“Saya ingin para pelaku kop-
erasi berdaptasi dengan peratur-
an yang ada. Melalui FGD dihara-
pakan pemahaman mereka bisa 
bertambah,” kata Kholil.

Dikatakan, meskipun sudah 

fotografi, videografi hingga teknik 
penulisan," tambah wanita 31 
tahun itu.

Menurut mantan pewarta foto 
koran Rakyat Merdeka, masih 

ada 25 orang yang akan mengi-
kuti sesi sama agar bisa masuk 
dalam keanggotaan GenPI.

"Semakin banyak yang 
tergabung, maka akan semakin 

banyak juga postingan daerah 
yang akan kita viral kan, sehingga 

akan banyak dikunjungi wisatawan," 
tukasnya. (Panji)

Generasi Pesona Indone-
sia atau biasa disebut GenPI 
di Kota Tangerang hampir 
menginjak usia kedua ta-
hun. Korry El Yana selaku 
ketua GenPI Kota Tangerang 
memaparkan, kehadirannya 
beserta para generasi milen-
ial lainnya di kota industri ini 
memiliki misi khusus.

"Potensi kampung tem-
atik atau wisata yang telah 
dibangun oleh warga perlu 
kita dukung dan apresiasi. 

Salah satunya dengan mem-
viralkan kampung tersebut 
melalui media sosial agar dapat 
dikenal masyarakat luas, bukan 
hanya di Tangerang, tapi dikenal 
seluruh Indonesia," papar wani-
ta yang juga Dosen di UMT ini.

Wanita berhijab itu menam-
bahkan, dengan menjadi vi-
ral, secara otimatis kampung 
tersebut akan didatangi banyak 
pengunjung.

"Sehingga ekonomi mas-
yarakat bisa terangkat dengan 
membuka warung makan atau 

GENPI VIRALKAN KAMPUNG TEMATIK
penataan parkirnya 
hingga penyediaan 
cinderamata," kata dia.

Ia  menegaskan, 
l e w at  u s a h a  y a n g 
dilakukannya bersa-
ma anggota lainnya 
menunjukan hasil posi-
tif. "Tahun lalu Kam-
pung Bekelir menja-
di nomoniasi wisata 
favorit dan tahun ini 
Kampung Markissa 
menyusul," tukasnya. 
(Panji)

persoalan lingkungan. Namun, kreati-
vitas warga tak berhenti disitu. Mereka 
terus mengembangkan lingkungan 
dengan berbagai ide dan aksi nyata.

Kreativitas Kampung Saung terus 
menggeliat. Berbagai acara turut 
mengisi kampung ini seperti sosialisa-
si dan penyuluhan tingkat kelurahan 
dan kecamatan, peringatan hari besar, 
rapat RW bersama kelurahan dan se-

bagainya.
Bahkan pekan akhir kemarin jadi 

lokasi Culinary Night tingkat kota yang 
diselenggarakan Dispbudpar.  Sontak 
kampung ini mendadak ramai dikun-
jungi orang. Berbagai kreasi warga 
seperti musik akuistik, tari kreasi dan 
pencak silat ditampilkan.

“Culinary Night diselenggarakan 
di Kampung Saung sebagai apresiasi 

yang sudah terdaftar hanya mema-
sukkan nomor pengesahan akta 
pendirian di laman https// /oss.go.id. 
Sedangkan bagi koperasi baru ter-
lebih dahulu mengurus pengesahan 
akta pendirian melalui Ditjen AHU 
Kemenkumham. 

Setelah melakukan pendaftaran, 
pengisian data secara lengkap dan 
mendapatkan NPWP maka akan 
memperoleh NIB. 

“Setelah NIB, pelaku koperasi 
wajib memiliki izin usaha atau izin 
operasional berdasarkan komitmen. 
(majid)

banyak terbit peraturan yang mengatur masalah koperasi tapi 
pada praktiknya masih saja diabaikan atau salah memahami. 
Maka tak heran jika banyak koperasi yang tidak aktif.

Berdasarkan data tahun 2018, jumlah koperasi di Kota Tan-
gerang sekitar 800 lembaga. Sedangkan yang aktif hanya 416 
koperasi dan yang melakukan RAT hanya 127 koperasi.

“Jadi kita harus terus melakukan pembinaan dan memberikan 
pemahaman kepada para pelaku koperasi agar seluruh peratur-
an dilaksanakan,” katanya. (majid)

Bantu Warga Lewat Online

Hongkong, Italia dan Amerika.
 "Wah, kalau dalam negeri sih sudah 

cukup terkenal ke sejumlah daerah. Tapi 
ini sudah bisa tembus pasar mancanegara 
karena ikan  hias Kota Tangerang punya 
kualitas ekspor," kata Wina. 

 Untuk yang kualitas ekspor ada pada 
kelompok budidaya Best Ciledug dan 
AP3I Babakan, Kecamatan Tangerang.  Ia 
mengaku sudah mendatangi para pem-
budidaya ikan hias di Kota Tangerang. 
Tercatat ada sekitar 85 pembudidaya ikan 
hias.  (majid)

serta permainan ala tahun 90-an.
Menariknya di event RJK kali ini, 

pengunjung tak hanya diajak ic-
ip-icip kulineran nusantara. Karena 
bakal ada agenda yang tak kalah 
seru, yaitu Sarsapila Toast with cos-
play pandawa robot, charity dalam 
rangka kesadaran kanker pada 
anak bersama Yayasan Amarylis 
Kirana, serta pembagian kupon 
serba seribu untuk pengunjung.

Menambah keseruan acara, 
penyelenggara juga menghadir-
kan artis   Ria Ernest dan Susan, 
Lada Band dengan Ale Fungky 
dari Asian Got Talent 2019 untuk 
menghibur para pengunjung. 
(majid)

Kulineran Bernuansa Era 90-an

kepada masyarakat Cipondoh Indah yang sudah 
memfungsikan fasos fasom sebagai kampung tem-
atik. Pemerintah sangat mendukung upaya warga 
membangun lingkungan,” ujar Camat Cipondoh, 
Rizal Ridolloh.

Menurut Rizal, pembangunan Kampung Saung  
murni kreativitas warga. Maka tak heran, jika setiap 
berkunjung ke tempat ini selalu ada yang baru yang 
dikreasikan warga di sekitar saung. “Banyak sekali 
ide kreatif yang dituangkan masyarakat di kampung 
saung ini,” kagum Rizal. (majid) 

Proses Perizinan Koperasi Melalui OSS
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