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Pemerintah Kota Tangerang tidak ingin terlambat menan-
gani masalah ini. Maka itu, mewujudkan transportasi publik 
yang nyaman dan aman menjadi agenda pembangunan kota. 
Armada dan infrastrukturnya terus dibenahi dan dilengkapi 
agar masyarakat Kota Tangerang mau beralih dari kendaraan 
pribadi ke moda transportasi publik.

Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah mengatakan, 
tengah fokus merencanakan layanan moda transportasi yang 
terintegrasi dengan Bus Rapid Transit atau BRT. Keberadaan 
angkutan kota  akan ditata lagi agar tidak menimbulkan ke-

macetan.
 "Angkutan kota nantinya akan terintegrasi dengan 

BRT seh- ingga tidak ada lagi angkot yang 
berhenti sembarangan kare-

n a telah sesuai 
d e n g a n 
t r a y e k 
d a n 
head-
w a y 

yang ada," kata Walikota.
Pemkot Tangerang juga akan mengubah desain angkot. 

Desain mobil ini nantinya bergaya retro dilengkapi pendingin 
ruangan, pintu penumpang otomatis (automatic door), dan kursi 
penumpang terbuat dari kulit.

Dikatakan Walikota, Pemkot Tangerang juga tengah menso-
sialisasikan program cashless yang akan diterapkan pada armada 
BRT. Program ini  sebagai langkah mempermudah pembayaran 
kepada penumpang. "Ini sebagai bentuk layanan kami kepada 
masyarakat agar lebih aman,  nyaman dan teratur. Tapi ini masih 
tahap sosialisasi dulu," kata Walikota.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Wahyudi Iskan-
dar mengatakan, Dishub sedang mensosialisasikan penerapan 
pembayaran non tunai untuk dua jalur BRT.

“Pembayarannya bisa pakai GoPay, Dana, Ovo dan pemba-
yaran digital lainnya. Kami bekerjasama dengan BJB, jadi nanti 
bentuknya single barcode tapi bisa dipakai untuk semua jenis 
pembayaran termasuk bisa pakai e-money juga,” katanya. 
(Fajrin)

Tak dipungkiri bahwa persoalan kemacetan tengah dihadapi kota-kota besar di Indonesia, 
termasuk Kota Tangerang. Apalagi sebagai daerah penyangga Ibu Kota Jakarta, volume kendaraan 
serta mobilitas barang dan orang di kota ini cukup padat.

INTEGRASIKAN LAYANAN 
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Setiap orang beriman pasti 
mendambakan ingin mengun-
jungi Mekkah, baik itu melalui 
ibadah Umroh maupun iba-
dah Haji. Mengapa demikian, 
karena kota Mekkah mer-
upakan kota suci yang Alloh 
memberikan kelebihan.

Sebagaimana firman Alloh 
SWT dalam Al-Qur’an yang 
artinya; ‘’Sesungguhnya ru-
mah yang pertama diletakkan 
itu menjadi qiblat bagi semua 
manusia, ialah yang di Bakkah 
(Makkah) yang berkat dan 
menjadi petunjuk bagi seisi 
alam’’. Didalamnya bukti-bukti 

yang nyata, yaitu makom nabi 
Ibrahim AS, dan siapa yang ma-
suk kedalam rumah itu aman.

Dalam hubungan ini Rosu-
lulloh SAW permah bersabda 
yang artinya; Demi Alloh, en-
kau sebaik-baiknya bumi Alloh, 
dan sangat tercinta padamu, 
dan andaikan aku tidak diusir 
dari padamu, tidaklah akan 
aku keluar dari padamu. Begitu 
luar bisanya Rosululloh menya-
takan hal seperti itu. 

Selain itu, bahwa tiap ke-
baikan yang dilakukan di kota 
Mekkah berlipat ganda seratus 
ribu kali lebih dari lain-lain 

tempat. Maka siapa yang sholat 
satu kali mendapat seratus ribu 
kali, dan siapa puasa sehari 
dicatat untuknya sama den-
gan puasa seratus ribu hari, 
dan sedekah sedirham  citatat 
untuknya seratus ribu dirham, 
dan menghatamkan Al-Qur’an 
satu kali sama dengan meng-
hatamkan seratus ribu kali dan 
bertasbihlah didalamnya satu 
kali dicatat untuknya sama 
dengan seratus ribu kali tasbih.

Selain itu, siapa yang sho-
lat sunat di belakang maqom 
Ibrohim diampunkan semua 
dosanya yang telah lalu dan 
diberi kebaikan atau hasanat 
sebanyak orang-orang yang 

sholat dibelakang maqom itu 
dan diamankan oleh Alloh 
pada hari kiamat dari rasa ke-
takutan, dan Alloh perintahkan 
malaikat Jibril, Mikail dan lain-
lain untuk membacakan istgfar 
hingga hari kiamat.

Juga kelebihan lain bahwa 
melihat Ka’bah itu sebagai iba-
dah, dan siapa saja yang meli-
hat ke Ka’bah karena perasaan 
iman dan ikhlas, maka diam-
punkan dosanya yang telah 
lalu dan yang akan datang, dan 
dikumpulkan di Padang Mahs-
yar dari golongan orang-orang 
yang amar.

Juga diterangkan bahwa, 
tidak ada di atas bumi suatu 
tempat yang mengadung tem-
pat mustajab berdo’a ….. yaitu, 

berdo’a di dalam Ka’bah, 
berdo’a di hajar Aswad, di 
rukun Yaman, di bawah pan-
caran di hijr Ismail, di Mult-
azan, dibelakang maqom 
Ibrahim, di dekat sumur 
Zam-zam, di atas bukit Sofa, 
di aras bukit Marwah.

M a s i h  b a n y a k  l a h g i 
kelebihan-kelebihan kota 
Mekkah, oleh karena itu 
dengan melihat kelebihan 
kota Mekkah, maka ongkos 
haji atau umroh jadi mu-
rah, kalau kita memperoleh 
kelebihan itu.

Mudah-mudahan Alloh 
taqdirkan kita beserta kelu-
arga kita agar bisa datang 
ke kota Mekkah dan Madinah 
dalam rangka ibadah.*** 

KELEBIHAN KOTA MEKAH

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

BLK Larangan Luluskan Peserta Pelatihan

IPM Diminta Jadi Wadah Pelajar Berkemajuan

Sepanjang tahun 2019 ini, Balai 
Latihan Kerja (BLK) Kecamatan 
Larangan telah memberikan pela-
tihan menjahit sebanyak 4 angka-
tan. Setiap angkatan, dikatakan 
Karmawan, Koordinator BLK Ke-
camatan Larangan diikuti peserta 
sebanyak 20 orang.

“Jadi sepanjang tahun 2019 
ini BLK Kecamatan Larangan telah 
meluluskan sebanyak 80 orang 
peserta pelatihan menjahit. Tera-
khir pada tanggal 19 September 
kemarin,” katanya.

Antusias warga , khususnya 
remaja putri untuk mengikuti pela-
tihan menjahit yang diadakan oleh 
Disnaker melalui BLK juga sangat 
tinggi. Sebab dari 4 angkatan 
yang telah diselenggarakan selalu 
diikuti peserta sesuai kuota yang 

Serap Aspirasi Unjuk Rasa Wartawan

Balai Latihan Kerja Harus Dioptimalkan

Dewan Mulai Bahas Rancangan APBD Tahun 2020

Maksimalkan Program Pemerataan Ekonomi

Dorong Peningkatan Infrastruktur

FRAKSI PKS USULKAN BANGUN DUA RSUD

Wakil Wali Kota Tangerang 
Sachrudin didampingi Rektor 
Universitas Muhammadiyah Kota 
Tangerang Ahmad Amarulloh, 
hadir dalam acara pelantikan 
pimpinan daerah Ikatan Pela-
jar Muhammadiyah (IPM) Kota 
Tangerang Periode 2018-2020, 
Minggu (29/9).

Dalam kesempatannya, 
Sachrudin berharap pengurus 
IPM yang baru saja dilantik dapat 
menjalankan roda organisasi 
sesuai dengan ketentuan dan 
visi-misinya.

“IPM ini adalah organisasi 
yang terstruktur, jelas orang-oran-
gnya, maka tunjukkan bahwa visi 
misinya pun sejalan untuk ke-
majuan Kota Tangerang dengan 

Setelah melalui  tahapan penyam-
paian nota pengantar oleh Walikota Tan-
gerang,dilanjutkan dengan Pemandangan 
fraksi dan jawaban atas pandangan fraksi, 
Rancangan APBD (R-APBD) tahun 2020 
dibahas bersama DPRD dengan Pemkot 
Tangerang.

Wakil Ketua DPRD H.Turidi Susanto men-
gatakan, DPRD telah membentuk panitia 
khusus (Pansus) yang terdiri dari perwakilan 
fraksi di DPRD sebanyak 25 anggota. Pansus 
bersama Pemkot membahas anggaran dan 
program kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh Pemkot pada tahun 2020 mendatang.

“Usulan kegiatan akan dikaji secara detail 
oleh Pansus, Kegiatan apa saja yang sesuai 
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Minuman Berbahan Pakcoy Kreasi KWT Mawar Berseri

Warga Neglasari Difasilitasi MCK Komunal

Salah satu poin yang 
menjadi perhatian Fraksi 
Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) pelayanan dan ke-
butuhan dasar kesehatan 
masyarakat.

Kelompok Wanita Tani 
(KWT) Mawar Berseri man-
faatkan hasil panen menjadi 
produk bernilai ekonomis, 
yaitu membuat minum segar 
berbahan dasar pakcoy den-
gan berbagi varian rasa. Tem-
patnya di RW 04 kelurahan Ba-
bakan, Kecamatan Tangerang.

Ketua KWT Mawar Berseri, 
Lilik Utami, mengatakan pe-
manfaatan sayuran hidroponik 
sebagai bahan dasar minuman 
merupakan inovasi yang coba 
dikembangkan.” Kita men-

golah hasil 
panen yai-
tu pakcoy 
m e n j a d i 

bersinergi bersama kami,” ungkapnya.
Sinergitas tersebut, lanjut Sachrudin, dapat 

diimplementasikan lewat berbagai kegiatan, 
utamanya dalam peningkatan pendidikan 
karakter di kalangan pelajar.

“Jadi teruslah bangun kekompakan bersa-
ma-sama, agar seluruh pelajarmuhammadiyah 
menjadi pelajar yang memiliki tekad kuat untuk 
membawakemajuan tak hanya bagi organisasi 
namun juga masyarakat Kota Tangerang,” tan-
dasnya. (Panji)

Camat Neglasari Ubaidillah Ansar 
mengatakan, tidak sedikit warga yang 
mencuci pakaian di sungai. Bukan hanya 
pakaian sendiri dan keluarganya, mereka 
mencucikan baju orang lain di sungai untuk 
mengefisiensikan pengeluaran.

“Mereka memilih mencuci di sungai 
karena airnya gratis dan tidak harus menge-
luarkan biaya ,” kata dia.

Saat ini, ada dua MCK Komunal diban-
gun di RT 01/03 yang berada di simpang 
7 Kelurahan Mekarsari. pembangunan 

Fraksi Gerindra DPRD memberikan 
masukan kepada Pemkot Tangerang dalam 
pelaksanaan program pembangunan di 
tahun 2020. Salah satunya terkait pening-
katan dan penambahan infrastruktur.

Juru bicara Partai Gerindra H. Junadi 
mengatakan, dalam pandangan umum 
fraksi atas penyampaian R-APBD tahun 
2020,  mendorong agar ada peningkatan 
infrastruktur di antaranya jalan lingkungan, 
drainase pada setiap wilayah Kecamatan 
dan Kelurahan,  serta mengoptimalkan 
lahan Fasos-Fasum untuk kepentingan 
yang lebih baik.

“Kemudian perlunya pembangunan 
jalan alternatif yang bertujuan mencegah 
kemacetan juga meneruskan pembangu-
nan jalan yang terhenti,” ujarnya.

Lanjutnya, Pemkot juga diimbau untuk 
melakukan penambahan rambu-rambu 
lalu lintas serta perbaikan dan penam-

minuman segar yang ditambah dengan cream, 
susu dan beberapa macam buah,”ucapnya.

Adapun pun varian rasa yang ditawarkan seperti 
pakcoy nanas (PANAS), pakcoy tape (PAPE) dan 
pakcoy nanas kedongdong (PANASDONG).

“ Selain pakcoy, kami juga memiliki produk hasil 
pengolah bercocok tanam lainya seperti, minuman 
instan berbahan jahe merah dan sambal pecel ber-
bahan kayang tanah, ”tambahnya. (ukon)
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MCK Komunal itu merupakan hasil kerjasama 
dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Tirta Benteng

“Saat ini masih tahap pengerjaan, saat sudah 
selesai dibangun menjadi solusi warga agar 
tidak lagi mencuci di sungai,” tuturnya.

Lanjutnya, wilayah Kecamatan Neglasari 
butuh sekitar lima MCK Komunal agar tidak ada 
lagi warga yang mencuci di sungai. Untuk di 
Kelurahan Mekarsari dua, Selapajang dua, dan 
Kelurahan Neglasari satu.(Adit)

Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) Ko-
munal dibangun di wilayah Kecamatan 
Neglasari. Upaya itu dalam rangka 
memastikan warga tidak lagi mencuci 
baju di aliran sungai Cisadane,  sebab 
berdampak pada kesehatan.

Juru bicara Fraksi 
PKS, Edi Suhendi men-
gatakan, hakikat APBD 
adalah untuk mening-
katkan pelayanan dan 
kesejahteraan rakyat, 
atas dasar itulah man-
ifestasi dari komitmen 
untuk meningkatkan 
pelayanan dan kese-
jahteraan rakyat. Pihak-
nya mendorong Pemkot 
Tangerang memanfaat-
kan secara optimal atas 
semua pendapatan 
dan penerimaan untuk 
program prioritas yang 
vital untuk kepentingan 
langsung masyarakat.

Dalam R-APBD ta-
hun 2020 Fraksi PKS 
mengusulkan kepada 
Pemkot untuk men-

Prawoto

ganggarkan pembangunan dua 
RSUD khususnya di wilayah barat 
dan Timur. Upaya itu bertujuan 
mengcover akses kesehatan di dua 
wilayah tersebut.

“Selain itu juga adanya upaya 
yang besar dan sungguh-sung-
guh untuk  meningkatkan Puskes-
mas menjadi Puskesmas Paripur-
na 24 jam yang memiliki fasilitas 
kamar rawat inap,” ujarnya.

Diketahui anggaran kesehatan 
dalam R-APBD tahun 2020 Pem-

Jurnalis di Kota Tangerang 
menggelar aksi unjuk rasa me-
minta DPR RI dan pemerintah 
membatalkan RKUHP yang 
dinilai mengkebiri kebebasan 
pers sekaligus meminta pihak 
kepolisian mengusut tun-
tas kekerasan oknum aparat 
terhadap beberapa jurnalis 
saat meliput aksi unjuk rasa 
mahasiswa.

Dalam unjuk rasa yang 
digelar di Puspemkot Tan-
gerang pada Kamis (26/9), 
sejumlah wartawan ditemui 
Anggota DPRD Andri Per-
mana, Anggota Komisi I itu 
menampung aspirasi  dari 
para insan pers.

dengan empat prioritas pembangu-
nan dan perlu dilaksanakan di tahun 
2020,” ujar dia.

“Upaya tersebut dalam rangka 
mengoptimalkan APBD untuk pen-
ingkatan kesejahteraan, pelayanan 
kepada masyarakat,” sambungnya.

Sebelumnya, Walikota Tan-
gerang Arief R.Wismansyah men-
yampaikan penyusunan Rancangan 
APBD tahun 2020 dilakukan sesuai 
prioritas pembangunan Kota Tan-
gerang, Terdapat empat fokus yang 
akan dilaksanakan tersebar diberb-
agai Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD).(Adit)

bahan titik-titik Penerangan Jalan 
Umum (PJU). Upaya itu untuk 
mencegah kemacetan dan ke-
celakaan di jalan.

“Selain itu kami berharap agar 
fasilitas parkir tepi jalan dapat 
di kelola dengan baik sehingga 
menjadi salah satu Pendapatan 
Asli Daerah (PAD),”tutupnya.(Adit)

kot menganggarkan fungsi kes-
ehatan sebesar Rp 613,83 miliar 
Atau 12,79 persen yang terdiri 
dari belanja tidak langsung 
sebesar Rp 228,66 miliar dan 
belanja langsung sebesar Rp 
385,17 miliar. Jumlah tersebut 
telah sesuai dengan amanat pas-
al 171 ayat 2 Undang-undang 
nomor 36 tahun 2009 tentang 
kesehatan sekurang-kurangnya 
sebesar 10 persen.(Adit)

Pemerintah menargetkan pengentasan ke-
miskinan di kota Tangerang sebesar 4,26 persen 
pada tahun 2020. Upaya itu dapat dilakukan 
dengan memaksimalkan program di OPD agar 
sesuai target dan tepat sasaran.

Juru bicara fraksi PDI-Perjuangan Sumarti 
mengatakan, model pertumbuhan ekonomi ma-
sih menjadi paradigma dalam strategi mengu-
rangi kemiskinan. Padahal persoalan kemiskinan 
di perkotaan adalah tingginya ketimpangan 
kepemilikan aset ekonomi.

“Oleh sebab itu PDI-P mendorong agar 
Pemkot fokus dalam mewujudkan pemerataan 
ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan 
program di OPD terkait agar tepat sasaran. Kami 
berkepentingan untuk memastikan pemerataan 
ekonomi terwujud dalam penggunaan APBD 
2020,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya mendorong agar pe-
merintah lebih cepat dalam mengkoordinasikan 
program antara OPD. Menurutnya perlu adan-

Andri menuturkan, bahwa tugas jurnalisme telah 
diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya tak 
boleh ada hak-hak wartawan yang dikebiri. Menurut-
nya terkait RKUHP telah direspon oleh Presiden 
dengan adanya penundaan pengesahaan empat 
RUU termasuk didalamnya RUU KUHP.

“Untuk menyampaikan aspirasi rekan jurnalis, 
karena ini terkait Komisi 1 akan ada pembahasan di 
Internal, begitu juga di Fraksi akan disampaikan ke 
pusat, aspirasi ini menjadi masukan seperti di berb-
agai daerah lain di Indonesia,” ujarnya.(Adit)

Ketua Fraksi NasDem-PSI, 
Prawoto meminta Pemkot 
meningkatkan Sumber Daya 
Masyarakat (SDM) melalui sa-
rana dan kegiatan pelatihan di 
Balai Latihan Kerja (BLK).

Menurut politisi Nasdem ini, 
melalui anggaran yang telah 
dialokasikan, Pemkot dapat 
mengoptimalkan gedung Balai 
Latihan Kerja (BLK) yang telah 
tersedia di Kecamatan. Dan bagi 
kecamatan yang belum tersedia 
gedung BLK agar Pemerintah 
Kota Tangerang segera men-
galokasikan pembangunannya.

"Menurut kami BLK itu pent-

ing, karena dalam dunia kerja 
itu wajib adanya sertifikasi 
karena untuk memenuhi per-
syaratan kerja di perusahaan. 
Dan kami mohon hal ini men-
jadi perhatian," ujarnya.

Diketahui peningkatan 
kualitas SDM yang berdaya 
saing menjadi salah satu dari 
empat prioritas pembangunan 
Pemkot Tangerang di tahun 
2020 mendatang. Urusan 
ketenagakerjaan termasuk 
salah satu dari 15 urusan wajib 
non pelayanan dasar dengan 
rancangan anggaran sebesar 
Rp 11,47 miliar.(Adit)

tersedia yaitu sebanyak 20 orang.
Usai mengikuti pelatihan selama 

2 bulan itu, peserta dinyatakan telah 
memiliki kemampuan dasar men-
jahit. Diharapkan setelah memliki 
kemampuan dasar, peserta dapat 
mengembangkan kemampuan dan 
keterampilannya dalam menjahit.

“Diharapkan para peserta ini bisa 
bekerja di garmen atau paling tidak 
membuka usaha sendiri,” ujaranya.

Selain mengadakan pelatihan 
menjahit dan Las  BLK Kecamatan 
Larangan juga memberikan kes-
empatan kepada pemuda untuk 
mengikuti pelatihan Tekhnik Mesin 
Pendingin yang baru saja dimulai 
dan dibuka langsung oleh Kepala 
Dinas Ketenagakerjaan, Rakhman-
syah. (Andry)

ya leading sector program, agar 
tidak terjadi duplikasi program 
pengentasan kemiskinan di lebih 
satu instansi,Dengan demikian 
terukur kualitas manfaat dan target 
program.

“Contohnya saja antara Dinas 
UKM dengan Dinsos masing-mas-
ing memiliki program pembinaan 
masyarakat,” ujarnya.(Adit)

Kemudian perlunya 
pembangunan jalan 

alternatif yang bertujuan 
mencegah kemacetan 
juga meneruskan pem-
bangunan jalan yang 

terhenti,

“

“



Pos Gizi Tambah Berat Badan Balita

PKK Sosialisasikan Makanan Sehat

PKK Parung Serab Belajar di Kampung Tidar

Kelurahan Larangan Se-
latan, Kecamatan Larangan, 
meraih juara pertama tingkat 
nasional program Hatinya 
PKK. Halaman asri, hijau dan 
pemanfaatan pekarangan 
rumah di permukiman men-
jadi contoh nyata partisipasi 
masyarakat setempat.
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KELURAHAN BELENDUNG PUNYA TEMPAT CFD

Olahraga Bersama di Lapangan Ahmad Yani Meriah Kampung Merdeka di Kelurahan Kreo

Cipondoh Adakan STQ Tingkat Kelurahan  

Wakil Walikota Buka Turnamen 
Sepakbola Bunga Mekar Cup VIII

PKK Kelurahan  Parung Serab, Keca-
matan Ciledug, melakukam kunjungan ke 
Kampung Tidar di Kelurahan Sudimara 
Timur. Kedatangan rombongan ibu-ibu PKK 
itu bertujuan untuk belajar dan mengetahui  
proses pembentukan Kampung Tidar yang 
dinilai sudah berhasil mengubah suasana 
dam situasi menjadi kawasan pemukiman 
menjadi lebih baik.

" Kami ingin belajar dan mengetahui 
bagaimana penggerak dan warga di sini 
dalam membentuk Kampung Tidar," kata 

Setelah berlangsung selama 
10 hari, Posyandu Matahari 2 
Kelurahan Pinang mengakhiri 
kegiatan Pos Gizi. Kegiatan yang 
diselenggarakan Puskesmas 
Kunciran Baru bertujuan untuk 
memantau pertumbuhan bal-
ita yang termasuk mengalami 
kurang gizi sehingga berpen-
garuh terhadap berat badan 
dan pertumbuhan fisiknya.

"Seluruh balita dipantau dan 
diupayakan untuk bertambah 
berat badan serta pertumbuhan 
fisiknya juga motoriknya," kata 
Mika, ketua Posysndu Matahari 
2.

 Hasilnya, setelah mengikuti 
program tersebut para balita 
mengalami penambahan berat 
badan dan bertambahnya kese-
hatan balita. "Kebanyakan dari 

Berawal dari keingi-
nan warganya untuk 
memiliki lokasi untuk 
olahraga, Lurah ber-
sama elemen mas-
yarakat Kelurahan 
Belendung akhirnya 
memutuskan untuk 
menyelenggarakan 
Car Free Day (CFD) di 
wilayahnya.

Ratusan orang warga Kota Tangerang mem-
punyai kesempatan untuk berolahraga bersama 
di lapangan Ahmad Yani setiap Minggu pagi.

Kegiatan olahraga bersama diadakan oleh 
Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi Bidang 
Olahraga, Dispora.

"Antusias masyarakat sangat tinggi mengikuti 
kegiatan ini karena sejak awal dilaksanakan pe-
sertanya terus bertambah," kata Suhendri, Kepala 
Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi.

Awalnya, dikatakan  Suhendri kegiatan itu 

Pelaksanaan Kampung Anak di 
Kelurahan Kreo, Kecamatwn Larangan, 
berlangsung meriah. Peserta yang 
mengikuti acara tersebut di perkirakan 
mencapai hampir seribu orang.

"TK dan PAUD yang hadir seban-
yak 13 sekolah, ditambah juga oleh 
siswa SD," kata Mudilih, Ketua LPM 
Kelurahan Kreo yang dipercaya men-
jadi koordinator penyelenggaraan 
Kampung Anak tersebut.

Tidak hanya siswa sekolah, tapi 
acara yang berisikan  aneka lomba 
seni dan penampilan Marching Band 
dari SDN Kreo 1 itu juga dimeriahkan 
dengan  kehadiran pelaku UMKM.

Orang tua siswa termssuk para 
kader Posandu dan PKK juga Forum 
Rt dan Rw ikut meramaikan acara 
yang dilangsungkan di wilayah Rw 08 
tersebut.

Hasan, Lurah Kreo menyambut 

Keanggotaan Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM) Kelurahan Larangan 
Utara yang baru terbentuk mewakili se-
tiap Rw di kelurahan tersebut.

Diharapkan dengan adanya keter-
wakilan di setiap Rw akan membuat 
pembangunan fisik di wilayah yang 
padat penduduk itu dapat berlangsung 
dengan lancar.

"Terpilih koordinator baru periode 
2019 - 2022 yaitu Manarul Hidayat den-
gan keanggotaan sebanyak 13 anggota 
yang mewakilkan Rw ," kata Iwan Bam-
bang Subekti, Lurah Larangan Utara.

Pemilihan keanggotaan juga dijelas-
kan Iwan berlangsung secara demokratis 
dengan setiap RT  mengirimkan 2 orang 
calon.

 Antusias warga juga sangat tinggi 
dengan banyaknya calon yang dimaju-
kan dalam pemiihan  yang berlangsung 
di aula kantor kelurarahan dan dihadiri 

Kelurahan Cipondoh menggelar 
SeleksI Tilawatil Quran (STQ) yang ber-
tujuan untuk menjaring bibit muda Qori 
dan Qoriah. STQ Kelurahan Copondoh 
yang  memperlombakan 4 cabang, di-
antataranya tilawah remaja putra putri, 
tilawah anak putra putri dan murotal.

"Sangat tinggi antusias peserta 
karena mencapai 70 orang peserta dan 
dilaksanakan di Pondok Pesantren Ja-
bal Nur Cipondoh," kata Ridwan Lurah 

Wakil Walikota H. Sachrudin 
membuka turnanen sepakbola dalam 
ajang Bunga Mekar Cup ke VIII yang 
berlangsung di  lapangan Sepak Bola 
Bunga Mekar Kelurahan Kunciran 
Jaya Kecamatan Pinang.

Dengan diselenggarakannya 
open turnamen yang diikuti 64 kes-
ebelasan se-Jabodetabek  itu akan 
semakin mempererat persatuan war-
ga, khususnya anak muda  dan juga 
perkembangan prestasi olahraga , 
khususnya sepakbola.

“Dalam sepakbola selain ada 
kompetisi juga ada nilai sportivitas 
yang harus dijunjung setiap pemain 
sepakbola, baik saat di lapangan 
maupun di luar lapangan,” kata Wakil 
Walikota.

Tim Penggerak PKK Kota 
Tangerang mengajak masyarakat 
mengkonsumsi makanan yang 
sehat dan bergizi agar anak tum-
buh sehat. Upaya ini dalam rang-
ka mencegah stunting pada anak.

Ketua Pembina Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) Kota Tangerang, 
Aini Suci Wismansyah menga-
takan, makanan bergizi adalah 
makanan yang mengandung kar-
bohidrat, protein nabati, protein 
hewani, serta buah-buahan dan 
sayur-mayur.

 "Jadi setiap makanan sehari 
tiga kali itu harus komplit karena 
mereka saling terikat dan saling 
membangun menjadikan anak-
anak kita sesuai dengan pertum-

Mulyani Ketua PKK Kelurahan Parung Serab.
Dalam kunjungan yang berlangsung dalam 

suasana ceria itu, rombongan  PKK Kelurahan 
Parung Serab diterima oleh PKK dan warga  
Kelurahan Sudimara Timur.

Semenrmtara itu, dipilihnya Kampung Tidar 
sebagai lokasi untuk belajar, selain karena lo-
kasinya yang berdekatan, juga didasari dari ke-
miripan karakter warganya dan lingkungannya.

"Lebih dekat dan karakter warga serta 
lingkungannya mirip dengan wilayah kami," 
ujarnya lagi.

Hasil dari kunjungan itu , dikatakannya akan 
dibawa untuk dipelajari bersama warga dan staf 
kelurahan Parung Serab. "Kami menang punya 
rencanz untuk membentuk Kampung Tematik, 
yang lokasinya berada di Rw 06" pungkasnya.

Sementara itu, Muhini , Ketua PKK Kelura-
han Sudimara Timur Muhini menyambut baik 
kehadiran itu. Selain bersilaturahmi, kunjungan 
itu juga sangat berdampak positif terhadap PKK 
dan juga warga.(Andry)

Lokasi yang dipilih untuk ke-
giatan yang berlangsung dua kali 
dalam sebulan itu juga lebih aman, 
nyaman dan masih relatif bersih 
udaranya.

"Lokasinya berada di Kampung 
Teko RT 03 dan 04 RW 08 yang 
juga memiliki pemandangan indah  
dengan latar belakang landasan 
pesawat terbang," kata Iwan, Lurah 
Belendung.

BKM Larangan Utara Diwakili Seluruh RW

balita itu mengalami kurang gizi, karena 
pola asuh yang kurang baik," katanya lagi.

Tidak hanya balita yang menjadi pusat 
perhatian program itu, tapi juga orang tua 
balita diberikan edukasi tentang menu 
sehat dan pola asuh.

 Sementara itu, Kepala Puskesmas 
Kunciran Baru dr Ana Amelia mengatakan 
program Pos Gizi ini dilaksanakan di 3 
Posyandu di setiap kelurahan di wilayah 
kerja Puskesmasnya. "Kelurahan Neroktog, 
Kunciran Jaya dan Kelurahan Pinang mas-
ing-masing satu Pos Gizi," katanya. (Andry)

koordinator BKM serta Fasilitator Kota  
Tangerang.

"BKM kedepannya masih banyak yang 
akan dikerjakan khususnya pembangunan 
fisik hingga di lingkungan Rt," kata Ishak, 
koordinator  BKM Kota Tangerang.

Proses pemilihan keanggotaan BKM 
yang berjalan lancar itu diakhiri dengan 
serah terima administrasi dari koordinator 
sebelumnya. (Andry).

Cipondoh.
Dijelaskan, hasil dari STQ itu tidak langsung menjadi 

peserta Kafilah Kecamatan Cipondoh. Karena pelaksanaan 
STQ itu bertujuan untuk pembinaan  bibit muda Qori dan 
Qoriah Kecamatan Cipondoh. "Para juara dan qori serta 
qoriah potensial akan dibina untuk berbagai event yang 
akan datang," katanya lagi.

Event serupa itu juga berlsngsung di seluruh kelurahan 
se- Kecamatan Cipondoh. Sementara untuk MTQ ke - 20 
tingkat Kota Tangerang yang akan berlangsung di Keca-
matan Pinang pada 16-19 Oktober mendatang Kecamatan 

Cipondoh  telah memiliki kafilah  yang berisi Qori dan Qoriah  hasil 
pembinaan  sebelumnya. (Andry)

hanya diikuti oleh warga yang 
biasa berolahraga di lapangan 
Ahmad Yani saja, tapi karena 
konsitennya acara itu mem-
buat warga yang ikut semakin 
bertambah banyak.

Budi, salah seorang peser-
ta yang sudah beberapa kali 
mengikuti kegiatan itu menga-
ku senang adanya kegiatan itu.

Selain memberikan kesem-
patan untuk berolahraga ber-
sama, senam bersama itu juga 
memberikan alternatif gerakan 
olahraga dari olahraga yang 
biasa dilakukan seperti lari 
dan jalan santai. "Sangat baik 
, semoga kegiatan ini terus 
dapat dilanjutkan," harapnya. 
(Andry).

Selama ini penyelenggaraan turnamen 
tersebut selalu berlangsung dalm situasi 
yang aman. Open turnamen Bunga Mekar 
Cup tahun ini akan memperebutkan piala 
bergilir serts uang pembinaan dengsn total 
Rp 50 juta. Hadir juga dalam pembukaan itu, 
Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, H Kosasih, 
Bamus Maskot, Camat Pinang serta organisasi 
Kepemudaan. (Andry)

Dukungan dan sambutan warga juga 
sangat bagus. Hal itu terlihat dari ban-
yaknya warga yang memanfaatkan dan 
ikut dalam acara yang dimulai sejak pukul 
06.00 WIB itu.

"Sekarang warga tidak perlu jauh-jauh 
lagi untuk bisa ikut olahraga di acara Car 
Free Day," katanya.

Selain menjadi lokasi olahraga, Car Free 
Day Teko juga menjadi  ajang bisnis UMKM 
warga sekitar. (Andry)

buhannya," ucapnya kepada 
kader Posyandu dalam ke-
giatan Gebyar Kewaspadaan 
Pangan yang diadakan oleh 
Dinas Ketahanan Pangan 
(DKP) pada Kamis (26/9).

Menurutnya, makanan 
sehat tak perlu mahal. 
Makanan sehat juga mudah 
dicari. Sehingga, ibu-ibu ha-
rus mandiri dalam mengolah 
makanan menjadi sehat.

"Yang penting bagaima-
na si ibu ini bisa mengo-
lahnya dengan baik dan 
bisa memberikan kepada 
anak-anaknya dan mengatur 
keluarga menjadi sehat," 
ucapnya.(Adit)

LARANGAN SELATAN JUARA HATINYA 
PKK  TINGKAT NASIONAL

Ibu-Ibu Tanah Tinggi Dilatih 
Membuat Dimsum

PKK Kota Tangerang men-
jadi percontohan nasional. Hal 
ini ditandai dengan kunjungan 
kerja TP PKK dari berbagai 
Kota di Indonesia.

Adapun TP PKK yang 
berkunjung berasal dari Kabu-
paten Gorontalo, Kabupaten 
lima puluh kota, Kabupaten 
Agam dan Kota Payakumbuh.

Mereka mengunjungi dan 
mempelajari terkait Pola asuh 
anak di Pasar Baru, Iva Tes di 
Cipondoh, PAUD di Pinang 
dan terakhir Hatinya PKK di 
Larangan.

Ketua TP PKK Kota Tan-
gerang, Aini Suci Wismansyah 

DP34AP2KB melalui sek-
si Peningkatan Kualitas Hid-
up Perempuan mengadakan 
pelatihan pembuatan dimsum 
berupa siomay kepada ibu-
ibu di Rw 02 Kelurahan Tanah 
Tinggi, Kecamatan Tangerang. 
Pelatihan menghadirkan tenaga 
profesional UMKM Loligo.

Dikatakan Hj Yusnidar, Kepa-
la Seksi Peningkatan Kualitas 
Hidup Perempuan adalah upa-
ya untuk memberdayakan ibu-
ibu secara ekonomi sehingga 
dapat membantu perekonomi-
an keluarga.

"Peserta pelatihan ini se-
banyak 50 orang dari keluarga 

kurang mampu yang terbagi dalam 3 kelompok 
," jelasnya.

Dikatakannya juga pelatihan seperti itu 
akan dilakukan di beberapa titik dari seluruh 
Kecamatan sesuai data yang diberikan dari 
Bappeda."Target peserta pelatihan ini memang 
dari keluarga yang berada di bawah garis merah 
tingkat kesejahteraan," ujarnya.

 Hasil dari program yang sudah berjalan 
sejak tahun lalu itu juga dikatakannya sudah ada 
beberapa peserta yang bisa membuka usaha 
kecil-kecilan di rumahnya ataupun di sekolah - 
sekolah.

Untuk pelatihan di Kelurahan Tanah Tinggi  
yang dibuka oleh Kepala DP3AP2KB Heriyanto 
peserta  dilatih membuat Siomay dengan 4 
varian  rasa oleh tenaga-tenaga yang mumpuni 
dalam pembuatan kuliner tersebut. (Andry)

PKK Kota TangerangJadi Percontohan Nasional 

mengatakan, empat daerah melakukan kunjungan kerja 
bersamaan di Kota Tangerang. Kunjungan pun turut 
mendatangi lokasi Hatinya PKK yang merupakan juara 
satu nasional.

"Sebelumnya sudah banyak daerah yang berkun-
jung, Apalagi Hatinya PKK juara satu nasional menjadi 
rujukan daerah-daerah untuk dicontoh," ujarnya.(Adit)

baik tingginya antusias warga dalam mendukung 
acara tersebut.

Dikatakannya , bahwa program kewilayahan 
Pemkot Tangerang yang dilaksanakan  itu sangat 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Sebelumnya juga dalam program Kampung 
Merdeka sangat meriah karena kegiatsn seperti 
ini sangat tepat dilaksanakan untuk warga," 
ujarnya. (Andry)

Sementara dinding kosong dan 
rumah dihiasi dengan cat mural 
pesan Hidup sehat, selain itu juga 
terdapat banyak mural batik sebab 
disana juga terdapat pembuatan 
batik yang digagas oleh-ibu-ibu 
PKK setempat.

Sekretaris Kecamatan Larangan 
Hendriyanto menjelaskan, Hatinya 
PKK atau Halaman Asri Teratur 
Indah dan Nyaman merupakan 
pengembangan dari program 
PHBS. Melalui Hatinya PKK, mas-
yarakat berpartisipasi bersama-sa-
ma memanfaatkan halaman dan 
pekarangan sekitar rumah dengan 
Tanaman Obat Keluarga (TOGA) 

dan tanaman produktif yang 
memiliki nilai ekonomis.

“Disini ada kebun bibit, ada 
kebun TOGA, hasil panen pun 
dimanfaatkan sendiri juga diolah 
menjadi produk yang bernilai 
ekonomis,”ujar dia,

Menurutnya, keberhasilan 
masyarakat di Larangan Selatan 
memberikan bukti bahwa mas-
yarakat perkotaan pun dapat 
bergotong royong memanfaatkan 
pekarangan dan halaman menjadi 
hijau dan bersih. Kondisi inipun 
turut berkontribusi memberikan 
udara yang segar bagi warga 
setempat.(Adit)

Memasuki kawasan per-
mukiman penduduk, setiap ru-
mah terlihat hijau dan asri dengan 
adanya tanaman. Halaman dan 
jalan lingkungan pun bersih tak 
terlihat adanya sampah berser-
akan.
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Warga Kampung Pesona Dilatih Bikin Video Promosi

Upgrade Aplikasi Tangerang LIVE

Secara umum e-Rapor 
memberikan gambaran pe-
nilaian berdasarkan kompe-
tensi dasar yang diajarkan. 
Banyak jenis penilaian baik 
pengetahuan maupun keter-
ampilan disesuaikan dengan 
kompetensi dasar yang sudah 
dipilih. 

Komunitas RX King Tangerang Ikut Sedekah Sampah

Warga RW 04 Manis Jaya 
Semangat Jaga Lingkungan

Pelayanan Door to Door 
Puskesmas Jatiuwung

Keren, Kampung Olahraga Dihiasi Mural

Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, menggelar pening-
katan kapasitas RT/RW untuk terus meningkatkan pelayanan terhadap 
masyarakat. Dalam kegiatan ini pun dilakukan sosialisasi aplikasi 
PANGKAS untuk para ketua RT dan RW.

Kegiatan berlangsung di aula kantor Kelurahan Gandasari yang 
dihadiri Camat Jatiuwung, RW, RT, serta para kader posyandu. "Mulai 
sekarang RT/RW harus memakai aplikasi PANGKAS ini untuk memu-

Keren mungkin kata-kata ini yang diucapkan saat melintas 
di Kampung Olahraga Kelurahan Larangan Utara. Pandangan 
yang sangat menarik perhatian, yaitu lukisan mural,lukisan 
jenis ini bertebaran di RW 08.

Selain dicanangkan menjadi kampung tematik berte-
makan olahraga untuk menjaring atlet-atlet muda seperti 
sepakbola dan bulutangkis. Setiap tembok yang ada di 
lingkungan Rw 08 semuanya dihiasi dengan mural yang 
bertemakan cabang-cabang olahraga.

Lurah Iwan saat di temui di lokasi mengatakan sangat 

e-Rapor berman-
faat untuk merubah 
pola kerja guru dari 
manual ke digital. 
Sehingga guru akan 
lebih mudah dan 
lebih valid dalam 
penilaian.

Apalagi e-rapor 
memiliki banyak fitur 
yang dapat mem-
berikan interaksi an-
tara guru dan wali 
murid, maka akan 
lebih memajukan 
dunia Pendidikan. 
Beberapa manfaat 
lainya sebagai beri-
kut. (Panji)

Ini Kelebihan Penerapan e- Rapor

e-Rapor SMP Bakal Jadi Pilot Project

“Tujuan program ini 
untuk mewujudkan mas-
yarakat yang tangguh akan 
resiko bencana, melalui 
pembekalan pengetahuan 
cara menghadapi bencana 
mulai dari pencagahan dan 
penanganan pertama,”u-
jar Kasi Pencegahan BPBD 
Kota Tangerang, Wawan 
Setiawan.

Program pembentukan 
Kelurahan Tanggap Ben-

S e b a g a i  u p a y a 
meningkatkan peran 
serta masyarakat dalam 
penangulangan benca-
naan, Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah 
(BPBD) Kota Tangerang 
membentuk Kelurah-
an Tangguh Bencana di 
Kelurahan Koang Jaya, 
Kecamatan Karawaci.

Menurut Kepala Dinas Pendi-
dikan Kota Tangerang, Masyati 
Yulia bahwa dibuatnya e-rapor 
bagi orang tua, untuk memu-
dahkan wali murid melihat hasil 
penilaian dari berbagai ranah.

"Baik ranah pengetahuan 
maupun keterampilan siswa se-
suai dengan kompetensi dasar 
yang sudah dipilih," kata dia.

Selain itu kata dia, dengan 
e-Rapor, data siswa akan dilihat 
secara nasional, bahkan data 
ini tidak akan hilang sampai 

mengapresiasi warga khususnya pemuda yang sangat peduli 
dan kreatif.

"Di kampung olahraga ini selain menjaring atlet-atlet 
muda berbakat untuk kejuaraan tingkat kota seperti sepak-
bola dan bulutangkis,kita juga menghiasi tembok-tembok 
dengan lukisan mural yang bertemakan tentunya olahraga 
sebagai identitas kampung ini,semuanya yang mengerjakan 
mural ini murni anak-anak muda yang ada lingkungan RW 
08," katanya. (ukon)

Warga RW 04 Kelu-
rahan Manis Jaya, Keca-
matan Periuk, melanjut-
kan program -program 
Peningkatan Peranan 
Wanita menuju Keluar-
ga Sehat dan Sejahtera 
(P2WKSS) di wilayahn-
ya .

Program ini terus 
mendorong warga un-
tuk mengembangkan 
potensi yang ada dan 
program itu dapat men-
ciptakan lingkungan 
yang sehat dan nya-
man.

“Dulu pemukiman 
di sini bisa dikatakan 
kumuh sekarang su-
dah berbeda menjadi 
lebih baik. tidak cukup 
dengan penilaian saja 
kedepannya warga ha-
rus lebih giat merawat 
dan menjaga lingkun-
gan,” ujar Sa’adi, Ketua 
RW 04.

Anda mungkin pernah men-
galami ponsel Android menjadi 
lambat ketika digunakan. Saat 
performa ponsel menurun, jan-
gan terburu-buru membeli pon-
sel baru. Ini beberapa hal yang 
bisa diperhatikan untuk mengop-
timalkan performa ponsel . (Panji)

Menjaga kesehatan warga, 
Puskesmas Jatiuwung giat pe-
layanan door to door. Pelayanan 
ini mencakup deteksi dini pen-
yakit, penyuluhan, pemeriksaan 
fisik, pendataan riwayat penyakit, 
pemeriksaan orang dengan 
gangguan jiwa (odgj).

Kepala Puskesmas Jatiuwung 
dr Indriati Widjaja menjelaskan, 
sudah sejak 2018 kegiatan ini 
berlangsung dan saat ini sedang 
mendata kembali. "Sudah seki-
tar 7.000 jiwa yang kami layani 
dengan sistem door too door 
ini", jelasnya

Warga yang didatangi sebel-
umnya sudah terjadwal setiap 
harinya. Selain melakukan pe-

Pantau Prestasi Akademik Anak 
Lewat e-Rapor

kapanpun. Bahkan, dengan 
e-rapor sekolah bisa cepat me-
masukan nilai siswa oleh guru 
mata pelajaran.

"Jadi  dengan e- rapor 

Untuk memperkenalkan Kampung Pesona kepada 
masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tan-
gerang memberikan pelatihan membuat video mengenai 
keunggulan Kampung Tematik tersebut.

“Pada pelatihan ini kita ingin masyarakat bisa mempro-
mosikan sendiri Kampung Tematiknya, jadi melalui media 
sosial dengan bentuk video yang isinya promosi kampung 
tematik tersebut,” ujar Widi Yanto, staf Dinas Kominfo.

dahkan warganya 
biar gak bolak-balik 
dan menghabiskan 
waktunya", kata 
Camat Jatiuwung, 
Agiato Martioso.

Lurah Gandasari 
Edih S.Sos menga-
takan, peran RT dan 
RW sebagai garda 
terdepan pelayanan 
masyarakat. " Ap-
likasi PANGKAS ini 
juga penting da-
lam pelayanan di 
masyarakat untuk 
mempermudah pe-
layanan tentunya," 
ujarnya. (ukon) layanan kesehatan kegiatan ini juga bertujuan 

untuk memperbaharui data kesehatan warga 
jatiuwung. (ukon)

BPBD BENTUK KELURAHAN 
TANGGUH BENCANA

Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang tengah gencar 
melakukan sosialisasi penera-
pan e-Rapor di sejumlah SMP 
Negeri. Jamaluddin selaku 
Sekretaris Dinas Pendidikan 
Kota Tangerang menuturkan, 
untuk tahun ajaran 2019/2020 
SMP Negeri  di  Kota Tan-
gerang dipastikan akan men-
erapkan e- Rapor.

"Kita akan mulai ujicoba 
penerapan untuk ujian tengah 
smester ini. Mudah - mudahan 
akhir bulan Oktober sudah 
bisa," kata Jamaluddin.

"Jadi aplikasi e- Rapor 
yang kita gunakan untuk SMP 
langsung dari Kemendikbud, 
karena sudah tergabung da-
lam Dapodik. Kecuali yang 
SD sedang dibuat oleh Dinas 
Kominfo Kota Tangerang," 
tutur dia.

Pemerintah Kota Tangerang 
melalui Dinas Komunikasi dan 
Informasi (Diskominfo) melakukan 
pembaharuan pada aplikasi Tan-
gerang LIVE ke versi 5.1.6 yang 
menghadirkan banyak kemuda-
han.

"Perubahan yang kami lakukan 
tentu bagian dari inovasi Pemerin-
tah Kota Tangerang juga menjawab 
masukan dari masyarakat untuk 
melakukan perbaikan pada be-
berapa fitur dan menu," kata Adhi 
Zulkifli Kepala Bidang Pengem-
bangan E-Government Diskominfo 
Kota Tangerang.

Berikut menu dan fitur yang 
diperbaharui. (Panji)

Jarang sekali komunitas anak 
motor peduli dengan lingkungan. 
Seperti dilakukan komunitas Yamaha 
King Club Tangerang (YKCT) yang 
ikut program sedekah sampah. Sela-
ma 2 minggu para anggota tersebut 
melakukan mengumpulan sampah 
anorganik untuk disedekahkan kepa-
da DLH Kota Tangerang.

Thole, Ketua YKCT menuturkan, 
saat ini isu lingkungan sedang hangat 
dan saya mengajak untuk para ang-
gota peduli dengan lingkungannya. " 
Nantinya sampah anorganik yg sudah 
dikumpulkan ditukar dengan bibit 
pohon untuk kegiatan penanaman 
pohon komunitas kami", tuturnya.

Sebanyak 54 kg botol, 7 kg em-

beran, 5 kg kaleng, 2 kg botol kaca 
berhasil di setorkan kepada DLH Kota 
Tangerang. " DLH Kota Tangerang 
sangat mengapresiasi semangat 
dari komunitas YKCT untuk peduli 
dengan lingkungan", tambah Dika 
Agus Hermaji, Kasie Pengurangan 
Sampah. (ukon)

cana dilakukan di 5 Kelurahan, diantaranya Kelurahan Panung-
gangan Barat, Nambo Jaya, Sangiang Jaya, Selapajang Jaya 
dan Koang jaya.

“Diharapkan dengan adanya Kelurahan Tanggap Bencana 
bisa menciptakan masyarakat yang mandiri dalam mengahadapi 
bencana secara cepat dan tanggap,”tambahnya.

Ada pun target dari program ini wilayah yang memiliki tin-
gakat resiko bencana tinggi, terutama area padatan penduduk. 
(ukon)

seluruh guru mata pelajaran 
bisa memasukan nilai rapor 
secara langsung tanpa harus 
memberikan hasil siswa pada 
wali kelas," tukasnya. (Panji)

1. Guru Mudah Input Nilai
2. Nilai Dapat Diinput Guru Mata Pelajaran
3. Nilai Pengetahuan, Keterampilan, Spir-

itual dan Ekstrakurikuler Terpampang.
4. Mudahkan Orang Tua.
5. Nilai Tak Akan Hilang.
6. Paperless.
7. Praktis.

1. Menghapus aplikasi yang 
tidak terpakai.

Dengan menghapus aplikasi 
yang tidak digunakan setidakn-
ya ini akan memberikan ruang 
penyimpanan menjadi lebih 
lega, sehingga performa ponsel 
kembali optimal.
2. Membatasi widget dan wall-
paper hidup

Keduanya cukup menyita 
penggunaan RAM. Ini juga dapat 

menyebabkan baterai terkuras lebih cepat. Jadi ingat 
untuk membatasi jumlah widget dan wallpaper hidup 
untuk mengoptimalkan memori ponsel.
3. Memasang kartu memori tambahan

Bagi yang hobi memotret dengan kamera smart-
phone beresolusi tinggi, file foto tersebut tentu bakal 
memenuhi ruang memori internal. Jadi, akan lebih baik 
jika Anda menyimpan foto di kartu memori eksternal 
agar kinerja ponsel tetap optimal.(Panji)

•	 Darurat 112 di menu favorit langsung call
•	 Penambahan layanan edukasi
•	 Dapat melakukan pencarian berita
•	 Menonaktifkan berita TNI
•	 Penambahan slider pada berita jika gambar lebih dari 1
•	 Si warga diganti jadi layanan RT/RW
•	 Logo RT/RW diganti jadi logo pangkas
•	 Perbaikan tulisan Layanan Rt Rw menjadi RT RW
•	 Perubahan informasi layanan RT RW menjadi infografis
•	 List lowongan sesuai dengan abjad A-Z
•	 Penambahan show password di halaman login. 

Widi menuturkan, dalam pelatihan ini, mas-
yarakat diajarkan untuk mengambil gambar, 
mengedit video, dan mempublikasikannya ke 
media sosial. “Kita harapkan, masyarakat dapat 
memanfaatkan gadget nya untuk secara mandiri 
mempromosikan kampung Pesona ini,” tandasn-
ya. (Panji)

Ia menambahkan, nantinya ap-
likasi e-Rapor akan terbagi menjadi 
dua versi, yaitu untuk android dan 
juga website.

"Keduanya memiliki fungsi dan 
fitur yang sama. Jadi orang tua bisa 
memantau prestasi akademik di 
mana saja, bahkan di kantor sekali-
pun," tukasnya. (Panji)

Tips Jaga Performa Ponsel Android

Gandasari Gelar Peningkatan 
Kapasitas RT dan RW

Semangat warga juga mendapat 
dukungan dari Uding, Lurah Manis Jaya 
dan jajarannya yang mengapresiasi di-
gelarnya lomba P2WKSS. Karena melalui 
lomba tersebut dapat menonjolkan peran, 
kemampuan, dan kreativitas perempuan.

“Tentu saja program ini makin dirasakan 
oleh masyarakat. Menikmati pertumbuhan, 
baik infrastruktur maupun kegiatan sosial 
lainnya. Semoga dari wilayah ini akan me-
nuklar ke wilayah lainnya,” harapnya. (ukon)
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Menentukan Lokasi Usaha

Aset Bergerak Harus Dirawat
Komunitas Peduli Wisata dan Sosial

layak dikunjungi investasi8 5
Halaman Halaman

Pengurus dan Pengawas 
Koperasi se-Kota Tangerang 
ditingkatkan kompetensinya 
oleh Dinas Koperasi dan UKM.  
Peningkatan kompetensi yang 
dilaksanakan tiga hari untuk 
menambah kualitas Sumber 
Daya Manusia pelaku koperasi.

Plt Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM Kota Tangerang, Her-
man Suwarman mengatakan, 
meningkatkan kompetensi 
pengurus koperasi menjadi 
kewajiban pemerintah untuk 
menciptakan masyarakat yang 
berdaya saing.

“Koperasi di Kota Tan-
gerang harus sehat, sehing-
ga dibutuhkan kompetensi 
melalui pelatihan-pelatihan 
yang diluncurkan oleh Pemer-
intah Pusat maupun Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Tangerang,” 
kata Herman.

Meningkatnya Sumber 
Daya Manusia (SDM), tentunya 
akan berdampak pada kema-
juan koperasi dan peningkatan 
kinerja koperasi.

“Pengelola koperasi harus 
Peningkatan jumlah pelaku Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM) Kota Tangerang terus meningkat 
setiap waktunya.  Hal tersebut memberikan dampak 
positif bagi ekonomi daerah, ini ditunjang dengan 
semakin mudahnya dalam mendapatkan izin usaha 
di tingkat Kecamatan. Bagaimana mengurus izin 
UKM, yuk simak caranya sesuai Perwal 12 tahun 2016 
berikut ini:. (Majid)

Culinary Night di Banksasuci

Kota Tangerang bagaikan 
surga bagi para pegiat komu-
nitas. Bagaimana tidak, kera-
mahan warganya dan juga 
mudahnya koordinasi den-
gan pemerintah setempat 
membuat sekelompok 
anak muda berani mem-
buat sebuah komunitas 
dengan nama Sama-
rata yang peduli ter-
hadap wisata dan 
sosial.

“ Ko t a  Ta n -
gerang punya 
banyak potensi, 
baik wisata, mau-
pun sumber daya 
manusianya. Salah 

satunya anak mudanya, yang 
kaya akan gagasan dan ide un-
tuk mengembangkan Kota Tan-
gerang agar semakin dikenal 
lagi,” kata Dede Maspupah, se-

laku Ketua Komunitas Samarata.
Dede melanjutkan, sejak 

terbentuk pada 26 Maret 
2019 kemarin, setidaknya 

sudah enam kegiatan 
yang dilaksanakan. 

“Kami berupaya 
menggelar kegia-
tan setiap bulannya 
dengan tema dan 
kegiatan yang vari-
atif. Namun tetap 

mengedepankan 
nilai sosial dan di loka-

si wisata,” tukasnya. (Panji)

Perusahaan yang berop-
erasi di Kota Tangerang 
bakal didorong untuk mem-
bina UKM. Ini dalam rangka 
membantu UKM agar lebih 
berdaya baik dari sisi pro-
duk, permodalan maupun 
akses pemasaran.

PERUSAHAAN DIDORONG BINA UKM  

Satu lagi event yang layak dikunjungi, yaitu 
Festival of Light. Pertunjukan cahaya lampu 
ini akan roadshow ke Tangerang tepatnya di 
lapangan parkir Mall Balekota. Bertemakan 
spectacular show dancing fountain, festival 
akan berlangsung mulai 5 Oktober sampai 
11 November. Jadi cukup panjang waktunya 
selama 37 hari.

Pengunjung yang datang bisa menikmati 
Salah satu faktor penentu 

kesuksesan roda usaha adalah 
lokasi yang tepat. Lokasi usaha 
yang strategis akan sangat mem-
pengaruhi produk atau jasa yang 
Anda tawarkan, menentukan 
laku/tidaknya produk Anda. Na-
mun menemukan lokasi strategis 
yang sesuai dengan budget bisa 
dikatakan tidak mudah.

Berikut ini ada beberpa tips 
dan beberapa hal yang Anda ha-
rus perhatikan dalam hal memilih 
tempat atau lokasi usaha yang 
strategis. (majid)

Pari Gogo Rumah Makan yang Komplit

Culinary night yang 
diselenggarakan Dinas 
Budaya dan Pariwisata, 
pekan kemarin, tera-
sa beda. Biasanya dia-
dakan di tengah kota. 
Tapi kali ini di markasnya 
Banksasuci, Kelurahan 
Panunggangan Barat, 
Kecamatan Cibodas. Se-
dikitnya ada 20 stand 
UKM yang menjajakan 
berbagai makanan dan 
produk kreatif UKM Ke-
camatan Cibodas.

Tentu saja nuansa 
alam di tepian sungai 
Cisadane, menambah 
suasana acara sema-
kin hangat dan penuh 
keakraban. Para pen-
g u n j u n g  d i s u g u h i 

Bosan dengan 
tampilan motor 
yang monoton. 
Selain dicat ulang, 
alternatifnya bisa 
distiker. Cara ini 
selain lebih simpel 
juga lebih hemat 
biaya. Banyakn-
ya peminat stiker 
motor, usaha  cut-
ing sticker  ini ber-
munculan di Kota 
Tangerang. Ter-
utama di wilayah 
Kecamatan CIle-
dug yang menjadi 
surganya otomotif 
Tangerang.

Salah satun-
ya SDR Sticker di 
Jalan Raden Patah 
depan Komplek 
Griya Ciledug. 

“Kita ingin perusahaan 
swasta yang ada di Kota Tan-
gerang bisa membantu UKM. 
Terutama perusahaan-peru-
sahaan besar,” kata Katrina, 
Kepala Bidang UKM pada 
Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Tangerang.

Rencananya, akan dib-
uat kebijakan Pemkot untuk 
perusahaan yang menga-
jukan proses perizinan ha-

Ada Festival of Light di Mall Balekota

Cari tempat makan yang serba kom-
plit. Datang saja ke Rumah Makan Pari 
Gogo. Komplit di sini tak hanya menunya 
saja, tapi juga sarana dan fasilitas. Sambil 
menikmati sajian menu, pengunjung 
juga bisa melakukan aktivitas lain seperti 
meeting atau arisan.

Rumah makan yang berada di Jalan 
Veteran ini menyediakan berbagai aneka 
makanan khas jawa, sunda dan seafood. 
Pengunjung tinggal pilih mau selera ma-

sakan seperti apa? Untuk masakan sunda 
tersedia lalapan, sambel dan sayur asem. 
Masakan jawa tersedia menu sayur lodeh 
tempe, urap, ayam goreng dan bakar khas 
Pari Gogo. Minumnya teh poci dengan 
gelas asli kendi.

Tempat makannya pun tak kalah kom-
plit. Ada yang suka lesehan bisa meng-
gunakan saung-saung yang memanjang. 
Lesehan ini cocok untuk rombongan den-
gan jumlah banyak, sehingga menambah 
kebersamaan suasana makan.

Generasi Pesona In-
donesia (Genpi) Kota 
Tangerang sukses men-
gadakan pengukuhan 
anggota baru. Penguku-
han tersebut dilakukan 
secara simbolik dengan 
menyematkan kaos Gen-
pi Kota Tangerang oleh 
Kepala Dinas Budaya 
dan Pariwisata Rina Her-
naningsih.

Korry El Yana selaku 
Ketua Genpi Kota Tan-
gerang menuturkan, 
sebanyak 35 member 
sudah melaksanakan 
pelatihan dan praktek 
lapangan.

“Sebelum acara pen-
gukuhan para member 
mempresentasikan hasil 
karya foto dan video di 
Kampung Talas. Kemu-

Sarana dan fasilitas yang bisa 
dimanfaatkan yakni ruang meeting 
yang cukup besar. Difasilitasi inter-
net gratis, ruangan ber-AC ini bisa 
digunakan untuk meeting, konferensi 
pers, arisan maupun ulang tahun. 
Bahkan disediakan live music se-
bagai suasana penghibur. “Jadi tem-
pat ini bisa digunakan apa saja. Tidak 
hanya tempat makan, yang punya 
acara silakan,” ujar Ngadino, selaku 
pemilik rumah makan ini. (majid)

rus menyertakan kesediaannya 
membina UKM. Dengan cara 
itu, pembinaan pelaku UKM bisa 
lebih masif lagi karena dibantu 
pihak swasta.

Menurut Katrina, UKM di Kota 
Tangerang jumlahnya cukup 
banyak. Kalau hanya bergantung 

Aset bergerak 
milik Pemerintah 
Kota Tangerang ke-
beradaannya harus 
dirawat. Saat ini as-
set-aset tersebut 
tersebar di sejum-
lah OPD seperti Di-
shub, Dinas PUPR 
dan DLH.  

Walikota Arief 
R. Wismansyah me-
minta agar seluruh 
aset bergerak yang 
berupa kendaraan

d a n  m e s i n 
dapat dirawat dan 
dijaga agar tetap 
layak untuk diper-
gunakan.

"Kalau memang 
sudah tidak bisa 
dipakai lagi, segera 
dilelang supaya

tidak numpuk," 
terang Arief, Selasa 
(1/10).

pada pemerintah, butuh waktu 
lama. Maka itu kata dia, perlu 
peran swasta untuk mening-
katkan daya saing UKM di Kota 
Tangerang. “Seperti perusahaan 
di Jakarta, mereka banyak meng-
gandeng usaha-usaha kecil,” 
katanya. (majid)

berbagai sajian kuliner 
dan jajan tempo dulu. 
Sambil menikmati aneka 
makanan, pengunjung 
juga dapat merasakan 
suasana malam dibawah 
remang-remang cahaya 
lampu.

Acara semakin meri-
ah dengan penampilan 
dongeng yang dibawakan 
Kang Budi. Anak-anak 
yang datang merasa ter-
hibur mendengarkan don-
geng yang dikisahkan 
sang pendongeng keliling 
nusantara ini. Tak kalah 
meriahnya, penampilan 
band dan tarian juga 
turut meramaikan suasa-
na malam mingguan para 
pengunjung. 

Komunitas Samarata 
beranggotakan beberapa 
anak muda yang memiliki 
kesibukan yang berbeda, 
ada pelajar, mahasiswa 
hingga pekerja kantoran.

Dede Maspupah selaku 
ketua komunitas Samara-
ta memaparkan, dengan 
banyak dan beragamnya 
kegiatan membuat seti-
ap anggota terbiasa dan 
teroganisir menyelesaikan 
sebuah agenda.

“Bisa dibilang ini ada-
lag sebuah wadah untuk 
mengembangkan dan 
mengasah bakat. Karena 
saat ini Event Organizer 
telah menjadi sebuah pro-
fesi, dan profesi yang cuk-
up menguntungkan,” kata 
dara asal Bandar Lampung 

WADAH MENGEMBANGKAN BAKAT

itu.
Untuk memudahkan sistem 

kerja di komunitasnya, Dede 
begitu sapaannya membaginya 
kedalam empat divisi berbeda.

“Tujuannya agar setiap ang-

keindahan wisata malam bersama 
aneka karakter lampion, garden 
light decoration, LED decoration dan 
show dancing fountain. Untuk show 
dancing ada jadwalnya, yaiu Senin 
sampai Kamis mulai pukul 19.30, 
20.30 dan 21.30. Sedangkan di hari 
Jumat sampai Minggu mulai pukul 
19.00, 20.00, 21.00 dan 22.00. 

Selain menikmati keindahan cahaya 
lampu, di event ini juga pengunjung 
bisa berwisata kuliner. Karena ada area 
foodcourt yang menyajikan berbagai 
menu jajanan kekinian. Jadi tunggu 
apalagi, ayo ajak orang tersayang men-
yaksikan pertunjukan cahaya lampu. 
Pasti seru karena akan banyak spot foto 
menarik yang instagramable. (majid) 

Toko cutting sticker ini menerima jasa printing, 
branding, spanduk kaca film, dan variasi motor.  
Bagi para pecinta modikasi motor, SDR Sticker 
ini sudah cukup dikenal. Maka tak heran pe-
langganya cukup banyak dari berbagai daerah. 
Bahkan orang nomor satu di Kota Tangerang ini 
juga pernah mampir ke toko ini untuk melihat 
proses pengerjaan stiker.

Selain pengerjaan yang tepat waktu dan rapi, 
kualitas stiker tak diragukan. Setiap konsumen 
yang sudah mempercayakan ke SDR Sticker ini 
merasa puas dengan hasilnya. Untuk yang ber-
minat silakan hubungi 08131582448 atau follow 
facebook dan instagramnya sdrsticker. (majid)  

ditujukan dengan kompetensi 
atau keterampilan yang dimilik-
inya,” paparnya.

Herman menambahkan, 
melalui regulasi dan komitmen 
yang kuat dari pengurus kopera-
si, tentunya mampu memberikan 
sumbangsih kepada Pemkot 
Tangerang melalui Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 

Kepala Bidang Koperasi, 
Abdul Kholil mengatakan bahwa 
pelatihan ini merupakan kegia-
tan dari Kementerian Koperasi 
dan UKM. Dimana, untuk tingkat 
Provinsi Banten hanya Kota Tan-
gerang dan Kota Cilegon yang 
dipercaya menyelenggarakan 
kegiatan Pelatihan peningkatan 

dian dilakukan pemilihan untuk kategori 
member favorite dan member terbaik,” 
beber wanita yang juga Dosen Ilmu Ko-
munikasi itu.

Korry menambahkan, dengan semakin 
banyaknya member Genpi diharapkan 
bisa semakin banyak destinasi wisata, khu-
susnya kampung tematik yang viral di Kota 
Tangerang.

“Dan bisa mewujudkan tujuan Pari-
wisata, yakni meningkatkan perekonomian 
masyarakat,” tutup Korry. (Panji)

Genpi Kota Tangerang Kukuhkan Anggota Baru SDR Sticker Jaga Kualitas

Arief menekankan dengan dilakukan 
percepatan proses lelang untuk asset 
yang berusia di atas 10 tahun, dapat 
menekan potensi menumpuknya barang- 
barang yang tidak dipergunakan di kan-
tor - kantor OPD. "Supaya tidak sumpek 
penuh barang bekas yang tidak kepakai 
kantornya," jelasnya.

Walikota menambahkan, barang yang 
telah melalui proses lelang namun ma-
sih belum terjual agar segera dilakukan 
pemusnahan. (majid)

Tingkatkan Kompetensi Pengurus Koperasi

Deni Kuncoro, Kepala Bidang Pari-
wisata menyampaikan, diadakannya cu-
linary night di markas Banksasuci untuk 
mengenalkan tempat ini sebagai salah 
satu tujuan wisata edukasi lingkungan 
di Kota Tangerang.

“Saya berharap  culinary night bisa 
menarik wisatawan. Jadi kunjungan ke 
Banksasuci  ini bisa terus bertambah,” 
ujarnya. (majid)

kapasitas koperasian dan 
UKM.

Dengan adanya pela-
tihan seperti ini, tentunya 
akan meningkatkan SDM 
atau kompetensi pengurus 
koperasi dan pendamping 
koperasi, sehingga koperasi 
yang dikelola menjadi kop-
erasi yang sehat.

“Semoga dengan adan-
ya pelatihan ini, koperasi 
yang ada di Kota Tangerang 
menjadi koperasi yang se-
hat dan profesional serta 
mampu memberikan pe-
layanan terbaik kepada 
anggotanya,” pungkasnya. 
(majid)

1.      Mudah terlihat
Memilih tempat yang mudah ter-
lihat akan membuat tempat usaha 
Anda cepat dikenal banyak orang. 
Jika usaha yang Anda jalankan 
adalah ritel, consumer goods, 
atau fashion, akan membutuhkan 
tempat yang mudah dilihat banyak 
orang sehingga dapat menarik 
konsumen serta menekan biaya 
promosi.
2.      Akses
Arus orang dan kendaraan serta 
kemudahan akses menuju lokasi 
usaha juga harus dipertimbangkan. 

1. Surat pengantar RT/RW,
2. Jenis dan Lokasi Usaha,
3. KTP dan KK
4. Pas Photo 4x6
5. Tunggu proses administrasi 

Dengan memilih lokasi dimana 
banyak orang yang berlalu lalang 
serta akses yang tidak rumit akan 
membuka peluang kunjungan 
konsumen.
3.      Dekat dengan konsumen
Tentukan dahulu siapa yang menja-
di target pasar Anda, apakah untuk 
umum, wanita, anak-anak, atau seg-
men tertentu. Membuka usaha dilo-
kasi yang dekat dengan konsumen 
akan memudahkan mereka untuk.
mengunjungi tempat usaha Anda, 
terlebih mereka bisa menghemat 
waktu dan biaya.

Tips Mengajukan Izin UKM
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gota memiliki peranannya 
masing-masing. Tidak ada 
yang dominan, karena se-
suai dengan nama komu-
nitas kita, yaitu samarata,” 
tutup Dede. (Panji)

Agenda Komunitas Samarata
1. Talkshow "Kartini yang Visioner di Era Millenial"
2. Ngabuburit dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Piatu
3. Melipir ke Kampung Markisa Mendukung API Awards 2019
4. Melipir ke Neglasari Mengenal Lebih Dekat Budaya Tionghoa
5. Workshop Foto Produk UMKM
6. Samarata Cinta Busana



FOKUS6 7
Halaman Halaman

EDISI 27/Th.MMXIX/Pekan 1/ Oktober 2019 Th.MMXIX/Pekan 2/Shafar 1441 H EDISI 27/Th.MMXIX/Pekan 1/ Oktober 2019 Th.MMXIX/Pekan 2/Shafar 1441 H


