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 Ini tercermin dari nilai investasi Kota Tan-
gerang yang tumbuh setiap tahunnya. Pada 
tahun 2016 realisasi nilai investasi mencapai 
Rp 6,86 trilun, tahun 2017 naik menjadi Rp 7,69 
trilun. Tahun 2018 kembali meroket sebesar Rp 
7,73 triliun dari target Rp 6,8 triliun dengan Pena-
naman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 
5,84 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA)  
sebesar Rp 1,89 triliun.

Tahun ini target nilai investasi Kota Tangerang 
lebih besar lagi, yakni Rp 7,1 triliun. Hingga se-
mester pertama tahun 2019, realisasi capaian 

sudah mencapai Rp 4,79 triliun atau 
60 persen lebih dari target.  

                Setiap tahunnya 
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kota 

Tangerang juga melayani seki-
tar 3 ribu sampai 4 ribu berkas 
pengajuan perizinan pelaku 
usaha.

Belum lagi perizinan di 
tingkat Kecamatan yang 

memudahkan para pelaku 

usaha mikro, kecil dan menengah. Baru-baru 
ini Pemkot Tangerang meraih penghargaan 
Natamukti dari International Indonesia Council 
for Small Bussiness (ICSB) Indonesia City Awards 
2019. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung 
oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM 
Republik Indonesia Rully Indrawan di IPB Con-
vention Center, Senin (7/10). Kota Tangerang 
yang dipimpin Walikota Arief R. Wismansyah 
dinilai sebagai kota yang mendorong kemajuan 
usaha terutama UMKM.

“Mari kita wujudkan Kota Tangerang sebagai 
kota layak investasi yang makin maju dan mas-
yarakatnya sejahtera melalui dunia usaha yang 
kondusif,” kata Walikota. 

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang M Noor 
menambahkan, dengan kemudahan pelayanan 
proses perizinan kini banyak bermunculan 
jenis-jenis usaha baru. Mulai dari sektor per-
dagangan, jasa, properti, transportasi, penge-
lolahan makanan dan minuman serta lainnya.

“Tentu ini bukti bahwa Kota Tangerang se-
bagai kota yang layak investasi,” kata Noor. 
(Fajrin)



Sudah berapa lama kebakaran 
hutan di negeri kita tercinta ini 
masih berlanjut. Dikawasan Kali-
mantan, Sumatra sekarang ini uda-
ranya sudah dipenuhi asap akibat 
kebakaran hutan. Sudah tentu 
kondisi ini sangat mengganggu 
masyarakat, baik itu kesehatan, 
pendidikan maupun penerban-
gan semua terganggu akibat asap.

Alloh SWT telah berfirman da-
lam Al-Qur’an yang artinya ; “Telah 
nampak kerusakan di darat dan 
di lautan disebabkan karena per-
buatan tangan (maksiat) manusia, 
supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar)”.
Dalam ayat tersebut Allah  men-

yatakan bahwa semua kerusakan 
yang terjadi di muka bumi, dalam 
berbagai bentuknya, penyebab 
utamanya adalah perbuatan bu-
ruk dan maksiat yang dilakukan 
manusia. Maka ini menunjukkan 
bahwa perbuatan maksiat adalah 
inti “kerusakan” yang sebenarnya 
dan merupakan sumber utama 
kerusakan-kerusakan yang tampak 
di muka bumi.

Bekaran ini terjadi karena ulah 
orang-orang yang ingin membuka 
ladang dengan cara instan, cara 
yang cepat tidak berfikir akibat 
yang ditimbulkan. Bukan saja neg-

ara kita, negara tetangga kita pun 
terkena imbasnya. Menurut berita 
yang ada, bahwa fihak aparat ke-
polisian sudah menangkap orang-
orang yang menjadi pelaku pem-
bakaran hutan.

Peristiwa kebakaran hutan 
ini terjadi bukan saja sekarang, 
tapi tiap tahun selalu terjadi, dan 
pelakuknya juga sudah diproses 
di pengadilan. Namun tampaknya 
tidak membuat jera mereka. Dalam 
hubungan ini tentunya kita masih 
ingat dengan salah satu firman 
Alloh dalam Al-Qur’an yang artinya; 
‘’ Sesungguhnya pembalasan atau 
hukuman yang memerangi Alloh 
dan Rosul-Nya serta membuat keru-
sakan di bumi, maka bunuhlah atau 
potong kedua tangan dan kakinya’’.

Dari ayat tersebut, tampak 
Islam ajarannya sangat memper-
hatikan masalah ekosistem, ma-
salah lingkungan hingga bagi 
orang-orang yang sengaja merusak 
lingkungan seperti membakar 
hutan hukumannya berat, supaya 
para pelakunya jera.

Terbakarnya hutan, bukan 
saja pohonnya yang mati, tapi 
mahluk yang lain pun ikut mati. 
Seperti binatang-binatang, ter-
lebih binatang yang langka dan 
dilindungi ikut pula jadi korban. 
Belum lagi pohon-pohon langka 
seperti bunga dan tumbuhan lain 
ikut musnah. Tidaklah terhitung 
pula jumlah korban manusia aki-
bat kebakaran hutan.  

Dalam hubungan ini, jangan 
sampai tidak terulang lagi ke-
bakaran yang sangat merugikan 

perlu ada kerjasama atau ke-
sadaran dari masyarakat, baik 
itu pengusaha, petani dan 
masyarakat lainnya untuk sa-
ma-sama memelihara amanat 
dari Alloh yaitu hutan yang 
merupakan paru-paru dunia, 
sesuai nasihat Alloh kepada 
kita sebagaimana firman Alloh 
dalam Al-Qur’an yang artinya;  
Sesungguhnya Alloh cinta 
kepada orang-orang yang ber-
juang berbaris-baris, kompak 
saling membantu.

Mudah-mudahan keba-
karan hutan kali ini merupa-
kan kebakaran yang terakhir, 
hingga kita hidup nyaman dan 
sejahteran. Tentunya tegakan 
hokum dengan sebaik-baikn-
ya.***

BERSABARLAH

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Waspada Kebakaran, Warga 
Paninggilan Dilatih Damkar

15 Kampung Tematik Kategori Mandiri

Warga RT 02/10 Kelurahan Paning-
gilan, berinisiatif meminta UPT BPBD 
Karang Tengah untuk memberikan pela-
tihan penanganan bencana  kebakaran.

 Warga yang memang sadar bahaya 
kebakaran yang bisa terjadi kapan saja  
itupun antusias mengikuti pelatihan pe-
madaman api yang diberikan anggota 
BPBD yang berlangsung di halaman 
Kantor Kelurahan Paninggilan, Minggu 
(6/10).

"Warga berharap dengan adanya 
pelatihan itu akan memiliki kemam-
puan untuk memadamkan api sebelum 
membesar dan menimbulkan bencana 
yang lebih besar," kata Hasto, Lurah 
Paninggilan.

Inisiatif untuk mendapat pelatihan, 
karena sudah terjadi 4 kali kebakaran 
rumah warga.  Selain itu juga musim ke-

DPRD Kota Tangerang jadi Rujukan

Tingkatkan Kegiatan Festival 
untuk Menarik Investor

Evaluasi Program Pembangunan Melalui Hearing 

Insentif Guru Diusulkan Naik

Dukung Pemanfaatan Sungai Cisadane

DPRD TARGETKAN 10 PERDA INISIATIF

Sebanyak 15 kampung tem-
atik yang ada di Kota Tangerang 
berstatus mandiri dikarenakan 
sudah berkembang dikelola oleh 
warga dengan menyesuaikan 
potensi dan karakter setempat.

"Untuk kampung tematik yang 
sudah terbentuk totalnya ada 301 
lokasi. Dari yang sudah terbentuk 
itu 15 diantaranya termasuk kate-
gori mandiri," ujar Kepala Bappe-
da Sugiharto Ahmad Bagdja.

Sementara sebanyak 253 
kampung masuk dalam kategori 
dirintis, saat ini sudah berjalan dan 
dalam tahap pembinaan. Selain 
itu  juga terdapat 186 kampung 
yang sedang dalam tahap per-
siapan. 

"Sosialisasi sudah dilak-

Setelah terbentuknya susunan Alat 
Kelengkapan Dewan (AKD) berupa 
komisi-komisi, DPRD Kota Tangerang 
mengawali kerjanya dengan memanggil 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra 
kerja untuk rapat dengar pendapat atau 
hearing. Upaya itu guna mendapatkan 
informasi pembangunan yang telah 
dilakukan oleh OPD.

Seperti yang dilakukan oleh Komisi II 
DPRD yang membidangi Kesejahteraan 
Rakyat (Kesra), telah mengundang mitra 
kerjanya.

Ketua Komisi II, Saeroji mengatakan, 
melalui hearing dengan OPD, pihaknya 
mengetahui perjalanan pembangunan 
yang telah dilakukan selama di tahun 
2019. Terkait dengan kendala, target 
yang dicapai akan menjadi acuan dalam 
mengevaluasi program pembangunan 
sebagai bagian dari fungsi pengawasan 
DPRD.

“Dari hearing akan disinkronkan den-
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Gandasari Juara Umum MTQ Kecamatan Jatiuwung

SMPN 19 Juarai Sekolah Sehat

D P R D  Ko t a  Ta n -
gerang periode 2019-
2024 menargetkan 10 
sampai  15 Raperda 
inisiatif dapat tersele-
saikan menjadi Peraturan 
Daerah (Perda). Jumlah 
tersebut lebih banyak 
dari periode sebelumnya 
yang telah mengesahkan 
7 Perda inisiatif.

MTQ Tingkat Kecamatan 
Jatiuwung resmi ditutup. Se-
banyak 30 nomor lomba di-
gelar pada MTQ yang rutin 
dilaksanakan setiap tahunnya. 
Penutupan dihadiri unsur Mus-
pika, lurah dan tokoh mas-
yarakat. Keluar sebagai juara 
umum MTQ tingkat kecamatan, 
yaitu Kelurahan Gandasari. 
Kelurahan Alam Jaya juara 2 
dan Kelurahan Pasir Jaya di 
peringkat ke 3.

Lurah Gandasari Edih me-
nuturkan, mengirimkan 46 
peserta pada 30 nomor lomba 

MTQ tahun 
ini. Hara-
p a n n y a 
k e d e p a n 

sanakan dan warga mengusulkan nama kampung 
tematik tersebut, kami terus melakukan pendamp-
ingan," ujarnya.(Adit)

Kini sekolah tersebut mulai 
berbenah dan  mempersiapkan 
apa yang menjadi indikator 
penilaian, seperti pembiasaan 
siswa untuk menjaga kebersia-
han dan keindahan sekolah.

Pelaksana Tugas Kepala 
SMPN 19, Maksum mengatakan, 
sekolah tengah meningkatkan 
pembiasaan yang dilakukan 

DPRD mendukung Pemkot Tangerang meningkat-
kan pemanfaatan Sungai Cisadane untuk mendatang-
kan banyak wisatawan. Upaya itu akan berdampak 
pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 
sektor pariwisata.

Wakil ketua Komisi III Anggiat Sitohang men-
gatakan, selain telah menggelar Festival Cisadane 
menjadi agenda pariwisata nasional setiap tahunnya, 
pihaknya mendukung rencana pengelolaan destinasi 
wisata dengan menghadirkan fasilitas water way se-
bagai transportasi air.

“Nanti akan ada 6 kapal yang transportasinya mulai 
dari perbatasan di Kebon Nanas sampai pintu air 10. 
Ini untuk memberdayakan destinasi wisata,” kata dia.

Menurutnya, Sungai Cisadane merupakan salah 
satu kekayaan alam yang dimiliki Kota Tangerang. 
Potensi tersebut agar dimanfaatkan dengan memak-
simalkan menjadi destinasi wisata.

“Kunjungan wisatawan tentunya akan memberikan 
dampak bagi restoran dan hotel. Selain itu juga up-

dengan MTQ ini terus semangat kepada para 
santri yang berada di wilayah Gandasari dan terus 
mengaplikasikan nilai-nilai Alquran dalam setiap 
harinya. " Alhamdulillah sudah tiga kali berturut-turut 
kami juara umum dalam gelaran MTQ Jatiuwung 
ini," tuturnya.

Kecamatan Jatiuwung sendiri melaksanakan 
MTQ ini untuk menggali potensi remaja di wilayah 
Jatiuwung itu sendiri. Antusias para undangan 
sangat terasa saat mendengar namanya disebut 
mendapatkan juara. (ukon)
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para siswa seperti cuci tangan sebelum ke kelas, 
membersihkan halaman kelas, meningkatkan 
peran UKS sekolah, toilet bersih juga lingkun-
gannya harus tertata rapi. 

"Selain itu kantin sehat juga menjadi indikator 
dalam penilaian. Siswa juga diwajibkan untuk 
membawa Tumbler sebagai tempat minum dan 
kotak makan dari rumah," jelasnya. (Panji)

Usai menjuarai sekolah 
sehat tingkat Kota Tangerang 
yang digelar Dinas kesehatan 
dan Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang, SMPN 19 akan 
mewakili Kota Tangerang 
pada ajang lomba sekolah 
sehat tingkat SMP se Provinsi 
Banten.

Ketua Badan Pem-
buat Perda (BPP) DPRD 
Kota Tangerang, Edi 
Suhendi mengatakan, 
target 10 sampai 15 
Raperda inisiatif mer-
upakan hasil pemba-
hasan internal BPP. Saat 
ini pihaknya tengah 
membahas beberapa 
Raperda inisiatif untuk 
dapat disampaikan agar 
dapat dibahas bersama  
menjadi Perda.

“Dua raperda dalam pem-
bahasan di BPP adalah Raperda 
Pencegahan dan Penanggulan-
gan HIV dan AIDS dan Raperda 
Perlindungan dan Pemenuhan 
Hak Penyandang Disabilitas,”ujar 
dewan dari PKS ini.

 Ketua DPRD  Gatot Wibowo 
mengatakan,wakil rakyat periode 
lima tahun mendatang didorong 
untuk lebih produktif dalam men-
jalan tugas dan fungsinya. Salah 

Selama satu bulan setelah dilantik, DPRD 
Kota Tangerang menjadi tujuan studi band-
ing DPRD dari berbagai daerah. Kunjungan 
kerja mempelajari potensi yang dimiliki Kota 
Tangerang.

Tercatat berbagai seperti Kabupaten 
Probolinggo, Kabupaten Badung Bali, Musi 
Rawas Utara Kota Serang, Tarakan, Palem-
bang, dan Minahasa telah datang ke DPRD 
Kota Tangerang.

Ketua Komisi B DPRD Probolinggo, 
Sugito mengatakan, kedatangannya ke 
Kota Tangerang dalam rangka mempelajari 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
Salah satu sumber PAD melalui pajak resto-
ran sebab Probolinggo memiliki destinasi 
wisata alam berupa gunung dan pantai serta 
akses menuju ke Bali.

“Kami ingin mengetahui tata cara dan 

gan kondisi di lapangan, sebab Komisi 
II ini kan bersentuhan langsung den-
gan masyarakat seperti pendidikan 
dan kesehatan. Jangan sampai APBD 
yang telah dianggarkan tak sampai ke 
masyarakat,”pungkasnya.(Adit)

aya meningkatkan destinasi 
wisata mendukung visi Tan-
gerang LIVE, salah satunya 
sebagai kota yang layak 
dikunjungi,” ucap politisi 
Nasdem ini.(Adit)

satunya adalah fungsi legislasi 
dengan banyak mengesahkan 
perda inisiatif DPRD.

“Peraturan-peraturan daerah 
yang sifatnya berasal dari DPRD 
ini juga perlu diperbanyak,”u-
jarnya.

Diketahui DPRD periode 
2014-2019 mengesahkan tujuh 
perda inisiatif dewan. Jumlah itu 
disebut lebih banyak dibanding-
kan periode sebelumnya.(Adit)

Pendidikan dan kesehatan men-
jadi poin yang disampaikan oleh 
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) 
dan Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) dalam penyusunan RAPBD 
tahun 2020.

Ketua Fraksi PAN-PPP, Dedi Has-
bullah mengatakan, Insentif kepada 
guru negeri dan swasta diusulkan 
ada peningkatan kemudian juga 
kepada guru honor atau guru tidak 
tetap.

“Kami usulkan di tahun 2020 
agar ditingkatkan kesejahteraan 
kepada tenaga pendidik,”ujarnya.

Dewan dari PAN ini melanjutkan, 
terkait hak pendidikan bagi warga 
miskin, yatim dan dhuafa, pihaknya 
mengusulkan agar Pemkot Tan-

mekanisme Kota Tangerang dalam meningkatkan 
PAD nya,“ ujarnya.

Dia melanjutkan, dipilihnya Kota Tangerang 
menjadi tujuan studi banding dikarenakan, Kota Tan-
gerang memiliki tata pemerintahan yang lebih baik.

“Kota Tangerang banyak sekali yang dapat dipe-
lajari dan diadopsi, tak hanya peningkatan PAD saja,” 
ujarnya.(Adit)  

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan usulan-
nya dalam RAPBD tahun 2020. Salah satunya terkait peningkatan 
kegiatan Festival Cisadane dalam menarik wisatawan dan investor.

Juru bicara Fraksi PKB Tasril Jamal mengatakan, kegiatan bu-
daya yang selama ini diselenggarakan oleh Pemkot Tangerang 
seperti festivalCisadane cukup menarik perhatian wisatawan dan 
mengangkat Kota Tangerang. Oleh karenanya  Fraksi PKB men-
gusulkan kegiatan tersebut ditingkatkan menjadi agenda nasional 
ataupun internasional.

“Kegiatan tersebut agar tak hanya seremonial, agar dapat 
ditingkatkan menjadi Cisadane Fair seperti halnya di Jakarta 
dengan Jakarta Fair sehingga dapat menarik investor yang dapat 
memberikan benefit bagi Pemkot Tangerang,” ujarnya.

Menurutnya, di Kota Tangerang memiliki banyak industry, 
perdagangan dan jasa yang dapat dilibatkan dalam kegiatan 
Festival Cisadane. “Kita bisa ajak pelaku usaha terlibat dalam 
program-program pemerintah salah satunya Festival Cisadane 
ini,”ucapnya.(Adit)

marau yang panjang saat ini menjadi alasan 
warga mengadakan pelatihan.

Ade Juharto, Kepala UPT BPBD Keca-
matan Karang Tengah menyambut baik 
inisiatif warga.

Menurutnya, dengan kesadaran bersa-
ma seluruh warga dan pengetahuan yang 
cukup tentang penanganan awal terjadi 
kebakaran akan mengurangi kerugian 
yang ditimbulkan dari bencana kebakaran 
sebelum datang armada Damkar. "Anggo-
ta saya memberikan edukasi pencegahan 
kebakaran dan juga pelatihan memadam-
kan api secara sederhana," katanya.

Sementara itu , Yahya Ketua Forum RW 
Kelurahan Paninggilan juga menyambut 
baik kegiatan itu dan dia berharap agar 
seluruh RT dapat diberikan pelatihan yang 
sama. (Andry)

gerang membangun boarding 
school.

“ Terkait lahan telah tersedia 
seluas 1,1 hektar di wilayah Keca-
matan Cipondoh,”kata dia

Terkait bidang kesehatan, 
Fraksi PAN-PPP mengusulkan 
adanya peningkatan kompetensi 
tenaga medis meliputi dokter, 
perawat dan bidan dan tenaga 
medis lainnya dengan fasilitasi 
pelatihan.

Seperti diketahui dalam 
RAPBD tahun 2020 yang sedang 
dalam tahap pembahasan, Pem-
kot Tangerang menganggarkan 
bidang pendidikan sebesar Rp 
1,1 triliun dan kesehatan sebesar 
Rp 613,83 miliar.(Adit)

15 kampung tematik kategori mandiri :
1. Kampung Markisa, Karawaci
2. Kampung Bekelir, Tangerang
3. Kampung Hidroponik Karawaci
4. Kampung Grenpul, Karawaci
5. Kampung Tidar, Ciledug
6. Kampung Batik, Larangan
7. Kampung KPK. Tangerang
8. Kampung Anggur, Cibodas
9. Kampung ATM, Cipondoh
10. Kampung Mural,Jatiuwung
11. Kampung Harmonis, Jatiuwung
12. Kampung Hijau Indah Bersih, Jatiuwung
13. Kampung Talas, Karawaci
14. Kampung Rukun Neglasari dan
15. Kampung Baca Benda 



KPM Wajib Ikut Pertemuan

PKK Santuni Anak Yatim

Posyandu Cempaka 2 Pantau 
Gizi Bumil dan Balita

Program Peningkatan Peranan 
Wanita Menuju Keluarga Sehat 
Sejahtera (P2WKSS) adalah salah 
satu upaya Pemerintah Kota Tan-
gerang dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
peranan wanita dalam keluarga.
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WARGA MANFAATKAN PELAYANAN SABTU

Rapi Siap Dukung Program Pemerintah
SD Syech Yusuf  Cetak Generasi Akhlakul Karimah

Cipete Kembangkan Kampung Lebar

Linjamsos Dinsos Bantu Korban Bencana

Para Kader Posyandu Cempaka 2 Kelurahan Poris Jaya,  
melakukan pemantauan   berkala pada ibu hamil ( Bumil) 
dan juga balita yang terindikasi mengalami gizi kurang. 
Pemantauan dengan mendatangi rumah warga

“Kader mengunjungi rumah untuk melihat langsung 
asupan gizi yang dikonsumsi ibu hamil dan juga balita ,” 
kata Erna Sumiyati, Ketua Posyandu Cempaka 2.

Dengan  kunjungan itu,  diharapkan ibu hamil tetap 
bisa menjaga kesehatannya selama masa kehamilan dan 
memastikan  balita mendapat asupan gizi yang cukup agar 

 Seluruh Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) dari Program 
Keluarga Harapan (PKH) diwa-
jibkan ikut Pertemuan Pening-
katan Kemampuan Keluarga  
yang diselenggarakan setiap 
bulannya di setiap Kelurahan.

“Diadakan rutin setiap bulan 
dan wajib  wajib diikuti oleh 
KPM ,” kata Syapeih, Korkot PKH 
Kota Tangerang. Ditegaskan, 
karena sifatnya wajib maka 
bila ada  Pendamping atau 
KPM yang lalai mengadakan 
dan  mengikuti kegiatan itu 
akan menerima sanksi tegas. 
“Pendamping dan  PKM  yang 
tiga kali tidak hadir bisa diberi 
sanksi” tegasnya.

Seluruh kegiatan itu juga 
ditegaskan,Syapeih dipantau 
dan akan dilaporkan kepada 

Untuk memberikan ke-
sempatan kepada war-
ga yang sibuk bekerja 
pada hari Senin hingga 
Jumat, Kelurahan Su-
dimara Selatan, Keca-
matan Ciledug, men-
gadakan pelayanan 
pada  hari Sabtu.

Dalan Musyawarah Wilayah Luar Biasa 
(Muswillub) Kepengurusan Radio Antar 
Penduduk Indonesia (RAPI) Kota Tan-
gerang, yang berlangsung di aula Kantor 
Kecamatan Pinang, berhasil memilih ketua 
barunya yaitu Iin Syahdinir yang berasal 
dari Lokal Ciledug untuk periode  2019-
2023.

Diharapkan dibawah kepemimpinan 
ketua yang baru itu, RAPI Kota Tangerang 
yang beranggotakan sebanyak 536 orang 
yang tersebar di 13 lokal itu dapat lebih 
berpartisipasi dalam membantu Pemkot 
Tangerang.

“Sesuai kemampuan kami, seluruh ang-
gota siap untuk membantu program yang 
sedang dilaksanakan Pemkot Tangerang,” 
katanya.

Beberapa kegiatan yang aktif diikuti 
RAPI Kota Tangerang selama ini diantaran-
ya membantu dalam berbagai event yang 

Kepedulian terhadap 
siswa dan anak-anak kurang 
mampu untuk bisa mene-
mpuh pendidikan , Sekolah 
Dasar Syech Yusuf member-
ikan santunan.

Ke g i a t a n  y a n g  b e r-
langsung di sekolah itu mem-
berikan santunan kepada 30 
anak yang terdiri dari siswa 
dan juga anak-anak kurang 
mampu yang ada di sekitar 
sekolah.

Ahmad Asrori, Kepala SD 
Syech Yusuf mengatakan 
kegiatan itu sebagai bentuk 
kepedulian terhadap masa 
depan anak-anak dan juga 
sebagai momentum keban-
gkitan SD Syech Yusuf yang 
dulu pernah menjadi salah 

Menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) Banten, Kota Tangerang  mem-
persiapkan 2 Sport Center baru yang 
berlokasi di Kecamatan Cipondoh dan 
Kecamatan Neglasari. Kedua Sport Cen-
ter itu  akan terintegrasi dengan ruang 
terbuka publik sehingga dapat dipergu-
nakan warga untuk berbagai aktivitas.

‘Di Sport Center itu akan dilengkapi 
beberapa arena cabang olahraga dian-
taranya futsal, basket, voli dan juga sepak 
takraw,” kata Sugiharto Ahmad Bagja , 
Kepala Bappeda Kota Tangerang. 

Ketersediaan fasilitas tersebut dapat 
direalisasikan karena Sport Center itu 
akan dibangun di lahan yang luas. ‘’Untuk 
Sport Center  di Kecamatan Cipondoh 
akan dibangun di lahan seluas 23 ribu 
meter persegi, sementara untuk sport 
Center di Kecamatan Neglasari akan 
dibangun di lahan seluas 9 Hektar,” 
jelasnya,

Memanfaatkan potensi yang ada 
di lingkungan RT 01/03 Kelurahan Ci-
pete, Kecamatan Pinang, menjadikan 
wilayahnya sebagai Kampung Lebar. 
Nama Lebar sendiri dipilih karena 
berada dekat Situ Cipondoh dan akan 
dikembangkan sebagai lokasi peter-
nakan ikan Lele.

"Nama Lebar kependekan dari 
Lele Barokah sesuai dengan aktivitas 
yang berlangsung di situ," kata Solihin, 
Lurah Cipete

Dinas Sosial sebagai OPD yang 
salah satu tugasnya menangani 
permasalahan sosial di masyarakat 
memiliki tim sendiri yang siap diter-
junkan ke lokasi bencana.

Anggota tim yang berasal dari 
Taruna Siaga Bencana (Tagana) itu 
akan menjadi bagian dari Satlak Pen-
anggulangan Bencana yang berada 
dibawah komando Wakil Walikota.

“Tim itu adalah Perlindungan 
Jaminan Sosial atau Linjamsos yang 
merupakan bagian dari Dinas Sosial 
,” kata Suli Rosadi, Kepala Dinas 
Sosial.

Tim itu bukan tim evakuasi , tapi 
lebih berperan dalam penanganan 
pasca terjadinya bencana. “Melalui 
tim tersebut, berbagai bantuan 

TP PKK Kota Tan-
gerang mengadakan 
santunan anak yatim 
di Masjid Al Muhaji-
rin, Perumahan Bu-
gel Indah, Kecamatan 
Karawaci, Rabu (2/10). 
Sebanyak 150 anak 
yatim dari berbagai 
Kelurahan mendapa-
tkan santunan.  

 Ketua TP PKK Kota 
Tangerang, Aini Suci 
Wismansyah menga-
takan, santunan anak 
yat im merupakan 
kegiatan rutin yang 
termasuk dalam pro-
gram kerja PKK Kota 
Tangerang. Kegiatan 
merupakan wujud 
kepedulian sosial ke-
pada anak-anak ku-
rang mampu.

“Program kerja 
PKK tak hanya aktif 
mendukung program 

proses tumbuh kembangnya 
dapat berlangsung secara baik.

Pada kunjungan yang dilaku-
kan setiap hari, dikatakan Erna 
kadernya akan melakukan pen-
imbangan hingga kondisi kese-
hatan ibu hamil baik dan balita 
mengalami peningkatan berat 
badan yang sesuai.

Apabila ibu hamil dan bal-
ita memerlukan bantuan atau 
penanganan medis lebih lanjut, 
maka kader Posyandu akan 
berkoordinasi dengan Puskes-
mas. 

Selain melalui program  itu, 
upaya penanganan balita yang 
terindikasi mengalami gizi ku-
rang juga dilakukan dengan 
program Pos Gizi dengan bimb-
ingan dari tenaga medis Puskes-
mas Poris Gaga Lama. (Andry)

Pelayanan yang dimulai pada 
pukul 08.00 hingga pukul 12.00 
itupun dimanfaatkan warga un-
tuk mengurus berbagai admin-
istrasi kependudukan.

“Memang tidak sebanyak 
pada hari kerja, antara 5 hingga 
10 orang yang memanfaatkan 
pelayanan hari Sabtu ini,” Kata 
Ummu Setyorini, Kasi Tata Pe-

Warga Sambut Pembangunan Sport Center

PKH Pusat untuk bahan evaluasi. Pada 
kegiatan P2K2 itu , peserta dari PKM akan 
mendapat 5 materi yang diharapkan dapat 
diterapkan oleh  setiap PKM. (Andry)

 

Rizal Ridolloh , Camat Cipondoh men-
yambut baik di wilayahnya akan memiliki 
Sport Center. Diharapkan dengan adanya 
fasiltas itu akan berdampak positif terh-
adap pengembangan prestasi olahraga 
Kota Tangerang.

“Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk 
pembinaan atlet di Kecamatan Cipondoh, 
sekaligus mendorong pengembangan 
ekonomi masyarakat di sekitarnya,” jelas 
Rizal. (Andry)

Dikatakan, di Kampung Lebar saat ini 
ada 8 warganya yang beternak Ikan Lele, 
baik menggunakan kolam buatan dan 
juga menggunakan keramba dengan 
lokasi kolam berjumlah puluhan lokasi.

"Satu peternak ada yang memiliki 
beberapa keramba atau kolam Ikan 
Lele," ujarnya.

Melihat potensi yang ada itu kemu-
dian lokasi itu dijadikan tema Kampung 
Tematik Kelurahan Cipete. Ternyata 
dukungan dari warga dan Dinas Ketah-

anan Pangan juga sangat besar pada 
program tersebut.

Hal itu terlihat dengan adanya ban-
tuan teknis dari Dinas terhadap upaya 
itu. "Ada bantuan pembinaan beternak 
Ikan Lele dan juga pelatihan pembuatan 
pangan dan pengembangbiakan bibit 
ikan," jelasnya.

Muhamad, Ketua Kampung Lebar 
menyambut baik dengan menjadikan 
lokasi dan usaha warga di situ menjadi 
Kampung Tematik. "Kami bertekad akan 
menyukseskan program ini karena usaha 
ini juga ekonomi warga," pungkasnya. 
(andry)

diadakan Pemkot Tangerang, seperti dalam 
pelaksanaan Festival Cisadane dan  Festival 
Al Azhom.

“RAPI selalu hadir  dan aktif dalam berb-
agai event dan itu akan kami tingkatkan 
kedepannya,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Eko. S Ketua Panitia Muswil-
lub menjelaskan pelaksanaan tersebut rutin 
dilaksanakan 4 tahun sekali. Untuk tahun ini 
hanya ada satu orang calon, sehingga pemi-
lihan dilaksanakan secara aklamasi. (Andry)

logistik dikirim dan memastikan diterima kor-
ban,” katanya lagi.

Untuk mendapatkan bantuan itu, bisa 
didapat korban setelah Dinas Sosial mendapat 
informasi terjadinya bencana, baik laporan 
langsung dari warga atau melalui perantara 
dari Kelurahan atau Kecamatan setempat. 
(Andry)

merintahan yang mendapat tugas 
tersebut.

Dikatakan, pihak Kelurahan sudah 
menginformasikan melalui pengurus 
RT dan RW adanya pelayanan tersebut.

Sementara itu, Camat Ciledug 
Syarifudin Harjawinata mengatakan 
pelayanan pada hari Sabtu itu juga 
dilaksanakan di seluruh Kelurahan di 
Kecamatan Ciledug. (Andry)

pembangunan tetapi juga kepedulian 
kepada sesama,” ujarnya.

 Menurutnya, setiap anak memiliki 
peluang yang sama dalam mengejar 
cita-citanya.Oleh karenanya anak-anak 
yatim perlu mendapatkan dukungan dan 
semangat, terutama dari lingkungan ter-
dekatnya. “Santunan juga turut dilakukan 
oleh PKK tingkat Kecamatan dan Kelura-
han,” ujarnya.

 Ketua PKK Kecamatan Karawaci Shinta 
Mulyati menambahkan, sebanyak 150 
anak yatim dari 16 Kelurahan hadir dalam 
santunan yang diberikan oleh TP PKK Kota 
Tangerang.(Adit)

Puspaga Ruang Konsultasi Keluarga
Kelurahan Manis Jaya mewakili Kota 

Tangerang di Provinsi Banten dalam pe-
nilaian Program Peningkatan Peranan Wanita 
Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). 
Wilayah permukiman tersebut berdampin-
gan dengan kawasan Industri.

Memasuki kawasan di jalan Cikoneng 
Girang PLN, jalan terlihat bersih, rapi serta 
asri dengan penataan tanaman dan lukisan 
mural berwarna-warni disepanjang jalan 
tersebut. Drainase di kiri dan kanan jalan pun 
telah tertutup oleh beton u-dith.

Lurah Manis Jaya Uding mengatakan, 
P2WKSS berada di RW  04 Manis Jaya. Da-
lam program tersebut seluruh OPD, BUMD, 
Pemuda dan swasta turut melakukan pembi-
naan wilayah kepada masyarakat setempat.

“Indikator P2WKSS penilaian pendi-
dikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, in-
frastruktur, dan pemberdayaan masyarakat 
dengan perempuan sebagai penggerak 
utamanya,”ujarnya.

Puspaga atau Pusat Pembelajaran 
Keluarga  yang kini telah terbentuk di 
Kota Tangerang untuk mewujudkan 
kualitas kehidupan menuju  keluarga 
sejahtera.

Dalam menjalankan fungsinya,  
Puspaga yang berlokasi di Jalan 
TMP Taruna, Kelurahan Sukasari, Ke-
camatan Tangerang diisi profesional 
yang akan membantu mencari solusi 
terhadap berbagai persoalan yang 
dihadapi keluarga dan anak.

“Prinsip pelayanan kami adalah 
non diskriminasi, kepentingan terbaik 
untuk anak dan keluarga, hak hidup, 
menghargai pandangan anak dan 
mudah diakses,” kata Nurhasanah, 
Ketus Puspaga Kota Tangerang

Sementara dalam memberi-
kan pelayanan, dilakukan dengan 
metode pasif yaitu dengan meneri-
ma kunjungam klien yang meminta 

konseling dan metode aktif yaitu 
akan memberikan layanan ruju-
kan kepada klien untuk mendapat 
layanan lanjutan.

“Kami juga berkoordinasi den-
gam berbagai pihak, seperti P2TP2A 
dan juga insitusi lainnya sesuai per-
soalan yang dihadapi klien,” jelasnya.

Puspaga Kota Tangerang mem-
berikan kesempatan pada warga 
Kota Tangerang untuk mendapat 
layanan konsultasi di kantornya  pada 
hari Senin hingga Jum”at mulai pukul 
9 pagi hingga 3 sore. “Klien adalah 
warga Kota Tangerang dengan mem-
bawa KTP atau Kartu Keluarga saat 
konsultasi pertama,” pungkasnya. 

Sementara itu, dalam upaya 
memberikan edukasi kepada mas-
yarakat, Puspaga juga melakukannya 
melalui seminar-srminar Parenting di 
kecamatan-kecamatan.(Andry)

Kelurahan Manis Jaya Nominasi P2WKSS Banten

satu sekolah yang telah berhasil meluluskan 
banyak anak-anak Kota Tangerang .

“Dari momentum ini diharapkan eksistensi 
SD Syech Yusuf bisa kembali di tengah mas-
yarakat untuk memberikan pendidikan pada 
anak-anak di Kota Tangerang,” jelasnya.

Kedepannya, kurikulum SD itu juga akan 
menerapkan Full Day untuk mencetak  hafidz 
dan hafidzah penghafal Al Quran sebagai upaya 
melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan 
mengerti agama. (Andry)

"Sasaran program para penggiat 
rumah tangga. Diharapkan melalui pro-
gram ini bisa membantu perekonomian 
keluarga dan lebih mandiri," ujar Wakil 
Wali Kota Tangerang H. Sachrudin saat 
hadir dalam penilaian P2WKSS tingkat 
Provinsi Banten di Kantor Kelurahan 
Manis Jaya, Jatiuwung, Senin. (7/10).

Salah satu wilayah dengan program 
P2WKSS yang dianggap berhasil un-
tuk mengikuti lomba P2WKSS tingkat 
Provinsi Banten tahun 2019 adalah 
Kampung Cikoneng Girang yang be-
rada di wilayah Kelurahan Manis Jaya, 
Kecamatan Jatiuwung.

"Tujuan utama program ini mem-
berdayakan masyarakat untuk lebih 
produktif ," jelasnya.(Adit)

P2WKSS BERDAYAKAN PERAN AKTIF 
WANITA DI MASYARAKAT

Di lokasi terdapat pemanfaatan pekaran-
gan dengan tanaman produktif serta adanya 
kebun bibit melalui Kelompok Wanita Tani 
(KWT) binaan dari Dinas Ketahanan Pangan. 
Warga setempat pun telah mengikuti pro-
gram kesehatan dari Puskesmas berupa sapa 
sehat, IVA tes, penyuluhan PHBS, pemberian 
vitamin dan lainnya.

Kemudian dinas lainnya seperti Dinas 
Ketenagakerjaan, memberikan pelatihan 
menjahit kepada ibu-ibu warga setempat. 
Dinas Lingkungan Hidup dengan sosialisasi 
pemanfaatan pot dan botol bekas menjadi 
media tanam.

Dinas Perkim pun melaksanakan program 
layak huni dengan bedah rumah dan jamban 
sehat.Tak ketinggalan PDAM Tirta Benteng 
membangun terminal air di kawasan tersebut.

“Swasta juga turut berpartisipasi dalam 
program ini dengan memberikan CSR beru-
pa pohon,”ujar dia.(Adit)

5 Materi P2K2
1. Pengasuhan dan pendidikan  anak
2. Pengelolaan keuangan
3. Perlindungan anak
4. Kesehatan dan gizi
5. Materi kesejahteraan sosial 
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Halaman Halaman

Suryadi, Hobi Kembangkan Aplikasi

Layanan Edukasi Sajikan Beragam 
Video Pembelajaran

Diskominfo Kota Tan-
gerang terus melaku-
kan pembinaan kam-
pung-kampung tematik 
di Kota Tangerang. Hal 
ini untuk menjadikan 
Kampung Tematik dapat 
mempromosikan sendi-
ri segala keunikan dan 
keunggulannya.

Karang Taruna Batuceper Adakan Pengajian

Kelurahan Karawaci 
Bagikan Pohon Katuk

Jembatan Kelurahan 
Sangiang Jaya Diperbaiki

Jembatan Haji Nawi Ditinggikan

  Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 620 meter 
yang tersebar di Kelurahan Poris Plawad Utara, Kecamatan 
Cipondoh, saat ini telah rampung. Dengan selesainya pem-
bangunan tersebut kini manfaatnya pun dapat dirasakan 
oleh masyarakat.

Lurah Poris Plawad Utara, Buchori mengatakan, pemba-
ngunan yang dilakukan yaitu pemasangan paving block, 
sebelumnya disana memang masih tanah biasa, karena 

Pemkot Tangerang melalui Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus 
melakukan penataan infrastruktur, seperti per-
baikan jembatan Haji Nawi di RT 03 RW 07, 
Kelurahan Poris Jaya yang masih dalam tahap 
pengerjaan.

“Tinggi jembatan sebelumnya terlalu rendah 
dari jalan utama, jika hujan dan volume air tinggi 
bisa tergenang, tentu itu sangat menggangu ak-

Wujudkan Ide Kreatif Lewat Sineas Mahasiswa Raharja Juarai Festival Film Banten

Jenis sampah yang dise-
dekahkan berupa kardus, 
kertas koran, botol plastik 
dan setiap kepala keluarga 
dianjurkan mengumpulkan 
sampah rumah tangga. "Kita 
intinya mendorong para 
aparatur untuk menjaga ke-
bersihan. Mulai dari menge-
lola sampah menjadi produk 

Kelurahan Batusar i 
mengalakkan program 
Sedekah Sampah setiap 
Jumat untuk berkontri-
busi mengurangi sampah 
yang masuk ke Tempat 
Pembungan Akhir (TPA). 
"Kita mulai dari lingkun-
gan RW 02 sebagai con-
toh yang nantinya kita 
teruskan hingga tingkat 
kelurahan dan juga  RW 
se-Kelurahan," kata Sek-
retaris Lurah Batusari Mu-
hammad Arief.

“Kami rutin menggelar 
pelatihan pembuatan 
video untuk masyarakat 
yang ada di Kampung 
Tematik, agar masyarakat 
secara mandiri bisa mem-
promosikan kampungnya 
dengan memanfaatkan 
sosial media,” ujar Henny 
Pariastuti, Kasi Pengem-
bangan dan Kemitraan 
Komunikasi Publik. (Panji)

ses lalulintas warga.”ucap Budi Permana, Lurah Poris Jaya.
Pembangunan jembatan yang prosesnya sedang 

berjalan tersebut nantinya akan dibangun lebih tinggi 
dengan lebar 3 meter dan panjang 7 meter.

“Sehingga dengan diperbaikinya jembatan ini dapat 
memberikan akses jalan yang nyaman dan aman untuk 
warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik itu 
kegiatan kesehatan, ekonomi dan pendidikan,”tambh-
anya.(ukon)

D a l a m  r a n g k a 
mendukung program 
penghijauan, Kelurahan 
Karawaci  membagikan 
150 polybag pohon 
katuk kepada warga 
RW 05. “Melalui kelu-
rahan seluruh pohon 
itu kemudian diserah-
kan kepada Kelompok 
Wanita Tani, Tangerang 
Berkebun dan juga po-
syandu untuk ditanam,” 
kata Lurah Karawaci 
Asep Darwis Supardi. 

Dikatakan, selain 
membagikan pohon 
pihaknya mendorong 
masyarakat berparti-
sipasi dalam program 
Sedekah Oksigen. Up-
aya itu ditandai dengan 
menanam satu pohon 
di setiap rumah. "Ke-
hadiran pohon bukan 
hanya bermanfaat un-
tuk diri sendiri tapi oksi-

Guna menjadikan 
kota yang layak huni, 
Pemkot Tangerang 
terus membangun 
infrastruktur. Seperti 
perbaikan jembatan 
di lingkungan RW 10 
Kelurahan Sangiang 
Jaya.

Lurah Sangiang 
Jaya Dwiana L. Nu-
graha menjelaskan, 
jembatan ini me-
mang mulai rusak 
dan jika banjir tidak 
bisa dilalui warga. 
“Alhamdulillah ta-
hun ini di lakukan 

Diskominfo Bina 13 
Kampung Tematik

Menjadi sineas muda 
tak melulu harus bergan-
tung pada budget. Seti-
daknya hal tersebut yang 
diungkapkan oleh Fir-
man Agustiana, Anggota 
After Production yang 
merupakan pemenang 
Festival Film Banten 2019 
yang diselenggarakan 
oleh Kremov Picture.

Firman mengatakan, 
ide kreati f  merupa-
kan modal utama sin-
eas muda untuk bisa 
membuat sebuah film 
berkualitas. (Panji)

Mengembangkan aplikasi di Kota 
Tangerang menjadi hoby tersendiri 
bagi Suryadi. Salah satu programmer 
yang ada di Dinas Komunikasi dan 
Informasi Kota Tangerang.

Suryadi yang merupakan lulusan 
Sarjana Informasi Teknologi di STMIK 
Raharja ini telah ikut serta mengem-
bangkan konsep e-City Kota Tan-
gerang. Mulai menjadi Consultant IT 
pada tahun 2010, Suryadi akhirnya 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
pada 2015 lalu.

“Pertama kali saya mengembang-
kan aplikasi itu yakni Sigap. Dimana, 
saat itu dibuat sebagai bentuk feed-
back dari Laksa yang merupakan aduan 
dari masyarakat,” ujar Suryadi.

Ia mengungkapkan, sejak awal 
Tangerang LIVE Room berdiri, ia ikut 
serta dalam mengintegrasikan aplikasi 
Laksa dan Sigap, hingga saat ini telah 

bukaan jalan baru,”Sekarang su-
dah bagus, akses jalan semakin 
nyaman dan aman untuk dilalui 
warga,”ucapnya.

Pembangunan yang dilaku-
kan melalui Badan Keswadayaan 
Masyarakat (BKM) tersebut pun 
mendapat respon baik dari mas-
yarakat, terlihat dari turut sertanya 
warga dalam setiap pembangu-
nan yang mencerminkan sikap 
gotong royong.

“Untuk lokasinya tersebar di 
2 titik yaitu RW 03 dan RW 05, 
saat ini juga kita sedang melaku-
kan pembangunan turab di kali 
sipon yang prosesnya masih 
berlangsung,”tambahnya.(ukon)

perbaikan pada jembatan ini dan semoga berguna 
untuk masyarakat,” jelasnya.

Pada perbaikan ini jembatan tersebut panjang-
nya nanti akan menjadi 14,10 meter dan lebarnya 
7,60 meter. Perbaikan jembatan sudah diajukan 
pada Musrembang sebelumnya.(ukon)

KELURAHAN BATUSARI 
GIATKAN  SEDEKAH SAMPAH

Menjadi sineas muda tak 
melulu harus bergantung pada 
budget. Setidaknya hal terse-
but yang diungkapkan Firman 
Agustiana, Anggota After Pro-
duction yang merupakan pe-
menang Festival Film Banten 
2019 yang diseleng-
ga- rakan  o leh 

Kremov Pic-
ture.

Firman Agustiana, mahasiswa 
Universitas Raharja bersama dua 
puluh teman lainnya berhasil 
memenangkan penghargaan 
Film Terbaik Kedua di Festival 
Film Banten yang diselenggara-
kan oleh Kremov Picture.

Film Wedi yang bergenre 
horor rupanya mampu mem-
buat timnya menang melawan 
500 Film lainnya dari seluruh 
Indonesia.

“Yang mendaftar untuk Fes-
tival Film ini ada 500 Film, lalu 
disaring menjadi 30 dan dicari 
tiga terbaik,” ujar Firman.

Firman mengungkapkan, 
Film Wedi menceritakan menge-
nai ketakutan kebanyakan orang 
terhadap makhluk yang tak kasat 
mata. Dimana, hal tersebut lebih 
banyak disebabkan oleh sugesti 

Pemerintah Kota Tangerang 
melalui Dinas Komunikasi dan Infor-
masi (Diskominfo) melakukan pem-
baharuan pada aplikasi Tangerang 
LIVE ke versi 5.1.6 yang menghadir-
kan banyak kemudahan.

Pada versi terbaru, terdapat 
menu layanan terbaru yang men-
yajikan banyak video tentang cara 
membuat sesuatu yang bermanfaat 
bagi tubuh, lingkungan hingga 
masyatakat.

"Menu layanan E-Learning meng-
hadirkan ratusan video. Semuanya 
telah dipisahkan bedasarkan mas-
ing-masing menu," kata Adhi Zulkifli 
Kepala Bidang Pengembangan 
E-Government Diskominfo Kota 
Tangerang.

Menu yang dihadirkan diantara-
nya, e-Smart energy, e-Kesehatan, 
e-Parenting, e-Pendidikan, e-Perpus-
takaan dan e-Environment.

"Perubahan yang kami lakukan 
tentu bagian dari inovasi Pemerintah 

Karang Taruna Kelurahan Ba-
tuceper menggelar pengajian 
bulanan bersama tokoh agama, 
masyarakat dan seluruh anggota. 
Kegiatan ini sendiri diikuti dengan 
berbagai rangkaian acara yaitu 
santunan anak yatim,janda dan 
dhuafa,serta dibarengi dengan 
kegiatan latihan bela diri beksi.

Edi Lurah Batuceper menga-

takan, dengan pengajian dan ke-
giatan positif ini diharapkan anak-
anak muda dapat terus berkarya.

“Kita sangat mendukung sekali 
dengan kegiatan yang dilakukan 
anak muda di sini. Kegiatannya 
sangat positif, seperti santunan 
yatim dan beladiri silat. Berharap 
kedepannya anggota karang taru-
na menjadi pemuda yang memiliki 

jiwa sosial tinggi dan dapat me-
lindungi masyarakat yang perlu 
dibantu dan dilindungi",katanya.

Ahmad Arifi, Ketua Karang 
Taruna mengatakan, pengajian ini 
bisa terus berlangsung dan terus 
rutin dilakukan supaya anak-anak 
muda bisa saling bersilaturahmi 
dan menjauhi dari hal negatif. 
(ukon)

bermanfaat. Ini semua untuk 
mewujudkan Kota Tangerang 
yang bersih," ujarnya.

Ketua RW 02 Ida Widi-
awati mengatakan, program  
ini berawal dari kerisauan 
saat beberes yang dilakukan 
wilayahnya. Saat gotong roy-
ong, nampak sampah plastik 
yang paling banyak ditemu-
kan. Dari sana, pihak kelurah-

Firman mengatakan, ide kreatif 
merupakan modal utama sineas 
muda untuk bisa membuat sebuah 
film berkualitas.

“Yang terpenting adalah kita 
harus memiliki ide kreatif yang be-
nar-benar orisinil dan berbeda dari 
orang lain, yang kedua yakni banyak 
bertemu dengan orang-orang yang 
berkecimpung di dunia perfilman,” 
ujarnya.

Firman juga mengungkapkan, 
budget memang merupakan salah 
satu faktor film bisa berjalan. Na-
mun, komitmen untuk mewujudkan 
ide yang dimiliki merupakan modal 
utama.

“Jika sudah bertemu tim yang 
memiliki visi yang sama, maka ko-
munikasi dan kerjasama tim harus 
diutamakan agar proses pembuatan 
film dapat berjalan,” jelasnya. (Panji)

diri sendiri.
“Jadi film itu berpesan bahwa banyak ketakutan dari 

orang-orang karena banyak ditakut-takuti orang lain seh-
ingga tersugesti untuk takut dengan hal yang belum pernah 
mereka lihat,” ujarnya.

Dengan menangnya film ini, ia berharap dapat mem-
berikan motivasi bagi sineas muda. “Terutama yang masih 
menjadi mahasiswa untuk dapat berani mencurahkan ide-
nya,” tutup Firman. (Panji)

Pembangunan Jalan Lingkungan PPU Rampung

gennya bermanfaat untuk orang lain 
selain itu dapat menjadikan lingkungan 
hijau dan asri," ungkapnya.

Selain pemberian pohon juga diberi-
kan alat penanamannya dan juga pupuk. 
Monitoring setelah penanaman juga 
akan dilakukan agar program itu berjalan 
lancar. Lebih lanjut dia juga mengatakan 
untuk kesuksesan penanaman itu seluruh 
staf Kelurahan Karawaci bekeja sama 
mulai dari pendistribusian hingga masa 
penanaman nanti. (ukon)

an pun mencari cara untuk 
mengolah sampah plastik 
tersebut agar bermanfaat. 
"Kelurahan Batusari akhirnya 
membuat regulasi tingkat 
kelurahan berupa surat eda-
ran ke RT/RW, di mana mas-
yarakat yang akan mengurus 
segala sesuatu ke kelurahan 
harus membawa sampah," 
ungkapnya. (ukon)

Adapun kampung yang sudah 
dibina yakni:

1. Kampung Markisa Kecamatan 
Karawaci

2. Kampung Harmonis Keca-
matan Jatiuwung

3. Kampung Tehyan Kecamatan 
Neglasari

4. Kampung ATM Keca-
matan Cipondoh

5. Kampung Batik PHBS 
Kecamatan Larangan

6. Kampung Tidar Keca-
matan Ciledug

7. Kampung Pancasila 
Kecamatan Karangten-
gah

8. Kampung Ramah Anak 
Kecamatan Periuk

9. Kampunf Baca Keca-
matan Benda

10. Kampung Anggur Ke-
camatan Cibodas

11. Kampung Lidah Buaya 
Kecamatan Batuceper

12. Kampung Mengalir 
Kecamatan Pinang

13. Kampung Pesona Ke-
camatan Tangerang

Berikut Tips dari Firman:
1. Pikirkan ide kreatif yang ingin 

diwujudkan
2. Cari lingkungan pertemanan 

yang punya visi sama untuk 
berkarya terutama bidang 
perfilman

3. Buat tim untuk pembuatan 
film

4. Buat naskah cerita film
5. Lengkapi peralatan, melalui 

barang milik anggota tim, 
pinjam, ataupun sewa

6. Komunikasikan setiap mas-
alah yang terjadi

7. Komitmen untuk menyele-
saikan film bersama-sama.

ada jutaan data yang tersimpan dalam TLR.
“Kurang lebih saya sudah ikut membuat 130 sampai 

150 aplikasi, tapi ini berkat kerjasama antar seluruh pro-
grammer bukan hanya saya tentunya, namun jika memang 
ada masalah maka kita selesaikan bersama,” jelasnya.

Suryadi bahkan mengatakan, hidupnya memang untuk 
IT. Dimana, sejak kuliah dulu, dirinya memang suka men-
gotak-atik data informasi maupun software.

“Men- jadi Programmer adalah hidup 
s a y a , aplikasi-aplikasi ini adalah 
h i d - up saya. Jadi memang saya 

menyenangi pekerjaan 
saya,” tandasnya. (Panji)

Kota Tangerang. Juga men-
jawab masukan dari masyarakat 
untuk melakukan perbaikan 
pada beberapa fitur dan menu," 
tukasnya. (Panji)

Tips Menjadi Sineas Muda
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Memulai Usaha Rumahan

Tingkatkan SDM Pelaku UKM

Desain Toilet yang Instagramable dan Bersih

layak dikunjungi investasi8 5
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Wakil Walikota Sachrudin men-
yampaikan perlunya mensosialisasikan 
Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 
2018 Tentang Wakaf. Mengingat masih 
banyaknya masyarakat yang memahami 
wakaf hanya sebatas benda.

Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) Rifi Maligi meresmikan 
kantor barunya di Jalan HOS 
Cokroaminoto Kecamatan 
Larangan, Kota Tangerang.

Memiliki luas bangunan 
350 meter persegi, konsep 
interior kantor BPR Rifi Maligi 
cukup unik dengan men-
gusung tema milenial.  

Pertama kali masuk kesan 
nyaman sudah terasa saat kita 
berada di loby kasir. Dengan 
pencahayaan rendah seakan 
kita tidak berada di sebuah 
bank melainkan di sebuah 
café.

“karyawan merasa nya-
man dalam malayani dan 

Kopi Buaya Jadi Favorit di Hulukali Cafe

Untuk memberikan kenyamanan 
kepada para wisatawan di kam-
pung-kampung Tematik di Kota Tan-
gerang, Pemerintah Kota Tangerang 
membangun Toilet Umum di Kam-
pung Bekelir Kota Tangerang.

Adanya Toilet Umum tersebut 
pun mendapatkan sambutan positif 
dari pengunjung Kampung Bekelir, 
salah satunya Anggun yang datang 
untuk berjajan ria di Taman Jajan 
Kampung Bekelir.

“Pastinya bagus dengan adanya 
Toilet Umum ini, karena biasanya 

kan kalau kita kesini harus ke 
Masjid dulu untuk ke Toilet, 
dengan adanya ini pasti lebih 
nyaman dan lebih dekat,” ujar 
Anggun.

Terlebih lagi, lanjut Ang-
gun, toilet umum yang dise-
diakan sangat instagramable, 
bersih juga nyaman.

“Toiletnya sangat bersih, 
udah gitu ada spot foto seh-
ingga engga kaya ada di toilet 
umum karena bisa sekaligus 
foto-foto,” tutupnya. (Panji)

Pemerintah Kota Tangerang 
dinilai berhasil memajukan us-
aha kecil dan menengah (UKM). 
Keberhasil ditandai dengan 
diraihnya penghargaan Nata-
mukti dari International Indone-
sia Council for Small Bussiness 
(ICSB) Indonesia City Awards 
2019.

MAJUKAN UKM, WALIKOTA RAIH PENGHARGAAN

Umumnya coffee shop hanya menye-
diakan minuman dan makanan ringan. 
Tapi di Lim Kopi ada menu makanan berat 
dengan konsep prasmanan.

Menu ini disediakan tentunya sesuai 
target konsumen. Karena café ini berada 
di lingkungan perkantoran tepatnya de-
pan kantor Imigrasi Tangerang, Jalan TMP 
Taruna, Kecamatan Tangerang.  

Ino, pengelola Lim Kopi menuturkan, 

Banyak orang yang memili-
ki keinginan untuk memiliki us-
aha sendiri. Namun terhalang 
oleh modal yang dibutuhkan. 
Solusi terbaiknya adalah mem-
ulai usaha berbasis rumahan.

Anda bisa memanfaatkan 
tempat kosong yang ada di 
rumah seperti halaman, gara-
si, dan dapur untuk memulai 
menjalankan bisnis.

Dengan memanfaatkan 
rumah, Anda bisa menghe-
mat biaya modal yang cukup 
besar, sehingga modal yang 
ada bisa dialokasikan untuk 
kebutuhan lainnya. Berikut 
adalah beberapa cara ketika 
ingin memulai bisnis rumahan. 
(majid)

Kafe Rumahan Lebih Santai

Esensi nilai kearifan lokal 
yang ada pada Hulukali Cafe 
terlihat pada deretan daftar 
menunya dan salah satunya 
Kopi Buaya. Sebelum ber-
lanjut mengetahui rasanya, 
mari kita mengetahui esensi 
filososi Kopi Buaya yang 
diciptakan oleh Ilyas salah 
satu pemilik Hulukali Cafe 
and Resto.

Kopi Buaya ini digan-
dang sebagai gambaran 
bahwasanya mitos di Kali 
Cisadane lekat dengan 
buayanya. “Kopi buaya me-
mang yang paling kita ton-
jolkan, karena sesuai dengan 
identitas,” papar dia.

Warna hijau yang dipakai 

Penghargaan tersebut diserah-
kan langsung Sekretaris Kement-
erian Koperasi dan UKM Republik 
Indonesia Rully Indrawan dalam 
acara Galang UKM Indonesia 2019, 
Senin (7/10).

Arief yang menerima langsung 
penghargaan ini mengaku ber-
syukur atas capaian tersebut, pasaln-
ya UMKM merupakan salah satu pro-
gram prioritas Pemkot Tangerang 
dalam mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera dan berdaya saing.

“Mudah-mudahan ini jadi mo-
tivasi buat pemerintah dan mas-

Lim Kopi Sediakan Menu Prasmanan

Semakin banyak kafe bermunculan 
di Kota Tangerang. Berbagai konsep 
pun ditawarkan para pebisnis kafe untuk 
berlomba-lomba menjaring konsumen. 
Salah satunya Maiga Coffee yang terletak 
di Jalan Pandan Raya No 18, Perumnas 1, 
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. 
Kafe ini mengusung konsep suasana 
rumah.

Pemilik Maiga Coffee Khadaffi Giffary 
mengatakan kafe dengan konsep ruma-
han dibesutnya agar para pengunjung 
dapat menikmati suasana santai.

“Kalau datang ke sini serasa di rumah, 
bisa santai-santai di lesehan yang kami 
sediakan,” ujarnya.

Selain lesehan, ruang yang cukup 
luas membuat penataan kursi sofa, meja 

dan meja pun layaknya suasana di 
rumah. Berbagai varian menu mi-
numan berupa kopi nusantara serta 
pasta khas Italia tersedia di kafe ini. 
Harganya pun cukup terjangkau, 
mulai Rp15 ribu hingga Rp30 ribu. 
“Minuman recomended di sini ada 
es kopi susu, dan makanan rice bowl 
asam manis,” ucapnya.(majid)

yarakat Kota Tangerang, karena kita 
ingin menjadikan masyarakat Kota 
Tangerang lebih sejahtera,” ung-
kapnya.

Bahkan Walikota mengajak kepa-
da pelaku usaha untuk meningkatan 
kualitas dan daya saing produk, seh-

Pemkot Tangerang terus mengembangkan 
UKM. Salah satu cara dengan meningkatkan 
kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan. Para 
pelaku UKM di Kota Tangerang intens dibekali 
keterampilan usaha mulai dari proses produksi, 
pengemasan hingga pemasaran.  

“Tentu kita ingin mendorong perekonomian, 
jadi UKM yang ada di Kota Tangerang harus terus 
berkreatifitas karena lihat teman-temankabupat-
en/kota yang lain juga terus berinovasi,” kata 
Walikota Arief R Wismansyah.

Terutama dalam hal pemasaran produk  yang 
saat ini telah memasuki era digital. Dimana pun 
bisa diakses secara online tanpa hambatan jarak 
dan waktu.

Kepala Bidang UKM Katrina menyebut, ten-
gah menyiapkan platform digital untuk mema-
sarkan produk UKM Kota Tangerang. Nantinya 
platform itu akan menjadi marketplace UKM Kota 
Tangerang. “Sedang kita bangun sistemnya, mu-
dah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera 
launching,” kata Katrina.

Ia mengaku, pemasaran secara offline sudah 
difasilitasi dengan adanya gerai pusat oleh-oleh 
Kota Tangerang di sejumlah titik serta pojok UKM 
di beberapa hotel.  (majid)

ingga UMKM dapat menjadi identitas 
suatu kota.

“Mudah-mudahan produk-pro-
duk UMKM Kota Tangerang bisa 
menjadi kebanggaan buat mas-
yarakatnya dan Indonesia,” tukas 
Walikota. (majid)

menggunakan sirup pandan, 
bukan pewarna buatan, dicam-
pur dengan espresso dari biji 
kopi pilihan, tergantung selera 
para pengunjung.

Rasa yang dihasilkannya 
juga menyimpan keselarasan 
dengan 70 persen sirup pan-
dan, 5 persen sirup pisang, dan 
25 persen espresso yang begi-
tu pekat saat masuk kedalam 
permukaan lidah penikmat.

“Minuman yang menyim-
pan esensi nilai kearifan lokal 
ini jadi minuman favorit para 
pengunjung yang mesti dico-
ba jika mampir ketempat yang 
dekat dengan ikon tulisan Cis-
adane Walk, Kota Tangerang,” 
tukasnya. (Panji)  

Dinas Perumahan dan 
Permukiman (Perkim) 
mendukung program 
kampung tematik yang 
layak huni dan dikunjungi 
dengan membangun sara-
na toilet umum.

Kepala Seksi Pengem-
bangan, Perumahan dan 
Permukiman pada Dinas 
Perkim Kota Tangerang, 
Shandy Sulaeman,menga-
takan, toilet umum yang 
dibangun tahun ini di tiga 
lokasi kampung tematik. 
Desain dan jumlah bangu-
nan toilet pun disesuaikan 
dengan tema kampung 
tematik.

“Dinas Perkim men-
dukung kampung tematik 
melalui penyediaan sarana 
prasarana umum, salah 

KAMPUNG WISATA DILENGKAPI TOILET

satunya penyediaan toilet, ada 
tiga lokasi yang sudah dibangun 
yakni Kampung Bekelir, Kam-
pung Inovasi Cimone dan Teras 
Cisadane,” papar dia.

Lurah Babakan, Abu Sofyan 
mengaku dengan dibangunn-

dirinya ingin memperbanyak 
variasi menu. Selain aneka mi-
numan kopi juga ada makanan 
tambahan. Sehingga  pengun-
jung yang datang  bisa sekalian 
makan siang di kafenya. “Kan 
yang datang tidak hanya mau 
ngopi saja. Makan siang juga 
bisa di sini, jadi lebih lengkap,” 
kata Ino.

Konsep prasmanan lebih kepa-
da nasi rames dengan berbagai pi-
lihan, seperti nasi putih, ikan, ayam, 
telur dadar, sambal serta beragam 
sayur. “Kita juga ada paket-paketnya 
untuk makan siang,” ujarnya.    

Ia berharap, kehadiran pras-
manan yang belum lama jadi pi-
lihan tambahan cafenya itu dapat 
meningkatkan pengunjung. (majid)  

Berwakaf dengan uang sekarang semakin 
mudah. Masyarakat bisa membayar wakaf 
melalui jasa perbankan yang sudah bekerjasa-
ma.

Diantaranya CIMB Niaga Syariah, BNI Syari-
ah, Panin Dubai Syariah dan berbagai dompet 
digital lainnya.  Dengan adanya kemudahan ini 
diharapkan bisa lebih merangsang masyarakat 
untuk menyalurkan wakafnya.

Ketua BWI Provinsi Banten B. Syafuri mengu-
tarakan, pengelolaan wakaf bisa segera dijalank-
an dengan menunjuk nazhir professional. Kemu-
dian mengelolanya untuk kemaslahatan umat. 

“Wakaf uang akan tetap utuh, nanti hanya ha-
sil investasinya saja yang dibagikan," kata Syafuri.

Sebagaimana diketahui bahwa wakaf uang 
diinvestasikan pada profitable business activi-
ties. Keuntungan yang diperoleh dari investasi 
tersebut dipergunakan  untuk hal-hal yang ber-
manfaat secara sosial dan keagamaan. (majid)

"Pemahaman informasi perihal wakaf 
saya kira masih sangat minim. Biasanya 
masyarakat awam hanya mengetahui 
bahwa wakaf hanya berupa tanah untuk 
makam atau sekolah. Untuk itu aturan ini 
harus terus digaungkan," paparnya saat 

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang akan menye-
lenggarakan Festival Kemanusiaan atau Humafest 2019.Ren-
cananya, Humafest akan berlangsung di atrium TangCity Mal 
selama 21-24 Oktober 2019.

ersiapan terus dilakukan oleh para panitia dari PMI Kota 
Tangerang. Dalam menyukseskan acara ini, PMI menggandeng 
pihak Tangcity Mal, Komunitas Taman potret dan sejumlah in-
stansi pemerintahan.

Ketua pelaksana Humafest PMI Kota Tangerang, Viky Nugra-
ha mengatakan, Humafest dikemas dengan perlombaan foto, 
pameran foto, menggambar, mewarnai, seminar, workshop, 
hingga talkshow.

Beragam kegiatan itu bertemakan kemanusiaan. “Kami ingin 
masyarakat mengenal lebih jauh tentang kemanusiaan,” kata 
Viky.

Dalam Humafest ini pula, panitia akan mempersembahkan 
penampilan Rampak Beduk serta Tari Lenggang Cisadane. 
Viky berharap, kegiatan Humafest nanti berjalan dengan lancar 
sesuai harapan. “Dengan adanya kegiatan ini kami terus bisa 
bersinergi dengan para stakehokder dalam menjalankan tugas 
kemanusiaan,” pungkasnya. (majid)

Wakaf Uang Bisa Lewat Bank
BWI Bisa Kelola Wakaf Bersama

menghadiri Rakerda  Badan 
Wakaf Indonesia (BWI) per-
wakilan kota Tangerang, Selasa 
(8/10).

Menurutnya, dalam aturan 
tersebut wakaf sudah semakin 
luas pengertiannya, diantaranya 
wakaf bisa berupa dana untuk 
pendidikan, kesehatan, sosial 
dan untuk berdakwah.

Sachrudin juga berharap 
agar BWI Kota Tangerang dapat 
bersinergi dengan Pemkot dan 
Baznas Kota Tangerang untuk 
bersama - sama mengelola 
wakaf.

"Seperti BAZNAS yang su-
dah mengalami peningkatan 
jumlah zakat tiap tahunnya 
setelah masuk dalam aplikasi 
Tangerang LIVE melalui fitur ayo 
zakat dan pembuatan UPZ di 
masjid-masjid," jelasnya. (majid)

BPR Rifi Maligi Resmikan Kantor Baru
Tips 

ya sarana umum seperti 
toilet sangat membantu. 
“Tentu wisatawan tidak 
perlu lagi menumpang 
kerumah warga untuk se-
kedar buang air kecil atau 
besar,” tandasnya. (Panji)

•	 Meminta dukungan keluarga
•	 Belajar administrasi
•	 Jauhkan pikiran dari kegagalan
•	 Tentukan misi usaha
•	 Hitung kebutuhan modal
•	 Pilih bidang yang sesuai passion
•	 Pilih waktu untuk memulai
•	 Tentukan keunikan dari produk
•	 Lakukan promosi secara tepat

nasabah juga nyaman bertransaksi,” ungkap Kimnadi, 
selaku Direktur Utama BPR Rifi Maligi.

Saat ini BPR Rifi Maligi memiliki brankas standar bank 
konvensional dengan tingkat keamanan yang tahan api.

Bersaman peresmian kantor baru, BPR Rifi Maligi juga 
melauncing logo baru yang lebih dinamis dan modern. 
“Kedepannya BPR kami dapat bersinergi dengan Fintech 
dan lebih dikenal masyarakat khususnya pelaku UMKM,” 
ujarnya. (majid) 

Humafest 2019 Digelar di Tangcity Mall
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