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Dengan satu kali registrasi mas-
yarakat dapat mengakses berbagai 
macam layanan dokumen kependudu-
kan dan catatan sipil. Sebelum meng-
gunakan aplikasi tersebut pemohon 
diwajibkan memiliki alamat email yang 
aktif untuk didaftarkan. “Semua layanan 
termasuk layanan WhatsApp sudah 
dipindah ke alamat baru ini,” ujarnya.

Adapun layanan pencatatan sipil 
yang dapat diakses melalui web ini 
yakni akta kelahiran WNI, akta kematian 

Emak-emak di Kota Tangerang 
menyambut baik hadirnya pro-
gram RW-net. Fasilitas internet 
gratis yang disediakan Pemkot 
Tangerang di setiap RW itu mer-
ingankan beban kebutuhan kuota 
internet yang dipergunakan untuk 
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Salah satu emak-emak di 
RW 09 Kelurahan Cimone Indri 
Septiani mengatakan, sebelum 
adanya program RW-Net dirinya 
setiap 10 hari menghabiskan 
5GB khusus digunakan anaknya 
untuk PJJ. "Sangat bagus dan 
efektif ya program ini membantu 
anak-anak untuk PJJ, sebelumnya 
menggunakan kuota,  emak-emak 
disini  banyak yang mengeluhkan 
karena harus mengeluarkan biaya 
tambahan untuk membeli kuota 
internet," kata dia.

Dikatakannya, setiap hari 

Program internet gra-
tis di setiap RW atau RW 
Net terus disosialisasikan 
kepada masyarakat agar 
dimanfaatkan untuk ke-
giatan Pembelajaran Jarak 
Jauh (PJJ). Camat Karawa-
ci Tihar Sophian menga-
takan, sosialisasi program 
RW-Net telah disosial-
isasikan sampai tingkat 
RT. Bagi masyarakat yang 
memiliki anak usia seko-
lah dapat mendatangi titik 
internet di lingkungannya 
masing-masing. "Kami 
mengajak masyarakat 
memanfaatkan Internet 
gratis yang telah terpas-
ang silakan dimanfaatkan 
untuk pembelajaran jarak 
jauh," ujar dia.

Tihar  mengimbau 
siswa menggunakan in-
ternet saat jam sekolah 
yang telah ditentukan. 

Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil (Disdukcapil) Kota 
Tangerang memiliki layanan baru 
kependudukan secara online. Kasie 
pendataan pada Disdukcapil Kota 
Tangerang Nurmalia Asikin men-
gatakan, mulai 18 agustus 2020 
layanan online pindah alamat 
melalui alamat http://sobatduk-
capil.tangerangkota.go.id.

LAYANAN ONLINE DISDUKCAPIL 
PINDAH ALAMAT

Cara Akses Pelayanan Online Disdukcapil

Emak-emak Terbantu 
Program RW-Net 

Mahasiswa UNIS 
Laksanakan KKK Daring Anggota Perpusda Bertambah

Ajak Masyarakat Manfaatkan Internet Gratis

WNI, akta pengesahan anak WNI, akta per-
kawinan WNI, akta perceraian WNI.

Kemudian layanan kependudukan 
pertama kartu keluarga WNI/WNA meli-
puti perubahan data WNI, input data baru 
WNI, layanan pindah datang WNI, kartu 
keluarga WNA. Ke dua Layanan pindah 
WNI, ke tiga KTP elektronik meliputi an-
trian rekam, cetak, dan cek status KTP-El. 
Ke empat SKKT WNA, ke lima cek NIK Kota 
Tangerang, dan terakhir sinkronisasi data 
WNI.(Adit) 

1. Ketik sobatdukcapil.
tangerangkota.go.id 
lalu enter 

3. Klik register 
new account untuk 
mendaftar

5. Kemudian 
login kembali 
dengan 
menggunakan 
email yang telah 
didaftarkan 

6. Pilih kolom untuk 
mendaftarkan sesuai 
dengan keperluannya 
pencatatan sipil atau 
ADM kependudukan.
(Adit)

4. Lengkapi kolom 
data yang diperlukan 
kemudian klik sign up 

2. Kemudian klik 
dashboard untuk login

Lalu  juga tetap mematuhi protokol kesehatan yakni 
menerapkan 3M mencuci tangan, memakai masker dan 
menjaga jarak. "Kemudian jika ditemui kendala terkait 
jaringan internet penanggungjawab RW-Net dapat mel-
aporkan ke kelurahan masing-masing," ujarnya.

Sementara petugas jaringan dari Dinas Kominfo yakni 
Agung mengatakan, pihaknya telah melakukan pemerik-
saan internet yang telah dipasang oleh provider di setiap 
RW.  "Kami datangi titik-titik yang telah ditentukan untuk 
pemasangan jaringan internet, sampai saat ini tidak ada 
kendala," katanya.(Adit)

anaknya yang duduk di sekolah dasar 
mendatangi gedung Posyandu setempat 
untuk melaksanakan PJJ. Dirinya pun men-
dampingi anaknya agar menggunakan 
internet untuk kegiatan belajar. "Kami 
dampingi, selain itu juga memperhatikan 
agar anak-anak tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan dengan menjaga jarak, 
memakai masker dan mencuci tangan," 
ujar dia.(Adit)

Kuliah Kerja Kemasyarakatan (KKK) mahasiswa 
Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang tahun 
ini dilaksanakan dari rumah karena pandemi Covid-19.

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat UNIS 
Tangerang, Bambang Mardi Sentosa mengatakan, 
jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKK tahun 
ini 1.066 orang.

Berbeda dengan tahun sebelumnya setiap peserta 
bermukim di wilayah yang menjadi pelaksanaan KKK, 
maka saat ini mahasiswa cukup menjadikan lokasi 

pengabdiannya adalah 
kawasan RT/RW tem-
pat tinggalnya. "Karena 
namanya KKK dari rumah, 
maka lokasi yang dijad-
ikan tempat pengabdian 
adalah RT/RW setempat. 
Semua kegiatan dilak-
sanakan secara daring," 
ujar Bambang.

Re k t o r  U N I S  Ta n -
gerang, Prof Mustafa Ka-
mil mengatakan, seluruh 
mahasiswa yang melak-
sanakan kegiatan harus 
selalu memperhatikan 
p ro t o ko l  ke s e h at a n . 
"Meskipun dari rumah 
tetap harus ada terobosan 
yang dilakukan oleh ma-
hasiswa. Misalnya saja 
membuat pengembangan 
ekonomi digital dan pro-
mosinya dalam memban-
tu warga terdampak.(Adit)

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan 
semangat warga Kota Tangerang untuk 
mendaftar jadi anggota Perpustakaan Daer-
ah (Perpusda). Sejak dibuka kembali dalam 
dua bulan terakhir, terjadi peningkatan jum-
lah warga yang mendaftar. Pada bulan Juli 
misalnya, Perpusda menerima 163 pendaftar 
baru, sementara sepanjang Agustus sudah 
lebih dari 100 orang. “Kebanyakan pelajar 
yang mau ikut tes Perguruan Tinggi Negeri, 
atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan 
skripsi,” kata Endang Purwaningsih, Kabid 
Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip 
Daerah (DPAD) Kota Tangerang.

Endang menjelaskan, saat ini masyarakat 
juga dapat mengakses e-book melalui ap-
likasi iTangerang Kota dengan jumlah koleksi 
lebih dari 300 buku. Saat ini jumlah buku 
koleksi keseluruhan yang dimiliki DPAD men-
capai lebih dari 70 ribu. “Perpustakaan kami 
buka tapi dengan protokol kesehatan yang 
ketat. Setiap hari dibersihkan dan disemprot 
disinfektan,” ujar Endang. (Panji)
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PMI Salurkan 
Bantuan Pisang

UMKM 
Paninggilan 
Didata

Pemuda Panca 
Marga Berikan 
Santunan ke 
Veteran 

Drainase RW 02 Sudimara 
Pinang Diperbaiki

Sekretaris Bank Sampah Sureda menjelaskan, awalnya warga 
membuka bank sampah ini sejak 2016. Namun mulai dikonversi 
ke tabungan emas sejak 2019. Setiap hari Senin warga bisa datang 
ke bank sampah. Atau jika memang sampah anorganiknya ban-
yak bisa dijemput menggunakan bentor. "Semoga masyarakat 
lebih sadar lagi untuk memilah sampah dari rumah dan tahu kalo 
sampah juga punya nilai ekonomisnya," jelasnya.

Sampah anorganik yang bisa ditabung seperti botol bekas, 
kardus bekas, dan beberapa jenis sampah anorganik lainnya. Saat 
ini bank sampah tersebut sudah memiliki 83 nasabah tetap. (Fajrin)

Warga RW05 Perumahan Cipondoh Makmur, Keca-
matan Cipondoh menabung sampah anorganik menjadi 
tabungan emas. Warga sangat antusias mengikuti ke-
giatan yang sudah berjalan sejak awal 2019 ini.

Palang Merah Indonesia (PMI) Kota 
Tangerang distribusikan bantuan berupa 
650 Kg buah pisang Sunpride  untuk mas-
yarakat yang terdampak Covid-19. Bantuan 
itu distribusikan langsung PMI Kota Tan-
gerang melalui Sibat Kecamatan yang ada 
di 10 kelurahan. Untuk kemudian disalurkan 
ke masyarak yang terdampak  Covid-19.

Ketua PMI Kota Tangerang Kuswarsa 
menyampaikan apresiasi atas sumbangan 
buah pisang Sunpride sehingga berman-
faat bagi kemanusiaan. “Semoga kerja 
sama ini bisa berlangsung terus menerus 
untuk kemanusiaan. Buah pisang adalah 
salah satu jenis buah yang  bisa membantu 
menambah stamina dalam keadaan seperti 
ini,” ungkapnya. (Andry)

Pendataan kepada UMKM di Kelu-
rahan Paninggilan telah dilakukan. 
Ddari 18 RW dengan 80 RT, telah ter-
data sebanyak 750 UMKM dan pelaku 
usaha kecil lainnya. Kepala Seksi 
Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) 
Kelurahan Paninggilan Muslim menga-
takan, pendataan dilakukan bersama  
staf Kelurahan dan dibantu oleh Ketua 
RT. Prosesnya berlangsung lancar dan 
sesuai dengan kondisi sebenarnya. 
"Kami mendatangi langsung ke tempat 
usahanya dan meminta persyaratan 

Dalam rang-
ka memperingati 
Hari Veteran Nasi-
onal dan Hari Ke-
merdekaan ke75 
RI, Pemuda Panca 
Marga (PPM) ber-
sama indorelawan 

yang dibutuhkan  agar usaha itu dapat dimasukan 
dalam daftar penerima bantuan dari Pemkot Tan-
gerang dan juga dari Pemerintah Pusat," jelasnya.

Pihak kelurahan tetap menerima pengajuan 
UMKM yang terlewatkan saat pendataan yang pros-
esnya didampingi dari staf Dinas Ketanagakerjaan 
tersebut. "Mungkin ada yang terlewatkan saat pen-
dataan dan tetap kami terima dengan kelengkapan 
persyaratannya," katanya.  (Andry)

dan yayasan Sahabat Veteran 
memberikan santunan kepada 
puluhan veteran. Wakil Ketua PPM 
Kota Tangerang Hesti Wulansari 
mengatakan, santunan berupa 
paket Sembako diberikan kepada 
60 veteran.

Kegiatan itu merupakan wu-
jud berbagi kebahagiaan PPM 
sebagai putra putri pejuang dan 
TNI. "Santunan diberikan di kantor 
LVRI Kota Tangerang serta door to 
door. Sekaligus bersilatuhrahmi 
ke ayahanda dan ibunda serta 
para janda veteran," ujarnya. 
Kegiatan dihadiri oleh Ketua LVRI 
Kapten Purnawirawan Kasbilal, 
Ketua PPM Naswandi Anas Tan-
jung, dan pengurus PPM Kota 
Tangerang. (Andry) 

Persiapan penyediaan 
jaringan inteenet gratis 
untuk proses Pembela-
jaran Jarak Jauh (PJJ) di 
Kelurahan Nerogtog telah 
dilakukan. Lurah Nerogtog 
Nurhasan mengungkap-
kan, pemantauan pema-
sangan jaringan dilakukan 
dan sosialisasi kepada Ket-
ua RW. “Telah disiapkan 
jaringan internet untuk 
PJJ. Dari 7 fasilitas, yang 
akan dipasang jaringan 
internet ada 6 RW. Satu titik 
lagi disiapkan di Kantor 
Kelurahan," jelasnya.

Hanya 1 RW yang men-
yatakan tidak memerlukan 
jaringan itu adalah RW 01 
yang berada di lingkun-
gan perumahan Green 
Lake City. Penentuan titik 
hotspot jaringan juga telah 
disepakati dengan setiap 
Ketua RW agar peman-

Untuk mewujudkan kota yang 
Layak Huni, Pemkot Tangerang mem-
perbaiki drainase RW 02 Kelurahan 
Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang. 
Pengerjaannya dilakukan oleh BKM 
Maju Mandiri sepanjang 112 Meter. 

Lurah Sudimara Pinang Ade Fahmi 
mengatakan, kondisi awal drainase 

faatannya lebih banyak diakses oleh siswa. 
“Penentuan lokasi juga telah disepakati oleh 
pengurus RT dan RW setempat," ujarnya lagi.

Untuk lebih amannya dan sesuai perun-
tukan, pemasangan titik jaringan internet itu 
juga ditetapkan di fasilitas sosial yaitu masjid, 
mushola dan juga majelis Ta'lim. Sehingga leb-
ih mudah pemantauannya. “Jaringan internet 
itu adalah bentuk perhatian Pemkot Tangerang 
terhadap pendidikan anak selama masa PSBB 
yang mengharuskan proses belajar dilakukan 
melalui internet,” kata Masri,  tokoh masyarakat 
Kelurahan Nerogtog. (Andry)

sebelumnya sudah tertutup. Pada pengerjaannya, 
drainase dibesarkan dengan ukuran 40x40 Cm. 
"Ada perbaikan di beberapa titik. Alhamdulillah 
sudah rampung dikerjakan saat ini," jelasnya.

Total  pembangunan drainase di sana 225 Meter 
yang tersebar di 4 RW. "Kami harap dengan pem-
bangunan ini tidak ada lagi genangan dan warga 
juga menjaga bersama-sama pembangunan ini," 
tambahnya.(Fajrin)

SAMPAH 
ANORGANIK JADI 
TABUNGAN EMAS

Nerogtog Siapkan Lokasi PJJ
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FESTIVAL LAYANG-
LAYANG AJAK 

WARGA BERJEMUR

Benteng 
Mania Dukung 
Rehabilitasi 
Stadion Benteng

Manfaatkan 
Pekarangan Kantor 
untuk Bercocok 
Tanam

Kelurahan 
Batuceper 
Santuni 
Yatim Piatu

Pelayanan 
Keliling Pinang  
Bantu Warga 
Urus Dokumen

Warga Kemandoran Bangun Kampung

 Festival yang diselenggarakan di perumahan Buana Permai 
itu diikuti seratus  layang-layang  hias berlogo PMI.  "Ini cara kami  
untuk mengajak warga berjemur diri sambil bergembira," kata 
Yunus,  Ketua  RT 01.

Lokasi penyelengaraan di area  terbuka  memungkinkan 
peserta dan warga  yang menyaksikan menjaga jarak.

Ketua PMI Kecamatan Pinang Mumu Rohimu mengatakan, 
Festival layang - layang itu diselenggarakan dalam rangka 
memperingati HUT ke -75 Kemerdekaan Republik Indonesia. 
"Sambil bersenang-senang. Acara itu juga menghidupkan 
ekonomi warga seperti usaha minuman dan makanan  kecil dan 
pengrajin layang-layang hias,” ucapnya. (Andry) 

PMI Kecamatan  Pinang dan pengurus RT01 RW06 
kelurahan Pinang mengajaknya warga berjemur di 
bawah sinar Matahari pagi dengan mengadakan Festival 
Layang - layang. 

Rehabilitaai Stadion Benteng oleh  Pemkot Tangerang 
yang sedang berlangsung saat ini mendapat dukungan 
dari suporter Persikota atau Benteng Mania. "Kami san-
gat mendukung rehab Stadion Benteng yang sedang 
berlangsung,” kata Bastari, Ketua Umum  Benteng Mania.

Dukungan renovasi kandang kesebelasan Bayi Ajaib 
itu juga datang dari seluruh elemen suporter Persikota. 
Karena menyadari arti pentingnya rehabilitasi Stadion 
Benteng yang merupakan kebanggaan masyarakat 
Tangerang.

Selain dari segi histori, pentingnya rehabilitasi itu juga 
sebagai rangkaian persiapan tuan rumah Liga3 2020, 
Porprov Banten 2021, dan kandang bagi tim Persikota. 

Pembina suporter Persikota Romano Evan men-
gatakan, upaya yang dilakukan Pemkot Tangerang 
dengan melakukan renovasi stadion adalah hal yang 
perlu didukung karena memiliki manfaat banyak. Stadion 
Benteng Tangerang nantinya tak hanya digunakan untuk 
olahraga sepakbola saja tetapi juga masyarakat lainnya 
yang memiliki kegemaran di bidang olahraga seperti lari 
maupun lainnya. (Andry)

Pegawai Kelurahan Larangan Utara 
memanfaatkan lahan kosong menjadi 
lokasi bercocok tanam beraneka rag-
am sayuran dan Taman Obat Keluarga 
(TOGA).

Lurah Larangan Utara Iwan men-
gatakan, penanaman yang dilaku-
kan di halaman kantor kelurahan 
Larangan Utara merupakan upaya 
dalam memaksimalkan lahan sempit 
menjadi produktif dengan penana-
man. “Melalui penanaman yang telah 
dilakukan kami berharap hal ini dapat 
menjadi percontohan bagi warga agar 

Pegawai Kelurahan Ba-
tuceper bersama Tim Peng-
gerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (TP 
PKK) memberikan santunan 
bagi ratusan anak yatim pi-
atu di Kelurahan Batuceper.

Lurah Batuceper Edi 
mengatakan,  santunan 

dapat memanfaatkan lahan di sekitar mereka untuk 
bercocok tanam,” ucapnya

Selain jenis sayur mayur seperti cabe, tomat 
dan terong, juga ada tanaman obat  jahe dan 
kunyit. “Alhamdulillah hasilnya pun sudah dapat 
dirasakan, kemarin kita panen kangkung, singkong, 
dan kacang koro yang dikonsumsi bersama-sama 
di kantor,” tutupnya. (Fajrin)

tersebut diberikan kepada 
113 anak yatim piatu yang 
tersebar di Kelurahan Ba-
tuceper. “Santunan yang 
diberikan berupa uang 
tunai,” ucapnya.

Melalui kegiatan san-
tunan ini diharapkan dapat 
menggugah staff serta mas-
yarakat untuk lebih peduli 
terhadap lingkungan seki-
tar, terutama mereka yang 
kurang mampu. “Kami ber-
harap dengan kegiatan 
seperti ini dapat menjadi 
contoh agar kita bisa saling 
berbagi antara sesama, ter-
lebih saat situasi pandemi 
seperti ini,” pungkasnya. 
(Fajrin)  

Pelayanan keliling ke 
lingkungan RW di Keca-
matan Pinang kembali 
dilaksanakan dan untuk pe-
kan terakhir bulsn Agustus 
ini dilaksanakan di Rw 05 
Keluragan Panubggangan 
Timur.

Seksi Pelayanan Umum 
Kecamatan Pinang Intan 
Vernika mengatakan dalam 
pelayanan Keliling itu war-
ga bisa mengurus  Kartu 
Identitas Anak (KIA) dan 
Kartu Kekuarga.

“Kami sengaja meng-
gelar pelayanan umum 
keliling ke lingkungan RW 

 Warga bersama pengurus RT05 RW01  gang 
Kemandoran, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Ci-
pondoh berhasil mengubah lingkungan. Lokasi  yang 
awalnya terkesan tidak rapi menjadi pemukiman 
yang indah dan terawat saat ini.

Keberhasilan itu diikatakan Ida Hamidah, berkat 
keguyuban dan keinginan warga untuk menjadikan 
pemukimannya lebih baik dan nyaman. "Awalnya 
kurang tertata, kemudian warga sepakat dan men-
yatukan visi untuk mengubah menjadi lebih baik,” 
katanya.

utamanya untuk pembuatan KIA dan KK,” jelas  
Intan.Dikatakannya juga pelayanan keliling ini 
untuk memudahkan masyarakat dalam men-
gurus dokumen kependudukan.“ Jadi warga 
tidak perlu datang ke Kantor Kecamayan un-
tuk mengurus dokumen kependudukannya,” 
katanya lagi.

Sementara itu, Kaonang, Camat Pinang men-
gatakan adanya pelayanan yang sifatnya jemput 
bola itu diharapkan dapat membantu warga.

“Mungkin, ada warga yang sibuk kerja, mer-
eka bisa meluangkan waktu untuk mengurus 
KIA atau KK di pèlayanan keliling ini,” ungkap 
Camat Pinang Kaonang.( Andry)

Hasilnya, dalam kurun waktu setahun sejak dimulainya 
pada tahun 2019 lalu, kini suasananya sudah berubah. 
Tumbuhnya keinginan warga itu juga dikatakannya 
setelah melihat dan menerima informasi tentang ban-
yaknya keberhasilan pada program Kampung Tematik di 
wilayah lain. "Kami sadar modalnya adalah keinginan ber-
sama warga dan itu yang dilakukan di sini," katanya lagi.

Selain berhasil membangun kampungnya, juga ber-
dampak pada tumbuhnya kesadaran kesehatan warga. 
Khususnya pada kalangan pemuda dengan terbentuknya 
program Gerakan Pemuda Sehat Kemandoran (GPSK). 
(Andry)
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Mengisi kemerdekaan bagi Serka Iswandi adalah dapat 
membantu sesama. Terutama bagi warga di wilayahnya bertu-
gas sebagai Babinsa di Kelurahan Kreo Kecamatan Larangan. 

Bertugas di wilayah perbatasan Kota Tangerang dengan Jakar-
ta membuat anggota Koramil 04 Ciledug ini mengenal berb-

agai macam karakter masyarakat setempat.

Diakuinya saat bermasyarakat 
sebagian orang awam mengang-
gap Anggota TNI seram namun 
kedekatan dengan warga membuat 
stigma itu kini tak ada lagi.

Serka Iswandi menceritakan 
saat pulang piket menyempatkan 
keliling wilayah kemudian ditemui 
warga yang sakit. Saat itu hanya 
ada ibu dan anak yang kebingun-
gan sebab bapaknya sedang tidak 
berada di rumah. "Saya antarkan ke 
RS dan menjadi penanggung jawab 
sementara di RS sampai bapaknya 
datang, yang penting warga terto-
long dahulu," ujarnya.

Kemudian juga pernah Serka 

CERITA 
SERKA ISWANDI 

BABINSA CILEDUG 

Mendirikan Yayasan Sosial 

Iswandi saat pulang dari wilayah dan 
hendak mengantarkan anaknya yang 
sakit untuk berobat. Harus kembali 
lagi dikarenakan adanya menerima 
telepon darurat dari warga. "Ada warga 
yang nyawanya terancam dari keluarga 
ada yang mengamuk, seketika saya 
meminta anak untuk berobat dengan 
orang lain," terangnya.

Serka Iswandi mengaku senang 
dan bahagia dapat membantu warga 
di wilayahnya. Menurutnya mengisi 
kemerdekaan saat ini tak hanya terkait 
keamanan dan pertahanan. Tetapi juga 
membantu orang-orang yang kesulitan 
di sekitar kita.(Adit)

Bertugas sebagai Babinsa yang 
mengetahui kondisi masyarakat mem-
buat Serka Iswandi tergerak mendirikan 
yayasan sosial untuk  membantu anak ya-
tim dan dhuafa. Berawal dari enam tahun 
lalu saat memiliki rejeki mengantarkan 
langsung santunan ke rumah anak-anak 
yatim.  "Saat itu sekedar untuk jajan dan 
ongkos sekolah dan jumlah anak yatim-
nya masih sedikit," ujar dia.

Tekad Iswandi membantu anak yatim 
dan dhuafa dilakukan dengan mencari 
penghasilan tambahan menjadi agen 
bahan bangunan dan berdagang sa-
jadah. "Kebetulan saya punya kenalan 
menjual bahan bangunan, saya tawarkan 
ke warga yang sedang renovasi rumah, 
keuntungan saya sisihkan untuk anak 
yatim," ujarnya.

Begitu juga saat berdagang sajadah, 
kain sarung dan perlengkapan salat, 
keuntungan penjualan dipergunakan 
membantu yatim dan dhuafa. "Alhamdu-
lillah ratusan sarung dan sajadah terjual, 
sebelum lebaran yatim dan dhuafa me-
nerima santunan," katanya. (Adit)

Dua pegiat kampung tematik kota Tan-
gerang yakni Budi Santoso pengagas Kam-
pung Anggur dan AKP Subari polisi pengerak 
Kampung Talas mendapatkan penghargaan 
apresiasi prestasi Pancasila tahun 2020.

Keduanya termasuk 75 ikon pancasila yang 
terpilih mewakili provinsi di seluruh Indonesia 
dari berbagai kategori seperti olahraga, seni 
budaya, sains inovasi, kewirausahaan sosial, 
tokoh dan komunitas penggerak lintas iman. 
Penghargaan akan diberikan secara virtual 
pada 29 Agustus 2020 mendatang. 

Berdasarkan surat pemberitahuan yang 
ditandatangani oleh kepala BPIP Yudian Wa-
hyudi, penetapan berdasarkan kriteria yakni 
warga negara Indonesia yang memiliki rekam 

jejak yang baik. Kemudian memiliki 
karya inovasi yang inspiratif, prestasi 
atau karyanya yang diakui oleh mas-
yarakat, bangsa dan negara dan atau 
internasional. "Karya atau tindakannya 
memiliki dampak positif dan berman-
faat bagi bangsa," tulisnya.(Adit)

Camat Karawaci Tihar Sophian telah melakukan 
donor darah secara sukarela sebanyak 103 kali. Atas 
kepeduliannya kepada sesama dia pun dianugerahi 
penghargaan Satya lencana kebaktian sosial dari 
Presiden.

Tihar menceritakan, menjadi pendonor sukarela 
berawal saat usianya masih remaja. Kala itu Tihar 
yang sedang  latihan Paskibra di Alun-alun Ahmad 
Yani dan mengetahui adanya warga korban ke-
celakaan butuh donor darah. "Saat dicek ternyata 
golongan darah yang dibutuhkan sama yakni golon-
gan darah A, seketika itu langsung mendonor," ujar 
pria yang hobi mengoleksi hewan reptil ini.

Sejak saat itu, mantan Kabid Pertamanan Disbud-
par ini rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan 
sekali. "Kalau sudah waktunya donor mau sedang 
berada dimanapun saya pasti donor.(Adit)

Bersama beberapa Dosen Universitas Islam Syekh 
Yusuf (Unis) Tangerang, Ade irfan meluncurkan website 
wisatatangerang.id. Kanal tersebut merupakan hasil 
program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang 
wajib dilakukan dosen. “Tujuan awalnya menyediakan 
sarana teknologi komunikasi untuk promosi wisata dan 
Kampung Tematik di Kota Tangerang,” ungkap Ade 
Irfan Abdurahman, yang menjabat Ketua Tim PKM 
Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Unis Tangerang.

Ade menuturkan, website tersebut nantinya dapat 
diisi oleh pengelola tempat wisata, pegiat wisata, dan 
pengelola Kampung Tematik. Hal ini dilakukan agar 
wisata di Tangerang semakin mendunia dan mudah 
dicari banyak orang. Pihaknya juga mendukung upaya 
Kota Tangerang menjadi kota yang Layak Dikunjungi. 
“Untuk websitenya masih pengembangan. Saat ini 
kami sedang melakukan penelitian terkait Covid-19 
dan new normal di sektor wisata. Hasilnya akan segera 
dipublikasi,” kata Ade. (Panji)

Seratus Kali 
Donor Darah 

Tihar Sophian 

Ade Irfan Abdurahman

Alex Saadon

Luncurkan 
Website Wisata

Lain dari remaja pria lainnya di era tahun 1980 
an yang menginginkan sepeda motor, Alex Saadon 
malah meminta kepada orang tuanya untuk dibel-
ikan kompor. Sebab saat itu dia baru masuk kuliah 
jurusan Perhotelan di sebuah universitas ternama 
di kawasan Grogol Jakarta Barat. "Saya malah minta 
dibeliin kompor  dan peralatan masak lainnya karena 
saya mahasiswa baru jurusan perhotelan saat itu," 
kata  Alex Saadon yang saat ini  bertugas sebagai 
Lurah Ketapang.

Ayahnya saat itu tidak memenuhi permintaannya 
Alex. Ayah Alex  membelikannya sepeda motor agar 
tetap melanjutkan kuliahnya. "Ibu Sisca yang ahli 
masak itu dosen saya dan Rudy Chaerudin yang kini 
seorang koki hebat itu adik kelas saya di kampus ," 
paparnya.

Selama berkuliah banyak pengalaman dan 
kebiasaan yang didapatinya. Salah satunya adalah 

kemampuannya membuat 
roti dan donat. Hasilnya setiap 
akhir pekan dibawa pulang 
dan diberikan kepada ayahnya. 
Diakuinya sekarang Alex  tidak 
lagi sempat membuat roti atau 
kue-kue lainnya. Tapi dia ber-
syukur hobinya itu dimiliki oleh 
sang istri. (Andry)

Pilih  Kompor Daripada Motor

Dua Tokoh Penggerak 
Kampung Dianugerahi 
Ikon Pancasila dari BPIP



HALAMANUSAHA DAN WISATAEDISI 25/Th.MMXX/Pekan 4 Agustus 2020/Th.MMXX/Pekan 1/  Muharram 1442 H 9
HALAMAN



HALAMAN WANITA DAN KELUARGA EDISI 25/Th.MMXX/Pekan 4 Agustus 2020/Th.MMXX/Pekan 1/  Muharram 1442 H10
HALAMAN



HALAMANPARLEMENTARIAEDISI 25/Th.MMXX/Pekan 4 Agustus 2020/Th.MMXX/Pekan 1/  Muharram 1442 H 11
HALAMAN

Pemerintah Kota 
Tangerang bersa-
ma DPRD Kota Tan-
gerang menyepaka-
ti Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) 
dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementa-
ra (PPAS) APBD Kota 
Tangerang tahun an-
ggaran 2021.

Kesepakatan itu ditandai 
dengan penandatanganan nota 
kesepakatan yang dilakukan 
Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah dan Ketua DPRD 
Kota Tangerang Gatot Wibowo 
dalam Rapat Paripurna DPRD 
Kota Tangerang, Selasa (25/8).

Diketahui, dalam prediksi 
struktur APBD Kota Tangerang 
tahun 2021 yang dijabarkan, 
pendapatan daerah yang se-

PEMKOT DAN DPRD 
SEPAKATI KUA-PPAS 2021

belumnya sebesar Rp 3,521 
triliun menjadi Rp 3,556 triliun 
atau naik sebesar 0,98 persen. 
Sedangkan untuk Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dari Rp 1,974 
triliun menjadi Rp 2,009 triliun 
atau bertambah 1,75 persen.

"Karena kita memprediksi 
tahun depan dari sisi pendapa-
tan kondisinya kemungkinan 
PAD bisa naik dibandingkan 

dengan tahun ini," ujar Wali 
Kota.

Lebih lanjut, jelas Wali Kota, 
KUA dan PPAS dipengaruhi 
dampak pandemi Covid-19 
sehingga yang disampaikan 
berupa asumsi pendapatan 
dan belanja daerah yang men-
galami penyesuaian dibanding 
APBD 2020.

"Ini baru KUA-PPAS, nanti 
biasanya kita dikasih Surat Eda-
ran dari Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) RI kaitan rincian 
dana tadi. Jadi KUA-PPAS ini 
ancer-ancer untuk kegiatan di 
tahun 2021," ujarnya. (Abdul)

Dewan Dukung 
Renovasi 

Stadion Benteng

Komisi II Minta 
Pemkot Bangun SKB

Ketua DPRD Kota Tan-
gerang, Gatot Wibowo me-
minta masyarakat tetap me-
matuhi menjalankan protokol 

Pemkot Tangerang telah 
menyediakan internet gratis di 
tingkat RW sebanyak 168 titik. 
Pemasangan tersebut dilaku-

Waki Ketua DPRD Kota 
Tangerang, Kosasih menga-
presiasi Banksasuci di Kelu-
rahan Panunggangan Barat, 

DPRD Kota Tangerang 
mendukung Pemkot Tan-
gerang yang saat ini tengah 
merenovasi Stadion Ben-

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang 
Saeroji mendorong Pemkot Tangerang 
membangun sekolah berkebutuhan 
khusus (SKB). Menurutnya keberadaan 
SKB sangat dibutuhkan masyarakat, 
mengingat pendidikan merupakan hak 
dasar bagi setiap warga.

Ditegaskan, rekomendasi DPRD agar 
diperhatikan Pemkot Tangerang. Selama 
ini anak berkebutuhan khusus tidak 
mempunyai pilihan lantaran hanya ada 
sekolah swasta. Dengan pengajuan itu, 
ia berharap semua anak berkebutuhan 
khusus di Kota Tangerang bisa menjalani 
pendidikan.

“Pemkot dapat menyiapkan lahan 
untuk pembangunan sekolah berkebutu-
han khusus (SKB) dengan berkoordinasi 
dengan Pemprov Banten”, kata Saeroji.

Ia menuturkan, Kota Tangerang me-
mang belum memiliki SKB yang berstatus 
milik pemerintah. Menurutnya, biaya 
pendidikan anak bekebutuhan khusus 
untuk sekolah di SKB swasta tidak sedikit. 
Harapannya, jika ada SKB, biaya pendi-
dikannya dapat dijangkau oleh orangtua 
yang memiliki anak berkebutuhan khu-
sus. (Abdul) 

kesehatan di masa pener-
apan kebiasaan baru atau 
new normal. Salah satun-
ya menggunakan masker 
ketika beraktivitas di luar 
rumah agar tidak terpapar 
virus corona.

Kepatuhan masyarakat 
diyakini Gatot akan men-
dorong keberhasilan pen-
anganan Covid-19 di Kota 
Tangerang.

Melalui protokol kes-
ehatan, kata dia, ada dua 
hal yang bisa dicapai seka-
ligus. Yakni memutus ran-
tai penularan Covid dan 
menjadi upaya bersama 
mengakhiri ketidakpastian 
yang ditimbulkan oleh wa-
bah virus Corona.(Abdul)

kan untuk menunjang ak-
tivitas belajar siswa melalui 
pembelajaran jarak jauh.

Waki l  Ketua DPRD 
Tengku Iwan meminta pe-
masangan internet gratis 
tersebut harus menyasar 
semua masyarakat teru-
tama yang tidak mampu.

Ia mengatakan, saat 
ini wali murid mengala-
mi dilema pembelajaran 
online yang mengharus-
kan menggunakan hand-
phone atau laptop.

“Kita minta Pemkot uta-
makan menyasar pada 
titik-titik lingkungan mas-
yarakat tidak mampu,” kata 
Tengku. (Abdul)

Kecamatan Cibodas, di-
jadikan lokasi kampung 
tangguh dan ketahanan 
Pangan oleh TNI dan Polri.

Luas lahan yang di-
jadikan sebagai tempat 
program ketahanan pan-
gan berada di pinggiran 
sungai.

Ia sangat mendukung 
program tersebut kare-
na salah satu cara untuk 
ketahanan pangan khu-
susnya di Kota Tangerang.

Dengan program pro-
gram ketahanan pangan 
ini, diharapkan menjadi 
motivasi bagi seluruh mas-
yarakat Kota Tangerang 
untuk memanfaatkan lah-
an yang tersedia.  (Abdul)

teng. Pembangunan itu 
akan sangat berguna bagi 
kegiatan olahraga di Kota 
Tangerang.

Selain itu, Stadion Ben-
teng nantinya dapat digu-
nakan pada gelaran Pekan 
Olah Raga Provinsi (Por-
prov) Banten yang akan 
digelar di Kota Tangerang 
pada 2022 nanti.

Wakil Ketua DPRD Turi-
di Susanto meminta Pem-
kot Tangerang fokus dalam 
pembenahan bagian da-
lam seperti pemasangan 
kursi penonton dan per-
baikan lapangan. “Kita su-
dah sepakat dan bersinergi 
mengoptimalkantempat 
ini,” katanya. (Abdul)

Masyarakat 
Diminta Patuhi 

Protokol

Apresiasi 
Program 

Ketahanan 
Pangan

RW Net Bantu 
Masyarakat Tak 

Mampu
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Sudah sama-sama kita Ima-
ni, bahwa sholat lima waktu 
merupakan ibadah yang spe-
cial. Mengapa demikian, karena 
perintahnyapun langsung dis-
ampaikan oleh Alloh SWT tidak 
melalui malaikat jibril seperti 
ibadah-ibadah lainnya.

Sebagaimana firman Alloh 
SWT dalam Al-Qur’an yang art-
inya; Sesungguhnya sholat itu 
atas orang-orang yang beriman 
sebagai kewajiban yang ber-
waktu dilanjutkan oleh Alloh. Hai 

FADHILAH SHOLAT
orang-orang yang beriman jan-
ganlah dilalaikan oleh kesibukan 
terhadap harta dan anak-anak 
mu untuk mengerjakan sholat, 
dan siapa yang berbuat begitu, 
maka merekalah orang-orang 
yang rugi.

Dari ayat tersebut, tampak 
sholat lima waktu satu ibadah 
yang tidak bisa ditawar-tawar 
lagi waktunya harus mendapat 
tempat khusus. Namun demiki-
an masih ada orang-orang yang 
melalaikan sholat lima waktu 

karena dia melakukan aktifitasnya 
apakah sebagai karyawan, peda-
gan dan lain sebagainya dengan 
alasan untuk nafkah keluarga dan 
berbagai alasan lainnya.

Namun demikian dihadapan 
Alloh dia itu termasuk orang-
orang yang merugi.

Dalam hubungan ini Ibnu 
Umar RA berkata, Rosulullloh  
SAW bersabda; Pertama yang 
diwajibkan atas umatku adalah 
sholat lima waktu, dan yang per-
tama berangkat dari amal mereka 
adalah sholat lima waktu, dan 
yang pertama yang akan dihisab 
atau ditanya dari amal mereka 
adalah sholat lima waktu.

 Begitu luar biasanya mas-
alah sholat lima waktu itu da-
lam kehidupan orang-orang 
yang beriman, maka wajarlah 
kita mendapat pelajaran dari 
Rosululloh SAW, yang artinya; 
Sholatlah kalian dengan berdiri, 

kalau tidak sanggup maka sholat 
lakukan dengan cara duduk, dan 
apabila tidak mampu pula, maka 
sholatlah dengan cara berbaring.

Semua itu dilakukan bukan 
untuk kepentingan Alloh, tapi 
untuk kita sendiri, antara lain 
dengan sholat lima waktu dosa 
kita diampuni oleh Alloh SWT.

Dalam hubungan ini Rosu-
lulloh SAW, bersabda yang art-
inya; Perumpamaan sholat lima 
waktu itu bagaikan sungai yang 
lebar mengalir dimuka pintu 
salah satu kamu, lalu mandi dar-
ipadanya tiap hari lima kali. Apa-
kah yang demikian itu masih ada 
ketinggalan kotorannya.

Keterangan tersebut jelas kita 
sangan membutuhkan sholat 
lima waktu, karena dalam men-
garungi kehidupan ini kita tidak 
akan lepas dari dosa.

Selanjutnya waktu Rosululloh 
keluar dimusim dingin, sedang 

daun pohon banyak yang ron-
tok, maka Rosululloh mengam-
bil dua dahan, sedang daunnya 
rontok, maka Rosululloh bersab-
da; Seorang hamba muslim jika 
sholatnya dengan ikhlas karena 
Alloh, maka rontok dosa-dosan-
ya sebagaimana rontok daun 
dari dahan itu.

Betapa bahagianya kita se-
bagai orang yang beriman 
mendapat keberkahan dari 
sholat yang kita lakukan, bahkan 
Ibnu Umar RA, berkata; Sesung-
guhnya seorang hamba bila ia 
berdiri sholat, maka diletakann-
ya semua dosa-dosanya di atas 
kepala dan kedua bahunya, 
maka tiap ia ruku atau sujud 
berjatuhanlah dosa-dosanya.

Mudah-mudahan Alloh SWT 
terima amal ibadah kita, khusus-
nya sholat lima waktu, hingga 
kita selalu mendapat ampunan 
dari Alloh SWT.***

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Wali Kota Pantau Puskesmas Gebang Raya

Wali Kota Minta Mahasiswa Ajak Warga Berwirausaha

Memaksimalkan penanga-
nan Covid-19, Pemkot Tangerang 
menyediakan fasilitas Kesehatan. 
Salah satunya Puskesmas Gebang 
Raya di Kecamatan Periuk yang 
difokuskan sebagai tempat isolasi 
pasien Covid-19.

“Tadi kita mantau Puskesmas 
Gebang Raya yang selama ini dija-
dikan tempat isolasi pasien dalam 
pengawasan akibat Covid-19,” 

terang Wali Kota Tangerang, Arief Wis-
mansyah saat memantau langsung kondisi 
pelayanan di Puskesmas Gebang Raya.

Selain menjadikan dua Puskesmas yakni 
Puskesmas Panunggangan Barat di Keca-
matan Cibodas dan Puskesmas Gebang 
Raya di Kecamatan Periuk sebagai tempat 
isolasi pasien dalam pengawasan akibat 
Covid-19, Pemkot juga bekerja sama dengan 
RSUD Kota Tangerang dan 32 rumah sakit 
dalam penanganannya.

Lebih jauh Arief mengungkapkan, Pem-
kot sedang masif melakukan Rapid Test dan 
PCR atau Swab Test bagi masyarakat Kota 
Tangerang.

“Hingga kini Swab Test telah mencapai 
22 ribu warga dan masih ada kurang lebih 
900 yang menunggu hasil,” ungkap Wali 
Kota.

“Kemarin kita sudah diskusi juga den-
gan RSUD dan Labkesda Kota Tangerang, 
rencananya kita mau menambah beberapa 
alat lagi, “ ujarnya. (Abdul)

Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah melepas Peserta (Kuli-
ah Kerja Kemasyarakatan) KKK-DR 
2020 UNIS Tangerang Masa PSBB 
Covid-19, yang dilaksanakan secara 
virtual melalui zoom meeting, Senin 
(24/8/2020). Wali Kota berharap ada 
inovasi dan kreativitas yang tercetus 
dari peserta KKK dalam membantu 

memulihkan ekonomi warga. “Akibat 
dari pandemi ini banyak masyarakat 
yang ekonominya terdampak, bah-
kan akhirnya ada yang diPHK dan di-
rumahkan. Kalau dimungkinkan adik-
adik bisa untuk wirausaha mandiri, 
berjualan secara online karena saat 
ini kita dipaksa masuk ke era 4.0 
dimana memanfaatkan inovasi dan 

kreativitas dari anak-anak muda milenial. 
Syukur-syukur sambil KKK sambil usaha,” 
sambungnya.

Wali Kota juga mengingatkan selama 
masa KKK, diharapkan peserta tetap me-
matuhi protokol kesehatan dengan 3M. 
“Saya minta ke mahasiswa untuk mengajar-
kan masyarakat melakukan cuci tangan dan 
memakai masker,” pintanya. (Panji)

Pemkot Persiapkan Job Fair Online
Pemerintah Kota 

Tangerang akan meng-
gelar Job Fair 2020 
sebagai langkah men-
gatasi jumlah pengang-
guran akibat wabah 
Covid-19. Berbeda den-
gan tahun sebelumnya, 
Job Fair kali ini ren-
cananya akan diseleng-
garakan secara daring 
mengingat kondisi pan-
demi Covid19 yang 
masih berlangsung.

Wali Kota Tangerang 
Arief R. Wismansyah men-
jabarkan, Pemkot Tan-
gerang akan berupaya 
maksimal memberikan 
kemudahan bagi warga 
Kota Tangerang yang akan 
mencari kerja melalui Job 
Fair 2020.

"Sekarang sistemnya 
sedang disiapkan, agar 
bisa dilakukan 100% se-
cara online. Mulai dari 
pendaftaran melalui ap-
likasi sampai unggah 

yang terpapar Covid19.
"Saat ini kendalanya harus mengantre 

untuk mendapatkan hasil pemeriksaan. 
Waktunya cukup lama untuk dapat hasil-
nya dan berpotensi menularkan selama 
menunggu hasilnya keluar," terang Wali 
Kota Arief R Wismansyah usai mengikuti 
rapat pemberlakuan PSBB di tiga daerah 
Provinsi Banten yang dilakukan secara 
daring bersama sejumlah kepala daer-

Pemerintah Provinsi Banten kem-
bali memberlakukan Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk 
wilayah Tangerang Raya sejak 24 
Agustus sampai 6 September 2020.

Di PSBB kali ini, Pemkot Tan-
gerang meminta bantuan berupa 
alat test PCR kepada Pemprov Bant-
en untuk meningkatkan kuantitas 
pemeriksaan kepada masyarakat 

ah serta instansi terkait di Provinsi 
Banten, Minggu (23/8) lalu.

Selain itu, Wali Kota juga beren-
cana akan menggandeng rumah 
sakit swasta untuk dapat membantu 
melakukan pemeriksaan terhadap 
spesimen yang sudah diambil oleh 
Pemkot Tangerang.

"Jadi bisa lebih cepat hasilnya 
keluar dan bisa dilakukan langkah 
selanjutnya," pungkasnya. (Abdul)

Wali Kota Ajukan Bantuan Alat Test ke Pemprov Banten

berkas, semuanya dilakukan online," 
ungkap Wali Kota.

Dengan dilakukan secara daring, 
diharapkan akan meminimalisir ter-
jadinya kerumunan massa yang bisa 
berpotensi menjadi lokasi penularan 
Covid19. "Itu jadi alasan utama Job 
Fair akan dilakukan secara online," 
jelasnya.

Untuk diketahui, Job Fair 2020 
rencananya akan diikuti sebanyak 51 
perusahaan dari dalam dan luar Kota 
Tangerang dengan jumlah lowongan 
pekerjaan yang tersedia sebanyak 
5.390. (Abdul)


