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Pemkot Tangerang 
melalui Badan Pendapa-
tan Daerah (Bapenda) 
memberikan kemuda-
han masyarakat dalam 
pembayaran PBB. Kini 
pembayaran dapat 
dilakukan secara non 
tunai.

Kabid pelayanan pada Bapenda 
Hastuti Handayani mengatakan, mas-
yarakat dapat melakukan pembayaran 
PBB sebelum jatuh tempo pada 30 
September 2020. Sebelumnya Pem-
kot telah bekerjasama dengan Bank 
BJB, Kantor Pos Indonesia, Alfamart 
dan Indomaret untuk pembayaran 

MUDAHNYA BAYAR 
PBB NON TUNAI

tunai.
“Masyarakat juga dapat melakukan pemba-

yaran secara non tunai di Bukalapak, Tokope-
dia, kemudian juga di uang elektronik melalui 
QRIS di Gopay, OVO, Dana, Link Aja, Shopee 
Pay, Digicash dan BJB Digi,” paparnya. “Struk 
pembayaran dapat ditukarkan dengan bukti 
pembayaran di Bank BJB,” sambungnya. (Adit)

1. Buka aplikasi pbb.
tangerangkota.go.id 
lalu Klik tombol daftar

2.Isi form pendaftaran 
akun dengan mengisi 
data diri dan NIK,  jika 
ber KTP Kota Tangerang 
maka data akan muncul 
secara otomatis

3.Kemudian sebelum mengakhiri 
pendaftaran mengisi nomor telepon 
dan alamat email yang aktif, konfir-
masi akan dikirimkan melalui email 
yang didaftarkan

4. Jika proses pendaftaran berhasil 
akan muncul informasi pemberita-
huan lalu mengecek pemberitahuan 
di email yang didaftarkan

5. Pemohon akan mendapat-
kan username dan password 
digunakan untuk login ke 
aplikasi pbb.tangerangkota.
go.id (Adit) 

April            28

Mei              29

Juni             54

Juli              163

Agustus     139

Total            413

Begini Cara Pendaftaran PBB-P2 Online 

Pelayanan PBB dan BPHTB di Tangerang LIVE 

Job Fair Online Kota Tangerang Diikuti 4.818 Pelamar

Penelitian dan Magang di Pemkot Tangerang 
Wajib Kantongi Surat Rekomendasi

Tangerang LIVE Jadi Materi 
Skripsi Mahasiswa

Jenis pelayanan PBB P2 online : 
1. Pendaftaran data baru 
2. Mutasi objek dan subjek 
3. Pembetulan SPPT/SKP/STP
4. Pembatalan SPPT/SKP

5. Salinan SPPT/SKP
6. Keberatan penunju-

kan wajib pajak
7. Keberatan atas pajak 

terhutang

8. Pengurangan atas be-
sarnya pajak terhutang

9. Pengurangan denda 
administrasi

10. Penentuan kembali tang-
gal jatuh tempo

11. Penundaan tanggal jatuh 
tempo

12. Pemberian informasi 

PBB (SK-NJOP)
13. Pembetulan SK 

keberatan 
14. Aktivasi NOP 

Selain melalui pbb.tan-
gerangkota.go.id, kemudahan 
pelayanan PBB dapat diakses 
melalui aplikasi Tangerang 
LIVE.

Kabid pelayanan pada 
Badan Pendapatan Daerah 
(Bapenda) Kota Tangerang, 

Hastuti Handayani mengatakan, 
pemohon dapat memanfaatkan 
aplikasi Tangerang LIVE untuk 
berbagai pelayanan salah sat-
unya memantau status berkas 
yang diajukan. Sehingga mas-
yarakat tak perlu datang ke kan-
tor pelayanan. "Caranya buka 

aplikasi Tangerang LIVE masuk 
ke menu ekonomi lalu pilih PBB 
dan BPHTB, kemudian pilih 
cek pelayanan PBB atau cek 
pelayanan BPHTB dan masukan 
nomor antrian pelayanan yang 
didapat setelah mendaftar dan 
mengajukan berkas," ujarnya.

Kemudian di menu tersebut 
masyarakat juga dapat mengetahui 
tagihan di iPBB, PBB online dan 
SPPT PBB elektronik. "Cek status 
pelayanan juga dapat melalui nomor 
WhatsApp 0821-117-27-247," 
ujarnya.(Adit)

 Job Fair 2020 yang  digelar 
online oleh Pemerintah Kota 
Tangerang selama lima  telah 
usai digelar. Wali Kota Tan-
gerang H. Arief R. Wismansyah 
menyampaikan apresiasinya 
kepada jajaran Pemkot Tan-
gerang yang telah berupaya 
menjembatani para pencari 
kerja dengan perusahaan yang 
memberi lowongan pekerjaan. 
"Karena ini pertama kali digelar 
secara online, pasti ada kendala 
tapi bisa diatasi," ungkap Wali 

Kota usai melakukan rapat eval-
uasi Job Fair 2020, Sabtu (5/9).

Selama lima hari digelar, 
tercatat sebanyak 4.818 pela-
mar yang mengirimkan lamaran 
pekerjaan melalui aplikasi Tan-
gerang Live selama event Job 
Fair 2020 berlangsung, sedang-
kan total lamaran pekerjaan 
yang masuk sebanyak 74.568 la-
maran pekerjaan. "Pelamar dari 
dalam Kota Tangerang sebanyak 
3.845 orang, sedangkan dari 
luar kota sebanyak 973 orang. 

Satu orang bisa melamar di lebih 
dari satu lowongan pekerjaan," 
terang Wali Kota.

Kepala Dinas Ketenagaker-
jaan Kota Tangerang Rahman-
syah menambahkan akibat dari 
pandemi Covid19 yang terjadi, 
sebanyak 74 perusahaan di Kota 
Tangerang terdampak.

Job Fair 2020 yang diseleng-
garakan secara online diikuti se-
banyak 52 perusahaan dengan 
jumlah lowongan tersedia se-
banyak 5.572 lowongan. (Panji)

Mahasiswa dan pelajar yang 
akan melakukan penelitian 
ataupun magang di lingkup 
Pemkot Tangerang diwajibkan 
memenuhi persyaratan dengan 
mengantongi surat rekomenda-
si yang dikeluarkan oleh Badan 
Kesatuan Bangsa (Kesbangpol) 
Kota Tangerang.

Sekretaris Badan Kesbang-
pol Casmat Junaidi menga-
takan, pengajuan dapat diaju-
kan secara langsung di kantor 
Kesbangpol yang berada di 
Jalan Nyimas Melati nomor 21 
A. Dengan membawa pers-
yaratan yakni Surat Pengantar 

dari kampus yang ditujukan ke-
pada Kepala Badan Kesbangpol, 
Proposal Penelitian, Foto kopi 
Kartu mahasiswa dan KTP. “Lebih 
mudahnya dapat mengajukan 
dengan mengirimkan via e-mail 
kesbangpol@tangerangkota.
go.id,” ujarnya.

Selama pandemi Covid-19 
terhitung sejak bulan April 2020, 
ratusan orang telah mengajukan 
rekomendasi. Tanpa surat terse-
but OPD di Pemkot Tangerang 
tidak akan menerimanya untuk 
melakukan penelitian atau ma-
gang. “Ini sesuai dengan Per-
mendagri,” ujarnya.(Adit)

Pengembangan smart city 
melalui berbagai aplikasi yang 
dimiliki Pemkot Tangerang 
menarik perhatian masyarakat 
menjadikannya sebagai materi 
penelitian.

Kasie pemberdayaan TIK 
pada Diskominfo Tisna Wijaya 
mengatakan, banyak maha-
siswa yang menjadikan aplikasi 
sebagai materi penelitian. Dari 
berbagai aplikasi yang dimiliki 
Pemkot Tangerang aplikasi 
layanan publik di dalam portal 
Tangerang LIVE paling banyak 
dijadikan materi penyusunan 

skripsi.
“Setelah menyampaikan re-

komendasi yang dikeluarkan 
oleh Kesbangpol selanjutnya 
mahasiswa dapat melakukan pe-
nelitian sesuai dengan aplikasi 
yang dijadikan fokus penelitian,” 
katanya.

Selain skripsi, Perguruan 
Tinggi juga menjadikan Tan-
gerang LIVE tujuan Kuliah Ker-
ja Nyata (KKN). KKN  adalah 
bentuk kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat oleh maha-
siswa dengan pendekatan lintas 
keilmuan serta sektoral.(Adit)
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"Sekarang masih diberlakukan protokol kesehatan jadi 
kita tetap pakai masker, cuci tangan dan juga jaga jarak ya 
ibu-ibu," kata Mumu  dalam sambutan usai menyerahkan 
bantuan secara simbolis.

Penyerahan santunan berupa Sembako dan uang juga 
dilakukan dengan cara mendatangi rumah penerima oleh 
relawan PMI Kecamatan Pinang dibantu ketua RT dan pemu-
da setempat. "Untuk penerimanya adalah warga RT01 dan 
RT06, RW02 Kelurahan Pinang, dan  di RT01 RW03 Kelurahan 
Sudimara Pinang," katanya lagi.

Ketua RT01 Rahman Radih menyampaikan terimakasih 
kepada PMI Kecamatan Pinang yang telah memberikan 
bantuan untuk warganya yang kurang mampu dan anak 
yatim. "Ini bentuk perhatian dan kami ucapkan terimakasih," 
katanya. (Andry)

Warga Kampung Baru RT05 RW04 Kelurah-
an Nusajaya, Kecamatan Karawaci panen buah 
anggur. Sebanyak 600 dompol buah anggur 
dipanen warga bersama dengan Lurah Nusajaya 
Ahmad Taufik. “Warga di sini sudah sejak 3 tahun 
lalu menanam anggur. Saat ini mereka untuk 
ke 5 kalinya panen dalam kurun waktu 3 tahun. 
Alhamdulillah setiap panen dibagikan kembali 
kepada warga agar bisa sama-sama merasakan 
jerih payah dalam menanamnya," jelasnya.

Sekitar 300 Meter lorong anggur di lokasi 
tersebut dipanen setelah ditanami 10 varian 
buah anggur.(Fajrin)

Sosialisasi dan imbauan penerapan pro-
tokol kesehatan gencar dilakukan di Kelura-
han Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah. 
Selain dilakukan oleh staf kelurahan, kegiatan 
yang bertujuan untuk memutus penularan 
Covid-19 itu  diikuti pengurus RT, RW, An-
ggota Babinsa, Binamas, OKP, Puskesmas, 
LPM, serta BKM Kelurahan Pedurenan. "Kami 
bersama-sama melaksanakannya agar mas-
yarakat mengerti bahwa masalah Covid-19 
ini  harus diselesaikan secara bersama," kata 
Ashari, Lurah Pedurenan.

Kegiatan bersama yang menyusuri 
seluruh RW itu dilakukan pada hari libur agar 
pesan yang disampaikan dapat diterima se-
cara merata. "Tujuannya agar warga mengerti 
dan melakukan protokol kesehatan tanpa 
harus terkena sanksi lebih dahulu," ujarnya 
lagi. (Andry)

Tidak sulit mencari bibit anggur untuk ditanam 
di rumah. Warga Kampung Baru Jalan H. Rain RT05 
RW04 Kelurahan Nusajaya, Kecamatan Karawaci su-
dah membuka rumah bibit anggur berkualitas.

Ketua RT04 Pian mengatakan,  awalnya hanya 
mencoba untuk membibitkan tanaman anggur, dan 
ternyata berhasil. “Sudah banyak yang datang dan 
membeli bibitnya ke sini. Biasanya mereka melihat di 
youtube yang sudah dibuat oleh komunitas anggur 
Tangerang Raya," katanya.

Bibit anggur di sini ditawarkan dengan harga 
Rp15 Ribu untuk yang jenis lokal, dan Rp100 Ribu 
untuk yang jenis anggur impor. "Sejauh ini sudah 
dari berbagai wilayah seperti Ciseeng, Bonang dan 
Jakarta yang sudah mampir dan membeli bibit di kita," 
tambahnya. (Fajrin)

Taman Baca Teras Pintar di Musala Almaghfiroh 
Kampung Kosong RT 01/04 Kelurahan Panunggan-
gan, Kecamatan Pinang menambah koleksi buku. 
Tambahan buku sebanyak 150 buku berasal dari 
Camat Pinang. Keberadaan Taman Baca itu diharap-
kan dapat membantu warga, khususnya siswa sekolah 
di masa pandemi Covid-19 saat ini. "Terapkan pro-
tokol kesehatan dalam setiap aktivitas, khususnya saat  
di Taman Baca ini ya," pesan Kaonang, Camat Pinang 
saat menyerahkan buku bantuan itu.

Dia juga mengapresiasi upaya tokoh masyarakat 
dan tokoh pemuda yang telah mewujudkan tempat 
anak-anak lingkungan belajar dan membaca. Untuk 
menjaga buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan 
anak-anak, diharapkan pengelola  melakukan sortir 
kepada semua buku yang ada. (Andry)

Kelompok Tani (Poktan)  Kampung Gerendeng Pulo  kem-
bali panen. Hasilnya dijual kepada pembeli yang datang dari 
berbagai wilayah. Ketua Poktan Grenpul Hokjtan menyebut, 
hasil yang didapat yaitu 15  Kilogram Kembang Kol dan 40 
Kilogram Pokcay. "Sayuran yang kami panen ini , ditanam 
di tanah secara organik dan tidak menggunakan pestisida 
sehingga termasuk sayuran yang sehat," kata Hokjtan.

Panen sayuran  bisa dilakukan hingga sebulan dua kali 
dan itu sudah berlangsung sejak Kampung Grenpul berdiri 
2 tahun lalu. Selain mengembangkan tanaman sayuran, Pok-
tan Grenpul juga telah berhasil mengembangkan tanaman 
dengan sistem Hidroponik dan tanaman hias. Hasilnya digu-
nakan untuk penataan Kampung Tematik tersebut. (Andry)

Relawan PMI Kecamatan Pinang memberikan 
santunan untuk anak yatim, janda, dan dhuafa 
dalam acara PMI Berbagi. Ketua PMI Kecamatan 
Pinang Mumu Rohimu menjelaskan,  kegiatan 
itu menerapkan protokol kesehatan yang masih 
diberlakukan di Kota Tangerang. 

Poktan Grenpul 
Panen Sayuran

Warga Kampung Baru 
Nusajaya Panen Anggur

Sosialisasi Protokol 
Kesehatan Keliling Kampung

Ada Rumah Bibit Anggur di Nusajaya

Taman Baca Teras Pintar 
Tambah Buku

SANTUNAN PMI  PINANG 
DOOR TO DOOR 
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Kader KWT Cheria, Cicih mengatakan, meski-
pun di tengah pandemi semangat warga tidak 
luntur untuk melakukan kegiatan lingkungan seperti 
berkebun. “Kerja bakti yang dilakukan yaitu dengan 
melakukan penataan lingkungan di kebun KWT Che-
ria sebagai lokasi yang dimanfaatkan untuk bercocok 
tanam,” ucapnya.

Setelah kerja bakti warga melanjutkannya 
dengan penanaman jenis sayur, seperti bayam, 
kangkung dan pakcoy.

Lurah Gerendeng Nasron Azis Mufti berharap 
kegiatan bercocok tanam ini dapat memacu warga 
lainnya untuk lebih produktif dalam memanfaatkan 
potensi yang ada. Sehingga dapat meningkatkan 
perekonomian dan memenuhi kebutuhan dasar. 

Pegawai yang bertugas di kantor Kecamatan 
Larangan rutin berjemur di bawah sinar matahari  
setiap pagi. Kegiatan  ini untuk meningkatkan imu-
nitas tubuh sebagai upaya mencegah penularan 
Covid-19 di halaman kantor Kecamatan Larangan.

Untuk mencegah kejenuhan dan menambah 
semangat,  berjemur  dibarengi  senam ringan 
bersama. "Kalau cuma berjemur khawatir bosen. 
Sehingga kami barengi dengan senak ringan 
diiringi musik, jadi lebih seru," kaya M. Marwan, 
Camat Larangan.

Melalui kegiatan itu juga diharapkan dapat 
dilihat  warga sehingga bisa ikut melakukan di 
lingkungannya. "Kalau bisa seluruh warga bisa 
mengikuti senam dan berjemur setiap hari agar 
tetap sehat ," pungkas camat. (Andry)

Dinas Sosial mengharapkan agar peran 
para pemuda dapat berperan lebih aktif teru-
tama di masa pandemi seperti saat ini.

Hal iti dikatakan Kepala Dinas Sosial, Suli 
Rosadi saat menemui Karang Taruna di Keca-
matan Jatiuwung.

“Siapa saja bisa berperan lebih dan men-
jadi solusi dari situasi ini, terutam Pemuda 
melalui organisasi Karang Taruna,” katanya.
Peran yang dapat dilakukan itu misalnya 
melalui gerakan bersama bercocok tanam atau 
dengan memelihara ikan untuk membantu 
ketahanan masyarakat.

Sementara itu, Achmad Nursyarief, Ketua 
Karang Taruna Kecamatan Jatiuwung men-
yambut baii perhatian Dinas Sosial tersebut.

Koridor baru Bus Rapid Trans 
(BRT) yang lebih dikenal oleh 
warga Kota Tangerang sebagai 
bus Tayo akan segera bertambah. 
Koridor baru itu akan melayani  
rute Kotabumi - M1. Rencananya 
koridor baru itu akan dikelola oleh 
PT Tangerang Global Nusantara 
(TNG) sebagai  BUMD yang akan 
mengelola BRT pada tahun 2021 
mendatang. "Koridor 4 ini sebagai 
pengenalan sebelum PT TNG  
mengelola seluruh koridor BRT 
dari Dinas Perhubungan pada 
tahun depan," kata Edi Candra, 
Direktur PT.TNG.

Sementara untuk saat ini , dika-

Untuk memutus penyebaran Covid-19, warga di Rw 11 Kelu-
rahan Gerendeng melalui Kampung Siaga Corona (Sigacor) 
melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin.

Ketua RW 11 Kelurahan Gerendeng Amud mengatakan, 
penyemprotan disinfektan dilakukan secara rutin seminggu satu 
kali sebagai upaya menekan penyebaran virus Corona. “Penyem-
protan dilakukan secara sukarela oleh warga dengan berkeliling 
dari rumah ke rumah hingga lorong-lorong kampung di wilayah 
RW 11,” ucapnya.

Selain penyemprotan disinfektan pengurus Kampung Sigacor 
juga tak henti-henti melakukan sosialisasi tentang pencegahan vi-
rus Corona. “Kita juga terus mengimbau warga untuk menerapkan 
3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan 
guna memutus penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (Fajrin)

Warga di RW05 Kelurahan Gerendeng 
semangat melakukan kerja bakti. Kegiatan 
difokuskan pada penataan lingkungan seperti 
bercocok tanam di kebun Kelompok Wanita 
Tani (KWT) Cheria.

Terus Semprot  
Disinfektan

Kreo Siapkan Rumah 1.300 
Bibit Pohon

Berjemur Sambil 
Senam Tingkatkan 
Imunitas Tubuh

Dinsos Dukung 
Karang Taruna 

Jatiuwung

Koridor  BRT Ditambah

WARGA GERENDENG 
SEMANGAT BERCOCOK 

TANAM

Dikatakannya, bahwa Karang Taruna yang dipimp-
innya itu telah melakukan beberapa kegiatan seperti 
yang diharapkan oleh Kepala Dinas.

“Kami telah melakukan dan akan lebih mengger-
akkan anggota  hingga ke tingkat RT,” katanya. (Andry)

takannya proses penyerahan operasional bus yang menggunakan 
pembayaran dengan sistem non tunai itu sedang berlangsung, 
termasuk operasional Koridor 4. Penambahan koridor 4 itu akan  
melengkapi pelayanan BRT yang sudah ada yaitu Koridor 1 untuk 
rute Poris Plawad - Jatiuwung, Koridor 2 rute Terminal Poris - Cibodas 
dan Koridor 3 yang melayani rute Tangerang City - CBD Ciledug. 
(Andry)

Halaman belakang kantor Kelurahan Kreo 
disiapkan menjadi pusat pembibitan sayuran 
program ketahanan pangan warga dalam meng-
hadapi pandemi Covid-19. Rencananya akan 
dilakukan pembibitan 1.300 bibit pohon berbagai 
jenis sayuran seperti kangkung, bayam, pokcay, 
sawi, hingga okra yang berasal dari Jepang. 
"Sudah dibuat juga rumah bibit berukuran 4 X 6 
Meter dan pengelolaannya dibantu oleh FKTS. 
Bila sudah siap tanam akan dibagikan setiap RW 
100 pohon," kata Muhamad Hasan, Lurah Kreo.

Hasil dari sayuran itu, nantinya akan dikonsumsi 
warga dan membantu perekonomian warga untuk 
mengatasi pandemi Covid 19. Di Kelurahan Kreo, 
ada sebanyak 13 RW dan 48 RT yang akan ikut 
menanam sayuran di wilayahnya. "Ada tanaman 
hidroponik juga yang disiapkan untuk  sayuran di 
pekarangan rumah warga," pungkasnya. (Andry)
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Tak Sekedar Donor Darah 

Cerita Rizky Fauzi Jadi Relawan PMI

Semua Bisa Jadi Relawan

Semangat 
Ciptakan 

Lapangan Kerja
Rutin Sedekah Jumat 

Komunitas Angkasa

Ari Sugiharto

Lahirkan Atlet Muda Ketapel 

Ketua KSR PMI Kota Tangerang Rizky Fauzi 
menjelaskan, PMI berupaya agar masyarakat 
mengenal PMI tak sekedar lembaga untuk 
melakukan donor darah. “Contohnya jika 
terjadi bencana seperti banjir PMI ikut turun 
tangan, ada kebakaran PMI hadir, ada ke-
celakaan PMI siap bantu, di berbagai kegiatan 
PMI siagakan personel dan ambulan,”  ujarnya.

Terlebih kondisi pandemi Covid-19 saat ini 
turut melakukan upaya pencegahan seperti 

Tanggal 17 September 
diperingati sebagai Hari 
Palang Merah Indonesia. 
Selama ini PMI dikenal oleh 
masyarakat identik dengan 
donor darah. Padahal ban-
yak kegiatan lainnya yang 
dilakukan untuk mengedu-
kasi masyarakat terkait ke-
bencanaan.

penyemprotan disinfektan 
di wilayah Kota Tangerang, 
sosialisasi pencegahan 
Covid-19 dan PHBS ke 
masyarakat serta penye-
diaan fasilitas untuk cuci 
tangan di beberapa titik 
tempat keramaian yakni 
masjid, pasar. “Kami juga 
aktif melakukan sosialisasi 
edukasi pertolongan per-
tama di masyarakat kemu-
dian juga dokter cilik di 
sekolah-sekolah,” katanya. 
(Adit)

Rizky Fauzi, Ketua Korps Sukarela 
(KSR) PMI Kota Tangerang mencerita-
kan pengalamannya selama 9 tahun 
bergabung menjadi relawan PMI. Be-
rawal dari keikutsertaanya di Palang 
Merah Remaja (PMR) saat duduk di 
bangku SMP, kemudian dilanjutkan di 
bangku SMA hingga menjadi relawan 
di PMI Kota Tangerang. “Banyak ilmu 
yang didapat selama menjadi relawan 
yakni pengetahuan Palang Merah baik 
Indonesia maupun Internasional, perto-
longan pertama, manajemen tanggap 

Masyarakat Kota Tangerang dapat 
bergabung menjadi anggota relawan di 
PMI Kota Tangerang. Syarat paling uta-
ma memiliki niat dan ketulusan dalam 
membantu orang lain.

Ketua KSR PMI Kota Tangerang Rizky 
Fauzi mengatakan, saat ini jumlah rela-
wan yang aktif berjumlah 63 orang yang 
berasal dari berbagai latar belakang 
profesi. Mereka siap siaga ketika dib-
utuhkan untuk membantu masyarakat 

Kampoeng Baca di Kelurahan Benda Keca-
matan Benda memperluas kegiatan. Selain sep-
utar literasi dan pendidikan, mereka berkegiatan 
sosial yakni Sedekah Jumat. Kegiatan sedekah 
Jumat dilaksanakan oleh komunitas angkasa 
yang merupakan binaan dari Kampung Baca.

Pendiri kampung baca Abdul Rohman Hafid 
mengatakan, kegiatan sedekah Jumat merupa-
kan pengembangan dari kegiatan rak sedekah 
yang dilakukan warga di kampung baca saat 
pandemi. Saat itu warga dipersilahkan untuk 
mengambil ataupun menyumbangkan Sem-
bako di rak yang tersedia. "Selanjutnya kami 
berinisiasi memfasilitasi gerakan anak muda 
melalui komunitas angkasa untuk menciptakan 
kegiatan-kegiatan yang membantu masyarakat 
di masa-masa saat ini salah satunya sedekah 
Jumat," ujarnya.

darurat bencana, perawatan keluarga, 
manajemen organisasi dan adminis-
trasi keuangan, dan surat-menyurat,” 
papar dia.

Selain keilmuan Rizky juga ban-
yak memperoleh pengalaman yang 
memperkuat mentalitasnya. Salah 
satunya saat bertugas dalam evakuasi 
banjir di Kota Tangerang beberapa 
waktu lalu. “Kita udah ngasih bantuan 
makanan ke korban banjir, tapi ditolak 
serta menghina jenis makanan yang 
diberikan. Lalu setelah nolongin kor-

yang terkena bencana. “Siapapun 
dapat menjadi relawan,  saat ini rela-
wan PMI berasal ada dari mahasiswa, 
ada pekerja, ada freelancer, yang siap 
siaga saat panggilan untuk memban-
tu masyarakat,” katanya.

Rizky menjelaskan syarat untuk 
menjadi relawan yakni rentang usia 
18-33 tahun, sehat jasmani dan ro-
hani, berdomisili dan beraktivitas di 
Kota Tangerang, berkelakuan baik 

ban banjir, terus kebingungan pulan-
gnya lewat mana, karena beberapa 
titik ga bisa dilalui oleh kendaraan,” 
katanya

Meskipun demikian, Rizky men-
gaku perasaannya sangat senang 
ketika mengevakuasi korban banjir 
ke perahu, dan warganya menerima 
pertolongan dengan baik. “Dihargai 
begitu saja kita sudah seneng ban-
get,” ujar Rizky yang pernah terjun 
dalam evakuasi bencana tsunami Se-
lat Sunda beberapa waktu lalu.(Adit)

serta tidak terlibat organisasi ter-
larang, kemudian atas kesadaran 
sendiri dan sukarela menjadi ang-
gota relawan.

“Lalu bersedia mengikuti rang-
kaian pelatihan anggota baru,” 
ujarnya. Saat ini relawan turut 
serta dalam upaya pencegah-
an Covid-19 dengan melakukan 
penyemprotan disinfektan di lokasi 
keramaian.(Adit)

Ahlani atau yang akrab disapa Bang 
Penot, kembali mempopulerkan per-
mainan ketepel dengan tujuan men-
genang masa kecilnya. Namun ternyata  
banyak remaja yang tertarik dan aktif 
berlatih ketapel tapi juga orang dewa-
sa bahkan ibu-ibu juga menyukainya. 
"Sekarang ada lebih dari 50 orang yang 
aktif berlatih di lapangan Kimpul Kuning 
ini," katanya, di RT06 RW01 Kelurahan 
Parung Serab Kecamatan Ciledug.

Dia juga berharap permainan itu  
memberikan alternatif  pada anak-anak 
di tengah maraknya gadget. Serta 
aktivitas  di masa pandemi ini  yang 
dapat melahirkan atlet muda untuk 
Kota Tangerang. "Sekarang ketepel su-
dah masuk sebagai salah satu cabang 
olahraga di bawah induk organisasi 
Ketapin dan akan diperlombakan di 
ajang PON," katanya.

 Olahraga ini tidak maha. Karena  

alat utamanya bisa dibuat sendiri. Se-
mentara peluru yang terbuat dari gotri 
bisa dipakai terus menerus secara ber-
sama-sama dengan pemain lainnya. 
"Mudah - mudahan akan tumbuh terus 
penggemar ketepel di setiap kelura-
han, sehingga kita bisa mengadakan 
event tingkat Kota Tangerang suatu 
saat nanti," harapnya. ( Andry)

Menurutnya sedekah Jumat diadakan 
karena hari yang mulia. "Selain itu, kami 
melihat bahwa yang datang ke Masjid 
datang dari latar belakang ekonomi yang 
berbeda-beda. Tentu mereka akan sangat 
berbahagia apabila ada sebagian yang lain 
ingin berbagi kebahagiaan dalam bentuk 
sedekah," paparnya. (Adit) 

Bakat wirausahanya mu-
lai diasah ketika duduk di 
bangku kuliah. Ari Sugiharto 
memiliki tekad untuk men-
jadi pengusaha dan mem-
buka lapangan kerja seban-
yak-banyaknya. “Dari dulu 
emang suka jualan. Makanya 
pas lulus langsung buka 
usaha sendiri aja,” kata Ari 
yang merupakan alumni Unis 
Tangerang tersebut.

Setelah memiliki banyak 
pengalaman di bidang air 
isi ulang dan laundry, Ari kini 
mencoba untuk merambah 

bisnis kuliner. Pria kelahiran tahun 
1990 ini melirik potensi makanan 
dan minuman yang memiliki man-
faat imunitas bagi tubuh. “Meski-
pun lagi pandemi, kita kudu 
pinter liat peluang. Makanan dan 
minuman kesehatan misalnya lagi 
laku sekarang. Jadi pengen coba 
bisnis itu juga,” ujarnya. (Panji)
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DPRD APRESIASI 
BANTUAN INTERNET 

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo menilai pembelajaran ja-
rak jauh (PJJ) kurang ideal dilaksanakan. Banyak tantangan yang harus 
dihadapi untuk melaksanakan proses pembelajaran ditengah pandemi 

saat ini. Namun, proses belajar dan mengajar tidak boleh ditunda.

Kata Gatot, bantuan internet men-
jadi solusi dari permasalahan pendi-
dikan. "Pemerintah terus berupaya 
agar KBM tetap berjalan walaupun 
pandemi, seperti memasang inter-
net di lingkungan warga," ungkap 
politisi PDIP.

Gatot memaparkan, pengeluaran 
orangtua jadi bertambah karena ha-
rus membeli kuota. Setelah Pemkot 
Tangerang memfasilitasi jaringan in-
ternet di lingkungan, beban ekonomi 
orangtua dapat berkurang.

Ia mengapresiasi penyediaan 
jaringan internet yang difasilitasi 

Pemkot Tangerang di lingkungan 
wargva. DPRD meminta pelajar 
dan mahasiswa dapat memanfaat-
kannya secara optimal. Orangtua 
menjadi pendamping anak-anak-
nya menggunakan internet yang 
difasilitasi Pemkot Tangerang agar 
dipergunakan secara optimal. 
"Upaya tersebut menjadi 
bukti bahwa kita semua 
dapat membantu 
proses  pendi -
dikan di masa sulit 
akibat pandemi Covid-19," 
ujarnya. (Abdul)

DPRD Kota Tangerang me-
nerima aduan warga Kampung 
Baru, Kelurahan Jurumudi, Ke-
camatan Benda, yang terkena 
gusur pembangunan proyek 
strategis nasional Tol Banda-
ra-Kunciran.

Ketua Komisi I DPRD Kota 
Tangerang, Andri S Permana 
mengatakan, warga mengadu-
kan nasibnya ke DPRD setelah 
rumahnya digusur. "Ada 27 
bidang tanah yang digusur, lu-

asnya menca-

Wakil Wali Kota Tangerang 
Sachrudin memberikan jawa-
ban atas pandangan umum 
fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga 
Raperda dalam rapat paripurna 
DPRD. Di hadapan pimpinanan 
dan anggota DPRD, Wakil Wali 
Kota menyampaikan, anggaran 
perubahan tahun 2020 akan 
mengarah pada bidang keseha-
tan yang fokus dalam penanga-
nan Covid-19.

"Di sektor kesehatan akan 
dialokasikan untuk pembayaran 
iuran BPJS, pelayanan keseha-
tan pada Dinas Kesehatan dan 
RSUD serta pendanaan opera-

Terima Aduan Warga Benda

Wakil Wali Kota Sampaikan Jawaban Pandangan Fraksi DPRD Mediasi Warga dengan JKC

Tampung Aspirasi Buruh

RSUD Dikembalikan ke Dinkes

pai 6.000 meter persegi. Tanah 
dan rumah itu milik 66 kepala 
keluarga," kata politisi PDIP.

Andri menuturkan, war-
ga meminta keadilan atas 
dampak pembangunan tol 
tersebut berupa ganti rugi 
lahan dan bangunan yang 
hingga saat ini belum mereka 
terima.

DPRD akan menindaklan-
juti laporan warga. Sementara 
ini DPRD hanya memfasilitasi 
untuk tinggal sementara di 
kantor DPRD Kota Tangerang 

sional Puskesmas," terangnya.
Selain itu, bidang pen-

didikan, permodalan bagi 
UMKM, serta pengadaan stok 
pangan juga diupayakan agar 
pemulihan ekonomi dapat 
berjalan dengan baik.

"Pada bidang pendidikan 
akan mengarah pada bantuan 
bagi siswa kurang mampu dan 
pengadaan internet di setiap 
RW untuk mendukung sistem 
pembelajaran jarak jauh," un-
gkapnya.

Kemudian Raperda ten-
tang Penambahan Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah 

DPRD Kota Tangerang memediasi warga yang ter-
kena proyek strategis nasional Tol Bandara-Kunciran 
dengan PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC). 
Mediasi menghasilkan kesepakatan berupa bantuan 
sewa kontrakan sebesar Rp4,5 juta per KK selama 
tiga bulan.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tan-
gerang Turidi Susanto. Menurutnya, kondisi tempat 
evakuasi warga yang terkena gusur sangat tidak layak. 
DPRD meminta JKC untuk segera mencari solusi.

“Kami cukup prihatin dengan kondisi di lapangan, 
rumah mereka diratakan dengan tanah. Sementara 
tempat evakuasinya kami lihat sangat tidak layak, 
bahkan tidak memenuhi standar kelayakan,” ujarnya, 
(Abdul)

RSUD Kota Tangerang dikembalikan ke Dinas Kes-
ehatan. Sebelumnya, fasilitas kesehatan kebanggan 
warga Kota Tangerang itu merupakan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD). DPRD Kota Tangerang men-
yambut baik pengalihan status RSUD Kota Tangerang 
dibawah naungan Dinas Kesehatan.

“Pada rapat paripurna, Walikota mengajukan ran-
cangan perubahan SOTK status RSUD Kota Tangerang 
yang semula Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 
dikembalikan di bawah naungan Dinkes,” kata Rusdi 
Alam, anggota Fraksi Golkar. DPRD menilai RSUD se-
bagai salah satu unit pelaksanaan teknis pada perang-
kat daerah yang mempunyai karakteristik. (Abdul)

Anggota DPRD Kota Tangerang Kemal Pasha Mad-
jid menampung aspirasi buruh tekstil yang terkena 
pemutusan hubungan kerja (PHK). Para buruh tersebut 
menyampaikan tempat mereka bekerja PT Sulindafin 
menyatakan menghentikan produksinya hingga batas 
yang tidak ditentukan. Namun, saat ini PT Sulindafin 
beroperasi kembali tanpa mempekerjakan mereka 
kembali.

"Temen-temen dari buruh PT Sulindafin mengadu-
kan nasibnya yang katanya di PHK," ungkapnya.

Kemal Pasha menuturkan, sebelum diterima DPRD 
para buruh sempat melakukan aksi di pelataran pusat 
pemerintah Kota Tangerang. Mereka mengadukan 
nasibnya meminta difasilitasi agar dapat dipekerjakan 
kembali. (Abdul)

m e n g i n g at  a d a 
bayi dan anak-anak 
yang membutuh-
kan tempat tinggal 
layak. (Abdul)
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Sebagai umat Islam sudah 
pasti mengetahui, bahwa setiap 
orang yang akan melaksanakan 
ibadah sholat harus didahului 
dengan bersuci dan berwudhu. 
Sebab wudhu merupakan kunci 
atau syarat mutlak yang harus 
dipenuhi.

Hal ini sebagaimana firman 
Alloh SWT dalam Al-Qur’an yang 
artinya;’’ Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu hen-
dak mengerjakan shalat, maka 
basuhlah mukamu dan tangan-

WUDHU DAN NILAI MORAL
mu sampai dengan siku, dan 
sapulah kepalamu dan (basuh) 
kakimu sampai dengan kedua 
mata kaki, dan jika kamu junub 
maka mandilah, dan jika kamu 
sakit atau dalam perjalanan atau 
kembali dari tempat buang air 
(kakus) atau menyentuh perem-
puan, lalu kamu tidak memper-
oleh air, maka bertayammumlah 
dengan tanah yang baik (bersih); 
sapulah mukamu dan tanganmu 
dengan tanah itu. Allah tidak 
hendak menyulitkan kamu, teta-

pi Dia hendak membersihkan 
kamu dan menyempurnakan nik-
mat-Nya bagimu, supaya kamu 
bersyukur. (QS. Al-Maidah:6)

Dalam hubungan ini kita 
hubungkan dengan firman 
Alloh dalam Al-Qur’an yang 
artinya bahwa sesungguhnya 
sholat itu mencegah perbua-
tan keji dan munkar. Serta kita 
diperintah untuk mendirikan 
sholat, bukan melaksanakan 
sholat. Hal ini tentunya mem-
punyai arti atau nilai yang lebih 
luas lagi. Artinya kita dipertintah 
untuk mengamalkan sholat di-
luar sholat.

Namun demikian, kita belum 
mengamalkan sholat diluar sho-
lat secara total, hal ini terbukti 
kadang-kadang masih suka 
melakukan pelanggaran-pe-
langgaran ketentuan Alloh. Mis-
alnya saja tangan kita kadang-
kadang memegang sesuatu 
yang dilarang Alloh, Kemudian 

kadang-kadang yang masuk ke 
mulut kita makanan yang tidak 
halal, apakah itu zatnya atau dari 
mendapat makanan itu dengan 
cara-cara yang dilarang Alloh.

Padahal kita sudah sama-sa-
ma mengimani, bahwa sholat 
merupakan salah satu ibadah 
yang pertama kali dihisab dihari 
kiamat. Sholat pula merupa-
kan indicator suskses tidaknya 
orang yang beriman.

Oleh karena itu, kalau dira-
sakan oleh kita bahwa masih 
suka melakukan pelanggaran, 
masih suka membuang-buang 
waktu dan lain sebagainya. 
Kedepan kita harus berubah 
kebiasaan yang buruk itu den-
gan kegiatan-kegiatan yang 
mempunyai nilai ibadah selagi 
kita masih diberi nikmat umur 
panjang oleh Alloh. 

Tentunya kita masih ingat 
dengan sala satu nasihat Ra-
sululloh SAW yang artinya; 

Beramallah untuk akhiratmu 
seolah-olah kau akan mati 
besaok. Nasihat ini penting 
mendapat perhatian khusus 
buat kita, karena kematian ti-
dak menunggu tua dulu, sakit 
dulu, dirawat di rumah sakit 
dulu. Banyak saudara-saudara 
kita yang meninggal dunia 
di usia masih muda, tidak 
sakit dulu tiba-tiba dikabarkan 
meninggal dunia.

Semua itu harus jadi pelaja-
ran buat kita, karena kita tidak 
tahu mungkin kita meninggal 
dalam usia masih muda dan 
dalam keadaan sehat walafiat.

Sekarang harus kita wu-
judkan akhlaq kita atau moral 
kita ini sesuai dengan nilai-
nilai yang ada dalam sholat. 
Sebab idealnya, sepantasnya 
tiap orang yang sudah sholat 
itu memiliki akhlaqul karimah. 
Dan itulah orang-orang yang 
dimulyakan Alloh SWT.***

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

 Saat Pandemi Masyarakat Diminta Saling Peduli

Perketat Protokol Kesehatan di Gedung Puspem

Wakil Wali Kota Sachrudin 
mengajak masyarakat untuk sal-
ing bantu dan meningkatkan rasa 
peduli terhadap sesama di masa 
pandemi.

"Lihat tetangga kanan dan kiri, 
jika ada yang kesusahan bantu 

semampunya. Tingkatkan rasa peduli 
terhadap sesama dimasa sulit seperti 
sekarang ini," imbau wakil Wali Kota saat 
penyerahan santunan yatim dan duafa di 
Gedung MUI Kota Tangerang.

Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota juga 
mengajak masyarakat untuk membeli pro-
duk-produk lokal UMKM Kota Tangerang.

"Saya juga mengajak untuk ber-
belanja produk-produk pangan, ak-
sesoris di lingkungan terdekat dan 
juga mengembangkan hobi melalui 
sektor UMKM Kota Tangerang. Saya 
juga bantu promosikan produk melalui 
akun media sosial saya pribadi," jelas-
nya. (Abdul)

Pemerintah Kota Tangerang 
memperketat penerapan protokol 
kesehatan di sejumlah gedung pe-
merintahan. Salah satunya gedung 
Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota 
Tangerang sebagai pusat roda pe-
layanan pemerintahan.

Asisten Administrasi Umum Pem-
kot Tangerang Kiki Wibhawa menja-
barkan penerapan protokol keseha-

tan telah disiapkan untuk menjaga ASN 
dari penularan Covid-19.

"Kami sudah siapkan meja - meja 
pemeriksaan bagi pegawai maupun 
tamu yang datang, selain itu akses 
keluar masuk juga dibatasi," ujar Kiki.

Kiki menambahkan, para petugas 
kebersihan yang ada di Puspem Kota 
Tangerang juga ditugaskan untuk 
melakukan penyemprotan disinfektan 

secara rutin dan berkala di area - area kantor 
yang sering disentuh. Para para pegawai 
juga wajib untuk menerapkan protokol 
memakai masker, mencuci tangan, dan 
menjaga jarak.

"Kita arahkan agar sesering mungkin 
dilakukan penyemprotan, paling tidak seti-
ap dua jam. Setiap ruangan juga dilakukan 
pengecekan mulai dari ventilasi kedisip-
ilinan penggunaan masker, dan jarak antar 
pegawai," terang Kiki. (Panji)

Medsos Wali Kota 
Promosikan Produk UKM

Akun media sosial 
(Medsos) Wali Kota Ar-
ief R Wismansyah kini 
jadi sarana promosi pro-
duk UKM. Para pelaku 
UKM bisa memposting 
produknya secara Cu-
ma-cuma di akun prib-
adi Wali Kota.  Hal ini 
dilakukan sebagai upaya  
untuk membantu pelaku 
UKM tetap bertahan dan 
berkembang di tengah 
pandemi.  

"Yang pasti syarat utaman-
ya UMKM milik warga Kota 
Tangerang," ujarnya.

Dirinya akan memberikan 
waktu tiga kali dalam seming-
gu secara khusus memposting 
produk-produk unggulan dari 
UMKM Kota Tangerang. "Untuk 
tahap awal, akan memposting 
tiga produk UMKM dalam satu 
minggu," jelas Wali Kota.

Selain akun pribadi mili-
knya, akun pribadi milik Wakil 
Wali Kota Tangerang serta akun 

dan pelaku usaha lainnya yang ada 
di Kota Tangerang bukan sekadar 
melaksanakan protokol kesehatan 
tapi lakukan dengan benar," terang 
Wali Kota.

Wali Kota mengintruksikan Satpol 
PP dan Disbudpar serta kecamatan 
dan kelurahan di Kota Tangerang 
untuk melakukan inspeksi kepada 
pelaku usaha, baik hotel sampai ke 
pedagang terkait protokol keseha-

Wali Kota Arief R Wisman-
syah meminta masyarakat un-
tuk mengantisipasi muncul-
nya klaster baru penyebaran 
Covid-19 di Kota Tangerang. 
Wali Kota menginformasikan 
saat ini sedang marak munculnya 
klaster-klaster baru penyebaran 
Covid-19, salah satunya klaster 
hotel.

"Jadi saya minta hotel-hotel 

tan.
"Pedagang diwaj ibkan 

menggunakan masker dan 
sarung tangan dan hindari 
seminim mungkin penggunaan 
uang cash. Dan untuk hotel 
pastikan protokol kesehatannya 
dilakukan dengan benar, baik 
tamu maupun karyawan hotel," 
pinta Wali Kota. (Abdul)

Antisipasi Munculnya Klaster Baru Penyebaran Virus

sosial media OPD Pemkot 
Tangerang juga akan diper-
gunakan untuk membantu 
promosi UMKM Kota Tan-
gerang.

Pelaku UKM yang ingin 
mendapatkan fasilitas promo-
si gratis dapat mengirimkan 
data berupa scan KTP Kota 
Tangerang dan juga foto pro-
duk melalui alamat email pro-
mote@humaskotatangerang.
com. (Abdul)


