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Cara Daftar Promosi Gratis di Medsos Wali Kota

Latih UMKM Pemasaran Online

PKKMB Unis Tangerang Online

M e r e k a  a n t u s i a s 
mengikuti program yang 
d igagas  o leh  Humas 
Pemkot Tangerang dalam 
rangka membantu penjua-
lan produk UKM di tengah 
pandemi Covid-19. Kabag 
Humas Pemkot Tangerang 
Buceu Gartina menga-
takan, dalam waktu satu 
minggu sejak diumum-
kan, pihaknya menerima 
email pendaftaran dari 
100 pelaku UKM. Sebelum 
diunggah, pihaknya ter-
lebih dahulu melakukan 
seleksi foto serta keleng-

PROMOSIKAN 
UKM 

DI MEDIA SOSIAL

Ratusan pelaku UKM mendaftarkan produknya 
agar dapat ditampilkan secara gratis di akun media 
sosial Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang 
beserta akun OPD. 

kapannya. "Program ini untuk 
meningkatkan penjualan produk 
UKM," katanya.

Wali Kota Tangerang Arief 
Wismansyah mempersilahkan 
akun media sosial pribadinya 
dipergunakan sebagai sarana 
promosi bagi pelaku UKM di 
Kota Tangerang. Sejak diumum-
kan, akun Wali Kota @ariefwis-
mansyah dan Wakil Wali Kota 
@sachrudin telah memposting 
promosi produk UKM.  Setiap 
postingan terdiri dari 3 hingga 
5 jenis produk dan direpost oleh 
akun medsos OPD di lingkup 
Pemkot Tangerang.(Adit)

Warga Kota Tangerang 
yang memiliki KTP 
Kota Tangerang. Dib-
uktikan dengan foto 
atau salinan KTP

Mencantumkan 
nomor kontak dan 
nama akun media 
sosial

Foto produk 
dengan kual-
itas baik

 Penjelasan 
singkat ten-
tang produk

Kirim ke email 
promote@humaskotatangerang.com 
dengan subjek : Free Promote UMKM
(Adit)

Program free promote UMKM 
di akun media sosial Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Tangerang disam-
but antusias pelaku usaha. Mereka  
mendaftarkan produknya agar lebih 
dikenal masyarakat luas sehingga 
meningkatkan penjualan.

Wakil ketua UKM Cibodas Jasa 
Yuliana mengatakan, program Free 
Promote UMKM sangat membantu 
dalam memasarkan produk unggu-

lan UKM Kota Tangerang. Terlebih 
kondisi pandemi Covid-19 ber-
dampak kepada jumlah pendapa-
tan dari kondisi normal. “Sangat 
membantu memperkenalkan pro-
duk UKM.  Sebelumnya produk 
UKM  juga sudah dibantu posting 
promosi oleh akun Disperindag-
kopUKM,” kata Yuliana.

Akun instagram Wali Kota Tan-
gerang @ariefwismansyah memi-
liki 64 ribu pengikut, sementara 
akun Wakil Walikota Tangerang 
@sachrudin_srd memiliki 8 ribu 

lebih pengikut. Belum lagi ditam-
bah pengikut di akun-akun OPD 
yang juga merepost promote UKM 
tersebut. "Sebelumnya, Pemkot 
Tangerang juga telah berupaya 
mendukung UKM di tengah kondisi 
pandemi covid-19 dengan promosi 
gratis sekaligus berdonasi di akun 
instagram resmi Pemkot Tangerang 
@Tangerangkota yang sudah memi-
liki 100 ribu lebih pengikut,” ujar 
Kepala Tangerang Live Room, Ian 
Chavidz. (Adit)

Dinas Perindustrian, Perda-
gangan, Koperasi, dan UKM (Dis-
perindagkopukm) menggelar 
Bimbingan Teknis (Bimtek) pening-
katan daya saing produk kepada 
ratusan pelaku UKM  dari 13 Keca-
matan. Pelatihan diadakan dalam 
lima angkatan dengan peserta 
masing-masing 60 orang. Salah 
satunya materi pelatihan tersebut 
adalah tentang pemasaran di era 
digital. “Ilmu pemasaran online 
sangat penting dimiliki UKM dalam 
rangka meningkatkan daya saing 

produknya. Apalagi belum 
semua UKM memiliki 

dan memanfaatkan 
akun media sosial 

untuk memperkenalkan produknya,” kata 
Kabid UKM Disperindagkopukm Katrina 
Iswandari. Peserta juga menerima pelatihan 
lainnya seperti Hak Kekayaan Intelektual(HA-
KI) dan pengemasan produk.(Adit)     

PD Pasar Siapkan Pembayaran Parkir Non Tunai 

PD Pasar Kota Tangerang bekerjasama 
dengan BJB  penerapan pembayaran parkir 
secara non tunai. Pembayaran non tunai den-
gan sistem QRIS yang dapat dipergunakan 
untuk berbagai aplikasi pembayaran.

Direktur PD Pasar Kota Tangerang Titin 

Mulyati mengatakan, sistem pemba-
yaran non tunai akan diterapkan di  
pasar sebagai upaya memasyarakat-
kan penggunaan uang non tunai.  
Selain itu memberikan kemudahan 
dalam transaksi sehingga pengun-
jung berbelanja dengan nyaman.

“Program ini sama dengan elek-
tronifikasi pembayaran dengan 
melakukan pemasangan QR Code 
di kios pedagang pasar.  Saat ini 
sedang proses di dua pasar yakni 
Cibodas dan Poris. Nanti akan diter-
apkan di semua Pasar yang dikelola 
PD Pasar,” ujarnya. 

Pengunjung pasar cukup mene-
mpelkan barcode yang tersedia saat 
membayar retribusi parkir  dengan 
berbagai macam aplikasi 
pembayaran seper-
ti Ovo, Dana dan 
lainnya.(Adit)

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa 
Baru (PKKMB) Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) 
Tangerang tahun ini diselenggarakan secara on-
line. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penye-
baran Covid-19. “Peserta yang terdaftar sudah 
lebih dari seribu orang. Nanti hanya beberapa 
perwakilan yang boleh ikut berada di auditorium,” 

kata Faisal Tomi Saputra, Humas Unis Tangerang.
Tomi menjelaskan, kegiatan tersebut akan digelar selama 

dua hari, Senin (21/9) dan Selasa (22/9). Pada hari pertama 
dilakukan untuk tingkat universitas. Sementara tingkat fakul-
tas dilakukan pada hari ke dua. “Saat ini kami sedang meny-
iapkan tempat untuk pembukaan dan melakukan simulasi,” 
katanya. Tomi memastikan tidak akan ada perpeloncoan atau 

senior yang marah-marah secara online dalam kegiatan yang 
lebih dikenal dengan istilah Ospek tersebut. (Panji)

UKM Terbantu Promosi Gratis



Warga Batuceper 
Bagikan sembako
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Kepala Bidang Operasional 
Pemeliharaan Dinas PUPR Kota 
Tangerang Agus Muslim men-
gatakan, normalisasi aliran yang 
menghubungkan Kali Angke 
dengan Cisadane  itu dilakukan 
dengan membersihkan saluran 
air. Ditambah membuat ruang 
publik di sisi Kali Mookervart 
yang terletak di Jalan Raya Lio 
Baru, Kecamatan Batuceper. 

Selain pembibitan beberapa jenis 
tanamam sayuran, KWT Cempaka Asri 
melakukan pembudidayaan tanaman 
jahe merah. Di wilayah RT06 RW03 Kam-
pung Kebalen, ratusan polybag disiapkan 
untuk menanam pohon tersebut. "Saya 
manfaatkan pekarangan rumah untuk 
menanam Jahe Merah," kata Suparman, 
Ketua RT 06.

Keinginan muncul setelah melihat pe-
luang pasar yang cukup tinggi di pasaran 
karena banyaknya permintaan dari kon-
sumen. Harganya mencapai sekitar Rp70 
Ribu perkilogram. “Setelah menggunakan 
polybag dan bibit yang diberikan pak 
Lurah lebih bagus hasilnya," paparnya.

Sekarang di tempat itu ada sekitar 
5.00 polybag yang telah ditanami bi-

Warga Kampung Ledug RW06 
Kelurahan Keroncong, Kecamatan 
Jatiuwung lakukan penyemprotan 
disinfektan secara mandiri. Kegia-
tan tersebut dilakukan oleh Satgas 
Covid-19 tingkat RW, didampingi 
oleh para Ketua RT dan tokoh pemu-
da. Dengan alat seadanya dan bentor 
milik warga,  Satgas masuk hingga 
pelosok wilayah.

Ketua RW 06 Jamalludin men-
gatakan, kegiatan ini dilakukan un-
tuk tetap menjaga agar wilayah 
pemukiman terhindar dari penularan 
virus Corona. Selain penyemprotan 
disinfektan juga dilakukan wawaran 
keliling agar masyarakat melakukan 
protokol kesehatan yang sudah 
diberlakukan. "Ini adalah usaha kami 

Tim Satgas Kebersihan (Gober) 
Kelurahan Babakan membersihkan 
drainase dari tumpukan lumpur dan 
sampah. Lurah Babakan Ali Furqon 
mengatakan, pembersihan drainase 
itu dilakukan untuk mengantisipasi 

KWT Cempaka Asri Kelurahan 
Pinang mengupayakan pembibitan un-
tuk tanaman pangan yang berlokasi di 
RT07 RW06. Lurah Pinang Hidayat Bon-
mat menjelaskan, lokasi ini ditanami 3 
ribu bibit tanaman yang akan dibagikan 
ke beberapa kelompok masyarakat se-
bagai upaya ketahanan pangan. "Ada 
3 ribu bibit seperti terong , cabai, dan 
bayam yang sedang dikembangkan di 
sini," kata Lurah.

Sementara yang melakukan pembi-
bitan mulai dari pembuatan lahan dan 
perawatan dilaksanakan oleh para peng-
giat KWT tersebut. Untuk kelancaran dan 
keberhasilan kegiatan, pihak kelurahan 

Upaya mengajak dan mengimbau 
warga  mematuhi protokol kesehatan 
untuk memutus penularan virus Coro-
na terus dilakukan unsur 3 pilar Keca-
matan Benda. Kegiatan yang dipimpin 
langsung oleh Camat Benda H. Ayi Nu-
ryadin itu dilakukan siang dan malam 
hari dengan target lokasi yang beragam. 
"Tempat - tempat yang menjadi peng-
umpulan orang yang menjadi target dari 
Operasi Aman Bersama dalam upaya 
memutus penularan Covid-19 dengan 
kampanye 3M," kata Camat.

Tindakan tegas yang diterapkan 
secara manusiawi dan humanis sangat 
diutamakan dalam operasi itu. "Tujuan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Kota Tangerang mulai  melakukan  normalisasi Kali 

Mookervart. 

KALI MOOKERVART DINORMALISASI

Kembangkan Jahe Merah

Warga Keroncong 
Semprot Disinfektan Mandiri

Babakan Antisipasi Musim Hujan

Kelurahan Pinang 
Tanam 3.000 
Bibit Pohon

3 Pilar Benda 
Operasi Aman 

Bersama

bit pohon Jahe Merah yang terlihat 
tumbuh subur. Lurah Pinang Hidayat 
Bomat  mengapresiasi usaha itu dan 
mengharapkan agar dapat diikuti 
warga lainnya. (Andry)

untuk terus menjaga dan mengingat-
kan kepada warga agar tetap patuhi 
protokol kesehatan," jelasnya.(Fajrin)

datangnya musim hujan. "Mulai memasuki 
musim hujan , sehingga rasanya perlu 
untuk membersihkan drainase dan men-
gantisipasi genangan air," jelasnya.

Kelurahan juga  mengajak Forum RT 
dan RW untuk menggiatkan kerjabakti 

bersama PKK  memberikan bantuan yang 
dibutuhkan.

Ketua RT07 Budi menyatakan kesiapan-
nya untuk mengerjakan program pembibi-
tan itu. "Kami bahagia bisa ditunjuk sebagai 
lokasi pembibitan ini," katanya. (Andry)

kami agar masyarakat tumbuh kesadaran 
dengan sendirinya," ujarnya lagi. Kes-
adaran bersama itu, dikatakannya juga 
sangat penting. Karena penyebaran dan 
penularan virus Corona itu dapat terjadi 
di mana saja. (Andry)

di lingkungannya masing - masing. Ali 
mengimbau agar warga mewaspadai 
kemungkinan menjangkitnya DBD 
akibat adanya genangan air. "Kami 
juga berharap warga waspada DBD," 
pungkasnya. (Andry)

“Kawasan akan ditata menjadi 
ruang publik yang bisa jadi tem-
pat bermain masyarakat,” ujarnya.

Di ruang publik tersebut  ter-
sedia track untuk para pengge-
mar olahraga bersepeda yang 
saat ini banyak digandrungi war-
ga saat ini. Kawasan itu juga itu 
dapat digunakan sebagai lokasi 
wisata dan lokasi ketahanan pan-
gan. (Andry)



Para pegawai ikut serta dalam 
pelaksanaan berkebun yang berlokasi 
di lahan kosong Gedung Cisadane.

Kepala BPKSDM Heriyanto menga-
takan ide tersebut tercetus oleh para 
pegawai ASN yang gemar berkebun. 
Akhirnya mereka memanfaatkan lahan 
kosong di sekitar kantor untuk berke-
bun. "Saya sangat mengapresiasi 
para ASN yang memang harus selalu 
berinovasi di kantor," jelasnya.

Pegawai Kantor Kelurahan Batuceper 
melakukan monitor protokol kesehatan 
di pasar lingkungan sebagai upaya 
penanganan dan pencegahan penye-
baran Covid-19. Lurah Batuceper Edi 
mengatakan, monitoring dilakukan 
untuk mengajak masyarakat agar tetap 
menerapkan protokol di tempat umum. 
“Pandemi ini belum berakhir. Kita semua 
berharap supaya masyarakat bisa secara 
mandiri menerapkan protokol kesehatan 
untuk memutus penyebaran Covid-19,” 
ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaku-
kan sosialisasi 3M yaitu memakai masker, 
mencuci tangan dan menjaga jarak. 
“Kedepannya kegiatan seperti ini akan 

Tersedianya fasilitas jaringan RWnet 
untuk kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) disambut baik pelajar dan maha-
siswa warga Kelurahan Neroktog, Keca-
matan Pinang. Hal itu terlihat dari ban-
yaknya siswa yang memanfaatkan fasilitas 
yang tersedia Musala Baiturahman,  RT06 
RW02 setiap harinya. "Adanya jaringan 
internet gratis ini sangat membantu kegia-
tan PJJ yang sekarang diterapkan," kata 
Asep Suryana, Ketua RT 06.

Terlihat anak-anak usia SD dan seba-
gian lagi siswa SMP dan SMA, memanfaat-
kan ruang belajar yang disiapkan dengan 
baik dan tetap dalam pengawasan orang 
tua.

Lurah Neroktog Nurhaasan  yang 
melakukan monitoring di lokasi tersebut 
mengingatkan siswa untuk tetap memakai 

Oman Jumansah, Ketua Palang Mer-
ah Indonesia (PMI) Kota Tangerang yang 
baru terpilih melakukan kunjungan ke 
PMI Kota Tangerang. Kedatangannya 
itu bermaksud untuk bersilaturahmi dan 
kondisi terkini PMI Kota Tangerang. " Ya 
untuk bersilaturahmi dan memantau 

Warga RW 08 Kelurahan Batuceper 
melalui Kampung Siaga Corona (Siga-
cor) dan Jumat Barokah membagikan 
ratusan paket sembako untuk warga 
yang terdampak Covid-19. Ketua Kam-
pung Sigacor RW 08 H. Sukamto ber-
harap dapat meringankan warga akibat 
perlambatan ekonomi.

“Pembagian dilakukan dengan cara 
menggantungkan Sembako di mading 
yang sudah disediakan pengurus untuk 
mempermudah pendistribusian dan 
tetap menerapkan protokol kesehatan,” 
ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut, pengurus 
Kampung Sigacor juga melakukan 

Manajemen PDAM Tirta Benteng 
Kota Tangerang memberlakukan 
sistem bekerja secara shift. Penga-
turan itu tertuang dalam keputusan 
Direksi PDAM TB Kota Tangerang  
dan mengacu kepada Perwal Walikota  
tentang pemberlakuan penerapan 
PSBB. Asman Humas dan Pengaduan 
PDAM TB Ichsan Sodikin menjelaskan 
bahwa sistem bekerja secara shift  untuk 
mengantisipasi pencegahan Covid-19 di 
lingkungan kantor  dan mencegah adanya 
klaster lingkungan kerja. Shift terbagai dua, 
pagi mulai jam 7.30 sampai 12.00 WIB. Untuk  
yang masuk siang mulai jam 12.00 hingga 16.00 
WIB. “Standar protokol kesehatan diperketat, dan 
3M harus dilakukan semua pegawai serta tamu yang 
berkunjung ke PDAM," ujar ichsan. 

Kebijakan tersebut  dilaksanakan ketika Pelak-
sanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
tanggal 14 hingga 24 september 2020. "Pelayanan 
PDAM TB  tidak terganggu walau bekerja secara shift 

BKPSDM Kota Tangerang manfaatkan lahan kantor untuk 
berkebun. Kegiatan tersebut sudah berjalan selama 2 bulan dan 

saat ini berhasil panen sayur kangkung. 

BKPSDM PANEN KANGKUNG

Ajak Masyarakat Terapkan 
Protokol Kesehatan

RWnet Membantu Siswa 
di Neroktog

Ketua Baru PMI Datangi Markas

Warga Batuceper 
Bagikan sembako

PDAM TB Berlakukan 
Shift Kerja

sering dilakukan, tentunya bertujuan 
untuk membangun kedisiplinan antara 
masyarakat dalam penerapan protokol 
kesehatan,” pungkasnya. (Fajrin)

masker dan menjaga jarak.  Serta men-
jaga kebersihan diri selama berada di 
tempat tersebut maupun saat pulang 
ke rumah. (Andry)

kinerja serta stok kantong darah yang ada 
di PMI Kota Tangerang," katanya.

Ketua PMI Kota Tangerang periode 
2020 - 2025 itu juga melihat aktivitas pe-
layanan ambulans, pelayanan tanggap 
darurat bencana dan proses donor darah 
sambil berbincang-bincang dengan be-
berapa relawan dan petugas PMI. “Kunjun-

sosialisasi pentingnya pola hidup 
sehat dan penerapan protokol 
kesehatan kepada warga yang 
hadir. (Fajrin)

diterapkan. Karena untuk 
loket pembayaran dan pen-
gaduan serta perbaikan 
tetap berjalan seperti biasa. 
Payment point tetap bisa 
dilakukan di masa pandemi 
ini," pungkasnya. (Andry)

gan ini untuk melihat selalu kesiapan dan juga 
proses yang berjalan di PMI Kota Tangerang. 
Karena kedepannya harus selalu siap untuk 
melakukan pelayanan baik pelayanan am-
bulans, pelayanan tanggap darurat bencana 
maupun pelayanan donor darah,” ujar Oman. 
(Andry)
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Kebun tersebut sudah meng-
hasilkan kangkung dibagikan 
untuk masyarakat sekitar. Selain 
menanam sayuran, di dalam kebun 
binaan BKPSDM tersebut ada 2 
kolam ikan yang diisi dengan ikan 
lele serta ikan nila. "Semuanya 
mereka lakukan secara mandiri 
dari mulai bibit sampai menge-
lolaannya," tambah Kabid Diklat 
Huda Setiawan.(Fajrin)
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Tinggalkan Pekerjaan untuk Berwirausaha  

Sediakan Internet dan Game

Pernah Menjadi Atlet Sepak Takraw

Cerita Ananda, Petugas Sensus BPS di Kelurahan Bugel

Siapkan Tokoh Muda 
Karang Tengah

Berbagi Membuat Bahagia

Achmad Fahmi

Pilihan Fahmi menjadi wirausaha muda berawal 
dari keinginan menciptakan tempat nongkrong bagi 
teman-temannya namun tetap memberikan penghasilan. 
Tercetuslah membuat kedai kopi di rumahnya yang berada 
di Jalan Madrasah Assalam Nomor 26.  “Modal awal sebe-
sar 15 Juta  memanfaatkan garasi kosong di depan rumah. 
Sekarang omzetnya rata-rata 12 Juta perbulan,”ujar pria 
yang menyandang gelar sarjana IT dari sebuah kampus 
di Jakarta Selatan.

Menurut Fahmi, siapapun dapat menciptakan pelu-

Achmad Fahmi, pemuda 
dari Kelurahan Gerendeng 
Kecamatan Karawaci berani 
melepaskan pekerjaannya 
sebagai pegawai swasta 
untuk memulai usaha kedai 
kopi. Pilihan pria berusia 30 
tahun ini tak salah. Sebab 
kini usahanya itu meng-
hasilkan omzet belasan juta. 

Kedai Kopi Seruput yang didirikan 
Achmad Fahmi menyediakan berbagai 
macam minuman dengan bahan baku 
kopi. Mulai  kopi murni dengan berb-
agai macam varian dari Indonesia, hing-
ga minuman-minuman lainnya seperti 
lemon tea, green tea, thai tea. Kemudi-

an juga tersedia makanan yang cocol 
untuk teman minum kopi seperti mie 
rebus dan kentang goreng.

Tak hanya lengkapnya makanan 
dan minuman yang disajikan, Kedai 
kopi seruput menyediakan fasilitas 
yang memanjakan penikmat kopi 

yakni kehadiran internet dan game 
playstation. “Selain itu yang mem-
bedakan kedai kopi seruput den-
gan kedai lainnya adalah  suasana 
yang homey sehingga minum kopi 
serasa di rumah sendiri,” ujarnya.
(Adit)

ang di berbagai bidang 
usaha. Termasuk peluang 
usaha minuman kopi khas 
Indonesia yang masih san-
gat terbuka lebar. Karena 
memiliki banyak peng-
gemar dari berbagai ka-
langan. “Jangan pernah 
ragu untuk memulai ses-
uatu. Karena yang dapat 
mengembangkan potensi 
kita adalah diri kita sendiri. 
Selalu bersyukur memo-
hon ridho Allah SWT dan 
juga ridho orang tua,”ung-
kapnya.(Adit)

Tidak ada yang menyangka 
sosok H.Dirman pernah menjadi 
atlet sepak takraw. Ketua LPM Kota 
Tangerang ini memulai perjalanan-
nya sebagai atlet sepak takraw  saat 
mewakili Provinsi Sulawesi Tengga-
ra pada tahun 1986 dalam Pekan 
Olahraga Nasional (PON) di DKI 
Jakarta. Kecintaan dan prestasinya 
di dunia olahraga mengantarkann-

Badan Pusat Statistik (BPS) men-
gadakan Sensus Penduduk selama 
September 2020. Petugas Sensus 
penduduk mendatangi rumah warga 
didampingi oleh Ketua RT setempat.

Ananda RA Saputra warga RW 07 
Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci 
berkesempatan menjadi petugas 
Sensus Penduduk. Selama  bertugas 
Ananda banyak mendapat kejadian 
menarik. “Contohnya ada warga yang 

ya menetap di Ibu Kota.
Selain menekuni sebagai 

atlet sepak takraw, H.Dirman 
sempat menjadi sales madu dan 
kopi sebelum akhirnya diteri-
ma bekerja sebagai karyawan 
swasta. Prestasi gemilang di 
olahraga sepak takraw membuat 
H.Dirman kembali mengikuti 
Kejuaraan Nasional di Provinsi 

Bali mewakili DKI Jakarta. “Saat itu ber-
hasil mengantarkan prestasi untuk DKI 
Jakarta,” ujarnya.

Berselang kemudian sekitar tahun 
1991 H.Dirman bertempat tinggal di 
Tangerang. Perlahan kegiatan sepak 
takraw tergantikan dengan aktivitas 
bekerja. Dia banyak mengisi waktu den-
gan kegiatan sosial masyarakat bahkan 
memutuskan berhenti bekerj. (Adit)

menetap di suatu  RT sudah belasan tahun, 
bahkan puluhan tahun sudah beranak 
cucu tinggal di sana. Tetapi secara kepen-
dudukan, alamatnya di RW yang berbeda,” 
ujarnya.

Kemudian ada  warga merantau dan 
mengontrak  sudah belasan tahun juga, tapi 
identitasnya masih di kampung halaman. 
“Itu yang menjadi keunikan tersendiri bagi 
petugas sensus, karena kami harus mendata 
satu persatu warga ini,” katanya.(Adit)

Pemuda memiliki potensi yang 
tinggi  bila diwadahi dengan benar. Hal 
ini disadari Ismayadi, Ketua Gerakan 
Pemuda Peduli Lingkungan (GPPL 09). 
Melalui  GPPL 09 yang dibentuk be-
berapa tokoh masyarakat dan pemuda 
Karang Tengah, potensi itu diharapkan 
dapat bermanfaat. "Kami menyediakan 
wadah untuk pemuda di Kecamatan Ka-
rang Tengah  mengembangkan potensi 
diri dan berbuat untuk lingkungannya," 
kata Ismayadi.

Ismayadi juga pernah memimpin or-
ganisasi Kepemudaan seperti KNPI dan 
aktif di Karang Taruna Kecamatan Karang 
Tengah. "Saya ingin mengenalkan dunia 
organisasi kepada pemuda. Bahkan ke-
pada mereka yang baru memasuki usia 
remaja. Karena melalui organisasi mer-
eka bisa belajar bergaul dan mengem-

Ismayadi
Imelda Silvia Natasya

bangkan potensinya," paparnya.
Ismayadi mengajak para pemu-

da untuk bisa berprestasi dalam 
berbagai bidang seperti olahraga 
dan seni, sosial dan kewirau-
sahaan. (Andry)

Berkegiatan di bidang sosial dan menolong 
orang lain telah menjadi jalan hidup Imelda Sil-
via Natasya sejak usia remaja. Natasya memilih 
kuliah di kebidanan agar dapat membantu orang 
lain. “Dari dulu emang seneng kegiatan sosial 
kayak ngajar di panti asuhan. Berbagi itu bikin 
orang lain bahagia dan senyuman mereka bikin 
kita lebih bahagia,” kata wanita yang tinggal di 
Graha Raya ini.

Natasya bahkan rela meninggalkan karirnya 
di MNC Group untuk menjadi penanggung-
jawab program Warteg Gratis by Edho Zell. 
Hampir setiap minggu, Natasya bersama 
relawan membagikan makanan dari atas mo-
bil VW Combi kuning. “Kami kadang nerima 
undangan atau permintaan kegiatan. Jumlah 
menu makanan yang disiapkan juga beda-beda, 
tergantung tempatnya. Ada menu yang dimasak 
sendiri, ada juga yang kerjasama dengan tempat 
makan gitu,” kata wanita berusia 28 tahun ini. Ke-
giatan Warteg Gratis yang dikelola mereka dapat 
dilihat di akun Instagram @warteggratis. (Panji)
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Tangerang menerima tiga Raperda ter-

baru dari Pemerintah Kota Tangerang. Ketiga 
Raperda tersebut disampaikan langsung 
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 

dalam rapat paripurna DPRD.

Dalam rapat kali ini Wali 
Kota menjelaskan melalui 
zoom meeting perihal pe-
rubahan yang terjadi pada 
klasifikasi belanja daerah 
penyusunan RAPBD tahun 
anggaran 2021.

"Jika tahun-tahun se-
belumnya klasifikasi an-
ggaran terdiri dari be-
lanja langsung dan tidak 
langsung, tahun ini klas-
ifikasi anggaran menjadi 
belanja operasi, belanja 
modal, belanja tidak ter-
duga dan belanja transfer," 
papar Wali Kota.

Ia menjelaskan pada 
tahun 2021 pendapatan 
daerah di Kota Tangerang 
dianggarkan sebesar Rp 
3,55 triliun. "Kami ang-
garkan untuk pendapa-
tan daerah tahun 2021 

DPRD Kota Tangerang tengah meng-
kaji Raperda tentang penyertaan modal 
dua BUMD. Hal itu menyusul permintaan 
penyertaan modal daerah (PMD) yang 
diajukan Pemkot Tangerang untuk PDAM 

Partai Demokrat Kota Tangerang 
menggelar kegiatan kompetisi 
lomba catur dan lomba mancing. 
Gelaran tersebut sebagai rangkaian 
acara mengisi perayaan hari jadi 
Partai Demokrat yang ke-19.

“Di tengah wabah penyakit virus 
corona ini kita merayakan dengan 
sangat sederhana namun penuh 
hikmah,” ungkap Ketua DPC Partai 
Demokrat Ahmad Baihaki.

Menurutnya, dihari jadinya par-
tai besutan mantan Presiden RI 
ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono 
ini dapat kembali bangkit pada 
kejayaannya yang dulu, agar dapat 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang 
Turidi Susanto mengusulkan Pemkot 
Tangerang mengajukan pinjaman 
dana ke Kementerian Keuangan untuk 
menyiasati defisit anggaran.

Ia mengatakan, pinjaman tersebut 
nantinya dapat memberikan suntikan 
dana bagi pengembalian gaji tenaga 
harian lepas (THL), membayarkan 
tunjangan tenaga medis, dan biaya 
operasional untuk biaya pendidikan 
gratis bagi sekolah swasta.

“Karena banyak keluhan yang men-
yangkut hal itu. Dan kaitan meminjam 
ke Kementerian Keuangan seperti 
dilakukan beberapa daerah lainnya,” 

DPRD Kota Tangerang melaku-
kan pendampingan hukum gugatan 
warga Kampung Baru, RT 02 RW 01, 
Kelurahan Jurumudi Lama, Keca-
matan Benda,  korban penggusuran 
Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk 
pembangunan Tol Cengkareng-Ba-
tuceper-Kunciran

Ketua DPRD Kota Tangerang, Ga-
tot Wibowo mengatakan, DPRD Kota 
Tangerang bersama anggota Komisi 
III DPR-RI dan masyarakat sekitar akan 
membentuk tim appraisal indepen-
den untuk menaksir harga tanah yang 
terkena dampak gusuran tersebut.

“Nanti dalam materi gugatan, 

sebesar Rp 3,55 triliun, 
dengan indikator beras-
al dari pendapatan asli 
daerah sebesar Rp 2 triliun 
dan pendapatan transfer 
sebesar Rp 1,55 triliun," 
jelasnya.

Terakhir, Soal Raper-
da pada BUMD Kota Tan-
gerang, Wali Kota berharap 
bahwa pemberian mod-
al yang diberikan dapat 
menghasilkan profit un-
tuk Pemerintah Kota Tan-
gerang.

"Saya berharap dengan 
adanya raperda soal pem-
berian modal terhadap 
kedua BUMD yang ada di 
Kota Tangerang dapat ber-
fungsi sebagai salah satu 
penyumbang bagi pener-
imaan daerah," pungkas 
Wali Kota. (Abdul)

Pansus Kaji Raperda 
Penyertaan Modal

Rayakan HUT dengan Lomba Catur Pemkot Diusulkan Pinjam Dana

Komisi IV Sidak 
Pabrik di Periuk

DPRD Kawal Gugatan Warga 

TIGA RAPERDA 
DISAMPAIKAN KE DPRD

bermanfaat sepenuhnya bagi mas-
yarakat. Baihaki menuturkan, di usia 
yang cukup matang ini, partai demokrat 
semakin solid dan siap mengokohkan 
barisan. (Abdul) 

ungkap Turidi.
“Kami berharap  APBD 2021 nanti tidak 

ada potongan lagi bagi mereka,” tandasnya. 
(Abdul)

Komisi IV DPRD Kota 
Tangerang menggelar sidak 
ke sejumlah pabrik  dengan 
didampingi Dinas Lingkun-
gan Hidup Kota Tangerang. 
Sidak ini menindaklanjuti 
keluhan warga RW 04, Kelu-
rahan Gembor, Kecamatan 
Periuk, atas limbah pabrik 
di sekitar lingkungan.

Ketua Komisi IV Sumar-
ti memaparkan, setelah 
menyusuri proses pem-
buangan limbah, terdapat 
ada sekitar 17 titik. Menurut-
nya, saluran pembuangan 

besaran harga, bagaimana cara-
nya supaya sesuai dengan apa 
yang diharapkan masyarakat,” kata 
politisi PDIP.

Menurut Gatot, beberapa war-
ga telah menyampaikan besaran 
harga lahannya per meter. Namun, 
akan dikaji terlebih dahulu dengan 
membandingkan angka yang 
telah ditaksir oleh tim appraisal 
independen.

"Kita akan kawal proses ini 
sampai di pengadilan. Mudah-mu-
dahan proses yang telah ditempuh 
sesuai dengan yang diharapkan 
masyarakat," tandasnya. (Abdul)

Tirta Benteng dan PT Tangerang Nusantara Global (TNG).
“Raperda ini masih proses pembahasan dan kajian 

oleh tim pansus melibatkan OPD terkait,” ungkap Ketua 
Bapemperda DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi.

Edi mengatakan, tim pansus untuk sementara 
menyetujuinya. Menurutnya, penyertaan modal ini tidak 
mengganggu defisit anggaran. Karena jenis penamba-
han modal bukan berupa uang tunai, melainkan berupa 
barang.

Edi memaparkan, dalam penambahan modal berupa 
barang ini, PT. TNG akan mendapatkan tambahan berupa 
20 unit bus sedang dan 80 unit bus kecil. Puluhan unit bus 
tersebut telah dibeli Pemerintah Kota Tangerang pada 
tahun 2015 dan 2019. 

Sementara untuk penambahan modal bagi PDAM 
berupa barang, yaitu jaringan perpipaan retikulasi air 
minum dan sambungan rumah yang sudah dibangun 
sejak tahun 2015, 2016, 2018 dan 2019.  (Abdul)

dari poin paling de-
pan itu airnya bening, 
setelah pembuangan 
yang kelima air mulai 
berwarna putih sampai 
ke titik ujung.

Ia menuturkan, dari 
hasil sidak, pihaknya 
akan menindaklanjuti. 
“Nanti kita lihat dari 
hasil pengujian Dinas 
Lingkungan Hidup, 
kalau terbukti kita re-
komendasi untuk ditin-
daklanjuti,” pungkasn-
ya. (Abdul)
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Belum lama ini kita melihat 
pemberitaan melalui media 
televisi maupun media online 
yang berisi aparat keamanan 
telah menangkap belasan 
orang laki-laki disebuah apar-
temen di wilayah Jakarta yang 
sedang melakukan pesta bu-
kan pesta biasa, tapi pesta sex 
sejenis, pria dengan pria atau 
kaum gay, perbuatan mereka 
tentu dilarang oleh pemerintah 
maupun agama.

 

GAY DAN LESBIAN
Para kaum gay sekarang 

ini sudah tidak malu-malu lagi 
mengadakan kegiatan secara 
terbuka dipublikasikan. Mer-
eka berpendapat kegiatan 
itu merupakan hak azasi ma-
nusia. Mereka tidak melihat 
bahwa perbuatan itu sangat 
bertentangan dengan aturan 
pemerintah maupun nilai-nilai 
agama.

Dalam hubungan ini Ra-
sululloh SAW bersabda yang 
artinya; yang amat aku khawa-

tirkan atas umat ku ialah per-
buatan kaum Luth (pelacuran 
laki-laki dengan laki-laki).

Jadi tampaknya kekhawati-
ran Rasululloh SAW sekarang 
ini telah terbukti, bahwa su-
dah berani beraktifitas secara 
terang-terangan, karena ada 
juga kelompok tertentu men-
dukung kegiatan para gay itu.

Berita tadi tentunya bagi 
kita sebagai orang tua harus 
dijadikan bahan pertimbangan 
dalam membina anak-anak kita, 
baik itu anak laki-laki maupun 
anak perempuan.

Kalau dulu anak laki-laki 
kita akrab bergaul dengan 
anak laki-laki lain, apakah itu 
tetangga atau teman sekolah 
kita sebagai orang tua tidak 
khawatir, sekalipun anak kita 
tidak pulang, melainkan tidur di 
rumah teman sekolahnya atau 
teman yang lain.

Tapi sekarang ini kalau anak 
laki-laki kita akrab dengan 
teman laki-laki lain, kemana 
saja selalu berdua. Atau anak 
perempuan kita akrab dengan 
teman perempuan yang lain 
kemana-mana selalu berdua. 
Dulu kita sebagai orang tua 
tidak khawatir, tapi kalau se-
karang kita harus waspada, 
tapi bukan suudzon, waspada 
agar anak-anak kita jangan 
sampai jadi gay atau lesbian, 
nauzubillah.

Dalam hubungan ini Ra-
sululloh SAW bersabda yang 
artinya; Allah telah melaknat/
memngutuk 7 macam mah-
luknya dari atas 7 petaka langit 
dan kutukan itu di ulang-ulang 
sampai tiga kali untuk mas-
ing-masing, padahal satu ku-
tukan sudah cukup membina-
sakan, antara lain terkutuk bagi 
orang yang berbaut Liwath atau 

pelacuran laki-laki dengan 
laki-laki, dan terkutuk orang 
yang kawin dengan wanita 
dirangkap dengan putrinya 
dalam satu perkawinan, 
kawin kepada ibunya kemu-
dian purinya dikawin pula.

Mereka itu kata Rasu-
lulloh tidak akan diterima 
oleh Alloh ucapan saha-
datnya.

Dari hal di atas, betapa 
besarnya dosa orang-orang 
gay maupun lesbian. Untuk 
supaya paham dalam rang-
ka membina anak-anak kita. 
Kalau ada anak laki-laki kita 
kelakuannya seperti perem-
puan tentu perlu diwaspa-
dai. Seperti kita melihat 
di televisi banyak pengisi 
acara prilakuknya seperti 
perempuan, padahal dia 
laki-laki.***

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Wali Kota Minta OTG Jangan Isolasi Mandiri di Rumah

Wakil Wali Kota Tinjau Kesiapan Rumah Perlindungan Sosial

Penyebaran virus Covid-19 
Kota Tangerang masih cukup mel-
onjak, Pemerintah Kota Tangerang 
telah menyediakan tempat isolasi 
pasien di Rumah Perlindungan 
Sosial (RPS).

"Hari ini sedang kita per-
siapkan, mudah - mudahan mulai 

besok sudah bisa beroperasi," ujar Wali 
Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Rabu 
(16/9).

Wali Kota menyampaikan, saat ini kasus 
yang terjadi di Kota Tangerang mendom-
inasi Orang Tanpa Gejala atau OTG yang 
melakukan isolasi mandiri di rumah.

"Mulai besok tidak ada lagi pasien 

OTG yang melakukan isolasi mandiri 
di rumah, tapi dengan menggunakan 
fasilitas ruang isolasi mandiri dari pe-
merintah," ujarnya. Wali Kota menjelas-
kan terjadinya penyebaran virus pada 
klaster keluarga disebabkan pada 
klaster perkantoran yang membawa 
virus ke keluarga. (Abdul)

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) 
akan dijadikan tempat isolasi pasien 
Covid-19. Wakil Wali Kota Sachrudin 
meninjau persiapan fasilitasnya, Rabu 
(16/9).  Ia meminta agar RPS yang 
sebelumnya sebagai rumah singgah 
bagi Lansia, dapat dialihfungsikan 
sebaik mungkin untuk tempat isolasi 
mandiri.

"Perhatikan untuk alur keluar masuk 
petugas dan pasien, harus dibedakan," 
pintanya.

Ia juga memeriksa setiap ruangan 
yang tersedia di area RPS, mulai dari 
kualitas kamar, tempat tidur dan sa-
nitasi.

Lebih lanjut Wakil meminta agar se-
lain fasilitas bagi para pasien Covid-19, 

proses kesiapan juga harus memperhatikan 
kebutuhan dan unsur kesehatan dari para 
petugas yang nantinya akan melayani pa-
sien di area tersebut.

Untuk diketahui, Rumah Perlindungan 
Sosial (RPS) memiliki fasilitas sebanyak 22 
ruangan isolasi dengan jumlah kapasitas 
tempat tidur sebanyak 60 unit serta 2 ru-
angan yang diperuntukan bagi petugas 
kesehatan. (Abdul)

Pemkot Berlakukan Ketat PSBL RW
Pemerintah Kota 

Tangerang terus 
berupaya menekan 
angka penyebaran 
Covid-19 melalui 
upaya Pembatasan 
S o s i a l  B e r s k a l a 
Lingkungan (PSBL) 
RW dengan dukun-
g a n  u n s u r  T N I 
dan Polri yang di-
aplikasikan dalam 
operasi aman ber-
sama.

Wali Kota Arief R. Wismansyah 
memantau langsung kegiatan operasi 
aman bersama di salah satu lingkun-
gan yang mengalami peningkatan 
signifikan kasus Covid19 yang ada 
di Kota Tangerang guna mengetahui 
bagaimana perilaku masyarakat yang 
berakibat terpapar Covid19.

"Tadi sudah kelliling di kelurahan 
yang kasusnya naik drastis, dan ternya-
ta masyarakat sudah menerapkan 
protokol kesehatan," ungkapnya.

Dari hasil pantauan, Wali Kota me-
nilai tingginya angka positif Covid19 

seluruh elemen masyarakat demi me-
nekan angka penyebaran Covid-19 
di wilayah Kota Tangerang. Pemkot 
kembali menggulirkan Pembatasan 
Sosial Berskala Lingkungan (PSBL) 
RW sebagai langkah untuk me-
nekan angka penyebaran Covid-19 
di seluruh wilayah Kota Tangerang. 
Khususnya di wilayah Kelurahan 
Gebang Raya, karena saat ini menjadi 
lokasi dengan angka kasus tertinggi. 

Pemerintah Kota Tangerang 
menggelar rapat koordinasi ber-
sama  seluruh Ketua RT dan RW di 
wilayah Kelurahan Gebang Raya, 
Kecamatan Periuk. Kegiatan se-
cara virtual itu bertujuan mening-
katkan kewaspadaan masyarakat 
terhadap bahaya Covid-19.

Wakil Wali Kota Tangerang 
H. Sachrudin  menyampaikan 
perlunya partisipasi aktif dari 

“Statusnya zona merah yang 
didominasi klaster keluarga, 
angkanya cukup banyak dan 
peningkatannya signifikan,” 
terang Wakil Wali Kota.

Wakil mengimbau mas-
yarakat dapat bekerjasama 
melakukan pemantauan ten-
tang prosedur karantina mandi-
ri bagi warga yang terpapar. 
(Panji)

Ajak Ketua RT dan RW Tingkatkan Kewaspadaan

di wilayah tersebut karena adanya 
klaster keluarga. Salah satu anggota 
keluarga membawa virus dari luar 
yang terbawa ke rumah dan menu-
larkan kepada anggota keluarga 
lainnya.

Sebagai informasi, di awal pelak-
sanaan Pembatasan Sosial Berskala 
Lingkungan (PSBL) RW, Pemerintah 
Kota Tangerang berhasil menekan 
jumlah RW yang berstatus zona 
merah yang sebelumnya sebanyak 
22 RW menjadi 11 RW dalam kurun 
waktu dua pekan.(Abdul)


