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Wali Kota Tangerang Arief R.Wismansyah me-
minta  seluruh aparat kelurahan dan kecamatan 
dapat mengedukasi Ketua RT dan RW untuk  me-
manfaatkan aplikasi SiGacor.

RT RW 
MANFAATKAN 

APLIKASI SIGACOR

Aplikasi SiGacor Catat 
Lumbung Pangan 

Pajak Online Mudahkan Wajib Pajak 

Langkah Mudah Menjadi Wajib Pajak

Mahasiswa Unis Tangerang Kelas 
Lapas Ikuti Ospek Online

7 jenis Pajak yang Diakomodir 
dalam Layanan Pajak Online

Aplikasi ini digunakan dalam memberikan laporan 
mengenai perkembangan jumlah kasus Covid-19 di 
wilayahnya. "Buat kembali Satgas RT RW di wilayah, jadi 
datanya bisa terpantau,” kata Wali Kota. 

Sekretaris Kelurahan Cimone Asep Zulfikar menga-
takan, aplikasi SiGacor terus dijalankan oleh aparatur 
RT dan RW di wilayahnya dalam melaporkan terkait 
Covid-19. "Sejak awal diluncurkan sampai saat ini pengu-
rus RT dan RW aktif melaporkan kegiatan satgas Covid-19 
ke aplikasi SiGacor," ujar dia.

Ketua RW 02 Kelurahan Cimone Dadan mengatakan, 
laporan sudah disampaikan pihaknya di aplikasi SiGa-
cor. Salah satunya  terkait wawaran penerapan protokol 
kesehatan kepada warga.  SiGacor adalah aplikasi untuk 
memantau kegiatan aparatur masyarakat  menjalankan 
program PHBS sehingga dapat terpantau dengan cepat 
dan mudah.(Adit)

Ketua RT 01 RW 02  Kelurahan Cimone Suherman 
mengatakan,  pihaknya sudah melaporkan berbagai 
aktivitas terkait Covid-19 ke aplikasi SiGacor. Salah satu 
fitur yang dapat dilaporkan adalah lumbung pangan.

Kegiatan Satgas di tingkat RT secara rutin dilapor-
kan. Adapun laporan yang dis-
ampaikan meliputi kondisi 
kesehatan warga, lumbung 
pangan, pendataan swadaya 
pangan, serta distribusi ban-
tuan terdampak Covid-19. 
"Aplikasi SiGacor juga dileng-
kapi nomor panggilan daru-
rat 112, memudahkan mas-
yarakat di Kampung Siaga 
Covid-19," katanya.(Adit)

Kepala Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) Kota 
Tangerang H.Karsidi menga-
takan, pajak online merupakan 
sistem aplikasi berbasis web 
yang dikembangkan sebagai 
sarana bagi calon wajib pajak 
dan wajib pajak untuk mendaftar. 
Masyarakat juga mendapatkan 
informasi terkait pajak daerah, 
dan melakukan penambahan ob-
jek pajak serta pelaporan omzet 
pajak yang sudah terintegrasi 
dengan elektronik Surat Pember-
itahuan Pajak Daerah (e-SPTPD).  
Aplikasi ini dapat diakses di mana 
saja dengan perangkat elektronik 

yang terhubung dengan 
koneksi internet.

“Aplikasi ini terhubung 
secara realtime dengan 
Sistem Informasi Pajak 
Daerah yang sudah ber-
jalan di BPKD Kota Tan-
gerang. Sesuai dengan 
Peraturan Walikota Nomor 
9 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Pelaporan Data Tran-
saksi Usaha dan transaksi 
Perpajakan bagi Wajib Pajak 
hotel, Pajak Restoran, Pajak 
Hiburan dan Pajak Parkir 
Secara Online, Pasal 4 dan 
Pasal 5,” ujarnya.(Adit)

1. Daftar di website pajakonline.tangerangkota.go.id
• Isi data wajib pajak dengan benar
• Cek email buka email dari pajak online
• Klik aktivasi email untuk mengaktifkan akun pajak online

2.    Isi Data
• Klik login untuk kembali ke pajak online
• Masukkan email/user id dan password ke akun pajak online anda
• Klik profil pajak online kemudian klik edit untuk mengisi data wajib pajak

3.    Upload
• Isi data wajib pajak dengan benar
• Isi data pemilik dengan benar
• Setelah selesai klik simpan untuk meyimpan data wajib pajak
4.    Selesai

        Penambahan Objek Pajak
1. Klik objek pajak pilih jenis pajak yang ingin ditambahkan
2. Isi data objek pajak yang ditambahkan
3. Isi sesuai data perusahaan yang benar (Adit)

1.       Hotel
2.       Restoran
3.       Hiburan
4.       Reklame
5.       Parkir
6.       PPJU, dan
7.       Air Tanah. (Adit)

Sebanyak 63 mahasiswa Univer-
sitas Islam Syekh Yusuf (Unis) Kota 
Tangerang yang berada di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) mengikuti 
Pengenalan Kehidupan Kampus Maha-
siswa baru (PKKMB) atau Ospek secara 
virtual, Selasa (22/9). Bersama ribuan 
mahasiswa dari 6 fakultas lainnya, 
mereka dengan seksama menden-
garkan pengarahan dari Ketua Umum 
Yayasan Islam Syekh Yusuf dan Rektor 
Unis Tangerang.

Ketua Yayasan Islam Syekh Yusuf 
Hudaya Latuconsina mengajak  maha-
siswa untuk menjadi agen perubahan 
dunia. “Karena, mahasiswa tak hanya 
pada sistem belajar saja tetapi dilaku-
kan pembentukan karakter, mencip-
takan daya kritis dan kreatif, serta mam-
pu menjalin kolaborasi,”jelas Hudaya.

Rektor UNIS Tangerang Prof Musto-

fa Kamil mengatakan, Unis Tangerang telah menerapkan 
sistem belajar secara online sejak pandemi bulan Maret 
lalu. Penerapan sistem online ini didukung dengan 
perangkat yang memadai untuk memudahkan dosen 
dan mahasiswa. "Meskipun online, kita tetap melakukan 
pembentukan karakter mahasiswa karena pembelajaran 
ini dilakukan secara profesional," paparnya. (Panji)



Untuk menaikan omzet bagi 
pelaku UMKM Kelurahan Manis 
Jaya, Kecamatan Jatiuwung, KKL 
STISIP Yuppentek menggelar we-
binar. Acara tersebut diisi penyam-
paian informasi mengenai beber-
apa inovasi yang harus diketahui 
oleh pelaku UMKM  saat pandemi 
Covid-19. Sebanyak 75 pelaku us-
aha mengikuti webinar yang dibuka 
langsung oleh Lurah Manis Jaya.

Ketua Panitia Faruki menjelaskan, 
mahasiswa diberi tugas untuk member-
ikan beberapa strategi bagi pelaku usaha, 
khususnya di wilayah Kelurahan Manis Jaya. 
Mereka menyampaikan undangan dengan 
cara door to door kepada pelaku usaha agar 
bisa mengikuti webinar tersebut. “Alhamdu-
lillah dari undangan yang kita sebar akhirnya 
melebihi target. Dari 55 peserta menjadi 75 
peserta,” jelasnya. Webinar tersebut diisi  be-
berapa narasumber yang berkompeten dalam 
memberikan inovasi kepada para UMKM.”Kami 
berterimakasih kepada para mahasiswa STISIP 
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Ketua Satgas SiGacor  Sam-
tani mengungkapkan, sosialisasi 
yang dilakukan lebih ditujukan 
untuk penyadaran bersama da-
lam memutus penularan. "Woro-
woro dan Operasi Aman Bersa-
ma rutin kami laksanakan dalam 
PSBL," katanya.

Untuk memutus mata rantai penye-
baran Covid-19, Karang Taruna Kelu-
rahan Kreo, Kecamatan Larangan 
melakukan penyemprotan disinfektan. 
Sebanyak 46 anggota Karang Taruna 
ikut serta dalam kegiatan tersebut, diba-
gi menjadi 4 regu. Mereka berkeliling 
pemukiman warga didampingi Camat 
Larangan M. Marwan.

Ketua Karang Taruna Kreo Suhut 
menjelaskan, penyediaan disinfektan 
dibantu oleh PMI. Selain penyempro-
tan, mereka melakukan sosialisasi ke-
pada warga agar tetap patuhi protokol 
kesehatan. "Kami ingin  memastikan 
warga Kelurahan Kreo semuanya tetap 
sehat," jelasnya.

Kelompok Kerja (Pokja) WHTR mem-
bagikan ratusan masker untuk warga 
sebagai upaya memutus rantai penularan 
Covid-19 . Pembagian masker dilakukan 
di pusat perbelanjaan Tangcity Mall, 
Cikokol, dengan target masyarakat yang 
tidak memakai masker. "Ada 300 masker 
yang dibagikan. Tujuannya mengajak 
masyarakat tetap menerapkan protokol 
kesehatan khususnya memakai masker 
karena pandemi belum berakhir," kata 
Sukron, Wakil Ketua Pokja WHTR.

Masyarakat seperti pengemudi ang-
kot dan Ojol antusias untuk mendapatkan 
masker saat itu. "Terimakasih ya maskern-
ya," kata Safrudin, seorang pengemudi 
Ojol yang sedang beristirahat.

Dukungan juga datang dari penge-
lola Tangcity Mall yang memberikan ke-
sempatan kepada anggota Pokja WHTR 
membagikan masker dan melakukan 

Bantuan Pangan Pangan Nontu-
nai (BPNT) tahap 9 untuk Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan 
Larangan sudah selesai disalurkan. 
Penyaluran bantuan pangan dari Ke-
menterian Sosial itu dilaksanakan oleh 
TKSK bersama  anggota PSM masing - 

Seniman Kecamatan Pinang merasa 
terpanggil untuk menyukseskan penera-
pan protokol kesehatan (Prokes) dengan 
membuat film pendek. Film pendek 
yang dibuat bergaya komedi dengan 
logat Betawi. Materi ceritanya mengajak 
warga mematuhi prokes dengan men-
erapkan 3M. "Episode ini judulnya PSBB 
Mulai Lagi. Isinya untuk mengajak warga 
mencegah penularan Covid-19 dengan 
film," kata Safitri, pengatur adegan yang 
juga bermain dalam film  produksi Ble-
god TV itu.

Film itu merupakan episode ke tujuh 
dan dijadwalkan akan ditayangkan ma-
sih pada masa PSBB  di Kota Tangerang. 
"Semoga seluruh warga bersama-sama 
mencegah penularan Covid-19 ini. Nanti 

Satgas SiGacor RW01 Kelurahan Pinang 
meningkatkan kegiatannya dalam penegakan 

Protokol Kesehatan (Prokes). 

WARGA DIAJAK PATUHI PROKES

Karang Taruna Kreo 
Bantu Semprot 
Disinfektan

Pokja WHTR Bagikan Masker

KPM Larangan Terima BPNT

KKL STISIP Yuppentek 
Gelar Webinar

Seniman Pinang 
Kampanye 3M 

Lewat Film

Dalam kegiatan tersebut Karang Taru-
na dibekali 11 alat semprot dan 1 bentor. 
"Saya sangat mengapresiasi Karang 
Taruna yang mau bersama pemerintah 
memerangi Covid-19 di Kota Tangerang," 
kata M. Marwan, Camat Larangan.(Fajrin)

sosialisasi 3M. "Covid 19 masalah kita 
bersama. Cara mengatasinya juga 
harus bersama-sama pula," kata Intan, 
Manager Humas Tangcity Mall. (Andry)

masing kelurahan di lokasi yang strategis. 
"Di Kecamatan Larangan, seluruhnya ada  
1.020 KPM dan sekarang sudah menerima 
semuanya," kata Sutikno Slamet, Ketua 
TKSK Kecamatan Larangan.

Penyaluran berlangsung tertib dan 
menerapkan protokol kesehatan. Seti-

ditayangkan di Youtube," kata seniman 
Lenong Kota Tangerang yang dikenal 
dengan nama Mpo Sapon itu. Film kome-
di ini diharapkan menumbuhkan kesada-
ran bersama dalam upaya memutus rantai 
penularan Covid-19. (Andry)

ap KPM menerima bantuan pangan 
berupa beras, telur ayam, tempe, dan 
pepaya. "Penyalurannya sesuai data 
dan kartu ATM khusus BPNT. Jadi seti-
ap KPM tidak boleh diwakilkan orang 
lain di luar keluarganya,"  ujar Sutikno. 
(Andry)

Sanksi yang diberikan juga 
masih ringan seperti menyapu 
dan bernyanyi, yang diharapkan 
menumbuhkan kesadaran. "Di 
sini juga tempat tinggal Gubernur 
Banten. Kami ingin menunjukan 
kesigapan antisipasi penanganan 
Covid-19," pungkasnya.(Andry)

Yuppentek yang sudah mem-
buat kegiatan ini dan semoga 
menjadi informasi yang baik 
bagi para pelaku usaha di sini,” 
ungkap Uding, Lurah Manis 
Jaya. (Fajrin)



Mereka membagikan ratusan masker 
gratis kepada pengendara yang melin-
tas di Jalan Hasyim Ashari, dan Jalan 
Maulana Hasanudin. “Kegiatan ini ide 
dan kreativitas remaja mushola dan kami 
hanya mendampingi dan memfasilitasi,” 
ungkap Mulyadi, Ketua RT06.

Pembagian masker itu dimulai dari 
depan perumahan Puri Megah dengan 
cara menawarkan masker gratis kepada 
warga yang keluar masuk perumahan. 

Untuk mendukung ketahanan 
pangan masyarakat, Kecamatan 
Pinang melalui Seksi Kemasyaraka-
tan mengembangkan penanaman 
pohon turi  di KWT  Pinang Beres, 
RT03 RW02 Kelurahan Kunciran Jaya.

Kasi Kemas Kecamatan Pinang 
Hendry Dwi Kirana Putra menga-
takan, pohon turi  dapat diman-
faatkan bunganya untuk konsumsi. 
Pohon Turi juga merupakan pohon 
kuat yang dapat menguatkan struk-
tur tanah. "Luasnya sekitar 900 Meter 
persegi dan ditanami 50 batang po-
hon turi dengan melibatkan warga 
sekitar," jelasnya.

Selain pohon turi, KWT Pinang 

Usaha tak membohongi hasil. Hal  yang 
kini dirasakan oleh Kelompok wanita Tani 
(KWT) Melati II RW02 Kampung Pepaya 
Jepang, Kelurahan Karawaci yang telah 
panen sayuran.

Kader KWT Melati II Sa’ami menga-
takan, saat ini mereka sedang melakukan 
panen sayuran di Kebun KWT yang dikelola 
bersama warga di wilayah RT02. “Konsis-
tensi dan produktivitas yang selama ini 
berjalan tak lepas dari kebersamaan 
warga dalam merawat  kebun ini, seh-
ingga hasilnya pun dapat dirasakan 
bersama,” ucapnya.

Adapun hasil panen tersebut 
seperti sayur sawi dan terong dijual. 
Kemudian sisanya dikonsumsi untuk 
memenuhi kebutuhan pangan warga. 
“Sebagain hasil panennya kita jual, uang-
nya digunakan untuk kebutuhan berkebun 

Memanfaatkan lahan tidur di 
wilayahnya , warga bersama Kelompok 
Tani Bahagia Sejahtera (BS) menanam 
berbagai jenis sayuran. Lurah Panung-
gangan Timur Afifuddin mengatakan, 
pihaknya juga melibatkan anak muda 
yang tergabung dalam Karang Taruna 
dalam kegiatan ketahanan pangan 

Panen perdana KWT Pier Hijau  di 
RT02 RW10 Kelurahan Larangan Utara 
membangkitkan semangat warga un-
tuk ikut mengelola tanaman konsumsi 
seperti sayuran. "Memang salah satu 
tujuan dari kegiatan di KWT agar ditiru 
dan diikuti warga lainnya," kata Iwan 
Bambang Subekti, Lurah Larangan 
Utara yang ikut panen.

Hasil panen berupa jenis sayuran 
seperti bayam, kangkung dan ceysim, 
yang sebagian diberikan kepada war-
ga. Diharapkan, dengan cara itu akan 
semakin membangkitkan  semangat 
warga melakukan penanaman yang 
dapat menambah ketahanan pangan 
keluarga di masa pandemi.

Untuk mendukung penanga-
nan dan pencegahan penyeb-
aran Covid-19, warga di RW05, 
Kelurahan Karawaci melakukan 
wawaran protokol kesehatan 
melalui Kampung Siaga Corona 
(SiGacor). Ketua RW 05 Adnan Mu-
nandar  mengatakan, melalui wawaran 
ini  pengurus Kampung SiGacor meng-
ingatkan warga untuk tetap disiplin dalam 
mematuhi protokol kesehatan. “Upaya ini 
juga kami lakukan untuk mendukung Pem-
kot Tangerang dalam menekan penyebaran 
Covid-19 yang saat ini kondisinya kembali 
meningkat,” ujarnya. Selain sosialisasi tentang 
pencegahan penyebaran Covid-19, dilakukan 
juga Operasi aman bersama di wilayah RW05. 

Puluhan pelajar yang tergabung dalam Remaja Islam Musholla Arraud-
hoh (Rima) RT06 RW10, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh melaku-

kan sosialisasi penggunaan masker kepada masyarakat.

REMAJA MASJID CIPONDOH BAGIKAN MASKER

KWT Pinang Beres 
Tanam Pohon Turi

Warga Karawaci Panen Sayur

Kelompok Tani BS Manfaatkan Lahan Tidur

KWT Pier 
Hijau Panen

Sosialisasikan 
Pencegahan 
Penyebaran 

Covid-19

Beres juga melakukan pembibitan 
berbagai tanaman sayuran seperti 
tomat yang nantinya akan dibagikan 
kepada warga untuk ditanam.(Andry)

seperti membeli pupuk dan bibit. 
Kemudian sisanya dikonsumsi sendiri,” 
pungkasnya. (Fajrin) 

dengan budidaya ikan air tawar. “Di Pa-
nunggangan Timur ada pertanian dan 
peternakan. Potensi lingkungan ini bet-
ul-betul diberdayakan untuk meningkatkan 
ekonomi warga,” jelas Afifudin.

Koordinator Kelompok Tani BS Ahmad 
Yani mengatakan, di lingkungan RW05 
Kelurahan Panunggangan Timur banyak 

Sementara itu, Masnili Ketua KWT Pier 
Hijau mengaku senang dengan keinginan 
warga untuk ikut bertani  dan menanam. 
"Semakin banyak warga yang bertani, 
diharapkan ketahanan pangan dan pere-
konomian warga akan bertambah kuat," 
katanya .(Andry)

“Kami berharap masyarakat 
dapat lebih peduli dan patuh 
dalam menerapkan protokol 
kesehatan seperti memakai 
masker,mencuci tangan dan 
menjaga jarak demi kebaikan 
bersama,” ucapnya. (Fajrin)

lahan yang belum dimanfaatkan pemilikn-
ya. Sehingga kelompoknya meminta izin 
pemilik untuk menggarap dalam kegiatan 
tersebut. “Di Kelompok Tani Bahagia Se-
jahtera tergabung sebanyak 15 penggarap 
lahan yang bercocok tanam dengan men-
naam sayuran seperti cabe dan bawang," 
paparnya. (Andry)
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Selain pentingnya penggunaan 
masker, para remaja ini mengingat-
kan untuk sering cuci tangan dan 
menjaga jarak dengan bahasa dan 
gaya sendiri. 

Ketua Rima Ramadhan menghara-
pkan agar kegiatan itu dapat mem-
bantu masyarakat dalam  memutus 
penularan Covid 19. “Semoga Coro-
na cepat hilang agar bisa sekolah dan 
main bersama lagi,” katanya. (Andry)
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KISAH PETUGAS BPBD KOTA TANGERANG
DARI EVAKUASI KUCING HINGGA MELEPAS CINCIN

Kepala UPT Damkar Cibo-
das Rana Rahdiana mencerita-
kan pengalaman yang dialami 
bersama anggota Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD).  Menurutnya, petu-
gas Damkar BPBD tak hanya 
melaksanakan tugas pemadam 
kebakaran dan bencana. Na-

Kepala UPT Damkar Ci-
bodas Rana Rahdiana men-
ceritakan pengalaman yang 
dialami bersama anggota 
Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD).  

Tak Sekedar Padamkan Api

Upaya Kampung Tematik di Tengah Pandemi
Penuhi Kebutuhan Sayuran dari Kebun

Budidaya Ikan Cupang 
Topang Perekonomian Warga

Bawa PMI Lebih Modern dan Transparan

Lepas Seragam Rangkul MasyarakatOman Jumansyah
Ujang Soleman

mun banyak kejadian lainnya yang 
membutuhkan pertolongan segera 
serta dilakukan oleh petugas yang 
telah berpengalaman. “Kita pernah 
menerima laporan adanya kucing 
yang terjebak di atas pohon seting-
gi lima meter, lalu kami evakuasi, 
kemudian juga kucing terjebak di 
dalam saluran air,” kata dia.

Selain itu juga pernah mener-
ima evakuasi cincin yang tak bisa 
lepas dari tangan. Bahkan warga 
yang datang dengan cincin ter-
pasang di lima jarinya. “Sebelum 
kami evakuasi warga sudah ke 

Tugas Damkar BPBD se-
lama ini identik dengan 
memadamkan api dalam 
bencana kebakaran, baik di 
rumah maupun pabrik.  Mer-
eka juga harus memastikan 
tak ada potensi api yang 
muncul kembali setelah pe-
madaman. “Setelah padam 
tetap bersiaga menganti-
sipasi potensi adanya api 
terutama kalau kejadiannya 
banyak benda-benda mu-
dah terbakar,” ujar Rana Rah-
diana, Kepala UPT Damkar 

Puskesmas untuk cek keseha-
tannya lalu oleh petugas cincin 
dipotong dengan mesin gerinda 
kecil,” katanya.

Kemudian juga yang sering 
kejadian di masyarakat yakni pen-
anganan sarang tawon. Biasanya 
laporan pertolongan diterima 
setelah warga mengalami kejadi-
an disengat oleh lebah. “Rata-rata 
evakuasi tawon di Masjid, seko-
lah, juga di rumah warga. Kami 
evakuasi agar tak timbul korban 
akibat sengatan lebah,” ucap dia.
(Adit)

Cibodas.
Salah satu pengalaman 

menarik petugas Damkar-
saat melakukan pemadaman 
di pabrik kimia. Konsentrasi 
petugas terbelah sebab se-
lain memadamkan api juga 
mengantisipasi yang beras-
al dari terbakarnya bahan 
kimia. “Petugas bertaruh nya-
wa bagaikan memadamkan 
bom yang siap meledak,” 
ungkapnya.  

Saat pandemi Covid-19, 

petugas Damkar juga tak 
hanya menunggu adanya 
kejadian kebakaran ataupun 
bencana lainnya. Mereka 
rutin melakukan disinfek-
tan sarana umum di Kota 
Tangerang seperti taman, 
Masjid, terminal, dan stasi-
un. “Pada dasarnya petugas 
bersiaga dan bertugas di 
berbagai kondisi, contohn-
ya saat disinfektan di taman 
langsung menuju pabrik 
yang terbakar di kawasan 
Tangerang,” katanya. (Adit)

Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan 
warga di Kampung Tematik untuk beraktivi-
tas. Terutama upaya memenuhi ketahanan 
pangan. Seperti yang dilakukan warga 
Kampung Inovasi di RT01 RW02 Kelurahan 
Cimone, Kecamatan Karawaci.

Ketua RT01 Suherman mengatakan, 
kondisi pandemi warga di Kampung Ino-
vasi tetap melakukan kegiatan bercocok 
tanam yang sudah menjadi ciri khas kam-
pung tersebut. Terlebih saat ini Pemkot 
Tangerang menggalakan program ketah-
anan pangan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat  saat pandemi. “Panen sayuran 
dibagikan untuk dikonsumsi warga se-
hari-hari, sayurannya antara lain kangkung, 
bayam, pakcoy, kembang kol, tomat cabe 
dan lainnya,” ujar dia. (Adit)

Selain sayuran, warga setempat juga 
melakukan budidaya ikan lele menggunakan 
kolam terpal. Sama halnya dengan bercocok 
tanam sayur-mayur, hasil panen ikan lele 
dibagikan kepada warga sekitar serta dikelola 
untuk pembibitan berikutnya.

Selain lele, di kala pandemi warga Kam-
pung Inovasi juga melakukan budidaya ikan 
cupang untuk menopang perekonomian 
warga yang terdampak pandemi Covid-19. 
“Ikan cupang dikelola pemuda yang terkena 
PHK, selain penjualan secara langsung bu-
didaya ikan cupang juga dipasarkan melalui 
online,” katanya.

Dikatakannya, budidaya ikan cupang 
dipelajari oleh pemuda kampung inovasi 
secara otodidak melalui media sosial. Selain 
itu juga mempelajari dari rekan pemuda 
Karang Taruna di wilayah Kota Tangerang 
yang telah sukses menjadi pengusaha ikan 
cupang. (Adit)

Sebagai Ketua PMI Kota Tangerang, Oman 
Jumansyah bertekad membawa PMI Kota Tan-
gerang lebih modern dan transparan dalam 
menjalankan misi kemanusian. Untuk itu  Oman 
akan menjalin kerjasama dan menguatkan jalur 
koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk 
dengan rivalnya saat pelaksanaan Muskot ke-4 
lalu.

Koordinasi dengan Pemkot Tangerang se-
bagai pelindung organisasi juga dikatakannya 
perlu dilakukan dan ditingkatkan. "Saya dengan 
pak Kuswarsa dan pak Hudaya adalah sahabat 
baik. Mereka juga memiliki keinginan yang sama 
untuk memajukan PMI Kota Tangerang terma-
suk dengan Pemerintah Kota Tangerang," kata 
pria yang akrab disapa Oju itu. (Andry)

Sebagai Lurah Pabuaran Tumpeng, Ujang 
Soleman punya cara sendiri agar lebih dekat 
dengan masyarakat. Ujang kerap melepaskan 
seragam dan jabatannya untuk berbaur dan 
mendengar keluhan warga. “Rasanya mereka 
jadi lebih terbuka dan tidak ada jarak lagi. Se-
bagian besar malah nggak tau kalau saya Lurah. 
Tapi aspirasi dari mereka tetap saya dapat dan 
terima untuk program kerja selanjutnya,” ungkap 
Ujang.

Seperti yang dilakukan saat sosialisasi penan-
ganan Covid-19 di wilayah Pabuaran Tumpeng. 
Ujang lebih senang ‘blusukan’ sendiri saat malam 
hari atau akhir pekan. Sekat antara masyarakat 
dan pejabat menurutnya, kerap membuat warga 
canggung dan tidak mau menyampaikan isi hati 
mereka. “Jabatan itu amanah agar kita dapat 
melayani lebih baik. Caranya dengan membuka 

jalur komunikasi seluas-luasnya 
tanpa membedakan strata sosial 
tertentu,” katanya. (Panji)
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DPRD Kota Tangerang mengapresiasi langkah Pemkot Tangerang yang 
menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang melanggar protokol 

kesehatan Covid-19. Sanksi tersebut tertuang di Peraturan Wali Kota Tan-
gerang No 70 dan 78 Tahun 2020.

 Wakil Ketua DPRD Wali Kota Tangerang, 
Tengku Iwan Jayasyahputra meminta Pemkot 
Tangerang serius dalam penegakan Perwal 
protokol kesehatan Covid-19. Menurutnya, 
dalam penegakan Perwal  tersebut tidak 
hanya saat situasi kasus Covid-19 mening-
kat, dalam kondisi melandai  atau memasuki 
zona kuning, Perwal tersebut tetap harus 
ditegakkan. Pemkot tetap memberikan sanksi 
bagi masyarakat yang melanggar penerapan 
protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di 
wilayah Kota Tangerang.

“Tidak hanya pada 
situa-

DPRD APRESIASI PERWAL 
PROTOKOL KESEHATAN

si kasus Covid-19 mengalami peningkatan atau 
pada zona merah, ketika mengalami penurunan 
pun woro-woro tetap jangan kendor,” ungkap 
Tengku Iwan. Tengku Iwan memaparkan, pada 
awal pandemi Covid-19 mewabah, pemberlakuan 
protokol kesehatan sangat ketat, bahkan sampai 
penutupan tempat usaha lantaran dikhawatirkan 
terjadinya kerumunan pengunjung. Namun disaat 
kondisi new normal atau kebiasaan baru diberlaku-
kan. (Abdul)

Tindaklanjuti 
Laporan Warga

Rapid Test 
di Rumah Sakit

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Su-
santo akan menindaklanjuti laporan warga Warung 
Mangga, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan 
Pinang. Hal itu menyusul adanya surat yang dilayang-
kan warga ke DPRD Kota Tangerang terkait tuntutan 
pelebaran kembali akses jalan pemukiman yang 
dipagar pengembang.

Turidi mengatakan, DPRD akan menindaklanjuti 
laporan warga dengan melakukan Sidak ke lokasi 
pemagaran akses jalan warga.

Berdasarkan laporan warga, pemagaran akses 
jalan dilakukan pengembang sejak Januari 2020. 
Akses jalan yang saat ini tersisa lebarnya sekitar dua 
meter. Saat ini warga meminta akses jalan tersebut 
kembali dilebarkan sekitar empat meter agar dilalui 
kendaraan besar.

“Nanti kita kroscek lokasi, pemagarannya sep-
erti apa, kalau memang sangat merugikan warga 
pemukiman, kita carikan solusinya,” ungkapnya. 
(Abdul)

Untuk memutus rantai penularan 
Covid-19 di lingkungan kantor, sejumlah 
anggota DPRD menjalani rapid test. Hanya 
saja tidak semua karena  berdasarkan su-
rat dari Sekretariat DPRD Kota Tangerang  

hanya 10 persen dari seluruh an-
ggota DPRD Kota Tangerang yang 
mengikuti rapid test. Selebihnya 
seluruh staf dan ASN yang ber-
tugas di lingkup kesekretariatan.

Anggota DPRD Kota Tan-
gerang Deddy Fitriadi mengapre-
siasi langkah Pemkot Tangerang 
dalam pencegahan penularan 
Covid-19.

 “Saya sangat menghormati 
surat edaran dari Sekwan dan 
saya juga mengikuti protokol kes-
ehatan berdasarkan aturan PSBB 
dari pemerintah,” kata anggota 
Komisi II.

Deddy mengaku dirinya su-
dah melakukan rapid test secara 
berkala di rumah sakit. “Kalau 
masalah rapid test saya juga su-
dah lakukan di RS swasta," tukas 
Deddy. (Abdul)  

Musim Hujan 
Antisipasi Banjir

DPRD Kunjungi Subang  
Belajar ABPD Perubahan 

Anggota DPRD Kota Tan-
gerang, Kemal Fasha meng-
ingatkan Pemkot Tangerang 
untuk segera antisipasi ben-
cana banjir mengingat mu-
sim hujan sudah tiba. Tentu 
saja dengan memaksimalkan 
pembenahan wilayah rawan 
banjir.

"Saat ini sudah masuk 
musim penghujan, kami 
mendorong Pemkot segera 
menyelesaikan proyek pen-
gendalian banjir," kata ang-
gota Komisi IV.

Oleh karena itu, DPRD 
mendorong Pemkot Tan-
gerang segera membenahi 

Ketua Komisi II DPRD Kota 
Tangerang, Saeroji mengatakan, 
dana bantuan Program  Keluarga 
Harapan (PKH) dari Kemensos 
harus diawasi. Sehingga tak ada 
lagi yang menyalahgunakan 

Anggota DPRD Kota Tangerang berkun-
jung ke DPRD Subang. Kunjungan ini untuk 
mempelajari APBD Perubahan tahun 2020. 
Subang lebih dahulu mengesahkannya, 
sedangkan Kota Tangerang baru tahap 
pembahasan.  

Kunjungan dipimpin langsung Ketua 
DPRD Kota Tangerang Gatoto Wibowo 
beserta seluruh anggota Badan Anggaran. 
Kunjungan pun disambut hangat Ketua 
DPRD Subang Narca Sukanda beserta 
anggotanya.    

“Kami datang ke DPRD Subang untuk 
belajar tentang APBD Perubahan. Di DPRD 
Kota Tangerang baru tahap pembahasan 
belum pengesahan,” kata Gatot. 

Ketua DPRD Subang Narca Sukanda 
mengatakan, DPRD Subang bersama Pem-

titik banjir di wilayah Kelurahan 
Periuk dan Ciledug seperti proyek 
pembangunan turap yang ambrol.

 Selain itu, pihak Pemkot juga 
dapat memastikan kembali beber-
apa titik pompa air di sepanjang 
Perumahan Garden City Residence 
supaya proses saluran air berjalan 
lancar.  "Diharapkan Pemkot men-
gupayakan yang terbaik untuk 
meminimalisir banjir," pintanya. 
(Abdul) 

da Subang terkait pembahasan perubahan 
anggaran tahun 2020 sangat cepat pemba-
hasannya termasuk pengesahannya. APBD 
Perubahan Subang saat ini, kata dia, masih 
memprioritaskan anggaran pembangunan 
infrastuktur jalan, kesehatan, dan pendidikan.

“DPRD Subang  bersama eksekutif telah 
mengesahkan anggaran perubahan tahun 
2020. DPRD Kota Tangerang sendiri datang 
ke Subang untuk belajar APBD kita yang su-
dah disahkan,” tutupnya. (Abdul)

Komisi II Minta Dinsos Awasi PKH

bantuan tersebut. Jika ada ok-
num yang berani harus diberikan 
sanksi tegas sebagai efek jera.

"Penyelewengan ini kan ma-
suk ranah hukum, harus diberi-
kan sanksi tegas kepada oknum 

petugasnya,” ujarnya.
Adanya dugaan penyalah-

gunaan dana PKH, kata Saeroji, 
DPRD meminta Dinas Sosial Kota 
Tangerang lebih serius menga-
wasi program tersebut.

DPRD sudah berkirim surat 
ke Dinsos. Dalam surat tersebut, 
DPRD meminta data penerima 
yang terdaftar dalam PKH agar 

turut mengawasinya dan dapat 
mengetahui bantuan PKH sam-
pai kepada warga yang berhak.

“Surat yang kami buat itu 
dijawab Dinsos katanya data itu 
kewenangan Kemensos. Data 
PKH itu terkesan ditutup-tutupi, 
bagaimana kita bisa menga-
wasi kalau kita nggak dikasih 
datanya,” ungkapnya. (Abdul)

TURIDI

KEMAL FASHA

DEDDY FITRIADI
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Dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hidup, apakah itu 
makan sehari-hari, membeli 
barang-barang kebutuhan kel-
uarga berbagai macam orang 
melakukannya. Ada berpro-
fesi sebagai pedagang, ada 
kerja di perusahaan dan lain 
sebagainya. Intinya sama yaitu 
untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Yang berbeda ada-
lah cara yang ditempuh oleh 
orang itu untuk memperolah 
keinginannya, ada dengan 
cara yang halal, ada yang tidak 
peduli halal atau haram yang 

penting fulus (duit). Makanya 
tidak heran dimasyarakat ada 
penipu, pencuri, korupsi dan 
lain sebagainya.

Dalam hubungan ini Ra-
sululloh SAW bersabda yang 
artinya; “Sesungguhnya se-
baik-baik penghasilan ialah 
penghasilan para pedagang 
yang mana apabila berbicara 
tidak bohong, apabila diberi 
amanah tidak khianat, apabila 
berjanji tidak mengingkar-
inya, apabila membeli tidak 
mencela, apabila menjual tidak 
berlebihan (dalam menaikkan 

harga), apabila berhutang tidak 
menunda-nunda pelunasan 
dan apabila menagih hutang 
tidak memperberat orang yang 
sedang kesulitan”.

Kemudian kalau berprofesi 
sebagai pegawai atau karyawan 
bekerjalah sesuai dengan atur-
an yang ada. Jangan membuat 
laporan palsu, kalau dipercaya 
membeli barang jangan di 
mark up dan lain sebagainya. 
Semua benar-benar bersumber 
dari yang halal.

Sebagaimana Alloh berfir-
man dalam Al-Qur’an yang art-
inya;’’Wahai manusia, makan-
lah dari (makanan) yang halal 
dan baik yang terdapat di bumi, 
dan janganlah kamu mengikuti 
langkah-langkah setan. Ses-
ungguhnya setan itu musuh 
yang nyata bagimu’’. – (Q.S 
Al-Baqarah: 168)

Sudah banyak sekali arahan 

Alloh dan Rasul-Nya agar kita 
sebagai apa saja profesi kita 
untuk bekerja sesuai dengan 
aturan yang sudah ada. Na-
mun demikian mengapa ma-
sih banyak orang yang masih 
melakukan kecurangan, apa-
kah itu menipu, mengurangi 
timbangan, korupsi dan lain 
sebagainya. Semua itu dise-
babkan syahwat dunianya atau 
nafsu dunianya terlalu besar, 
sehingga mengabaikan aturan 
Alloh dan Rasul-Nya.

Kuncinya adalah kurang-
nya syukur kita kepada Alloh 
SWT. Harusnya apa saja yang 
diberikan Alloh banyak atau 
sedikit menurut kita, itu harus 
disyukuri.

Rasululloh SAW telah mem-
berikan arahan kepada kita 
yang artinya; kalau masalah 
dunia l ihatlah orang yang 
dibawahmu, jangan lihat yang 

di atasmu.
Kalau nasihat Rasululloh 

tersebut  k i ta  terapkan 
dalam kehidupan kita se-
hari-hari, maka insyaa Alloh 
kita tidak akan melakukan 
pelanggaran hukum Alloh 
maupun negara.

Dalam hubungan ini 
yang harus diingat adalah 
nanti di akhirat Alloh akan 
tanya kita tentang harta 
diperoleh  dengan cara 
apa, halal atau haram. Pada 
waktu itu kita tidak bisa ber-
bohong karena mulut kita 
waktu itu ditutup.

Mudah-mudahan Alloh 
jadikan kita dan keluarga 
kita hamba-hamba yang 
istiqomah ibadah kepada 
Alloh. Hamba-hamba Alloh 
yang senantiasa berjalan di 
jalan sesuai tuntunan Alloh 
SWT.***      

Wali Kota Arief R Wismansyah Sidak ke sejumlah 
tempat yang ramai dikunjungi warga, Sabtu (19/9) 
malam. Ia ingin memastikan protokol kesehatan 
benar-benar diterapkan.  

Didampingi Kepala Satpol PP Kota Tangerang 
Agus Hendra, Wali Kota mengecek satu per satu 
tempat yang ramai orang. "Maskernya dipakai 
yang benar ya, jangan lupa," pesan Wali Kota saat 
di Tangcity Mall.

Ia meminta seluruh karyawan kios yang bekerja 
di pusat perbelanjaan tidak segan menegur apa-
bila menemui pengunjung yang abai dan tidak 
disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Wali Kota menegaskan Pemerintah Kota Tan-
gerang akan memberikan sanksi tegas bagi penge-
lola pusat perbelanjaan, pertokoan maupun rumah 
makan yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

"Kalau melanggar akan kita beri sanksi berupa 
penutupan sementara tempat usahanya," tegasnya. 
(Abdul)

Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin meninjau 
langsung kegiatan sosialisasi masif penerapan protokol 
kesehatan pencegahan Covid-19 yang berlangsung 
serentak di seluruh RW di Kota Tangerang. “Mulai hari ini 
kita gencarkan sosialisasinya kepada masyarakat mulai 
dari lingkungan RW,” ujar Wakil Wali Kota, saat meninjau 
sosialisasi di wilayah perumahan Poris Indah, Cipondoh, 
Sabtu (19/9).

Wakil Wali Kota menegaskan kegiatan sosialisasi yang 
mulai gencar dilakukan bersama lurah dan camat, dapat 
memberikan edukasi yang efektif kepada masyarakat ten-
tang bahaya Covid-19. “Pastikan setiap masyarakat, baik 
di area pasar, warung, toko, dan tempat yang berpotensi 
ada keramaian sudah menerapkan protokol kesehatan 
dengan baik dan benar,” pesannya.

Selain itu, Wakil juga mengimbau agar camat dan 
lurah melakukan pemantauan secara menyeluruh di 
tempat usaha maupun rumah makan yang ada. Terkait 
kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan. 
“Utamakan pemberian sanksi sosial jika ditemukan ada 
yang melanggar,” tukasnya. (Panji)

Wali Kota Siagakan Penanganan Banjir
Wali Kota Arief R 

Wismansyah meny-
iapkan kesiagaan 
penanggulangan 
banjir. Mengingat 
September ini curah 
hujan sudah tinggi 
dan akan memasuki 
musim penghujan.  

Hal ini terlihat saat Wali Kota menin-
jau titik-titik genangan di wilayah 
Ciledug, Selasa (22/9). Wali Kota 
mengatakan, di tengah konsentrasi 
penanganan pandemi Covid-19, 
Pemerintah Kota Tangerang memer-
hatikan pentingnya kesiapsiagaan 
penanggulangan banjir

"Saluran - saluran air yang kita an-
ggap berpengaruh terjadinya genan-
gan sedang kita lakukan pengecekan," 
ujarnya.

Ia juga mengintruksikan Dinas 
PUPR untuk segera melakukan 

Sebanyak 17 pegawai di lingkup Pemerintah-
an Kota Tangerang dilantik secara virtual, Selasa 
(22/9). Prosesi  pelantikan dilakukan Wakil Wali 
Kota Sachrudin.  

Wakil mengungkapkan, mutasi dan rotasi di 
pemerintahan merupakan hal yang wajar dilakukan 
untuk mencapai target - target yang ditetapkan 
dalam proses pembangunan.

"Segera untuk menyelesaikan tugas ditempat 
yang terdahulu, kemudian untuk bisa mengemban 
dan mengerjakan tupoksi di tempat yang baru agar 
pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan 
lancar," pintanya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta para ASN 
fokus dalam melayani masyarakat saat pandemi 
Covid-19.

"ASN harus menjadi contoh bagi masyarakat, 
tetap jadi contoh bagi warga dalam menerapkan 
protokol kesehatan secara baik dan benar," teran-
gnya. (Abdul)

pengerukan lumpur di tiap sungai. 
Ini sebagai salah satu antisipasi agar 
tidak terjadi luapan air.

"Semua sungai sudah dikeruk 
secara berkala. Nanti coba dikeruk 
lagi lumpurnya agar terukur elevasi 
airnya," pintanya.  

Wali Kota mengimbau masyarakat 
untuk ikut berperan membantu 
pemerintah dalam menanggulangi 
banjir. Masyarakat harus menja-
ga lingkungan, bergotong royong 
melakukan kerja bakti. (Abdul)

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

U S A H A

17 Pegawai Dilantik 
Secara Virtual

Wali Kota Sidak 
Protokol Kesehatan

Bersepeda Pantau Protokol 
Kesehatan Tingkat RW


