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DISDUKCAPIL 
MENYAPA 
MASYARAKAT

Dalam program yang 
juga disiarkan secara 
langsung melalui you-
tube dan instagram Dis-
dukcapil Kota Tangerang 
ini,  turut disampaikan 
program pelayanan  saat 
masa pandemi Covid-19. 

Kepala Disdukcapil 
Rina Hernaningsih men-

Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil) menggelar 
Dukcapil Menyapa Mas-
yarakat. Program per-
dana itu mengajak parti-
sipasi masyarakat untuk 
berdialog secara virtual  
melalui aplikasi Zoom 
Cloud Meeting. 

gatakan, Dukcapil Menyapa Masyarakat mer-
upakan tindak lanjut dari instruksi Dirjen Duk-
capil Kementerian Dalam Negeri.  Disdukcapil 
disarankan membuat kegiatan webinar yang 
menyampaikan informasi serta menerima as-
pirasi masyarakat terkait pengurusan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil. “Ini kegia-
tan perdana, sesuai arahan 2 kali kegiatan dan 
minimal 1 kali dalam sebulan. Melalui Dukcapil 
Menyapa masyarakat mengetahui informasi 
dalam pengurusan dokumen kependudukan 
dan pencatatan sipil di Kota Tangerang,” kata dia.

Kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat juga 
berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19. 
Masyarakat dapat mengurus dokumen kepen-
dudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan 
online yang  tersedia sehingga mencegah 
penyebaran Covid-19 dengan meminimalisir 
adanya kerumunan masyarakat.(Adit)

• Akta kelahiran
• Ganti KTP
• Sinkronisasi data
• Cek KK
• Cek KTP
• Cek Akta Kelahiran

Pelayanan Online Disdukcapil

Panduan pelayanan di Sobatdukcapil

Pelayanan 3 In 1 Disdukcapil

Jalin Kerjasama 91 Bidan 
dan 16 Rumah Sakit

Daftar RS yang Bekerjasama dengan Disdukcapil 

Protokol Disdukcapil Selama Pandemi Covid-19

Aplikasi Tangerang LIVE 
dapat melayani :

Website kependudukan.tan-
gerangkota.go.id Dapat melayani :

• Akta kelahiran
• Cek NIK
• Cek status KTP elektron-

ik, dan
• Kuesioner kepuasan 

masyarakat.

Website sobatdukcapil.tangerang-
kota.go.id

KTP elektronik meliputi :

Pelayanan Kependudukan
Kartu Keluarga WNI/WNA meliputi:

• Akta kelahiran WNI
• Akta kematian WNI
• Akta pengesahan anak WNI
• Akta perkawinan WNI
• Akta perceraian WNI

• Antrean rekam KTP Elektronik,
• Cetak dan cek status KTP-Elektronik

• Perubahan data WNI
• Input data baru WNI
• Layanan pindah datang WNI
• Kartu Keluarga WNA
• Layanan Pindah WNI

• SKKT WNA
• Cek NIK Kota Tangerang
• Sinkronisasi data WNI. (Adit)

1. Buka Browser dan akses laman sobat-
dukcapil.tangerangkota.go.id 

2. Pilih menu login
3. Pilih register New Account untuk 

mendapatkan akun
4. Isi user name, last name, email 

address, password, confirm password klik 
captcha jika sudah lalu klik Sign Up

5. Tidak perlu menunggu email verifikasi lagi. 
Setelah mendaftar buka kembali laman sobat-
dukcapil.tangerangkota.go.id/user/login

6. Silakan login dengan akun yang didaftarkan

7. Dalam Dashboard Sobat Dukcapil 
terdapat dua menu layanan yang 
dapat dipilih yakni Pencatatan 
sipil dan ADM Kependudukan

8. Silahkan pilih menu yang akan 
diproses.(Adit)

Dalam rangka mendukung pelayanan 3 in 1, 
Disdukcapil Kota Tangerang bekerjasama dengan 
16 rumah sakit dan 91 bidan di Kota Tangerang.  
Kepala Disdukcapil Rina Hernaningsih menga-
takan, dalam pengurusan dokumen pencatatan 
sipil berupa akta kelahiran, masyarakat juga 
mendapatkan dokumen lainnya yakni Kartu Kelu-
arga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Begitu juga dengan akta kematian akan mem-
peroleh dokumen KK dan KTP elektronik bagi 
pasangannya. “Pelayanan 3 In 1 juga berlaku bagi 
masyarakat yang mengurus  akta perceraian yang 
juga  akan mendapatkan KK dan perubahan status 
di KTP,” papar dia.

Ada juga pelayanan akta perkawinan yang akan 
mendapatkan 7 dokumen dan minimal 5 dokumen 
diperoleh dalam satu kali pengurusan. Adapun 
dokumen yang diperoleh yakni akta suami-istri,KTP 
suami-istri yang telah berganti status, KK pihak 
perempuan dan laki-laki.  (Adit) 

1. RS An Nisa
2. RS Aqidah
3. RS Ariya Medika
4. RS Dinda
5. RS Gebang Medika
6. RSIA Makiyah
7. RS Melati
8. RS Mulya

9. RSIA Mutiara Bunda
10. RSIA Pratiwi
11. RS Sari Asih Ciledug
12. RS Sari Asih Karawaci
13. RS Sari Asih Sangiang
14. RS Tiara
15. RB dan Klinik Aliyanti
16. RB dan Klinik Gebang Medika (Adit)

Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sipil 
(Disdukcapil) Kota Tan-
gerang menerapkan 
protokol kesehatan da-
lam pelayanan di kantor 
Dukcapil yang berada 
di kawasan Cikokol.
(Panji) 1. Wajib Masker 

Seluruh pegawai 
dan pemohon di-
wajibkan menggu-
nakan masker saat 
berada di kantor 
dinas.

2. Mencuci Tangan 
Seluruh wi layah 
kantor Dinas telah 
dilengkapi fasilitas 
cuci tangan, pega-
wai dan pemohon 
wajib mencuci tan-
gan.

3. Pengecekan 
Suhu Tubuh
Sebelum mema-
suki area Dinas 
p e g a w a i  d a n 
pemohon akan 
dicek suhu tu-
buhnya.

4.Loket dengan 
Pembatas
S e l u r u h  p e -
layanan di Duk-
capil telah dileng-
k a p i  d e n g a n 
pembatas acrylic 

5. Penyemprotan 
Disinfektan
Pe n y e m p ro t a n 
disinfektan dilaku-
kan secara rutin 
pada pagi dan 
sore hari

Pelayanan pencatatan sipil  
yang dapat diakses yakni :
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Menghadapi datangnya musim hujan, BPBD UPT Ciledug meningkatkan 
kesiapsiagaan anggotanya sebagai tindakan antisipasi terjadinya bencana , 
khususnya banjir.

BPBD CILEDUG SIAPKAN PERSONEL

IPPAT Gelar Bakti Sosial 

KWT 
Sakura 
Siapkan 
Lahan

Satgas Covid 
Panunggangan 

Terus 
Bergerak

KWT Nusa Kirana 
Panen Kangkung dan Bayam

Warga Gerendeng Bentuk KWT

Kepala UPT BPBD Kecamatan Ciledug Ade Juharto mengatakan, 
kesiapsiagaan itu salah satunya dilakukan dengan pemantauan secara 
ketat di beberapa titik rawan banjir. Terutama lokasi langganan di 
sepanjang Sungai Angke. " Setiap titik atau wilayah rawan banjir akan 
kami pantau saat ada potensi kiriman air dari wilayah Bogor," katanya

Sementara itu dikatakan Ade, pihaknya selalu berkoordinasi den-
gan staf Kelurahan dan warga  untuk memantau ketinggian air sungai 
yang melintasi wilayahnya.

BPBD UPT Kecamatan Ciledug yang wilayah kerjanya meliputi 
Kecamatan Ciledug, Larangan, Karang Tengah dan Pinang itu juga 
menyiapkan alat pertolongan seperti perahu karet agar siap digu-
nakan saat diperlukan. "Ada 3 unit perahu karet yang kami miliki dan 
kondisinya siap digunakan," tegasnya. (Andry)

Dalam rangka memperingati Hari Agraris dan Tata 
Ruang  ke 60, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) 
Pengda Kota Tangerang menggelar bakti sosial. Kegiatan 
ini juga dilaksanakan dalam suasana HUT ke 33 IPPAT. Bakti 
sosial tersebut berlokasi di Kelurahan Sudimara Pinang, 
Kecamatan Pinang.

Ketua IPPAT Pengda Kota Tangerang Baby Damayanti 
menjelaskan, organisasi tersebut memang biasa melaku-
kan bakti sosial ini.  "Alhamdulillah kami masih bisa 

berbagi untuk warga yang tidak mampu dan 
terdampak Covid," jelasnya.

Dalam bakti sosial ini dibagikan sebanyak 
50 paket Sembako di Kecamatan Ciledug 
dan 220 paket di Kelurahan Sudimara pinang, 
Kecamatan Pinang. "Kami sangat berterima 
kasih kepada IPPAT Kota Tangerang sudah 
membantu warga kami di sini," tambah Ade 
Fahmi, Lurah Sudimara Pinang. (Fajrin)

Setiap RT di RW 08 Kelurahan 
Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci 

saat ini sedang bergiat mempersiapkan 
lahan untuk lokasi menanam. Warga 

diimbau menanam berbagai jenis tana-
man yang membantu memenuhi kebutuhan 

keluarga.
Seperti yang dilakukan warga bersama pen-

gurus RT02 yang sedang menyiapkan lahan untuk 
kebun Kelompok Wanita Tani (KWT) Sakura. "Saat 
ini pengurus RT dan remaja sedang menyiapkan 
lahan KWT untuk menanam berbagai jenis sayu-
ran," kata Samsudin, Ketua RT 02.

Selain menyiapkan lahan, warga juga meny-
iapkan dan mengembangkan pembibitan beber-
apa jenis sayuran.  Seperti kol, sawi, bayam, tomat, 
dan cabai yang disiapkan oleh kelurahan. "Kalau 
semuanya lancar, dalam waktu dekat akan dilaku-
kan penanaman dan hasilnya dinikmati bersama," 
kata pria yang akrab disapa Belong ini. (Andry)

Satgas Covid 19 RW 03 Kelurahan 
Panunggangan terus melaksanakan 

programnya. Program yang dilak-
sanakan hingga saat ini  bertujuan untuk 

membantu warga yang terdampak pan-
demi. Selain sebagai upaya untuk memutus 

mata rantai penularan  virus Corona. "Pro-
gram Lumbung Pangan dan penyemprotan 

disinfektan yang dibarengi sosialisasi protokol 
kesehatan tetap kami laksanakan," kata Supriyat-

na, Ketua Satgas Covid 19 RW 03.
Warga juga melakukan gotong royong den-

gan memberikan sumbangan. Biasanya terkum-
pul sekitar 50 liter beras, uang, dan mie instan. 
"Petugas pengumpulan juga hanya mengelilingi 
pemukiman dan biasanya warga secara sukarela 
menyerahkan bantuan," katanya lagi. Hasil sum-
bangan itu kemudian digabungkan dengan be-
ras bantuan Pemkot Tangerang untuk kemudian 
dibagikan kepada warga yang membutuhkan.

Kasi Kemas Kelurahan Panunggangan Heny 
Aryanti mengatakan, dari 4 RW yang ada kegiatan 
Satgas Covid-19, seluruhnya berjalan baik hingga 
saat ini. (Andry)

Kelompok Wanita Tani (KWT) Nusa Kirana, 
Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawacim 
melakukan panen kangkung dan bayam. 
Mereka cukup produktif meskipun KWT di 
Kampung Kandang Kambing tersebut baru 
berumur 1 bulan. Selain kangkung dan 
bayam masih banyak sayuran yang ditanam 
seperti seledri, tomat, bayam ungu dan kol.

Lurah Nusa Jaya Ahmad Taufik men-
gatakan, KWT tersebut dibangun di 
lahan kosong yang tidak terpakai dan 
dimanfaatkan oleh warga sekitar. Hasil 
panen dibeli oleh warga sekitar lalu 
hasil penjualannya dibelikan kem-
bali bibit. "Semoga dengan adanya 
KWT ini warga bisa terbantu dalam 
pemenuhan ketahanan pangan," 
ujarnya.

Warga sangat antusias, terli-

Warga di RW08 Kelurahan Geren-
deng, memanfaatkan lahan kosong  
menjadi lokasi bercocok tanam yang 
diberi nama Kebun Hortikultura. Pen-
gurus Kebun Hortikultura Uun men-
gatakan, sebelumnya lahan ini hanya 
sebidang tanah yang kondisinya tidak 
terawat . “Lalu warga berinisiatif me-
manfaatkannya untuk digunakan 
sebagai lahan berkebun yang nan-
tinya akan ditanami berbagai jenis 
sayuran dan Toga,” ucapnya.

Kegiatan itu mendapat respon 
yang positif dari warga. Mereka 
secara gotong royong melaku-
kan kerja bakti dalam pemben-
tukan kebun tersebut.

Lurah Gerendeng Nasron 
Azis Mufti sangat menga-
presiasi kegiatan tersebut, 

hat dari berdatangan warga untuk 
membeli hasil panen tersebut. 
Panen tersebut menghasilkan 
uang sebesar Rp170 Ribu dan 
dibelikan bibit untuk ditanam 
kembali.(Fajrin)

Nasron berharap warga dapat lebih 
produktif dalam memanfaatkan lah-
an yang ada untuk bercocok tanam. 
(Fajrin)
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Karang Taruna Kecamatan Pinang saat ini sedang membangun 
Kampung Wisata Pertanian di atas lahan fasos fasum seluas lebih dari 
3 Hektar. Fasilitas ini berlokasi di Kelurahan Kunciran Induk.

KARANG TARUNA PINANG 
BANGUN AGROWISATA

Monitoring Pemasangan Paving Block

KWT Jahe 
Neroktog 

Jaga 
Semangat

RW Net 
Paninggilan 
Bermanfaat 
Bagi Siswa

Dinsos Distribusikan 
Bantuan Beras 

Sosialisasi 3M Sambil Menghibur

 "Akan ditanami berbagai jenis pohon buah-buahan, budidaya 
perikanan air tawar, dan pemeliharaan Lebah madu. Kami juga 
menyiapkan tempat wisata," kata Baiyatul Ridwan, Ketua Karang 
Taruna Kecamatan Pinang.

Konsepnya, pengunjung wisata itu nantinya bisa memetik dan 
menangkap ikan sesuai kebutuhan sebelum melakukan pemba-
yaran saat pulang. Kegiatan itu diharapkan menjadikan lokasi ini 
sebagai pusat ketahanan pangan untuk masyarakat di Kelurahan 
Kunciran.

Sementara itu, proses pembangunannya  berlangsung  secara 
berkesinambungan. "Direncanakan dalam setahun lokasi wisata 
agro selesai. Tapi dalam waktu dekat pertanian dan perikanannya 
sudah bisa menghasilkan," pungkasnya. (Andry)

Pegawai Kelurahan Gerendeng melakukan monitoring 
perbaikan jalan lingkungan yang dilakukan Dinas Peker-
jaan Umum di Jalan Otista, RT04 RW08. Lurah Gerendeng 
Nusron Azis Mufti mengatakan, pemantauan dilakukan 
untuk memastikan pekerjaan berlangsung sesuai dengan 
perencanaan. "Semua demi kebaikan bersama, jadi untuk 
prosesnya pun kita lakukan bersama-sama mulai dari awal 

perencanaan hingga selesai," katanya
Sebelum dilakukan perbaikan, kondisi di 

jalan tersebut masih tanah dan rusak sehingga 
dilakukan pemasangan paving block. "Kami 
juga berharap agar warga dapat bersinergi 
menjaga dan merawat fasilitas yang dise-
diakan, " ucapnya. (Fajrin)

Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Jalur Aktivitas Herbal Ekonomis 

(Jahe) yang dikembangkan di RT03 
RW01 Kelurahan Neroktog  mulai 4 

tahun lalu, terus menjaga semangat 
hingga saat ini. Saat pandemi, KWT yang 

memfokuskan penanaman jenis herbal itu  
dapat membantu warga yang membutuh-

kan. "Ibu - ibu KWT menanam berbagai jenis 
tanaman seperti, jahe, lengkuas, kunyit dan 

temulawak," kata Junaidi, Ketua RT 03 yang 
juga pembina dari KWT tersebut.

Selain tanaman herbal, lahan seluas 400 
Meter persegi itu ditanami berbagai jenis 
sayuran untuk menambah pemenuhan pangan 
keluarga. "Sekarang juga mulai ditanami sayu-
ran sebagai upaya ketahanan pangan warga," 
katanya lagi.

Lurah Neroktog Nurhasan  menyambut 
baik aktivitas warganya itu. Kelurahan juga 
menyatakan kesiapannya untuk membantu 
memfasilitasi program itu. "Kami siap memban-
tu, karena semangat warga juga sangat besar," 
katanya. (Andry)

Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) meman-
faatkan fasilitas internet yang disiapkan Pem-

kot Tangerang melalui RW Net, dirasa sangat 
membantu siswa warga Kelurahan Paninggilan, 

Kecamatan Ciledug. Setiap hari, aktivitas belajar 
yang disiapkan oleh pihak pengurus  RW dipadati 

siswa untuk mengikuti PJJ. “Dari 18 RW yang ada di 
sini, hampir semua sudah aktif jaringan internetnya. 

Tinggal 2 RW yang belum sedang kami usahakan agar 
segera terpasang,” kata Suhanda, Sekretaris Kelurahan 

Paninggilan.
Pengawasan dari warga dan staf kelurahan rutin 

dilakukan agar kenyamanan belajar dan kesehatan siswa 
tetap terjaga. “Kami pantau dan protokol kesehatan tetap 
diterapkan kepada siswa dan siapapun yang ada di tempat 
belajar,” katanya lagi.

Ketua Forum RW Kelurahan Paninggilan Yahya  men-
yambut baik dengan adanya fasilitas itu. “Tidak semua siswa 
memiliki jaringan internet di rumahnya , jadi di sini mereka 
bisa tetap belajar,” ujarnya. Untuk itu, seluruh pengurus RW 
aktif mengawasi PJJ di wilayahnya masing - masing. (Andry)

Bantuan beras untuk memban-
tu warga terdampak Covid-19,  
didistribusikan oleh Dinas Sosial 
untuk RW di Kecamatan Pinang. 
"Beras ini akan segera dikirim ke 
masing - masing RW dan setiap RW 
mendapat 6 karung beras," kata 
Nahrawi , Sekretaris Kelurahan 
Pinang, saat menerima kiriman 
beras.

Untuk penyaluran ke-
pada warga, sepenuhnya 
diserahkan kepada Satgas 
Covid-19 tingkat RW. 
"Satgas Covid RW akan 
menambah beras ini 
dengan ketersediaan 

Ada - ada saja cara untuk menarik 
perhatian masyarakat agar pedu-
li terhadap mencegah penularan 
Covid-19. Seperti yang dilakukan staf 
Puskesmas Cipadu, bersama unsur 
3 Pilar Kelurahan Kreo Selatan yang 
saat wawaran menggunakan kostum 
Pocong. "Tujuannya sih untuk menarik 
perhatian masyarakat, bukan untuk 
menakut-nakuti dengan berkostum 
pocong dan wajah yang dirias," 
kata Fauzi, Kasubag TU Puskesmas 
Cipadu.

Cara seperti itu setidaknya 
menarik perhatian warga untuk 
melihat dan memberikan pen-
yadaran untuk bersama-sama 
mencegah  penularan. "Ban-
yak yang sembuh, tapi kita 
juga harus mencegah adan-
ya penularan di lingkungan 
keluarga," katanya lagi.

stok pangan dari hasil sum-
bangan warga ," tambahnya. 
(Andry)

Cara yang digunakan 
itu juga mendapat respon 
cukup baik  dari warga yang 
melihatnya." Bagus untuk 
menyadarkan warga," kata 
Hayati, warga Cipadu. (An-
dry)
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KAMPUNG POT LENTERA

BERAWAL 
DARI PHBS 

Ubah Sampah 
Menjadi Pot 
Bunga Cantik 

Terima Pesanan dari Berbagai Kota

Kekeluargaan Warga Kampung Pot Lentera Meningkat

Semuanya Spontan

Gemar Investasi Sosial

Pria yang akrab disapa Pras ini memulai gagasannya mem-
bentuk Kampung Tematik sejalan dengan program Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang menjadi program unggu-
lan Pemkot Tangerang. "Pembentukan Kampung tematik Pot 
Lentera berawal dari menjalankan program PHBS, sebab warga 
di sini sudah jenuh dengan lingkungan yang kotor kumuh dan 
gersang," ujar dia.

Bersama pengurus dan warga RT02 RW10, Pras kemudian 
membahas pembentukan kampung tematik yang diawali den-
gan menjalankan PHBS. "Dimulai dengan rutin mengadakan  
kerja bakti setiap Minggu. Antusiasme warga cukup baik men-
dukung PHBS," ujar dia.

Kemudian warga pun memulainya dengan menanam pohon 
di halaman rumah masing-masing. Kehadiran pohon memberi 
kesejukan udara bagi lingkungan. "Lama kelamaan menular 
dan diikuti semua warga menghijaukan lingkungan dari rumah," 
katanya.(Adit)

Setiawan Prasetya merupakan sosok dibalik 
keberhasilan Kampung Pot Lentera. Kampung ini 
meraih prestasi sebagai juara harapan 2 kategori 

utama lomba Inovasi Kampung Tematik tahun 
2020 yang diadakan Pemkot Tangerang. 

Kampung Pot Lentera yang 
berada di Kelurahan Cipondoh 
Makmur Kecamatan Cipondoh 
dimulai sejak tahun 2018. Saat 
itu, Pras yang baru menjabat 
sebagai Ketua RT02 RW010  
menjalankan kegiatan positif 
di lingkungan melalui kampung 
tematik. "Pot Lentera itu akronim 
dari Lingkungan Elok Nyaman 
Tertata Rapi," ujar dia.

Sesuai dengan pembentu-
kannya, kampung tematik me-
wajibkan adanya ciri khas dari 
kampung tersebut.  Kehadiran 
pot bunga dan tanaman yang 
dikreasikan dari limbah handuk 
menjadi ciri khas Kampung Pot 
Lentera. "Sesuai namanya kam-
pung Pot Lentera identik den-
gan pot bunga dan tanaman," 
ujarnya.(Adit)

Pot bunga dan tanaman 
kreasi warga Kampung Pot Len-
tera sangat mudah dibuat. Saat 
ini Pot dipasarkan baik secara 
langsung maupun online yang 
pesanannya telah menjangkau 
berbagai daerah di Indonesia.

Pras menjelaskan membuat 
satu buah pot membutuhkan 
bahan berupa semen, handuk 
bekas ataupun kain tebal agar 

tidak pecah saat dimasukan ta-
naman. "Selain bahan yang mu-
dah juga dibutuhkan kreativitas 
agar pot yang dibuat memiliki 
kreasi seni dan bentuk yang ar-
tistik," ujar Pras.

Pot yang dibuat oleh Pras 
dan warga Kampung Pot Len-
tera telah menerima berbagai 
pesanan ke berbagai daerah 
di Indonesia. "Kami pasarkan 

secara online juga bisa pesan 
langsung di sini," ujarnya.

Pot kreasi kampung pot len-
tera dapat dijadikan hiasan untuk 
di dalam maupun luar ruangan.  
"Banyak pesanan untuk di dalam 
ruang digunakan di rumah-rumah 
mewah dan perkantoran," kata 
dia. Banyaknya pesanan membuat 
Pras terkadang membeli bahan 
baku berupa handuk bekas.(Adit)

Pras mengatakan bantuan 
sosial berupa beras  yang diber-
ikan untuk RT02 tidak mencukupi 
apabila dibagikan kembali kepa-
da 120 Kepala Keluarga. Karena 
itu,  warga Kampung Pot Lentera 
membuat Lumbung Pangan be-
rupa makanan siap santap atau 
nasi kotak. “Kalau dibagikan setiap 

KK hanya mendapatkan satu gelas 
beras. Strateginya kemudian beras 
dimasak ditambah lauk pauk seperti 
ayam, tempe dan lainnya yang ber-
asal dari urunan warga,” paparnya. 

Program lumbung pangan 
makanan siap santap itu didukung 
seluruh warga. Dalam proses mema-

sak dilakukan secara gotong royong 
termasuk para ibu-ibu yang meny-
iapkan masakan.  “Alhamdulilah 
dengan semangat kekeluargaan 
dan gotong royong semuanya keba-
gian dan bisa menikmati makanan 
siap santap bersama-sama di masa 
pandemi,”kata dia.(Adit)

Nama Ahmad Yani mungkin tidak 
begitu dikenal. Tapi kalau disebut 
nama Bang Madun dan Nyak Kopsah 
maka sebagian masyarakat Kota Tan-
gerang  langsung mengenal sosok  
cerewet dalam perannya. Karak-
ter yang ceplas-ceplos dan selalu 

Bang Madun

Korry El Yanangomel-ngomel itu dilakoninya secara spontan, 
termasuk jalan cerita keseluruhan filmnya juga 
dikatakannya tanpa skenario. "Mulai dari ide 
cerita hingga gaya dan narasi saya, semuanya 
spontan dan itu mengalir saja," kata pria yang 
kesehariannya membuka warung makan Madun 
Oseng di Kecamatan Cipondoh itu.

Bahkan, untuk menjadi bintang melalui me-
dia sosial, Bang Madun mengaku tidak sengaja 
dan secara tidak  terduga juga hasilnya seperti 
saat ini. "Saya dulu gaptek, karena anak -anak 
muda saja yang membuatkan konten pake hape 
mereka, saya cuma akting saja," kenangnya.

Sebenarnya dalam kesehariannya, sosok 
Bang Madun, bagi remaja dan lingkungan 
tempat tinggalnya di Cipondoh adalah sosok 
yang ramah, mudah bergaul dan juga menjadi 
teman curhat. "Kedekatan saya dalam bergaul 
dengan anak-anak muda juga memberikan 
inspirasi buat saya," katanya. (Andry)

Menjadi Ketua Generasi Pesona Indonesia (Genpi) 
Kota Tangerang merupakan pengalaman yang berharga 
bagi Korry El Yana. Wanita kelahiran November 1987 ini 
mengaku senang karena mendapat pengalaman dan 
kenalan baru, terutama di bidang pariwisata. “Kalau saya 
melihatnya sebagai investasi sosial saja. Saya memang 
senang ketemu masyarakat dan kenalan sama orang baru. 
Itung-itung investasi sosial dan punya keluarga baru,” kata 
Korry yang mengajar di Prodi Ilmu Komunikasi UMT ini.

Saat ini periode kepengurusan Genpi yang dipimpin 
Korry telah berakhir dan digantikan kader lainnya. Kor-
ry mengaku ingin lebih fokus mengurus keluarga dan 
menyelesaikan pendidikan S3. “Saya berharap semakin 
banyak generasi muda di Kota Tangerang yang membantu 
promosi wisata melalui media sosial. Kalau bukan kita siapa 
lagi?” kata wanita yang pernah menjadi pewarta foto di 
Rakyat Merdeka dan Humas di Kementerian Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. (Panji)
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Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, 
Turidi Susanto mengungkapkan, 
penggajian secara penuh telah dia-
komodir dalam pembahasan  APBD 
Perubahan 2020.

Turidi memaparkan, alokasi an-
ggaran nantinya untuk peningkatan 
kembali honor THL di 41 SKPD yang 
jumlahnya ribuan orang.  “Di APBD Pe-
rubahan Tahun 2020 kita kembalikan 
lagi potongan honor THL yang tadinya 
dipotong sebesar 30 persen,” katanya.

Selain peningkatan kembali gaji 

Wakil Ketua DPRD Kota 
Tangerang Tengku Iwan Jaya 
Syahputra meminta Pemkot 
Tangerang segera mengek-
sekusi program-program yang 
telah disusun dalam APBD Pe-
rubahan Tahun 2020. Ia meng-

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, 
Saeroji meminta pengawasan Dinas Kes-
ehatan (Dinkes) terhadap rumah sakit 
lebih ketat. Jangan sampai ada masyarakat 
terbebani dengan biaya kesehatan di luar 
ketentuan. Apalagi ditengah wabah virus 
corona, perekonomian masyarakat sedang 
tidak stabil.  

“jika pasien dinyatakan positif, biaya 
pengobatan dan perawatan hingga pem-
ulasaran jenazahnya tidak dipungut biaya,” 
ungkap Saeroji.

Ia menuturkan, DPRD akan mengeval-
uasi Dinkes terkait pengawasan terhadap 
rumah sakit yang ada di Kota Tangerang. 
Ia meminta pengawasan yang dilakukan 
Dinkes diperketat lagi supaya semua rumah 
sakit yang ada di Kota Tangerang dapat 
melaksanakan pelayanan sesuai aturan. 

Wali Kota Arief R. Wismansyah meng-
hadiri bakti sosial yang diselenggarakan 
Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) 
yang dilaksanakan di Markas Komando 
Distrik Militer 0506/Tangerang.

Wali Kota menyampaikan apresiasi 
kepada jajaran TNI yang sudah membantu 
masyarakat Kota Tangerang dalam pem-
berian bantuan berupa Sembako untuk 
masyarakat terdampak Covid-19 di Kota 
Tangerang.

"Saya apresiasi dan berterima kasih 
atas kepedulian TNI terhadap masyarakat 
khususnya di Kota Tangerang," ucapnya.

Dengan dukungan TNI, Polri serta 
Forkopimda Pemerintah Kota Tangerang 
sudah melaksanakan Operasi Aman Bersa-
ma guna memonitoring masyarakat dalam 
menerapkan protokol kesehatan.

Wali Kota berharap masyarakat bisa 

Anggota Fraksi Demokrat 
DPRD Kota Tangerang Ahmad 
Baihaki mengapresiasi pemu-
takhiran data pemilih berkelan-
jutan tahun 2020 yang disosial-
isasikan KPU Kota Tangerang.

Baihaki mengatakan, bila 
sistem pengelolaan data yang 
dilakukan KPU Kota Tangerang 
semakin baik. Ia mempercayai 
KPU Kota Tangerang yang se-
lalu memegang teguh prinsip 
dan menjalankan aturan yang 
berlaku. Sehingga pelaksanaan 
pemilu di Kota Tangerang selalu 
berjalan lancar.

“Kami juga mengapresiasi 

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo 
memfasilitasi pertemuan warga Warung Mangga 
dengan pihak pengembang. Pertemuan untuk 
mencari titik temu persoalan jalan yang dike-
luhkan warga.

Sebelumnya, politisi PDIP ini sudah meninjau 
secara langsung akses jalan yang disediakan 
pengembang untuk warga Warung Mangga.

“Saya sudah cek sama pak Rizal anggota 
DPRD, mobil memang bisa lewat tapi ada dua 
hingga tiga tikungan yang perlu diperlebar,” 
ungkap Gatot di hadapan warga dan perwakilan 
pengembang.

Gatot meminta pengembang membuka 
akses jalan yang ditutup sampai ada keputusan 
yang disepakati bersama warga. “Kami minta ak-
ses jalan dibuka sementara hingga ada kesepa-

DPRD Kota Tangerang menyetujui anggaran untuk gaji Tena-
ga Harian Lepas (THL) dibayar secara penuh. Sebelumnya, gaji 
THL dipotong 30 persen akibat pandemi Covid-19.

THL, dewan juga mengakomodir 
pemberian bantuan operasional 
penyelenggaraan (BOP) SD swasta 
dan BOP SMP swasta.

Pada APBD Perubahan Tahun 2020 
juga menambah insentif guru yang 
semula sebesar Rp 600 ribu ditambah 
sebesar Rp 50 ribu. “Insentif guru kan 
awalnya Rp600 ribu, kita tambahin 
Rp50 ribu, jadi Rp 650 ribu. Insya Allah 
nanti Rabu diparipurnakan,” tandasn-
ya. (Abdul)

DPRD SETUJU 
GAJI THL DIBAYAR PENUH

Penggunaan Anggaran Harus Cepat

Komisi II Minta Dinkes Lebih Ketat

Apresiasi Bantuan Paket 
Sembako untuk WargaPemutakhiran Data Pemilih 

Semakin Baik

Dewan Fasilitasi Pertemuan Warga

ingatkan agar penggunaan 
anggaran tidak hanya dikebut 
menjelang akhir tahun.

"Penggunaan anggaran 
mohon jangan sampai di akh-
ir-akhir tahun karena kita se-

dang disibukkan dengan men-
gurusi pandemi Covid-19," 
ujarnya.

Tengku menuturkan, peng-
gunaan anggaran sekarang 

dapat  membantu berpu-
tarnya roda perekonomian 
masyarakat. Selain itu juga 
menandakan program yang 
dilaksanakan telah diren-
canakan matang dan tidak 
sebatas untuk menghabiskan 
anggaran. (Abdul)

“Kita minta pihak Dinkes melaku-
kan pengawasan dengan ketat, 
jangan sampai terjadi kesalahan,” 
tandasnya. (Abdul)

 

bekerjasama membantu pe-
merintah dengan menerapkan 
disiplin protokol kesehatan agar 
dapat memutus rantai penyeba-
ran Covid-19. (Abdul)

kinerja KPU yang tetap menjalankan agen-
da di tengah pandemi Covid-19 dengan 
tetap mengikuti protokol kesehatan yang 
ada,” tutur Baihaki. Ia berharap, KPU Kota 
Tangerang terus pertahankan kejujuran 
dan semangat dalam membantu proses 
demokrasi di Kota Tangerang. (Abdul)

katan dan pihak pengembang 
meninjau kembali pemagaran 
lahan pemakaman, nanti kel-
uarga atau teman-teman saya 
sulit akses masuknya dan harus 
muter jauh,” pintanya. (Abdul)



Pemerintah Kota Tangerang kembali menghadirkan 
Virtual Jobfair 2020. Wali Kota Tangerang H. Arief R. 
Wismansyah menuturkan, Virtual Jobfair 2020 kem-
bali digelar karena masih tingginya animo masyarakat 
dalam mencari pekerjaan. Serta adanya kebutuhan 
dari perusahaan baik dari dalam maupun luar Kota 
Tangerang. 

“Makanya Pemkot kembali menghadirkan virtual jobfair, 
karena memang peminatnya masih banyak,” ungkap Wali 
Kota saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, 
Selasa (29/9).

Wali Kota menambahkan, Virtual Jobfair kali ini akan 
berlangsung pada tanggal 1 Oktober 2020 dan proses 
pelamaran akan dilakukan secara online selama 30 hari. 
“Jadi waktunya akan lebih panjang dan semuanya dilaku-
kan secara online. Untuk registrasi dan prosesnya sama 
seperti sebelumnya,” jelas Wali Kota.

Kepala Disnaker Mohamad Rakhmansyah mengatakan 
pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan perusa-
haan-perusahaan yang ada di Kota Tangerang yang masih 
membuka lowongan kerja. “Virtual Job Fair kali ini meli-
batkan 13 perusahaan, 210 lowongan, 37 formasi jabatan 
dengan kualifikasi Pendidikan S1 sebanyak 51 orang, D3 
32 orang, dan SMA SMK sebanyak 127 orang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tangerang H. 
Mulyani menerangkan bahwa proses pendaftarannya 
mirip dengan Job Fair Virtual yang sebulan lalu pernah 
diadakan. Pendaftar harus terlebih dahulu mengunduh dan 
meregistrasi aplikasi Tangerang Live, sebelum kemudian 
mendaftar sesuai dengan lowongan pekerjaan yang akan 
dilamar. (Panji)
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Sampai hari ini masalah pan-
demic Covid 19 di negara kita 
tercinta, khususnya Kota Tan-
gerang masih belum menunju-
kan tanda-tanda akan berakhir, 
bahkan ada kencenderungan 
terus naik. Keadaan ini tentun-
ya sangat tidak nyaman bagi 
kita dalam melakukan aktifitas 
sehari-hari. Bagaimana tidak 
nyaman, aktifitas kita sangat di-
batasi dengan aturan protokol 
kesehatan.

Padahal dalam hubungan 
ini Pemda Kota Tangerang 
sudah berusaha agar penyeb-

PROTOKOL KESEHATAN
aran corona ini bisa terputus, 
antara lain melakukan operasi 
masker di tempat umum, baik 
di pasar maupun diperkampun-
gan. Semua itu dilakukan agar 
masyarakat setiap melakukan 
kegiatan diluar rumah tidak 
lupa untuk mengenakan masker 
atau lebih dikenal dengan nama 
protokol kesehatan.

Kemudian pemerintah pun 
melarang masyarakat melaku-
kan kegiatan yang dapat mem-
buat kerumunan. Hal ini dikha-
watirkan dapat menyebarnya 
virus corona. Namun demikian 

tetap saja angka penularan 
meningkat. Hal ini sangatlah 
wajar sebab kalau kita ke pasar 
saja, maka kita lihat apakah itu 
pedagang maupun pembeli 
banyak yang tidak menggu-
nakan masker.

Selaian itu pemerintah pin 
meminta kepada masyarakat 
untuk menjaga jarak, bila bera-
da dalam suatu acara apakah di 
rumah makan, di tempat ibadah. 
Semua itu dilakukan agar pen-
demi covid 19 segera berakhir. 
Termasuk juga ajakan untuk 
sering cuci tangan, sekarang 
di halaman rumah masyarakat 
rata-rata sudah menyediakan 
tempat air dan sabun untuk cuci 
tangan.

Namun tetap aja virus ini 
belum beranjak pergi. Bahkan 
dilingkungan perkantoran baik 
pemerintah maupun swasta di 
Kota Tangerang sendiri sudah 

mulai ada yang terpapar.
Dalam hubungan ini ka-

lau kita perhatikan statmen 
pemerintah yang berkaitan 
agar corona berakhir ada yang 
dilupakan. Umumnya mereka 
mengatakan dengan memakai 
masker, menjaga jarak dan rajin 
cuci tangan akan memutus mata 
rantai virus corona. Tidak men-
gatakan ‘’IN SYAA ALLOH atau 
MUDAH-MUDAHAN’’ dengan 
melaksanakan protokol kese-
hatan 3 M (Mamakai masker, 
Menjaga jarak dan Mencuci 
tangan dengan sabun), tidak 
terpapar virus corona.

Harusnya semua kegiatan 
penerapan protokol kesehatan 
hanya merupakan bentuk usa-
ha atau ikhtiar saja, setelah itu 
kita berserah diri kepada Alloh. 
Sebagaimana kita sering baca 
paling sedikit 17 kali dalam 
sholat di surat Fatihah, yang 

artinya;’’Hanya kepada Alloh 
kami mohon pertolongan’’. 
Kemudian di surat Al-Ikhlas 
yang artinya;’’ Alloh tempat 
bergantung’’.

Bukankah dalam hubun-
gan ini Alloh telah berfirman 
dalam Al-Qur’an yang artin-
ya;’’Hai orang-orang yang 
beriman janganlah kamu 
mendahului keputusan Alloh 
dan Rasul-Nya’’.

Akhirnya mari kita perban-
yak istighfar kepada Alloh, 
mohon ampunan kepada 
Alloh karena dalam hubun-
gan ini kurang mengingat 
Alloh. Sema ini kita serahkan 
kepada Alloh agar musibah 
ini segera berakhir di neg-
ara kita, khususnya di Kota 
Tangerang, agar aktifitas 
masyarakat, baik ekonomi 
maupun pendidikkan kem-
bali normal.***

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Pemkot Tangerang Siapkan Penanganan Banjir

Perbanyak Ecofarm untuk Ketahanan Pangan

Skenario Protokol Kesehatan saat Banjir

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah 
tengah mempersiapkan beberapa langkah anti-
sipasi banjir. Mengingat sekarang ini curah hujan 
cukup tinggi.  

Salah satunya dengan mengecek tendon air 
di titik yang berpotensi banjir. Selain itu, Dinas 
PUPR sedang melakukan pengerukan lumpur di 
setiap saluran yang akan mengakibatkan meng-
hambatnya aliran air.

  "Dinas PUPR sedang melakukan pengerukan 
secara masif di setiap saluran, embung serta kali, 
ada 15 lokasi embung dan kali sepanjang 1500 
meter," papar Wali Kota.

Pemkot Tangerang juga telah menyiagakan 
dan menambah pompa banjir berskala peru-

Ecofarm Mekarsari di Kecamatan Neglasari 
sukses membudidayakan tanaman sayur. Kesuk-
sesan ini dapat menjadi contoh bagi kelurahan 
lain. Karena Wali Kota Arief R Wismansyah akan 
memperbanyak ecofarm sebagai ketahanan 
pangan bagi masyarakat Kota Tangerang.  

Setelah ini, kata Wali Kota, Pemkot Tangerang 
akan kembali menata lahan tidur lain di wilayah 
Kampung Baru, Kecamatan Karawaci untuk diu-
bah menjadi Ecofarm Kampung Baru.

"Tujuannya untuk memberikan edukasi untuk 
warga tentang pemanfaatan lahan," ujarnya. 
"Pemkot siapkan lahannya dan juga bibitnya sam-
pai proses tanam. Untuk perawatannya dikerjain 
bersama KWT," ujarnya.

Di tengah pandemi, dampak banjir akan san-
gat berat bagi masyarakat. Banjir akan menurunk-
an kemampuan masyarakat dalam menerapkan 
protokol kesehatan guna mencegah penyebaran 
COVID-19.

Wali Kota Arief R Wismansyah sudah memikir-
kan hal tersebut. Ia pun langsung memerintahkan  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 
Tangerang agar membuat sekenario penang-
gulangan jika terjadi banjir di tengah pandemi 
sebagai langkah antisipasi.

"Nanti BPBD akan buat SOP terkait antisipasi 
penanggulangan banjir di tengah pandemi,” 
pintanya.

Ia juga meminta BPBD melakukan simulasi di 

PEMKOT KEMBALI 
GELAR VIRTUAL 

JOBFAIR 2020

mahan maupun skala kawasan yang tahun 
sebelumnya 199 unit sekarang menjadi 273 
unit. "Semua sudah kami persiapkan, antisipasi 
ini telah dilakukan tiap tahun," jelasnya. (Abdul)

Sebelumnya, Wali Kota melakukan panen 
sayuran di Ecofarm Mekarsari.  Ditemani Ketua 
PKK Kota Tangerang Aini Suci, Wali Kota mema-
nen aneka sayur. (Abdul)

titik - titik yang berpotensi banjir. Hal ini untuk 
memudahkan kerja petugas dan warga yang 
terdampak saat banjir melanda di tengah pan-
demi sekarang ini. (Abdul)


