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APLIKASI PPID 
PERMUDAH AKSES 
INFORMASI PUBLIK

Kehadirannya memu-
dahkan masyarakat men-
gakses informasi. Baik 
informasi umum dan 
informasi publik yang 
merupakan amanat dari 
Undang-Undang 14 ta-
hun 2008 tentang Komisi 
Informasi Publik (KIP).

Pejabat Utama PPID 
Pemkot Tangerang Bu-
ceu Gartina mengatakan, 

Pemerintah Kota Tan-
gerang memiliki aplikasi 
Pusat Pengelola Infor-
masi dan Dokumentasi 
(PPID) yang dapat di-
unduh melalui google 
playstore.

aplikasi PPID secara garis besar memiliki 2 fitur 
utama yakni pelayanan informasi umum yang 
juga terdapat di aplikasi Tangerang LIVE. Meli-
puti aplikasi segar, simpati RS, JDIH, KTDA dan 
lainnya.

Kemudian fitur pelayanan PPID didalamnya 
memuat informasi publik yang terintegrasi den-
gan web PPID. "Masyarakat bisa mengajukan 
informasi publik via aplikasi. Formulirnya sudah 
tersedia dan nanti akan diproses oleh back office 
PPID sesuai aturan dan mekanisme KIP, "ujarnya.

Dikatakannya, dalam kondisi pandemi 
Covid-19, pelayanan informasi berbasis Daring 
sangat diutamakan untuk meminimalisir penu-
laran. "Aplikasi ini dapat dimanfaatkan sebagai 
bentuk komitmen PPID Pemkot Tangerang 
kepada masyarakat dalam pelayanan informasi 
publik," kata dia.(Adit)

Alur Permohonan Informasi Publik

Raih Penghargaan Badan Publik Kategori Informatif

Siapkan Tangerang Awards 2021

Ikut Pelatihan Online 
“Nge-LESS Yuk” 

Mahasiswa Unis 
Gelar Webinar Jurnalistik

Pejabat utama PPID Pem-
kot Tangerang Buceu Gartina 
menjelaskan alur permohonan 
informasi publik melalui aplikasi 
PPID.

Pertama membuka formulir 
di aplikasi, mengisi dan men-

gupload data pribadi sep-
erti fotokopi KTP kemu-

Pemkot Tangerang sela-
ma dua tahun berturut-turut 
meraih penghargaan badan 
publik dengan kategori in-
formatif terhadap pelayanan 

informasi publik dalam hasil 
pemeringkatan badan publik 
tingkat provinsi Banten.

Pejabat Utama PPID Kota 

dian kirim. Proses selanjutnya 
di back office PPID dengan 
mekanisme KIP.

"Berlaku 10+7 hari kerja un-
tuk respon PPID, analisa PPID 
atas persyaratan pemohon 
informasi. Jika ternyata ada 
kekurangan dalam menyer-
takan persyaratan, pemohon 

akan diberikan informasi sesuai 
aturannya pemohon bisa me-
lengkapi dalam waktu 3 hari 
kerja. Kalau semua lengkap 
langsung di proses data yang 
diminta termasuk informasi 
publik atau yang dikecualikan 
atau yang tidak dan belum di-
kuasai oleh Pemkot Tangerang 
selaku badan publik," papar 
dia.

Lanjutnya, pemohon juga 
dapat mengajukan permo-
honan non aplikasi. "Bisa 
datang langsung ke ruangan 
pelayanan informasi atau via 
surat, email dan fax. Seka-
rang juga bisa via website di 
ppid.tangerangkota.go.id. 
Selebihnya koresponden-
si akan dilakukan via surat 
menyurat," katanya. (Adit)

Tangerang Buceu Gartina 
mengatakan, Pemkot Tan-
gerang berhasil memper-
tahankan penghargaan 
badan publik dengan 
kategori informatif dari 
Komisi Informasi Provinsi 
Banten.

Dikatakannya, jumlah 
pemohon PPID setiap 

tahun rata-rata 10 nama pem-
ohon. Beberapa tahun bahkan 
jumlahnya dibawah 10 pemo-
hon. "Pemohon sedikit dikare-
nakan semakin terbukanya 
informasi publik, misalkan di 
website informasinya sudah 
ditayangkan," ujar dia.

Dikatakannya, informasi 

yang menjadi favorit pemo-
hon terkait penyelenggaraan 
pemerintahan. "Mulai dari pe-
rencanaan, kalau keuangan 
terkait RKA-DPA sampai dengan 
laporan keuangannya, Kemu-
dian tentang data pertanahan 
meliputi sertipikat, Letter C, dan 
Girik," katanya. (Adit)

Pemerintah Kota Tangerang melalui 
UPT Ruang Kendali Kota mengadakan 
penghargaan Tangerang Awards 2021 
kepada masyarakat yang memiliki dedika-
si dan inovasi yang memberikan dmapak 
kepada masyarakat Kota Tangerang.

Kepala UPT Ruang kendali Kota Ian 
Chavidz mengatakan, Tangerang Awards 
2021 diadakan dalam rangka menyambut 
HUT ke 28 Kota Tangerang, 28 Februari 
2021 mendatang. Adapun tiga kategori 

penghargaan yang akan diberikan per-
tama ketua RT/RW Inspiratif. Diberikan 
kepada sosok RT dan RW yang telah 
menjalankan tugas pokok dan fungsi 
sesuai jabatan dengan baik serta mela-
hirkan inovasi yang berdampak nyata 
bagi warga.

Kemudian Muda Inspiratif yang 
diberikan kepada pemuda pemudi te-
ladan, dan memiliki inovasi berdampak 
pada lingkungan, ekonomi sosial,atau 

digitalisasi. Kemudian penghargaan Tokoh 
Inspiratif, yakni sosok teladan yang mengin-
spirasi serta memiliki inovasi yang ber-
dampak kepada masyarakat dalam aspek 
lingkungan sosial ekonomi atau digitalisasi.

“Kegiatan ini bertujuan mengapresiasi 
masyarakat yang telah berbuat untuk kota 
Tangerang. Kami berharap masyarakat lain 
dapat termotivasi untuk berbuat sesuatu 
pada kota Tangerang yang kita cintai ini,” 
ujar dia.(Adit)

UPT Ruang Kendali Kota mengadakan pelatihan online 
yang bertajuk LIVE Room E-Learning Sharing Sessions atau  
“Nge-LESS Yuk”. Kegiatan perdana akan diadakan pada 15 
Oktober 2020 dengan materi teknik pengambilan gambar 
dengan smartphone.

Kepala UPT Ruang Kendali Kota Pemkot Tangerang Ian 
Chavidz mengatakan, kegiatan pelatihan online bertujuan 
meningkatkan kemampuan masyarakat terutama pemu-
da. Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 maka 
kegiatan diadakan secara online melalui Zoom Meeting.

“Bagi yang ingin berpartisipasi dapat mengikuti akun 
media sosial Pemkot Tangerang untuk mengetahui tata 
cara pendaftaran, jadwal dan tema pelatihan yang akan 
diadakan rutin oleh tim Tangerang LIVE Room,”katanya.
(Adit)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik Universitas 
Islam Syekh Yusuf (Unis) Tangerang menggelar Webinar 
Jurnalistik, Jumat (16/10). Seminar ini mengangkat tema 
Peran Media dalam Membangun Karakter Bangsa di 
Tengah Covid-19. “Sampai saat ini sudah lebih dari 250 
orang yang mendaftar. Seminarnya lewat aplikasi zoom,” 
kata Neneng, Ketua Pelaksana seminar.

Menurut Neneng, kegiatan semacam ini diminati 
karena menambah ilmu, terutama bagi mahasiswa 
baru. Selain menghadirkan dosen unis dan pegawai 
Kominfo, seminar ini dihadiri Wali Kota Tangerang, Arief 
R Wismansyah. ”Kami sangat mengapresiasi inisiasi dari 
mahasiswa. Agar masyarakat juga bisa melek media dan 
bisa sama-sama mencegah penyebaran Corona,” kata 
Wali Kota. (Panji)
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Dengan bergotongroyong, seluruh staf dibantu kader PKK dan unsur pemuda 
Kelurahan Pinang,  berjibaku mempersiapkan tempat dan media tanam untuk pem-
bibitan berbagai jenis sayuran. 

Turap Sungai Angke Direnovasi

PMI Siagakan 
Ambulance

KWT Germas 
Implan Panen 

Raya

Ikrama Poris Jaya 
Kembangkan Hydroponik

Camat Pinang Bagikan Tanaman

Pelaksanaan renovasi turap Sungai Angke di peruma-
han Pinang Griya Permai (PGP), Kelurahan Pinang yang 
dilaksanakan Dinas PUPR segera rampung. “Turap yang 
direnovasi tersebut 61 Meter. Hingga saat ini proses 
pengerjaannya sudah 80 persen," kata Sadeli, Kasi Ekbang 
Kelurahan Pinang.

Pengerjaan perbaikan itu, dikatakannya juga untuk 
memperbaiki kerusakan tanggul dan memperkuat bagian- 

PINANG SIAPKAN 
1.000 BIBIT POHON

bagian tanggul yang sudah keropos. "Sebelum 
melaksanakan perbaikan itu, juga telah dilakukan 
pemeriksaan seluruh turap  oleh warga dan unsur 3 
Pilar Kelurahan Pinang sebagai antisipasi datangnya 
musim hujan,” ujarnya.

"Semoga ini dapat mengatasi bila terjadi luapan 
air dari Sungai Angke," kata Hj.Ida Mutia, Ketua RW 
06. (Andry)

PMI Kota Tangerang meningkat-
kan  pelayanan mobil ambulance 
dan mobil jenazah sebagai bentuk 
komitmen pelayanan di bidang kes-
ehatan. Humas PMI Kota Tangerang 
Ade Kurniawan menyebut, fasilitas 
itu dapat dimanfaatkan masyarakat 
yang membutuhkan. "Siapapun 
boleh memanfaatkan layanan ini, 
baik untuk dalam dan luar kota Tan-
gerang," katanya.

Untuk memanfaatkan layanan 
ini, pengguna dikenakan biaya 
mengganti APD yang digunakan 2 
petugas. "Petugas ambulance yang 
bertugas memang tetap mener-
apkan protokol kesehatan karena 
saat ini masih dalam masa pan-
demi Covid-19,"  katanya lagi. Ade 
memastikan, petugas ambulance  
memiliki kemampuan menangani 
pertolongan pertama bidang kese-
hatan.(Andry)

Untuk memenuhi kebutuhan ketah-
anan pangan warga, KWT Germas Im-
plan melakukan panen raya. Tanaman 
dipanen bersama anggota KWT dan 
dihadiri Lurah Gandasari Setiahadi. 

Ketua KWT Germas Implan Minah 
mengatakan, selama seminggu tera-
khir, mereka hampir setiap hari panen. 
“Kemarin sudah panen jagung, hari ini 
kami panen padi, pare, belut, dan juga 
kangkung. Alhamdulillah warganya 
sangat semangat jadi saat panen makin 
semangat setelah liat hasil yang ditanam 
bersama," jelasnya.

Warga sudah sangat mandiri dalam 
pengelolaan KWT tersebut. Hasil panen 
langsung dibagikan ke warga. Ada juga 
yang dijual untuk kembali dibelikan bibit. 
"Saya sangat salut sama warga Griya 
Dumpit Asri ini. Sangat semangat dan 
juga mandiri sekali," ungkap Setiahadi, 
Lurah Gandasari. (Fajrin)

Program Ketahanan Pangan yang se-
dang digiatkan Pemkot Tangerang hing-
ga ke tingkat RW, mendapat sambutan 
baik dari kalangan anak muda. Terlihat 
dari banyaknya organisasi kepemudaan 
yang ikut bergabung dalam program 
ketahanan pangan hingga ke setiap kel-
uarga.  Seperti Ikatan Remaja Islam Melati 
(IKRAMA) di RT01 RW03 Kelurahan Poris 
Jaya, Kecamatan Batuceper. "Anak - anak 
muda yang tergabung dalam Ikrama ini 
mengembangkan penanaman pohon 
dengan tehnik Hydroponik. Dan 
ini patut kita dukung," kata Budi 
Permana, Lurah Poris Jaya.

Kegiatan yang mereka laku-
kan juga  berdampak baik bagi 
lingkungan itu. Karena dukungan 
warga juga akhirnya datang kepa-
da kelompok anak muda tersebut. 
"Warga juga memberi dukungan 

Warga RW04 Kelurahan Panun-
gangan menerima bantuan bibit 
tanaman. Bantuan diserahkan oleh 
Camat Pinang, Kaonang kepada 
Kelompok Wanita Tani setempat. 
"Ini bantuan untuk warga RW04  
sebagai upaya ketahanan pangan 
dalam masa pandemi Covid-19 ini," 
kata Kaonang.

Kecamatan Pinang, dikatakan 
Kaonang, juga telah membuat pro-
gram pembibitan tanaman cabe, 
terong, dan tomat yang dilak-
sanakan setiap Kelurahan. 
"Kami sedang menyiapkam 
sebanyak 11 ribu bibit ta-
naman yang dilaksanakan 
setiap kelurahan untuk 
dibagikan kepada warga," 
katanya lagi.

pada aktivitas tersebut, mudah - mu-
dahan saja akan juga diikuti kelom-
pok-kelompok warga lainnya," ujar 
Budi. Tanaman yang dikembangkan 
itu diantaranya kangkung ,  yang 
hasilnya dapat dinikmati bersama. 
(Andry)

Dengan jumlah tersebut dikerja-
kan, secara merata dengan masing- 
masing sebanyak 1.000 bibit yang 
dalam pembenihannya melibatkan 
kader PKK Kelurahan. ( Andry)

Kegiatan yang berlangsung di hala-
man Kantor Kelurahan Pinang itu  sebagai 
pogram ketahanan pangan warga. "Jum-
lahnya seribu polybag yang akan diisii 
bibit pohon terong, tomat, dan cabai," 
kata Nahrawi , Sekretaris Kelurahan.

Nantinya bibit - bibit pohon yang 
sudah bertunas dan dalam keadaan se-
hat akan dibagikan ke setiap RW. Untuk 
kemudian disalurkan kepada kelompok 
warga yang siap memelihara. "Ada 6 RW, 
dan jumlah bibit yang akan dibagikan 

sesuai dengan ketersediaan lahan dan 
kebutuhan setiap RW," ujarnya lagi.

Sementara itu, Ketua RW02 Dasiki 
menyambut baik program tersebut yang 
diharapkan akan menambah ketahanan 
warganya menghadapi masa pandemi ini. 
"Semoga saja program seperti ini dapat 
berlanjut sehingga masyarakat makin 
banyak yang  dapat ikut berperan serta 
aktif," katanya. (Andry)



Untuk menjadikan kota yang layak huni, Pemkot Tangerang terus melaku-
kan pembenahan wilayah. Seperti yang sedang dilaksanakan pada Jalan 
Wijaya Kusuma 1 RW06 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci yang 
sedang diperbaiki. 

Sukajadi Distribusikan Bibit Tanaman Sayur

Pemeliharaan 
Jalan Lingkungan 

Dipantau

Latihan Silat 
di Halaman 

Kantor Kelurahan

Warga Karang Tengah Semangat 
Ikut Lomba SiGacor

TKSK Batuceper 
Bantu Kursi Roda

Sepanjang 148 Meter drainase di sana, 
diperbaiki oleh BKM Nusa Jaya.

Lurah Nusa Jaya Ahmad Taufik men-
jelaskan, lokasi itu awalnya sering terjadi 
genangan. Warga juga sudah meminta 
dalam forum Musrembang. Akhirnya saat 
ini dilakukan perbaikan yang dilaksanakan 

Pegawai Kelurahan Sukajadi mendistribusikan bibit tanaman 
sayur kepada warga. Hal ini sebagai upaya mendukung keter-
sediaan ketahanan pangan secara mandiri melalui bercocok 
tanam. Lurah Sukajadi Yudi Pradana mengatakan, bibit dihasil-
kan dari hasil penyemain pegawai kelurahan dengan polybag. 
“Pembagian bibit sayuran ini bertujuan untuk mengurangi 
beban belanja warga dalam memenuhi kebutuhan pangan di 

DRAINASE RW06 
NUSA JAYA DIPERBAIKI

tengah pandemi,” ucapnya.
Puluhan bibit sayur seperti terong, cabai dan tomat 

sudah dibagikan kepada warga dan beberapa KWT  
di wilayah Kelurahan Sukajadi. “Kami berharap warga 
dapat menjaga dan merawat bibit pohon yang sudah 
diberikan, agar mereka dapat menikmati hasil panen-
nya berkali-kali,” pungkasnya. (Fajrin)

Pegawai Kelurahan Larangan 
Utara melakukan pemantauan 
secara langsung proses perbaikan 
jalan lingkungan yang dilakukan 
Badan Keswadayaan Masyarakat 
(BKM) di wilayah RT02 RW01. Lurah 
Larangan Utara Iwan mengatakan, 
monitoring dilakukan untuk memas-
tikan proses pengerjaan dapat ber-
jalan sesuai dengan perencanaan. 
“Ada pun perbaikan jalan lingkun-
gan yang sedang dilakukan yaitu 
pemasangan paving block, dengan 
panjang total 479 Meter,” ujarnya.

Sebelum dilakukan perbaikan, 
kondisi di jalan tersebut masih rusak 
dan berlubang.  Sehingga dilakukan 
pemasangan paving block. “Den-
gan dilakukannya pemeliharaan 
jalan lingkungan ini diharapkan 
dapat memberikan rasa nyaman 
pada masyarakat dalam beraktivi-
tas,” ucapnya. (Fajrin)

Halaman kantor Kelurahan Larangan 
Utara pada malam hari menjadi tempat 
latihan Pencak Silat oleh para remaja 
yang tergabung dalam Persaudaraan 
Setia Hati Terate (PSHT). Latihan itu 
bertujuan mengajak generasi muda me-
manfaatkan waktu dengan kegiatan yang 
positif, sekaligus melestarikan budaya 
nasional. "Latihan ini  mudah-mudahan 
bisa membentuk jiwa sportif dan tubuh 
yang sehat pada generasi muda Kelura-
han Larangan Utara," kata Jalu, Pelatih 
sekaligus inisiator pelatihan Pencak 
Silat itu.

Jalu juga mengapresiasi kesediaan 
Kelurahan yang memberikan halamann-
ya sebagai tempat latihan Silat puluhan 
remaja. "Tujuannya sangat baik dan tidak 
mengganggu aktivitas karena mereka 
hanya menggunakannya 2 malam dalam 
sepekan," kata Iwan Bambang Subekti, 
Lurah Larangan Utara. Pemanfaatan hala-
man  kantor itu tetap menjaga kebersi-
han dan menerapkan protokol kesehatan 
selama masa pandemi Covid-19.(Andry)

Penilaian Kampung  SiGa-
cor tingkat Kecamatan Karang 
Tengah dilaksanakan. Penilaian 
yang dilakukan oleh tim dari 
Kecamatan Karang Tengah itu 
mendatangi satu persatu lokasi 
yang mewakili setiap kelurah-
an. "Masing-masing kelurahan 
menunjukkan satu lokasi yang 
menjadi wakilnya," kata Hesto, 
Sekretaris Kecamatan Karang 
Tengah.

Ketua Tim Penilai Melly 
Safitri menjelaskan, penilaian 
berpedoman pada 3 indika-
tor yang telah ditetapkan. 
"Ada 3 indikator dengan 
beberapa lagi variabel sep-
erti ketersediaan fasilitas ke-
bersihan, Lumbung Pangan 
dan Edukasi Kesehatan," kata 

Kepedulian dan membantu warga 
yang mengalami musibah, dilakukan 
oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan (TKSK) Batuceper dengan 
memberikan sumbangan kursi roda 
kepada warga Kelurahan Poris Gaga 
Baru. Eha Zainudin yang menderita 
penyakit hingga  mengalami kelum-
puhan itu menyatakan rasa syukur atas 
bantuan itu. "Terimakasih atas bantuan 
dan perhatiannya," katanya haru.

Koordinator TKSK Batuceper Hj 
Ida yang menyerahkan bantuan itu 
berharap agar penerima bantuan 
dapat terbantu dan tetap seman-
gat. "Semoga dengan bantuan ini, 
beliau bisa kembali beraktivitas 
sesuai kondisinya," harapnya. Ban-
tuan itu juga dikatakannya berkat 

Melly, yang juga Kasi Tapem Kecamatan 
Karang Tengah. Tujuan utama dari adanya 
lomba itu dikatakannya adalah mem-
bangkitkan kepedulian warga terhadap 
penanganan Covid-19. (Andry)

adanya koordinasi dengan sesama 
TKSK dari kecamatan lain dan Forum 
CSR Kota Tangerang. (Andry)
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langsung oleh BKM Nusa Jaya. 
"Semoga nantinya sudah tidak 
ada lagi genangan dan warga 
juga harus sama-sama merawat 
pembangunan yang sudah 
diberikan oleh Pemkot tentun-
ya," jelasnya. (Fajrin)
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TIDAK SADAR 
TERPAPAR CORONA

Ika Harum Prihanti, warga kecamatan Pinang, merupakan salah satu penyin-
tas Covid-19 yang berhasil sembuh melalui isolasi mandiri. Ika menceritakan 

pengalaman saat dirinya terpapar Covid-19. 

Ika Harum Prihanti

Muhidin Novano Arya Wiraraja

"Saya kurang tahu pasti 
dari mana terpapar Covid-19, 
sebelum positif bolak-balik 
Tangerang Cilegon. Saat per-
jalanan saya sering makan di 
tempat, ada juga sempat ng-
umpul bareng temen," ujarnya

Ika menjelaskan, di tempat-
nya bekerja dirinya merupa-
kan orang yang pertama kali 
terpapar. Setelah mengetahui 
positif temen-temen yang kon-
tak dengannya pun ditracking 
dalam kurun waktu 14 hari 
kebelakang. "Diketahui ada 9 
orang hasil swabnya positif," 
katanya.

Setelah dinyatakan positif Covid-19, Ika memutuskan untuk melaku-
kan isolasi mandiri di rumah. Sebab sudah tidak merasakan sakit di 
badan, namun tetap mendapatkan obat dan konsultasi dari dokter 
paru. Selama isolasi mandiri aktivitas di rumah dilakukan seperti biasa 
saja. “Selama isolasi tak pernah lepas masker, kecuali tidur. Pintu rumah 
dan jendela pun dibuka untuk sirkulasi udara. Setiap Jam 10 berjemur 
sekitar 20 menit sambil nonton, lalu  olahraga 15 menit dan tak lupa 
makan tinggi protein,”ujarnya.

Ika mendapatkan vitamin dari petugas kesehatan yang bertugas 
memantau perkembangan kesehatannya setiap hari. Saya minum 
obat sampai 10 hari karena masih ada batuk,” katanya. Total 3 minggu 
menjalani isolasi dengan hasil swab menyatakan negatif Covid-19 di-
tambah hasil rontgen menerangkan tidak ada flek di paru-paru. (Adit)

Ika mengimbau bagi mas-
yarakat yang di sekitarnya ter-
dapat pasien Covid-19 untuk 
tidak menganggap sebagai aib. 
“Karena toh mereka juga ga tau 
akan terpapar Covid-19, beri-
kan dukungan secara moril dan 
materil. Dukungan keluarga dan 
masyarakat sangat membantu 
agar pasien tak merasa kesepian 
dan stres,” ujarnya.

Kemudian pasien Covid-19 

Usaha Perikanan 
Setelah Pensiun

Jalani Isolasi Mandiri di Rumah

Tetap Terapkan 3M
Dukungan Keluarga Sangat Penting

Olahraga Sambil 
Promosi Wisata

Masa pensiun bagi  Muhidin member-
ikan kesempatan untuk melakukan kegia-
tan lainnya dengan tetap mendatangkan 
penghasilan. Kegiatan mantan Lurah Pinang  
ini memelihara ikan untuk konsumsi dan 
dijual kembali. "Saya memanfaatkan lah-
an kosong sambil mengisi waktu luang," 
katanya sambil memperlihatkan kolam di 
halaman belakang rumahnya,  Kelurahan 
Sudimara Pinang.

Kegiatannya itu diilhami dari program 
Ketahanan Pangan yang sedang digiatkan 
Pemkot Tangerang menghadapi pandemi 
Covid-19 ini. "Dulu waktu masih bertugas 
saya sering mengajak warga untuk menyuk-

seskan program 
Pemkot Tangerang. 

S e - karang saya bisa tetap 
mengajak warga lainnya dengan turun 
langsung sebagai warga," paparnya.

Baginya,  pengalaman selama bertugas 
sebagai  lurah  mendapat banyak pen-
galaman dan informasi penting. Termasuk 
inspirasi dari berbagai pihak  yang dapat 
dilakukan saat memasuki masa pensiun ini.  
(Andry)

Sejak 5 tahun lalu, Novano Arya Wir-
araja membentuk Freeletics Tangerang. 
Komunitas ini berisi pecinta olahraga 
berbasis aplikasi perpaduan antara Run-
ning, Bodyweight dan Weighted Training. 
Olahraga yang berasal dari Jerman ini 
dapat dilakukan dimanapun dan kapan-
pun.  “Freeletics sangat tepat dan efisien 
bagi kaum urban yang ingin tetap men-
jalankan gaya hidup sehat tanpa harus 
pergi ke tempat pusat kebugaran,” kata 
Arya.

Olahraga menurut Arya, juga san-
gat membantu menambah imunitas 

dan mencegah penyebaran 
Covid-19. Karena itu Freeletics 
dan Tangerang TV menggelar 
lomba BeRUNi BIKE dalam 
rangka Hari Sumpah Pemuda. 
Warga diajak lomba berlari atau 
bersepeda secara virtual dan 
mengunggah 
di  media 
s o s i a l . 
(Panji)  

Ika yang bekerja sebagai 
PNS di Pemkot Cilegon ini 
tak menyangka gejala tipes 
yang pernah dialami merupa-
kan gejala dirinya terjangkit 
Covid-19.

“Dalam seminggu ge-
jalanya bertahap, pertama 
kali sakit punggung panas 
dan nyeri banget. Saat itu 
suhu normal 36,6 derajat lalu 
minum parasetamol, ketika 
bangun badan semakin jadi 
sakitnya, kepala pusing, mual, 
muntah, badan bangun sem-
poyongan, makan pun tidak 
ada rasanya, saya memutus-

kan ke UGD karena seharian 
tidak ada makanan masuk dan 
makin sakit,”paparnya.

Dua hari kemudian sakit 
yang dirasakannya berkurang 
namun masih tidak nafsu makan. 
Ika pun melakukan tes rapid dan 
swab tes karena memiliki riwayat 
masuk UGD dan bolak-balik 
ke zona merah. “Keesokannya 
makan sudah ada rasa. Badan 
sudah terasa enak tapi muncul 
batuk sama tenggorokan agak 
gatal. Dua hari berikutnya sudah 
tidak terasa sakit. Di hari beri-
kutnya hasil swab menyatakan 
positif Covid-19,” katanya.(Adit)

Sebagai seorang yang pernah terpapar Covid-19, 
Ika mengimbau masyarakat agar lebih peduli dengan 
kondisi kesehatan saat ini. “Terus terapkan protokol 
kesehatan di manapun berada. Terutama 3M yaitu 
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan,” 
ujar Ika.

Ika mengaku sedih dengan kasus Covid-19 di 
Indonesia yang semakin tinggi, Oleh karenanya ia 
mengimbau untuk saling mengingatkan dalam pen-
erapan protokol kesehatan. “Tugas kita mengingatkan 
minimal terapkan 3M,” ujar dia.(Adit)

yang telah sembuh dipastikan 
dapat beraktivitas kembali sep-
erti biasa. Sehingga masyarakat 
tidak perlu takut dengan men-
jauhinya. ”Yang perlu dijauhi itu 
virus dan penyebarannya,” ujar 
dia.

Ika menjelaskan, masyarakat 
di sekitar rumahnya turut men-
dukung isolasi mandiri yang 
dilakukannya. “Warga men-

dukung mulai membantu membeli  
kebutuhan pokok dan dukungan 
moral jadinya tidak merasa seperti 
sedang isolasi,” ujar dia.

Ika berpesan kepada yang se-
dang menjalani pengobatan atau-
pun isolasi agar tetap semangat. 
“Jangan stres dibawa enjoy saja, 
memang agak berat tetapi tetap 
paksakan agar imun kita ga drop,” 
ujarnya lagi. (Adit)
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Gatot mengatakan, Pemkot Tan-
gerang harus memperkuat aplikasi 
Tangerang LIVE agar pencari kerja tidak 
kesulitan saat mendaftar.

Dengan sistem ini, kata Gatot, lebih 
memudahkan pencari kerja dan peru-
sahaan. Selain itu, penerapan sistem 
rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara 
transparan dan kompetitif.

DPRD Kota Tangerang kembali memediasi 
permasalahan yang tengah dihadapi warga 
Warung Mangga, Kecamatan Pinang dengan pihak 
pengembang perumahan.

Wakil ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susan-
to mengatakan, mediasi kali ini lebih melunak dan 
secara keseluruhan berjalan tanpa ada ketegangan 
atau tekanan.

Politisi Partai Gerindra ini pun optimis bakal ada 
solusi atau titik temu terkait permasalahan yang 

Fraksi PKS DPRD Kota Tangerang 
memberikan dukungan kepada Wali 
Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
yang menyurati Presiden Joko Widodo 
untuk menangguhkan Undang-undang 
Omnibus Law yang tengah mendapatkan 
penolakan dari serikat pekerja.

Tengku Iwan Syahputra mengatakan, 
langkah kebijakan Wali Kota Tangerang 
sangat responsif dan tepat dalam men-
yikapi gejolak penolakan UU Omnibus 
Law di Kota Tangerang.

"Kami mengapresiasi langkah ke-
bijakan Pak Arief, sangat responsif dan 
tepat, Pak Arief memahami gejolak di 
masyarakat dan mahasiswa khususnya di 
Kota Tangerang," ungkapnya Tengku yang 
juga Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang.

Menurut Tengku, ada kecenderungan 
resentralisasi kekuasaan melalui berbagai 
resentralisasi Undang-undang Pemda. Na-

Ketua Fraksi Demokrat Ah-
mad Baihaki menyikapi aksi 
penolakan UU Omnibus Law 
yang beberapa kali dilakukan 
serikat buruh dan mahasiswa 
di kota Tangerang.

M e n u r u t n y a ,  Fr a k s i 
Demokrat akan terus mengaw-
al sampai tuntutan pembatalan 
UU Omnibus Law itu berhasil 
dibatalkan.

Baihaki berusaha menyela-
mi kegundahan yang dirasakan 
masyarakat dan mahasiswa 
yang tengah berjuang.

 “Mereka juga tahu, kita 
sedang berjuang untuk kes-
ejahteraan rakyat dan untuk 
menerapkan keadilan juga,” 
ujarnya.

Ia memahami aksi yang 
dilakukan buruh dan maha-
siswa tersebut sebagai pem-

Program ketahanan pangan san-
gat penting  saat pandemi Covid-19. 
Sebab, ketahanan pangan erat kai-
tannya dengan kestabilan ekonomi.  
Hal itu disampaikan Wakil Ketua 
DPRD Kota Tangerang, Kosasih. 

Ia mengapresiasi Pemkot Tan-
gerang menjalankan  program 
ketahanan pangan yang telah di-
anggarkan APBD dengan meman-
faatkan area-area terbuka di tengah 
pandemi Covid-19.

Kosasih mengajak warga Kota 
Tangerang yang masih memiliki 
lahan kosong diharapkan dapat me-
manfaatkan untuk bercocok tanam. 
Apabila terdapat sumber air yang 
memadai lebih baik bercocok tanam 
sayur agar cepat bisa dipanen.

Anggota DPRD Kota Tangerang, 
Anggraini Sudjatmika Ningsih me-
minta kecamatan dan kelurahan 
ikut mengawasi kinerja Tenaga 
Kesejahteraan Sosial Kecamatan 
(TKSK). Tak hanya itu, DPRD juga 
meminta Dinas Sosial (Dinsos) 
Kota Tangerang memperketat 
pengawasan agar dana PKH tidak 
disalahgunakan oknum tertentu.

"Kami harap pengawasan ter-
hadap TKSK diperketat dalam 
menjalankan tugasnya, agar proses 
bantuan dana PKH itu tersampaikan 
dan tepat sasaran," kata Mika, sapa-
an akrabnya.

Menurut anggota Komisi II 

DPRD Nilai Job Fair 
Online Efektif

Mediasi Diharapkan Ada Solusi

Fraksi PKS Nilai Wali Kota Responsif Tampung Aspirasi Mahasiswa

Ajak Warga Bercocok TanamDinsos Diminta Awasi Dana PKH

Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mengapre-
siasi Pemkot Tangerang menggelar job fair secara online di 

tengah pandemi covid-19.

Gatot menambahkan, virtual job 
fair yang difasilitasi Pemkot Tangerang 
ini sarana efektif ditengah wabah virus 
corona. Upaya ini sebagai pencegahan 
terjadinya kerumunan pencari kerja.

"Ini efektif, ditengah wabah virus 
Corona serta efisiensi biaya dan waktu 
bagi perusahaan dan pencari kerja," 
ujarnya. (Abdul)

tengah dihadapi warga.  "Kami yakin akan ada titik 
temu dari persoalan ini. Karena saya lihat ini untuk 
kepentingan sosial," kata Turidi.

Ia berharap pihak pengembang terketuk hatinya 
memberikan fasilitas akses jalan yang diminta warga. 
"Kita berharap pada pertemuan ketiga yang dijadwal-
kan dalam minggu ini akan segera tuntas," ujarnya.

Kedepan, kata Turidi, tidak ada lagi persoalan 
serupa atau hal lain yang terjadi antara warga dan 
pengembang di Kota Tangerang. (Abdul)

mun hal itu tak menjadi sorotan publik.
Saat wewenang pemda kembali di-

usik lewat Omnibus Law, seperti adanya 
pemangkasan kewenangan jadi salah 
satu dorongan bagi kepala daerah untuk 
bersuara.

"Secara aturan kewenangan kepala 
daerah diambil. Untuk apa menjabat jika 
tidak punya kewenangan. Itu keresahan 
kepala daerah. Setidaknya menjadi mo-
mentum kepala daerah menyuarakan 
keresahannya," tukasnya. (Abdul)

belajaran berdemokrasi. Oleh karena itu sebagai 
wakil rakyat, bahwa suara rakyat patut untuk 
didengarkan tidak lari dari kenyataan.

Ia menyatakan, akan meneruskan aspirasi bu-
ruh dan mahasiswa di Kota Tangerang ini ke Fraksi 
Demokrat di DPR RI agar diteruskan ke Presiden 
Joko Widodo.

“Kami akan meneruskan aspirasi  mahasiswa 
dan buruh tersebut ke pusat untuk kemudian 
disampaikan ke Presiden Joko WIdodo, Kami akan 
terus memperjuangkannya agar UU Omnibus Law 
ini dibatalkan,” tandasnya. (Abdul)

Ia menuturkan, aktivitas di rumah 
diharapkan dapat memanfaatkan lah-
an kosong dengan membudidayakan 
sayuran yang mendatangkan banyak 
manfaat. Salah satunya kemandirian 
pangan.  Apalagi, kondisi ekonomi 
sedang terpuruk dan daya beli mas-
yarakat menurun drastis. Oleh karena itu, 
kemandirian pangan menjadi hal yang 
penting. (Abdul)

DPRD Kota Tangerang,  Data yang su-
dah masuk ke Kemensos harus dilakukan 
pembaruan setiap tahunnya.

Hal itu agar bantuan tidak salah sasa-
ran dan tidak menimbulkan penyimpan-
gan. "Supaya tidak ada warga yang su-
dah meninggal dunia atau pindah alamat 
masih tetap terdaftar sebagai penerima 
manfaat," katanya. (Abdul)



"Setelah zona oranye, tentu target utama 
Pemkot adalah kembali menjadi zona hijau," kata 
Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah

Ia menjelaskan,  kondisi terkini mengenai sta-
tus Kota Tangerang masuk dalam daerah dengan 
kategori zona oranye Covid-19 dengan kasus 
terkonfirmasi sebanyak 1.855 orang per tanggal 
12 Oktober 2020.

Ia mengungkapkan pada minggu ke 31 
pandemi Covid-19, laju perkembangan baik 
angka penularan atau positivity rate maupun 
angka kesembuhan di Kota Tangerang juga terus 
menunjukkan tren positif terhitung selama masa 
pandemi Covid-19 terjadi.

"Angka penularan sekarang 4,2 %, sedang-
kan angka kesembuhannya mencapai 84,4 %" 
terangnya.

Walaupun terus berkurang, lanjut Wali Kota, 
Pemkot Tangerang tetap berharap seluruh mas-
yarakat Kota Tangerang dapat tetap menjaga 
dan terus menerapkan protokol kesehatan. "Agar 
Kota Tangerang kembali menjadi zona hijau, 
dan pandemi bisa kita lalui bersama," harapnya. 
(Abdul)
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Sudah sering kita menden-
gar mengenai keutamaan hari 
Jum’at, hingga bagi umat Islam 
hari Jum’at dijadikan waktu 
yang spesial, karena memang 
di hari Jum’at ada sholat yang 
harus dilakukan secara berja-
maah, yaitu sholat Jum’at.

Namun kadang-kadang 
ada sebagian umat yang me-
lihat Jum’at, khususnya malam 
Jum’at malam sunah Rosul. Hal 
ini sudah berlangsung lama, 
hingga seolah-olah Rosululloh 
hanya mengerjakan yang ber-
kaitan dengan hubungan sua-

KEUTAMAAN HARI JUM’AT

mi istri.
Dalam hubungan ini Dari 

Abu Hurairah Radhiyallahu 
anhu, Rasululloh Shallallahu 
alaihi wa Salam bersabda, “Se-
baik-baik hari yang matahari 
terbit padanya (hari cerah) 
adalah hari Jumat, (karena) 
pada hari ini Adam diciptakan, 
hari ini pula Adam dimasukkan 
ke dalam surga dan dikeluar-
kan darinya, dan tidaklah akan 
datang hari kiamat kecuali 
pada hari Jumat.” (HR Muslim).

Dihari Jum’at pula ada wak-
tu, jika saat itu hamba Alloh 

berdo’a dalam sholatnya dan 
memohon sesuatu kepada 
Alloh, niscaya permohonannya 
akan dikabulkan. Kemudian 
sahabat Ka’ab bertanya, apakah 
itu terjadi hanya sekali dalam 
satu tahun. Abu Hurairah men-
jawab; tidak, tapi setiap hari 
Jum’at.

Dari hal tersebut, tentunya 
kita sebagai orang yang beri-
man kepada Alloh harus mem-
perbanyak ibadah, perbanyak 
dzikir, istigfar kepada Alloh dan 
lain sebagainya.

Karena kita khawatir pada 
hari Jum’at ini terjadi kiamat.

Kita ingat kalau orang tua 
kita dulu kalau hari Jum’at 
pagi-pagi sudah berangkat 
ke masjid, dia tinggalkan kes-
ibukannya hanya untuk iti-
kaf di masjid. Mereka banyak 
berdzikir kepada Alloh SWT.

Hal ini sesuai dengan firman 

Allah dalam Al-qur’an yang 
Artinya: “Hai orang-orang yang 
beriman, apabila kamu dise-
ru untuk menunaikan sholat 
Jum’at, maka bersegeralah 
kamu kepada mengingat Allah 
dan tinggalkanlah jual beli, 
yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui.” 
(QS. Al-Jumuah: 9).

Kemudian pada hari itu pun 
kita memperbanyak do’a kare-
na pada waktu itu ada waktu 
yang mustajabah bila kita ber-
do’a dikabulkan Alloh.

Menurut satu riwayat wak-
tu yang mustajabah untuk 
berdo’a, adalah saat ketika 
imam duduk hingga saat dilak-
sanakan sholat.

Hanya saja kadang-kadang 
kita melihat kenyataan, justru 
pada waktu banyak sauda-
ra-saudara kita, jamaah sholat 
Jum’at tertidur. Sampai mereka 

tidak tahu apa yang disam-
paikan khotib pada waktu 
khutbah.

Dalam hubungan ini 
Rasululloh SAW bersab-
da siapa yang berwudhu 
dan menyempurnakan-
nya, kemudian berang-
kat melaksanakan sholat 
Jum’at. Setelah itu diam dan 
mendengarkan khutbah, 
dosanya diantara Jum’at 
hingga Jum’at diampuni 
Alloh SWT, ditambah di-
ampuni samapai 3 (tiga) 
hari. Barang siapa yang 
memainkan kerikil diwaktu 
khutbah, dia sudah melaku-
kan kesia-sian yang dapat 
mengurangi pahala sholat 
Jum’at.

Semoga Alloh jadikan 
kita hamba-hamba yang 
istiqomah ibadah kepada 
Alloh SWT.***

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Wakil Wali Kota Bagikan Masker di Pinang

Beri Semangat Ketahanan Pangan

Pemkot Modifikasi Mesin Pompa

Pemerintah Kota Tangerang masih terus mem-
bagikan masker kepada warga melalui RW. Hal 
ini untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 
di tengah-tengah masyarakat.

Pembagian masker kali ini menyasar di 
wilayah Kecamatan Pinang. Wakil Wali Kota 
Sachrudin turut membagikan.

Ia menjelaskan, masker yang dibagikan di 
wilayah Kecamatan Pinang berjumlah 41.000 
masker untuk dibagikan kepada 82 RW atau 
477 RT di 11 Kelurahan Kecamatan Pinang Kota 
Tangerang.

"Masker yang dibagikan kepada masyarakat 
salah satu program pemerintah dalam memutus 
rantai penyebaran Covid19. Sudah 5 Kecamatan 

Kelompok Wanita Tani (KWT) Plawad Ceria 
memanen sayur dan membagikan bibit tanaman 
secara simbolis kepada masyarakat. Kegiatan 
ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Tan-
gerang, H. Sachrudin, didampingi Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Abduh 
Surahman, dan Camat Cipondoh Rizal Ridhollah. 
KWT Plawad Ceria  berada di Jl. Panglima Polim, 
RT 03/01, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan 
Cipondoh. “Ternyata ibu-ibu di KWT Plawad Ceria 
ini masih semangat untuk menanam tanaman 
produktif, bahkan hasil panennya dibagikan un-
tuk masyarakat. Sedikit banyak ini bisa membantu 
meringankan pengeluaran harian,” ungkap Wakil 
Wali Kota.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
meninjau langsung uji coba operasional mesin 
pompa air yang dipersiapkan untuk menang-
gulangi dampak banjir di Kota Tangerang.

Wali Kota menjabarkan, mesin pompa 
dengan kapasitas 600 liter/detik tersebut 
merupakan hasil modifikasi yang dilakukan 
Dinas PUPR.

"Mesin berbahan bakar diesel dan dimodif 
sehingga kapasitasnya jadi lebih besar. Seka-
rang jadi bisa dipasang dua pipa berukuran 
jumbo untuk saluran pembuangan airnya," 
terang Wali Kota dalam uji coba yang dilaku-
kan di bantaran Sungai Cisadane.

Saat ini mesin pompa masih dalam tahap 

WALI KOTA 
TARGETKAN 
ZONA HIJAU

yang sudah kita bagikan, total keseluruhan ada 
13 Kecamatan," terangnya. Ia meminta ada 
edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya 
memakai masker. (Abdul)

Wakil Wali Kota tak lupa berpesan kepada 
warga untuk terus menjaga kebersihan lingkun-
gan serta menerapkan 3M. (Panji)

penyempurnaan agar nantinya dapat dimanfaat-
kan dengan maksimal jika nantinya terjadi banjir. 
Saat ini telah dilakukan langkah pencegahan 
memasuki musim penghujan. (Abdul) 

Upaya Pemerintah Kota Tangerang menekan 
angka kasus penyebaran Covid-19 mulai terli-

hat. Sebelumnya Kota Tangerang berada di zona 
merah dan saat ini sudah kembali ke zona oranye. 

Target selanjutnya zona hijau.   Hal ini bisa terli-
hat dari angka penyebaran virus yang semakin 

menunjukan penurunan signifkan.


