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DUKCAPIL KEMBALI 
MENYAPA MASYARAKAT

Kegiatan untuk ke dua kalinya ini 
mengangkat tema Pencatatan Sipil 
dengan menghadirkan Kepala Dis-
dukcapil Rina Hernaningsih dan kabid 
pencatatan sipil Emma Rachmawati.

Adapun jenis layanan pencatatan 
sipil yakni akta kelahiran, akta per-
kawinan,akta pengesahan anak, akta 
pengakuan Anak, akta perceraian dan 
akta kematian. “Melalui kegiatan ini 

Dinas Kependudu-
kan dan Pencatatan Sip-
il (Disdukcapil) Kota 
Tangerang kembali 
menggelar program 
Dukcapi l  Menyapa 
Masyarakat. 

masyarakat dapat berpartisipasi untuk 
mengetahui informasi, persyaratan dan 
tata cara memperoleh dokumen pen-
catatan sipil,” ujar Rina Hernaningsih, 
Kepala Disdukcapil.

Dukcapil Menyapa Masyarakat di-
adakan secara virtual melalui aplikasi 
Zoom serta disiarkan secara langsung 
melalui kanal Youtube dan Instagram. 
(Adit)

Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Hj Rina Hernaningsih men-
jelaskan pencatatan kematian penduduk yang tidak ada dalam 
kartu keluarga atau database kependudukan dilakukan dengan 
penetapan pengadilan.  "Hal ini sesuai dengan amanat pasal 
65 Permendagri nomor 108 tahun 2019. Kemudian masyarakat 
yang mengajukan pembuatan akta kelahiran akan mendapatkan 
3 dokumen sekaligus yakni akta Kematian, KTP elektronik dan 
Kartu Keluarga," ujarnya. Pelayanan akta Kematian dapat diak-
ses melalui online di www.sobatdukcapil.tangerangkota.go.id. 
"Setelah mengikuti langkah-langkah dalam aplikasi dokumen 
dapat diambil setelah 5 hari kerja," katanya.(Adit)

Permudah Urus Surat Kematian

1. Pemohon mengakses aplikasi Sabakota.tan-
gerangkota.go.id

2. Kemudian klik Login jika belum memiliki akun 
sabakota klik daftar jika sudah memiliki akun 
login dengan akun sabakota

3. Klik menu pendaftaran stimulus modal usaha 
UMKM

4. Tentukan alamat usaha lalu beri centang jika 
alamat usaha tidak sama dengan alamat domis-
ili. Kemudian isikan alamat usaha anda.

5. Isikan nomor whatsapp lalu tentukan bidang 
dan jenis usaha

6. Upload surat keterangan RT/RW tahun 2020 
bahawa anda menjalankan usaha

7. Upload juga foto KTP, KK dan usaha anda
8. Tentukan alamat usaha dan klik lokasi untuk 

memberi tanda pin pada peta
9. Jika sudah klik tombol simpan berikan centang 

pada persetujuan lalu klik tombol daftar
10. Pengajuan masuk ke tahap verifikasi, apabila 

ditolak pemohon dapat mengajukan ulang 
kembali, apabila disetujui pemohon menung-
gu proses realisasi dari Kementerian Koperasi 
dan UKM.(Adit)  

Akta Kelahiran
Syarat :               
• Foto kopi KTP Elektronik
• Foto kopi Kartu Keluarga
• Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit/ Bidan
• Foto kopi surat nikah/kutipan akta perkawinan

• Pilih akses layanan
• Lengkapi Persyaratan
• Registrasi akun
• Ikuti langkah pada setiap aplikasi
• Ambil dokumen setelah 5 hari kerja

1. Tangerang LIVE down-
load di google playstore

2. Sobat Dukcapil www.so-
batdukcapil.tangerang-
kota.go.id

3. Website Kependudukan 
www.kependudukan.
tangerangkota.go.id

Akses Layanan 
Kependudukan

Online

Syarat Membuat 
Akta Kematian 

Begini Alur Pendataan 
Bantuan UMKM Melalui 

Aplikasi Sabakota

Pendataan Bantuan UMKM Online

Akses Layanan 
Kependudukan

Offline

Rumah Sakit dan Bidan         Kantor Kelurahan
1. Pastikan berkas persyaratan lengkap 

dan benar
2. Datangi Kantor Kelurahan
3. Penyerahan berkas kepada petugas
4. Ambil dokumen setelah 5 hari kerja 

di kantor kelurahan

1. Melakukan persalinan di RS dan Bidan 
yang bekerjasama dengan Pemkot

2. Lengkapi Persyaratan
3. Penyerahan berkas pemohon kepada 

petugas RS dan Bidan
4. Ambil dokumen setelah 5 hari kerja di 

RS atau Bidan.(Adit)

1. Foto kopi KTP elektronik 
pelapor yang mempunyai 
hubungan keluarga 

2. K T P  e l e k t r o n i k  y a n g 
meninggal dunia 

3. Foto kopi Kartu Keluarga 
yang meninggal dunia 

4. Surat kematian dari rumah 
sakit yang ditandatangani 
tim medis atau surat kema-
tian yang dikeluarkan oleh 
Puskesmas asli 

5. Surat kematian asli dari 
Kelurahan apabila mening-
gal di rumah. (Adit)

Wali Kota Tangerang H. Arief 
R. Wismansyah menjelaskan 
Pemkot telah melakukan pen-
jadwalan bagi masyarakat Kota 
Tangerang yang belum terdaft-
ar sebagai penerima bantuan 
program insentif UMKM dari 
Pemerintah Pusat berdasarkan 
domisili tempat tinggal.”Bukan 
penyaluran bantuan, tapi baru 
pendataan UMKM yang belum 
terdaftar," imbuhnya.

Untuk itu, lanjut Wali Kota, 
Pemerintah Kota Tangerang 
telah menyiapkan aplikasi se-
bagai sarana pendaftaran bagi 
masyarakat yang ingin menga-
jukan bantuan insentif UMKM 
yang merupakan program dari 
Pemerintah Pusat. "Sekali lagi, 
pendataan hanya bagi UMKM 
yang sebelumnya belum terda-
ta," tegas Arief.

Pemkot Tangerang membuka pelayanan pendaftaran 
bagi pelaku UMKM yang ingin mendaftar secara mandiri 
sebagai penerima bantuan Pemerintah Pusat melalui tau-
tan sabakota.tangerangkota.go.id dan proses pendataan 
berlangsung selama satu bulan mulai 19 Oktober 2020 
hingga 24 November 2020. "Pemkot hanya membantu 
mendata, keputusan akhir menjadi kewenangan Pemer-
intah Pusat," pungkas Wali Kota. (Panji)
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Sekumpulan anak muda Kelurahan Pinang yang membuka usaha ikan 
hias,  bergabung dalam Kelompok Usaha Anak Kolam untuk semakin mengem-
bangkan usaha. 

ANAK KOLAM PINANG 
EKSPOR IKAN HIAS

Kali Cantiga Karang Mulya Dinormalisasi

Kampung 
Inovasi 
Cimone 

Budidaya 
Ikan Hias

BIN Sosialisasi 
Cegah 

Covid-19 

Kampung Darling Panen Ikan Lele

Pasar Poris Ditata Ulang

Pengembangan yang dirintis sejak 5 bulan lalu itu mulai mendapat 
respon yang baik dari penggemar ikan hingga mancanegara. "Terakhir 
kami mengirim ikan cupang hias hingga ke Philipina. Belum lagi jenis 
ikan hias lainnya ke konsumen di luar daerah," ungkap Fikri, Bendahara 
dan Promosi Anak Kolam.

Pemasaran mereka lakukan melalui media sosial  Instagram dengan 
akun @Anakkolam_ . Sebenarnya, dikatakan Fikri, permintaan ikan hias 
yang diterima sangat banyak. Hanya saja ketersediaan ikan hias belum 
mencukupi dari segi jumlah dan usia.

Untul memenuhi permintaan pasar itu , pengelola Anak Kolam men-
jalin kemitraan dengan para peternak ikan Hias. " Saat ini 8 peternak 
ikan hias yang sudah bermitra dengan kami," katanya lagi. Anggota 
Anak Kolam sedang mengurus kelengkapan administrasi untuk mem-
perlancar ekspor ikan hias melalui Bandara Soekarno-Hatta.(Andry)

Menghadapi musim penghujan, Pemkot Tangerang 
gencar lakukan persiapan. Seperti yang dilakukan oleh 
Dinas PUPR yang sedang menormalisasi Kali Cantiga, 
Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah. 
Sepanjang 2 KM aliran kali tersebut dinormalisasi  karena 
sudah banyak sedimen yang menumpuk.

Kasie Tapem Karang Mulya Dinda Kemala menga-

takan, warga sangat berterimakasih setelah 
melihat normalisasi tersebut sudah mulai. 
"Semoga dengan dinormalisasi jadi bisa 
mengurangi genangan yang ada di wilayah 
Karang Mulya ini," jelasnya. Proses normalisasi 
tersebut ditargetkan rampung dalam 1 bulan. 
(Fajrin)

Memajukan kampung tem-
atik memang butuh inovasi dalam 

pengembangannya. Hal tersebut 
dilakukan oleh Kampung Inovasi 

Cimone, Kecamatan Karawaci yang 
kini melakukan budidaya ikan hias 

sebagai komponen dalam pengem-
bangan kampungnya. Beberapa ikan 

hias yang dipelihara seperti ikan cupang 
dan ikan gapi.

Ketua RT01 Suherman mengatakan, 
pengembangan kampung tematik ini 
mengikuti perkembangan zaman. Saat ini 
warga sedang senang ramai memelihara 
dan memainkan ikan hias. "Alhamdulillah 
saat ini sudah banyak yang memesan ikan 
cupang dan ikan gapi dari kami," katanya. 
Promosi dan penjualan mereka cara melalui 
media sosial FB dan Instagram. (Fajrin)

Tim Velox Pejaten Badan In-
telijen Negara (BIN) mendatangi 

pondok pesantren Al-Mansyuriah, 
Kelurahan Poris Plawad Indah, Ke-

camatan Cipondoh Kota Tangerang. 
Kegiatan itu dalam rangka sosialisasi, 

edukasi, dan penyemprotan disinfektan di 
seluruh kawasan pesantren untuk memutus 

penularan virus Corona.  
Juru bicara tim Velox BIN Galih Ramadhan 

mengatakan, sesuai dengan amanat UU 17 ta-
hun 2011, BIN bertugas melakukan deteksi dini 
dan cegah dini berbagai ancaman, termasuk 
Pandemi Covid-19.

 “Tim Velox Pejaten melaksanakan kegiatan 
edukasi, penyemprotan disinfektan, selain itu 
kami juga memberikan bantuan berupa hand 
sanitizer, masker,serta alat semprot disinfektan 
sehingga dapat digunakan secara mandiri oleh 
pondok pesantren,” ujarnya.

Sementara pimpinan Pondok Pesantren Al 
Mansyuriah KH Najib Syahru Wardi mengapre-
siasi kehadiran tim Velox BIN yang melakukan 
sosialisasi. (Andry)

Kampung Tematik Sadar Lingkungan 
(Darling) yang dibentuk warga RT04 
RW11 Kelurahan Sudimara Jaya berhasil 
melakukan panen ikan lele. Panen untuk 
yang ke dua kalinya itu mendapat hasil se-
banyak 600 ekor atau sekitar 40 Kilogram. 
"Hasilnya dinikmati bersama warga," kata 
Sobirin, Penggagas dan Ketua Kampung 
Darling.

Dikatakannya lagi, bahwa peme-
liharaan ikan lele itu adalah salah 
satu kegiatan yang dilaksanakan 
para penggiat Kampung Darling. 
"Selain lele, juga mulai dicoba 
untuk pelihara ikan nila," katan-
ya. Dukungan warga pun mulai 
tumbuh pada program - pro-
gram untuk mengembang-
kan Kampung Tematik Dar-
ling .  "Kami akan tambah 

Sebagai langkah penataan, 
Pasar Poris di Kelurahan Cipon-
doh Indah,Kecamatan Cipondoh 
dalam proses perbaikan. Lurah 
Cipondoh Indah Khotibul Imam 
mengungkapkan, pelaksanaan 
renovasi dilakukan oleh Dinas 
PerindagkopUKM. "Setelah 
melalui proses renovasi dan 
penataan ulang ini, diharap-
kan suasana pasar akan lebih 
bersih dan tertata, juga akan 
lebih sehat ," katanya.

S e b e l u m n y a  t e l a h 
dilakukan sosialisasi se-
hingga proses pelaksa-
naan dapat dimulai den-
gan baik. "Semoga saja, 
proses pengerjaannya 
dapat berlangsung 

lagi kolam pemeliharaan ikan 
untuk mendukung ketahanan 
pangan warga," pungkasnya. 
(Andry)

lancar dan hasilnya nanti akan menjadikan 
pasar yang sehat dan tertata," katanya. 
(Andry)
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Meskipun di masa pandemi, warga Kelurahan Larangan Utara 
(Larut) tetap berpartisipasi  dalam proses pemilihan Ketua RT dan 
RW. Pemberian hak suara warga dilakukan dari rumah yang tercatat 
memiliki hak pilih. 

PEMILIHAN KETUA RT-RW 
DOOR TO DOOR

Kelurahan Sudimara Timur 
Bagikan Ribuan Masker

Kampung 
SiGacor RW 

12  Wakili 
Karang 
Tengah

RW 12 
Pedurenan 

Siapkan Rumah 
Isolasi Mandiri

KWT Panda Panen sayuran

Cipete Tambah Lokasi 
Ketahanan Pangan

"Setiap Kepala Keluarga 
memberikan hak suaranya 
tetap dari rumah dan panitia 
pemilihan yang mendatangi 
setiap rumah untuk mengambil 
kertas suara," kata Suparman, 
Kepala Seksi Tata Pemerintahan 
Kelurahan Larangan Utara.

Kebijaksanaan tata cara itu 
dikatakannya untuk mengh-
indari terjadinya penumpukan 

Pegawai Kelurahan Sudimara Timur membagikan ribuan 
masker gratis kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan 
penyebaran Covid-19. Lurah Sudimara Timur Kaharudin Yunus 
mengatakan, pembagian masker gratis ini merupakan salah 
satu upaya Pemkot dalam menekan penyebaran virus Corona. 
“Selain membagikan masker, kami juga memberikan edukasi 
terhadap warga untuk tetap menerapkan 3M dan pentingnya 

menggunakan masker di kondisi pandemi saat 
ini,” katanya.  

Sebanyak 5.500 ribu masker gratis tersebut 
dibagikan kepada 11 RW. “Diharapkan agar 
warga semakin sadar protokol kesehatan, teruta-
ma memakai masker sebagai bentuk kepedulian  
memutus rantai penyebaran, ” ucapnya. (Fajrin)

Kampung SiGacor RW12 Kelu-
rahan Pedurenan akan mewakili 

Kecamatan Karang Tengah pada 
penilaian tingkat Kota Tangerang. 

Sebelumnya pada penilaian di tingkat  
kelurahan,RW 12 juga menjadi yang ter-

baik karena aktivitas Kampung SiGacor 
yang diketuai Edy Siswadi itu dinilai sangat 

baik. “Kampung SiGacor RW 12 memang 
sangat aktif dan kekompakan warganya 

sangat baik,” kata Tatik Yulihari, Kepala Seksi 
Tata Pemerintahan Kelurahan Pedurenan yang 
aktif membina Kampung SiGacor.

Selain administrasi yang tersusun rapi, 
fasilitas kebersihan yang tersedia mudah 
terjangkau. Ada juga Rumah Isolasi sebagai 
ruang isolasi sementara. “Ruang isolasi dise-
diakan apabila ada warga yang terinfeksi,  
maka akan diisolasi di ruangan itu,” jelasnya 
lagi.

Juara 2 Kampung SiGacor tingkat Keca-
matan Karang Tengah  RW 04 Karang Timur, 
sementara terbaik ke tiga RW06 Karang 
Mulya.(Andry)

Rumah isolasi yang disiapkan Sat-
gas SiGacor  RW12 Kampung Bodong 

City Kelurahan Pedurenan, adalah salah 
satu cara yang membuat tenang war-

ga tanpa harus meremehkan pandemi 
Covid-19.

Bangunan dengan fasilitas yang mema-
dai dan didirikan di Balai Warga itu disiapkan 

sebagai isolasi mandiri. "Tempatnya nyaman 
dan cukup aman terhadap lingkungan dan 

warga lainnya," kata Hj. Tarik Yulihari, Kasie Tapem 
Kelurahan Pedurenan  yang juga Pembina Wilayah 
RW 12 tersebut.

Ketua Satgas SiGacor RW12  Edy Siswadi 
mengatakan, tempat itu juga sudah pernah di-
manfaatkan untuk isolasi mandiri satu keluarga 
saat salah seorang anggota keluarganya positif 
terinfeksi Corona. "Mereka pernah menempati 
Rumah Isolasi ini dan warga sangat mendukung 
tanpa memvonis," katanya. (Andry)

Kelompok Wanita Tani (KWT) Panda 
di RT01 RW01, Kelurahan Karawaci 
produktif dalam bercocok tanam. Hal 
ini terlihat dengan kembali dilakukan 
panen sayuran di lokasi tersebut. Ketua 
KWT Panda, Yuliana menjelaskan,  KWT 
Panda sudah berjalan sekitar dua bu-
lan. “Jenis sayuran yang sudah panen 
seperti kangkung, tomat, dan terong, 
untuk hasilnya dibagikan kepada 
warga untuk dikonsumsi dalam 
memenuhi kebutuhan pangan,” 
ucapnya.

Di lahan seluas 400 Me-
ter tersebut juga ada ter-
nak kambing jawa randu, 
belut, dan bebek petelur 
yang dikelola secara got-

Sebagai bentuk dukungan 
program Ketahanan Pangan, Kelu-
rahan Cipete menambah satu lagi 
lokasi penanaman sayuran di RT05 
RW05. Pengelolaan  lahan dilaku-
kan Kelompok Wanita Tani (KWT) 
Ceria yang sudah mulai melaku-
kan penanaman berbagai jenis 
sayuran. "Kami sudah melakukan 
penanaman perdana sebagai 
tanda dimulainya kegiatan 
KWT," kata Naiman Firman-
syah, Sekretaris Kelurahan 
Cipete.

KWT Ceria yang 
memfokuskan pena-
naman sayuran di-
harapkan mem-
perkuat  lokas i 
Ketahanan Pan-

ong-royong. “Melalui KWT ini dihara-
pkan warga dapat lebih aktif dengan 
memanfaatkan lahan yang ada untuk 
meningkatkan ketahanan pangan 
berbasis masyarakat,” pungkasnya. 
(Fajrin)

gan. "Lokasi pertama Ketahanan 
Pangan yaitu di Kampung Lebar 
atau Lele Barokah, RW 03 yang 
fokus budidaya ikan air tawar,"  
katanya lagi. (Andry)

warga di TPS. Warga dan juga 
para calon Ketua RT dan  RW 
menyetujui cara yang dijalankan 
itu. "Untuk kepentingan keseha-
tan, kami ya sangat setuju," kata 
Aty, seorang warga.

Pemilihan Ketua RT dan 
RW  Kelurahan Larangan Utara 
untuk periode 2020 - 2023 ber-
langsung secara serentak di 13 
RW dan 80 RT. (Andry)
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Sebagai Kordinator Kota 
(Korkot) Tangerang, Sya-
peih menceritakan yang 
dialaminya dalam upaya 
penanganan kemiskinan 
pada Program Keluarga 

Harapan (PKH). 

Syapeih

Ucapan terima kasih penuh 
haru dari warga penerima 
bantuan merupakan salah satu 
pengalaman yang membuat 
Syapeih bersama pendamp-
ing lainnya bahagia. “Momen 
itu mengingatkan akan hadis 
Nabi, bahwa sebaik-baiknya 
manusia adalah yang ber-
manfaat bagi manusia lain,” 
katanya.(Adit)

banyak 32.532 
KK. “Data ini terus 
bergerak bisa turun dan naik, ter-
gantung graduasi dan adanya KPM baru,” 
ujarnya. Jumlah pendamping PKH di Kota 
Tangerang saat 99 orang yang terdiri dari 
Korkot 1 orang, supervisor  1, Operator 5, 
dan Pendamping 92 orang. (Adit)

Syapeih menceritakan keja-
dian sebagai pendamping PKH 
dialami ketika mengetahui ada 
warga yang kesulitan dan layak 
dibantu namun belum terdaftar 
dalam data keluarga penerima 
manfaat. “Ada orang susah 
sementara ga terima bantuan 
karena mungkin ketika dival-
idasi tidak ditempat atau ada 
orang susah yang tinggalnya 
berpindah-pindah. Ketika di-
validasi awal dia ga ada, dalam 
aturan pendamping ga bisa 
masukan begitu saja,  ada alur 
yang panjang,” tuturnya.

 Syapeih menambahkan, 
jumlah Keluarga Penerima Man-
faat (KPM) di Kota Tangerang se-

 “Pendamping PKH 
ada di Kota Tangerang se-
jak tahun 2015. Ketika itu 
jumlah pendamping ber-
jumlah 50 dari pendaft-
ar seleksi sebanyak 300 
pendamping yang terse-
bar,” ujarnya. 

Sebagai pendamping 
PKH, Syapeih pernah blu-
sukan ke pelosok-pelosok 

wilayah Kota Tangerang. 
Saat itu dirinya meng-
etahui ada warga layak 
dibantu namun belum 
terealisasi. “Tugas kami 
membantu dan mem-
permudah penyaluran 
pada PKH,” ujar Syapeih 
yang ditetapkan sebagai 
Korkot sejak tahun 2016 
ini.

BLUSUKAN BANTU PKH

Pengalaman dari 
Pendampingan

Dorong KPM Graduasi

Bangun Sentra UKM di Pasar Anyar 

Akrab dengan Kamera

Kawal Kang Nong

Sebagai Kordinator Kota, Syapeih be-
rupaya mendorong KPM agar dapat grad-
uasi dari PKH secara bermartabat. Artinya, 
PKH dengan keikhlasan dan kesadarannya 
melepaskan status KPM dan diberikan kepa-
da yang lebih membutuhkan. “Pendamp-
ing melakukan asesmen dan home visit 
memetakan mana KPM potensial yang 
dinilai sudah mampu agar memberikan 
kesempatan kepada orang miskin lainnya 
yang membutuhkan,” papar dia. 

Secara umum, KPM yang telah gradu-
asi telah memiliki usaha bidang makanan 

ringan ataupun kuliner lainnya. “Contohnya 
di Nusa Jaya salah satu KPM yang telah 
graduasi berhasil mengembangkan usaha 
soto,” katanya.(Adit)

Pelaku UKM yang tergabung dalam Pengusaha Mikro Kecil Menengah 
(PMKM) Prima Indonesia menginisiasi dan bergotong royong mendirikan 
sentra UKM. Lokasinya di Pasar Anyar Kecamatan Tangerang. Sarana 
tersebut diharapkan memfasilitasi UKM serta menggerakkan ekonomi 
masyarakat.

Ketua PMKM Kota Tangerang Utaryana mengatakan, sentra UKM 
di Pasar Anyar tercetus saat pelaku UKM kebingungan mencari lokasi 
berjualan. Saat itu PMKM audiensi dengan kepala Disperindagkop yak-
ni Teddy Bayu kemudian mengarahkan untuk berkordinasi dengan ibu 
Titien Mulyati selaku Direktur PD Pasar. "Bu Dirut PD Pasar menyambut 
baik dan mengijinkan lantai atas Pasar Anyar menjadi pilot project sentra 
UKM," ujar dia.

Setelah melakukan survey dan PMKM pun menggandeng Jaringan 
Laskar Nusakambangan (JLN) untuk mengajak UKM berjualan di sentra 
UKM Pasar Anyar. "Animo masyarakat sangat tinggi terhadap sentra UKM 
di Pasar Anyar. Dalam waktu 2 Minggu yang mendaftar lebih dari 100 
UMKM, untuk tahap awal disiapkan sekitar 40 stan," paparnya. Sentra 
UKM yang berada di bawah pengelolaan PD Pasar itu akan diresmikan 
pada HUT Kota Tangerang 2021.(Adit)

Sosok pegawai Kecamatan Pinang ini 
cukup dikenal sangat akrab. Khusus-
nya bagi wartawan yang pernah 
meliput di wilayah Kecamatan 
Pinang. Setiap hari, Ishak 
Iskandar hampir tidak 
pernah lepas dari kamera 
digital yang digunakannya 
untuk meliput. “Sejak pak 
Wakil H Sachrudin  jadi Camat 
Pinang, saya sudah bertugas 
meliput kegiatannya hingga 
kini,” paparnya.

Ishak juga menceritakan peng-
gunaaan alat kamera dari foto analog 
hingga kini yang berbentuk audio visual. 
Bergabung dalam Pinang TV  membuat Ishak harus terus belajar dan 
berlatih agar hasil pengambilan gambarnya bagus. “Sekarang, bersa-
ma tim Pinang TV dan Camat Pinang sedang memproduksi film - film 
pendek yang mempromosikan UMKM dan potensi wisata yang ada di 
Kecamatan Pinang,” katanya lagi. Ishak juga mengaku terus mencari 
tenaga muda untuk menggantikan posisinya suatu saat nanti. (Andry)

Ishak Iskandar

Muhamad Keilani

Perhelatan Kang Nong Banten 
2020 yang baru selesai setidaknya 
memiliki arti tersendiri bagi Mu-
hamad Keilani. Pegawai Bidang 
Pariwisata Disbudpar ini bisa ber-
nafas lega karena sebelumnya 
harus mendampingi 6 perwakilan 
Kang Nong Kota Tangerang yang 
berlaga dalam ajang itu. “Mungkin 
karena pandemi. Suasana dan 
aturannya jadi berbeda. Tapi tetap 
menghibur,” kata Keilani yang per-
nah menjadi Kang Kota Tangerang 
2008 ini.

Keilani mengaku bangga atas 
prestasi yang telah ditorehkan per-
wakilan Kota Tangerang. Mereka 
sudah berusaha dengan maksimal. 
Prestasi Kang Nong yang dikirim 
juga meningkat dibanding tahun-ta-
hun sebelumnya. “Dari ajang ini se-

benern- ya  k i ta 
bisa tau apa yang harus 
dievaluasi saat masa pandemi. 
Semoga kita bisa memperbaiki 
kalau Kota Tangerang jadi gelar 
pemilihan Kang Nong tahun ini,” 
kata pria kelahiran 1987 ini. (Panji)
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Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang 
Kosasih mengatakan, relaksasi pajak 
bertujuan memberikan keringanan bagi 
wajib pajak berupa pengurangan BPHTB, 
penghapusan sanksi administrasi dan pen-
gurangan tunggakan piutang berdasarkan 
Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 80 
tahun 2020.

Menurutnya, program tersebut men-
dorong masyarakat untuk sadar akan kewa-
jibannya sebagai warga negara yang baik. 
“Relaksasi ini yang ketiga di tahun 2020. 
T e r o - bosan ini sangat bagus di 

tengah keterpurukan 
ekonomi  karena 

DPRD Kota Tangerang mengapresiasi Pemkot Tangerang yang member-
ikan relaksasi pajak daerah saat pandemi Covid-19.

RELAKSASI PAJAK DAERAH 
RINGANKAN MASYARAKAT

Budayakan Protokol Kesehatan
Ketua DPRD Kota Tangerang, 

Gatot Wibowo tetap mengingat-
kan masyarakat untuk menanam-
kan penerapan protokol keseha-
tan dalam kehidupan sehari-hari.

I a  m e n g at a ka n , v a ks i n 
Covid-19 sedang disiapkan pe-
merintah untuk melawan pan-
demi Covid-19. Namun, prin-
sip dasar yang perlu dipahami 

masyarakat dalam melawan 
penularan Covid-19 adalah 
protokol kesehatan. Mengingat 
kepatuhan terhadap protokol 
kesehatan efektif menurunkan 
tingkat risiko penularan sampai 
dengan 85 persen.

Ia juga mendorong Pemkot 
Tangerang melalui Satgas terus 
mengedukasi dan menyam-

paikan kepada masyarakat ten-
tang budaya hidup bersih dan 
sehat. "Melawan virus Corona 
tidak cukup hanya dengan vak-
sin yang disiapkan pemerintah. 
Melainkan dibarengi dengan 
penerapan protokol kesehatan 
yang ketat," katanya.

Menurutnya, budaya pro-
tokol kesehatan bisa memberi 

dampak jangka panjang terha-
dap perilaku hidup bersih dan 
sehat di masyarakat luas.

“Sekalipun virus Corona 
yang tengah melanda ini su-
dah ada vaksinnya, jika keluar 
rumah tetap harus menerapkan 
protokol kesehatan dalam ke-
hidupan sehari-hari,” kata Gatot. 
(Abdul)

pandemi Covid-19. Program ini membuat 
wajib pajak sadar akan kewajibannya,” kata 
Kosasih.

Ia menuturkan, program relaksasi pajak 
dapat membantu masyarakat yang kini 
tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi 
Covid-19. Fasilitas keringanan pajak tersebut 
membuat wajib pajak tetap taat membayar 
pajak.

Untuk itu diharapkan para wajib pajak 
bisa memanfaatkan kesempatan program 
relaksasi sehingga bisa ikut berkontribusi un-
tuk pendapatan daerah. “Masyarakat sangat 
terbantu dan mendorong wajib pajak tetap 
membayar pajak,” tandasnya. (Abdul)

Sosialisasi Bantuan UMKM Perlu Digencarkan Warga Diimbau Waspada 
Musim Hujan

Inovasi Ciptakan Lapangan Kerja Komisi II Soroti Pelajar Ikut Demo

Wakil Ketua DPRD Kota Tan-
gerang Tengku Iwan Syahputra 
kerap mendapat keluhan dari 
pelaku UMKM terkait stimulus 
bantuan modal.  

Menurutnya, Pemkot Tan-
gerang melalui Dinas Perindus-
trian, Perdagangan, Koperasi, 
dan UKM (DisperindagkopUKM) 
perlu menggencarkan sosial-
isasi bantuan yang disalurkan 
pemerintah pusat.

“Saya kira sosialisasinya ha-
rus dilakukan lagi, bagaimana 
caranya mendapatkan stimu-
lus bagi UMKM, syarat-syarat 
UMKM seperti apa itu perlu 
dilakukan lagi. Jadi sosialisasi 

harus clear dan menyentuh 
seluruh aspek dan dilaku-
kan sungguh-sungguh,” 
ungkapnya.

Ia juga mengapre-
siasi Pemkot Tan-
gerang memfasil-
itasi pengajuan 
bantuan modal 
untuk  UMKM 
dari Pemerintah 
pusat melalui 
portal sabakota.
tangerangkota.
go.id. Sehingga ti-
dak terjadi kerumu-
nan seperti yang terjadi 
di Gedung Cisadane. (Abdul)

Anggota DPRD Kota Tangerang, 
Riyanto mengimbau masyarakat di Ke-
camatan Periuk mewaspadai datangnya 
musim penghujan. Mengingat wilayah 
Kecamatan Periuk merupakan  area 
rawan banjir dan genangan.

Ia mengingatkan masyarakat dapat 
turut serta menjaga kebersihan lingkun-
gan dan fasilitas yang telah disediakan 
Pemkot Tangerang.

"RW bisa mengajak warganya un-
tuk kerja bakti membersihkan saluran 
air agar tidak terjadi sumbatan, tidak 
membuang sampah sembarangan," 
kata anggota Komisi IV. Ia mendorong 
Pemkot Tangerang melalui Dinas PUPR 

untuk terus menyiagakan an-
tisipasi pencegahan di setiap 
titik wilayah rawan banjir lainnya 
dengan melakukan perbaikan 
dan pengerukan drainase agar 
tidak terjadi sumbatan. (Abdul)

Anggota DPRD Kota Tan-
gerang, Nurhadi mendorong 
masyarakat untuk berinovasi. 

Diantaranya memanfaatkan lahan untuk 
bercocoktanam.

Salah satu contoh yang bisa dilakukan 
membuat sektor pertanian yang dapat 

menyesuaikan lahan terbatas di 
Kota Tangerang.

”Tidak ada yang tidak mun-
gkin. Mungkin dari sini ada pintu 

untuk meningkatkan standar sosial. 
Bisa jadi membuka lapangan kerja 

bagi masyarakat lain,” kata politisi Partai 
Gerindra.

Pada anggaran tahun 2021, kata 
Nurhadi, DPRD fokus masalah perbaikan 
ekonomi, peningkatan pelatihan wirau-
saha, dan ketahanan pangan, dengan 
membuka ruang seluasnya agar mas-
yarakat juga aktif untuk bersama memba-
ngun dan memulihkan ekonomi. (Abdul)

Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji 
menyoroti penangkapan pelajar yang mengikuti 
aksi demo menolak Undang-undang (UU) Cipta 
Kerja. Saeroji mengatakan, yang diamankan se-
belum mengikuti aksi tidak seharusnya diberikan 
sanksi atau hukuman.

Aksi unjuk rasa yang dilindungi Undang-un-
dang bertujuan baik lantaran peserta aksi meng-
inginkan yang diharapkan ke arah yang positif. 
Aparat tidak boleh menghukumnya dengan mem-
persulit pembuatan SKCK.

"Itu sangat berlebihan.Seharusnya tidak mem-
persulitnya saat membuat SKCK,” ungkap Saeroji.

Ia menilai para pelajar tersebut masih belum 
sepenuhnya dewasa sehingga lebih bijak bila 
diberikan pembelajaran daripada dijatuhkan 
sanksi. Kalau ada pelajar melakukan tindakan yang 
keliru, kata Saeroji, dia harus diberikan pemahaman 
lebih banyak.

“Kalau orang dewasa melakukan langkah yang 

salah, 
s i lakan saja 
dihukum,” tukasn- ya.

Ia juga mengajak semua pihak 
termasuk para pelajar berdiskusi 
membahas apa saja pasal yang mer-
eka protes. (Abdul) 



Musim hujan sudah tiba. Masyarakat diminta 
untuk siap siaga terutama di wilayah yang men-
jadi langganan banjir seperti Kecamatan Periuk. 

Kesiapsiagaan itu tentunya dengan menjaga 
lingkungan agar terhindar dari bencana seperti 

banjir, pohon tumbang, dan genangan.

Wakil Wali Kota Sachrudin mengimbau masyarakat 
khususnya warga di Kecamatan Periuk lebih menganti-
sipasi dampak masuknya musim penghujan. Mengingat 
wilayah Kecamatan Periuk merupakan salah satu area 
rawan terjadi banjir dan genangan.

"Pemkot sudah menyiagakan rumah - rumah pompa 
serta melakukan perbaikan turap," terang Wakil saat 
pembagian masker di wilayah Kecamatan Periuk.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar masyarakat turut 
serta menjaga kebersihan lingkungan dan fasilitas yang 
telah disediakan oleh Pemkot Tangerang.

"RW agar bisa mengajak warganya untuk kerja bakti, 
bantu kami juga merawat alat - alat seperti pompa agar 
tetap bisa berfungsi dengan baik," pintanya.

Untuk diketahui, Wakil Wali Kota membagikan seban-
yak 38.000 masker kepada 70 RW di wilayah Kecamatan 
Periuk. Pembagian masker ini sebagai langkah untuk men-
dorong masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.

"Tujuannya jelas, demi kebaikan masyarakat agar 
terhindar dari Covid-19. Untuk itu perlu kerjasama yang 
baik antara Pemerintah dan juga masyarakat," ungkapnya. 
(Abdul)
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Bulan Oktober bagi bang-
sa Indonesia memiliki nilai 
tersendiri, mulai hari kesaktian 
Pancasila tanggal 1 Okto-
ber, hari Angkatan Bersenjata 
tanggal 5 Oktober dan Hari 
Pemuda tanggal 28 Oktober.

Semua hari itu tentunya 
memiliki nilai yang strategis 
bagi pembangunan bangsa 
Indonesia.

Khususnya hari pemuda, 
kita sudah tahu sejarahnya 
bahwa jauh sebelum Indone-
sia merdeka bangsa Indonesia 
pada waktu itu  sudah men-

MENJAGA PERSATUAN

yadari pentingnya persatuan, 
agar bangsa Indonesia bisa 
lepas dari tangan penjajah. 
Kita sudah tahu agar bangsa 
Indonesia lemah, maka dib-
uatlah taktik pecah belah antar 
suku.

Kita sebagai generasi yang 
m e n i k m at i  p e n g o r b a n a n 
pendahulu kita, hendaknya 
mensykuri apa yang dirasakan 
sekarang ini. Sebab tanpa 
adanya kemerdekaan mustahil 
akan ada pembangunan di 
negara kita tercinta.

Bukankah dalam hubungan 

ini Alloh telah berfirman dalam 
Al-Qur’an yang artinya; Dan 
ingatlah ketika Tuhanmu me-
maklumkan, “Sesungguhnya 
jika kamu bersyukur, pasti Aku 
akan menambahkan nikmat-Ku 
kepadamu, dan j ika kamu 
mengingkar i  (n ikmat-Ku) , 
maka sesungguhnya azab-Ku 
sangatlah pedih”. – (Q.S Ibra-
him: 7).   

Jadi kita tidak cukup hanya 
memperingati hari pemuda se-
cara serimonial saja, tapi harus 
dalam wujud pengamalan.

Jangan sampai kita per-
ingati hari pemuda dengan 
menyelenggarakan drama 
saja, atau apel saja tapi ha-
rus dalam bentuk yang lebih 
menukik ke kegiatan yang 
langsung dapat dirasakan oleh 

masyarakat.
Mencanangkan hari Sump-

ah Pemuda pada waktu itu bu-
kanlah persoalan sederhana, 
tapi mengandung resiko yang 
cukup berat, seperti ancaman 
kematian dan lain sebagainya.

Oleh karena itu hari Pemu-
da kali ini harus dapat dijad-
ikan momentum buat kita un-
tuk lebih mengikatkan, untuk 
lebih mempererat persatuan 
dan kesatuan diantara seluruh 
lapisan masyarakat, baik suku 
dan agama.

Hal ini sesuai dengan firman 
Alloh dalam Al-Qur’an yang 
artinya’’ Dan berpeganglah 
kamu semuanya kepada tali 
(agama) Allah, dan jangan-
lah kamu bercerai-berai, dan 
ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika dahulu 
(masa Jahil iyah) bermu-
suh-musuhan, maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu 
menjadilah kamu karena 
nikmat Allah orang-orang  
yang bersaudara. (QS Ali 
Imran:103)

Bila kita mendengar ber-
ita atau ajakan  yang isinya 
dapat memecah belah per-
satuan kita, maka itu harus 
waspada atau kita tabayun 
jangan lansung percaya. 
Perpecahan sangat did-
ambakan oleh orang atau 
kelompok yang menging-
inkan Indonesia hancur.

Mudah-mudahan Allhoh 
jadikan negara kita negara 
yang baldatun toyyibatun wa 
robbun ghoffur. Masyarakat-
nya hidup sejahtera.*** 

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Kasus Menurun, Fasilitas Isolasi Ditiadakan

Pemkot Tangerang Jalani Penilaian Mandiri Sistem Merit 

Sekda Dampingi Kunjungan BPIP ke Kampung Pancasila

Angka penyebaran virus Corona di Kota Tan-
gerang berangsur turun. Seiring penurunan yang 
cukup signifikan, Pemerintah Kota Tangerang 
tidak lagi memanfaatkan tambahan fasilitas iso-
lasi mandiri.

"Hotel Kyriad dan juga RPS tidak lagi untuk 
merawat masyarakat positif Covid-19 yang OTG," 
terang Asisten Administrasi Umum Pemkot Tan-
gerang Kiki Wibhawa.

Kiki menjabarkan, saat ini Pemerintah Kota 
Tangerang akan memanfaatkan sejumlah Pusk-
esmas yang sebelumnya telah dipergunakan 
sebagai fasilitas isolasi mandiri bagi pasien 
Covid-19 dengan status tanpa gejala.

"Kita pergunakan Puskesmas Panbar, Juru-

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang be-
rupaya melaksanakan Sistem Merit dalam mana-
jemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sejalan 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN. Pemkot Tangerang menjalani 
Penilaian Mandiri Sistem Merit Tahun 2020, yang 
dinilai oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
Penilaian tersebut dibuka langsung oleh Wakil 
Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, bersama 
sejumlah pejabat Pemkot Tangerang.

Pada awal tahun 2020, Pemkot Tangerang 
meraih penghargaan sebagai Instansi Yang Tel-
ah Menerapkan Sistem Merit Kategori Baik dari 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 
(BPIP) mengunjungi Kampung Teras Pancas-
ila di Kelurahan Karang Tengah. Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kota Tangerang Herman 
Suwarman turut mendampingi  rombongan 
BPIP tersebut.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP) Prof Haryono bangga dan 
memberikan apresiasinya kepada Kampung 
Pancasila di Kota Tangerang.

"Di kampung ini Pancasila bukan hanya di-
hafal atau hanya sebagai wacana, disini lebih 
dari itu Pancasila sudah menjadi bagian hidup 
berprilaku antar warga," sebut Haryono.

Haryono juga berharap bahwa kampung 

WAKIL WALI KOTA :  
SIAGA MUSIM HUJAN

mudi Baru dan Puskesmas Gembor. Karena 
kasusnya turun jadi Puskesmas yang ada 
dirasa cukup untuk fasilitas isolasi," ungkap 
Kiki. (Abdul)

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan 
nilai 288,5. Hal ini, jelas Wakil Wali Kota, menjadi 
motivasi untuk memberikan upaya maksimal 
dalam penilaian Sistem Merit kali ini. (Panji)

pancasila bisa menjadi salah satu laboratorium 
sosial untuk perguruan tinggi atau akademisi di 
Kota Tangerang. (Abdul)


