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Sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional, Pemerin-
tah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemen-
kop UMKM) memberikan subsidi Bantuan Langsung Tunai 
(BLT)  untuk pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam 
program Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM). BLT BPUM 
tahap II saat ini menyasar 3 juta pelaku usaha kecil.

Dalam upaya mendukung 
program tersebut, Pemkot Tan-
gerang melalui Dinas Perindus-
trian Perdagangan Koperasi 
dan UKM (Disperindagkopukm) 
memfasilitasi pengajuan mandi-
ri pelaku UKM melalui aplikasi 
Tangerang LIVE pada menu Sa-
bakota.

 Sebanyak 61.298 pelaku UMK 
di Kota Tangerang pada peri-
ode I telah disetujui  Kemenkop 
UKM sebagai calon penerima 
BPUM. Pendistribusian bantuan 
langsung dilakukan oleh BRI 
sebagai bank penyalur.  “Untuk 
periode ke 2 sedang dalam pros-
es pendaftaran yang dilakukan 

secara online,”ujar Wali Kota Tan-
gerang Arief R. Wismansyah.

 Kepala Disperindagkopukm Kota 
Tangerang Teddy Bayu Putra menu-
turkan, kewenangan dinas sampai 
sebatas mengusulkan. Selebihnya 
untuk verifikasi data hingga pene-
tapan SK ada pada Kemenkopukm. 
Pihaknya juga mengimbau agar 
jangan ada orang yang melakukan 
modus penipuan lewat program ini 
karena bisa dijerat hukum. “Kami 
minta agar masyarakat yang menga-
jukan bantuan bisa memperhatikan 
dengan benar. Disclaimer atau per-
nyataan sebelum menyetujui untuk 
mendaftar sehingga memahami 
konsekuensinya ,” tandasnya.  (Fajrin)
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CIPTAKAN 
PLATFORM 
PEMINJAMAN 
BUKU ONLINE 

"Beberapa hal disebabkan 
oleh keinginan membaca dan 
kemampuan membeli rendah. 
Kemudian, kami mulai kembali 
memperhatikan buku yang ter-
simpan di rak cukup banyak, tidak 
hanya milik sendiri, beberapa 
teman yang memiliki buku juga 

Muhamad Bayu Prakoso 
bersama Fauzan Haqi Lukita, 
warga Kecamatan Ciledug, 
menciptakan platform pemin-
jaman buku secara online 
yang bernama boboo_kit.  
Platform diciptakan karena 
resah atas rendahnya angka 
literasi Indonesia dibanding-
kan negara ASEAN lainnya. 

Diciptakan oleh 2 warga Kota Tangerang 

Alamat : 

memiliki keresahan yang 
sama, " ungkap Bayu.

Situasi pandemi Covid-19 
menuntut setiap orang un-
tuk lebih banyak berada di 
rumah. Hal itu mengarahkan 
kepada suasana syahdu ber-
sama bacaan. "Sehingga ada 
dua sisi penting yaitu, adanya 
peminat buku yang tidak 
memiliki buku dan ada pemi-
lik buku yang sudah tidak 
membaca buku. Karena itu 
bobookit hadir untuk men-
jembatani dua sisi tersebut," 
kata dia. Platform boboo_kit 
diluncurkan pada 17 Juni 
2020 dengan koleksi awal 
berjumlah 45 buku. (Adit)

Disewakan ke Berbagai Kota di Indonesia

Sewa Buku dari Nol Rupiah 

Pendaftaran Online 
Tangerang Award Dibuka

Seputar boboo_kit

Terima Ribuan Aspirasi 
Bantuan UMKM 

Harga sewa buku di platform 
boboo_kit menerapkan prinsip 
pay as you wish. Penyewa dapat 
membayar mulai dari dari 0 rupiah 
hingga berapapun yang diinginkan. 
"Tapi ada buku yang  harus di bayar 
lebih dari 0 Rupiah dengan tujuan 
donasi sosial," ujar Bayu.

Bayu yang merupakan maha-
siswa UGM ini mengatakan, platform 
penyedia sewa buku sudah banyak 
di Indonesia. Namun boboo_kit 
hadir sebagai platform non-profit 
dan bekerja sama dengan platform 
lainnya dalam mendukung kegiatan 
sosial. Uang yang dibayarkan akan 
kembali kepada masyarakat bukan 
pada pengurus.  "Kami berharap 

Platform peminjaman buku online yang dicip-
takan Bayu dan Fauzan mendapatkan sambutan baik 
dari masyarakat. Selain Jabodetabek, kini penyewa 
juga hadir dari berbagai kota besar di Indonesia. 
"Sampai saat ini sudah ada 411 koleksi buku terdata 
dan sekitar 50 buku telah dan sedang disewakan, 
tersebar di Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta, 
Jawa Tengah dan Sumatera Barat," terang Bayu.

Pemerintah Kota Tan-
gerang membuka pendaft-
aran untuk Tangerang 
Award 2021 hingga 30 No-
vember. Formulir pendaft-
aran  dapat  d ipero leh 
melalui link https://linktr.ee/
TangerangAward. Ajang ini 
diinisiasi oleh @tangerang-
kota untuk mengapresiasi 
tokoh yang berkontribusi 
positif  dengan dampak 
nyata bagi masyarakat Kota 
Tangerang. “Ada 3 kate-
gori. Ketua RT/RW Inspiratif, 
Muda Inspiratif, dan Tokoh 
Inspiratif,” kata Ian Chavidz, 
Kepala UPT Tangerang LIVE 
Room (TLR).

Selain mengisi formulir 
pendaftaran, peserta atau 
yang mengusulkan harus 
mengunggah foto atau vid-
eo ke Instagram. Dilengkapi 
caption alasan sosok terse-

Tangerang LIVE Room 
(TLR) menerima sekitar 3.000  
pengaduan dan aspirasi setiap 
hari yang terkait dengan ban-
tuan UMKM. Jumlah tersebut 
sejak dibuka pendaftaran di 
aplikasi Sabakota. Kepala UPT 
TLR Ian Chavidz mengatakan, 
pengaduan dan aspirasi yang 
masuk dari berbagai kanal 
yang tersedia meliputi media 
sosial dan Laksa di aplikasi 
Tangerang LIVE. "Laporan 
yang masuk mayoritas terkait 
proses pendaftaran bantuan 
di aplikasi," ujar dia.

Selanjutnya tim TLR akan 
menjawab pertanyaan dan 
aspirasi yang masuk. Untuk 
pertanyaan yang spesifik akan 
diteruskan ke Dinas terkait. Pi-
haknya mengajak masyarakat 
menyampaikan pertanyaan 
dan aspirasi terkait bantuan 
UMKM ke Tangerang LIVE 

dapat memiliki basecamp yang dapat dikunjungi oleh siapa 
saja untuk melihat dan mengumpulkan buku yang dihibahkan, 
seperti kafe dal lokasi pengelolaan website," ujarnya.(Adit)

but pantas mendapat penghargaan dan menandai 
akun @tangerangkota dan @tangerangawards. 
Keterangan dan informasi lengkap mengenai peng-
hargaan ini juga dapat dilihat pada akun Instagram  
tersebut. (Panji) 

Room. Sebab pendaftaran UMKM dapat dilaku-
kan secara mandiri melalui aplikasi. "Tim TLR 
siap membantu masyarakat baik terkait UMKM 
dan pelayanan umum lainnya," kata dia.(Adit)

Buku-buku koleksi boboo_kit memiliki beragam 
genre mulai dari fiksi kriminal,  sains fiksi, biografi, 
pengembangan diri, self-help, filsafat dan lainnya. 
Penyewa dapat melakukan peminjaman maksimal 
hingga 30 hari serta dapat diperbarui. "Pengiriman 
buku untuk luar kota sama seperti dalam kota yakni 
via kurir," ucapnya. Mereka memasarkannya hanya 
melalui media sosial dan dari mulut ke mulut. (Adit)

Griya Kencana 2, Blok R no.36 RT001/
RW014, Sudimara Barat, Ciledug, Kota 
Tangerang (Adit)

@boboo_kit

082325730446
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Warga RW 01 Kelurahan Karang Tengah saat ini  berupaya menjadikan wilayahnya 
sebagai Kampung Proklim dengan nama Kampung Teduh. 

Karang Taruna 
Cibodas 

Bentuk Rumah 
Kreatif

Ada Taman 
Refleksi 

di Uwung Jaya

Warga Larangan 
Semangat Donor Darah

Tanah Tinggi Siapkan 
Kampung Tematik 

di Setiap RW

Isi Liburan 
dengan 

Gotong Royong

“Prosesnya baru mencapai sekitar 30 pers-
en, karena terkendala pandemi Covid-19. Tapi 
kami masih bersemangat," kata Ade Wahyudi, 
Ketua RW 01 yang juga penggerak program 
Kampung Proklim.Program ini bertujuan mem-
bangun keswadayaan masyarakat di berbagai 
ketahanan pangan, kesehatan, dan pember-
dayaan ekomomi, dengan pengembangan 
UMKM. Melalui ini diharapkan terbangun 
kepedulian sosial warga dalam menghadapi 
persoalan. “Dengan terbentuknya KSM, di-
harapkan warga bisa saling membantu den-

Untuk mendorong wadah 
kreatif pemuda, Karang Taruna 
Kecamatan Cibodas membentuk 
Rumah Kreatif. Fasilitas tersebut 
berlokasi di jalan Mualim Kiasna-
wi, RT01 RW17 Kelurahan Uwung 
Jaya, Kecamatan Cibodas.

Ketua Karang Taruna Ke-
camatan Cibodas Tb. Jamhari 
menjelaskan, Rumah Kreatif ini 
dibentuk dengan tujuan untuk 
membentuk karakter pemuda 
Cibodas agar berdaya saing. Di 
dalam Rumah Kreatif ini nantinya 

akan diadakan berbagai 
pelatihan. Kegiatannya 
juga akan ada budidaya 
ikan, ketahanan pangan, 
mural dan apotek hidup. 
(Fajrin)

Sebagai langkah mewujudkan kota 
yang Layak Huni, warga Kelurahan 

Uwung Jaya Kecamatan Cibodas 
membangun Taman Refleksi. 
Taman di  Jalan Jayakatwang 18 
RT02 RW14  ini dibangun secara 
swadaya oleh warga. 

Ketua RW14 Ahmad Khar-
om mengatakan, warga awal-
nya giat senam bersama saat 
mencetuskan tempat refleksi. 

Lalu warga berinisiatif untuk 
membuat taman yang memodifi-

kasi alat refleksi sederhana. "Kami 
memanfaatkan batu-batu untuk pi-

jakan kaki agar terasa seperti di tempat 
refleksi dan tidak mengeluarkan uang 
pastinya," katanya.

Setiap pagi, warga sambil berjemur dan 
berkumpul, melakukan refleksi di taman 
tersebut. Taman Refleksi juga dilengkapi 
dengan tumbuhan ketahanan pangan 
seperti kangkung,tomat lalu budidaya ikan 
nila. (Fajrin)

PMI Kecamatan Larangan mengajak war-
ga untuk mendonorkan darah untuk mem-
bantu menambah ketersediaan stok darah 
di PMI Kota Tangerang. Kegiatan itu berhasil 
menjaring puluhan pendonor dari berbagai 
elemen masyarakat di kecamatan paling 
timur Kota Tangerang tersebut. "Antusias 
warga sangat tinggi untuk mendonorkan 
darah. Tapi untuk datang ke Markas PMI 
Kota Tangerang tentu agak merepotkan 
karena lokasinya jauh dari sini. Sehingga 
mereka kerap memanfaatkan kegiatan 
yang dilaksanakan PMI Kecamatan 
Larangan ini," kata Marwan ,Ketua  PMI 
Kecamatan Larangan.

Acara donor darah juga dihadiri  Ketua 
PMI Kota Tangerang Oman Jumansyah dan 
berhasil mendapatkan tambahan 64 kan-

Setelah berhasil membangun 
Kampung Tematik KPK , warga 
Kelurahan Tanah Tinggi kini sedang 
membangun Kampung Rumah Kita 
di RW09. Bertambahnya  lokasi 
Kampung Tematik itu dikatakan Hadi 
Ismanto memang menjadi bagian 
dari cita - citanya dalam penataan 
lingkungan dan juga upaya mem-
bangkitkan perekonomian wargan-
ya. "Cita - cita saya Setiap RW yang 
berjumlah 16 RW itu,  akan memiliki 
Kampung Tematik masing - mas-
ing," katanya.

Lurah yang juga akrab dipang-
gil Bang Boy itu merasa yakin pada 
cita - citanya itu, karena antusias dan 
semangat warganya sangat tinggi. 

Untuk membangun dan juga adanya 
penggerak Kampung Tematik. Selain 
dari warga dan kelurahan,  dukun-
gan juga datang produsen cat yang 
menambah semangat warga. (Andry)

Warga Kelurahan Cipete mengisi 
liburan panjang dengan bergot-

ongroyong memperbaiki jalan 
lingkungan yang rusak. Sejak 
pagi hingga malam hari war-
ga RW03 memperbaiki jalan 
umum dan drainase yang jeb-
ol agar tidak menimbulkan 
korban. "Dengan inisiatif ber-
sama , warga melaksanakan 

memperbaiki jalan yang rusak," 
kata Solihin, Lurah Cipete yang 

juga ikut pada kegiatan itu. Selain 
untuk keamanan , usaha bersama itu 

juga adalah upaya untuk merawat hasil 
pembangunan yang sudah ada.

Ketua RW03 Najih mengatakan, gotong 
royong itu dilakukan warganya yang tetap 
berada di kampung selama liburan pan-
jang. "Kebetulan warga lagi kumpul karena 
banyak yang tidak bepergian makanya kami 
lakukan ini," katanya. (Andry)

tong darah. Selain kegiatan donor 
darah, PMI Kecamatan Larangan 
juga  rutin melaksanakan penyem-
protan disinfektan untuk memutus 
mata rantai penularan Covid -19. 
(Andry)

KAMPUNG TEDUH SIAP JADI PROKLIM

gan cepat sebelum  bantuan dari yang 
lain datang ke lokasi," kata Suli Rosadi, 
Kepala Dinas Sosial.

Proses pembentukannya mengikut-
sertakan beberapa Dinas untuk mem-
berikan pelatihan, sebelum diluncurkan 
pada bulan Desember 2020. KSM  tahap 
awal dibentuk di Kampung-Kampung 
Tematik yang telah ada karena warganya 
telah siap dan guyub. (Andry)
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Ieko Damayanti, atau yang dikenal sebagai Ratu Eceng, menerima penghargaan dari  
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil 
Menengah. 

RATU ECENG RAIH PENGHARGAAN

Kerja Bakti 
Normalisasi 

Drainase

Libur Panjang, 
Tim Batuceper 

Tetap 
Laksanakan OAB

Koordinasi Bersama Lancarkan 
Salurkan Bantuan

KWT Cempaka 
Asri Terbaik 

di Pinang

Perbanyak 
Lubang Biopori

Penghargaan itu diterimanya dalam acara 
BRIncubator yang digelar di Jakarta. Ieko ma-
suk dalam 10 besar karena keberhasilannya 
memanfaatkan tumbuhan eceng gondok 
menjadi barang berguna.

Melalui prestasinya itu, Ieko kemudian 
mendapat pelatihan dari penyelenggara 
selama 5 hari sebagai upaya menembus 
pasar internasional yang akan segera 
didapatkannya. "Produk saya dari eceng 
gondok ini  oleh coach BRIncubator dinilai 
bagus dan mempunyai pangsa pasar besar. 
Bahkan akan ada permintaan pasar satu juta 

Menghadapi musim peng-
hujan, warga di RW03 Kelurahan 
Gerendeng melakukan kerja 
bakti dengan fokus pembersi-
han drainase. Ketua RW03 Iman 
mengatakan drainase  sebelum-

nya tidak berfungsi dengan baik 
karena tersumbat sampah yang 
mengendap. "Oleh karena itu kita 
bersihkan dengan mengangkat 
lumpur dan sampah yang ada 
agar tidak lagi menghambat ali-
ran air, " ucapnya.

Kegiatan tersebut  pun 
mendapat respon baik dari warga 
sekitar. Mulai unsur pemuda hing-

ga pengurus RT dan RW 
turut berpartisipasi melaku-
kan kerja bakti. “Selain un-
tuk meminimalisir terjad-
inya genangan, kerja bakti 
dilakukan sebagai bentuk 
kepedulian warga terhadap 
kelestarian lingkungan,” 
pungkasnya. (Fajrin)

Meskipun libur panjang dilakukan pekan 
lalu, Tim Kecamatan Batuceper tetap 

melaksanakan Operasi Aman Bersama 
(OAB) untuk mencegah penularan 

Covid-19. Kegiatan yang dilakukan 
secara gabungan dengan melibat-
kan anggota Binamas dan Babinsa 
itu mengajak dan mengimbau 
warga tetap mematuhi protokol 
kesehatan. "Kami ingatkan warga 
agar mematuhi protokol kesehatan 

karena pandemi Covid-19 belum 
berakhir," kata Acep Suhardiman, 

Sekretaris Kecamatan Batuceper.
Lokasi - lokasi yang menjadi pusat 

keramaian , seperti warung makan atau 
kopi menjadi perhatian anggota tim. "Operasi 
ini dilakukan juga pada malam hari ," ujarnya.

Selain itu kata Acep, koordinasi dengan 
setiap kelurahan juga terus dilakukan tumbuh 
kesadaran dari warga. Petugas kecamatan juga 
mendorong kegiatan warga dalam program 
Ketahanan Pangan dengan penanaman sayu-
ran yang dilaksanakan di seluruh kelurahan. 
(Andry)

Seluruh program yang ditujukan untuk 
masyarakat dipersiapkan secara teliti oleh 
Seksi Kemasyarakatan Kelurahan Sumur 
Pacing bersama petugas dari PSM. Terutama  
saat menyalurkan bantuan langsung untuk 
warga terdampak Covid-19. Kasi Kemas 
Kelurahan Sumur Pacing Erfan Hidayat me-
ngungkapkan, persiapan yang dilakukan 
diantaranya menyesuaikan data Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) agar  penyalu-
rannya lancar dan tepat sasaran. "Kami 
diskusikan dulu data yang diterima dan 
juga menentukan lokasi penyalurannya 
yang strategis ," kata Erfan.

Evaluasi pada penyaluran BLT sebel-
umnya juga dilakukan sebagai upaya pen-
ingkatan proses penyaluran saat pandemi 
ini. "Ada pembahasan memgenai proaes 
penyaluran,  karena saat ini masih masa 
pandemi Covid-19. (Andry)

KWT Cempaka Asri di RW06 Kelurahan 
Pinang mewakili Kecamatan Pinang dalam 
penilaian Kampung Ketahanan Pangan 
(Ketapang) Kota Tangerang. Berbagai 
persiapan terus dilakukan oleh penggiat 
KWT dan juga staf Kelurahan Pinang untuk 
melengkapi kekurangan yang ada. "Kalau 
aktivitas KWT dengan penanaman sayuran 
sudah lama berlangsung, hanya saja ad-
ministrasi yang perlu ada perbaikan," kata 
Nahrawi, Sekretaris Kelurahan Pinang.

Ketua RW06 Hj Ida mengaku senang 
dengan hasil penilaian tim juri yang  san-
gat berpengaruh baik pada semangat 
penggiat KWT Cempaka Asri. "Hasil 
penilaian  ini  akan kami lanjutkan di 
tingkat Kota Tangerang agar hasil 
penilaiannya nanti juga baik. KWT ini 
memang sudah ada sejak lama dan akan 

terus kami lanjutkan," katanya.
Selain KWT Cempaka Asri yang meraih 

terbaik pertama, KWT Jahe di Kelurahan 
Nerogtog dan KWT Anggrek di Kelurahan 
Sudimara Pinang juga meraih terbaik ke dua 
dan ke tiga. (Andry)

Berbagai upaya dilakukan dalam 
mencegah terjadinya genangan. 

Seperti yang dilakukan warga RW12 
Kelurahan Gerendeng dengan 
melakukan pembuatan lubang bio-
pori. Ketua RW12 Surna menjelas-
kan, pembuatan lubang biopori 
dilakukan secara swadaya oleh war-
ga dengan dengan memanfaatkan 

kaleng bekas cat. “Lubang biopori  
difungsikan agar dapat meresap air 

dengan maksimal,” katanya.  
Berbagai kegiatan pun dilakukan 

untuk menciptakan lingkungan yang bebas 
dari genangan  seperti normalisasi salu-
ran air. “Semoga dengan adanya lubang 
biopori ini dapat mencegah terjadinya 
genangan yang kerap terjadi saat musim 
hujan,” ucapnya. (Fajrin)

 

unit dari Eropa untuk jenis keranjang," tutur 
Ieko. Melalui bantuan dari BRIncubator, 
produk Ieko juga akan dipasarkan di pusat 
perbelanjaan.

Camat Pinang Kaonang berharap, ke-
berhasilan Ratu Eceng ini bisa menginspi-
rasi UMKM lainnya di Kecamatan Pinang. 
UMKM bukan hanya sekedar mengejar 
profit finansial, namun sesungguhnya harus 
punya nilai kearifan lokal. "Eceng gondok ini 
bahan baku kerajinan yang ramah lingkun-
gan," ungkap Camat Pinang. (Andry)
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Upaya Rojudin dimulai 
dengan membuat pa-
pan peringatan. Namun 
tidak dihiraukan oleh 
masyarakat.  Dilanjutkan 
membuat pagar bambu 
setinggi 1 Meter bertu-
juan menghalangi warga 
yang ingin buang sampah 
ke bantaran Kali Cis-
adane. “Lagi-lagi upaya 
itu tidak diindahkan oleh 
warga, karena tetap saja 
membuang sampah di 
bantaran Kali Cisadane,” 
katanya.
Rojudin mengajak warga 
lainnya untuk membuat 
saung di dekat lokasi 
pembuangan sampah. 
Tujuannya agar siapap-
un yang membuang 

Melestarikan Sepeda Tua

Masih Pramuka Aktif

Ubah Sampah Menjadi Karya Seni

Dari Penghijauan Berbuah Komunitas

Wadah Generasi Muda 
Melestarikan Lingkungan

Kecintaan Ratman 
pada sepeda tua sudah 
dirasakan sejak muda. 
Selain sebagai alat bero-
lahraga, sepeda onthel 
menurutnya memiliki nilai 
seni dan sejarah yang ha-
rus dilestarikan. “Saat ini 
punya sekitar 20 sepeda 
onthel. Beberapa impor 
dari Jepang, India, dan 
Eropa,” kata pria yang 
bekerja sebagai distribu-
tor sparepart ini.

M e n u r u t  R a t m a n , 
sepeda tua tersebut ha-
rus dilestarikan karena 
jumlahnya semakin berku-
rang. Harga untuk sepeda 
ini juga semakin mahal 
ketika semakin berusia 
lama. Untuk sebuah sepe-
da onthel dari Belanda 
misalnya, bisa ditawar 

Mempersiapkan generasi muda agar 
tumbuh menjadi pribadi mandiri dan 
tangguh salah satunya melalui kegiatan 
Pramuka. Itulah yang dilakukan Suli Ro-
sadi,  tokoh Pramuka Kota Tangerang 
yang hingga saat ini masih aktif membina 
Pramuka muda. Di samping kesibukannya 
melaksanakan  tugas sebagai Kepala Dinas 
Sosial. "Kalau  Pramukaan saya dari SD hingga 
Perguruan Tinggi bahkan hingga saat ini selalu 
aktif,"katanya.

Diakuinya, dunia itu  membentuknya menjadi mandiri da- lam berb-
agai aktivitas keseharian dan  melatihnya untuk bekerjasama dalam setiap 
kegiatan. "Selama menjadi Pramuka aktif, seluruh anggota mendapat lati-
han kemandirian, aneka keterampilan dan juga kepemimpinan. Sekaligus 
juga dibangun rasa korsa dan peduli dengan lingkungan," paparnya lagi.

Hal itu juga diterapkannya kepada Pramuka muda melalui Pramuka Saka 
Bina Sosial dengan mengikutsertakan dalam kegiatan Kampung Swadaya 
Mandiri yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. (Andry)

Suli Rosadi

Ratman

Aktivis lingkun-
gan Banksasuci 
membuat dan me-
mamerkan karya 
seni instalasi yang 
materialnya ber-
asal dari sampah 
Sungai Cisadane. 
Pameran diada-
kan dalam rangka 
memperingati hari 
Sumpah Pemuda 
serta Bulan Pemu-
da di Kota Tan-
gerang.

Direktur Bank-
sasuci Foundation 
Ade Yunus menga-
takan, sebanyak 45 
karya seni dikerja-
kan selama seki-
tar 2 minggu yang 
dikomandoi oleh 
aktivis Husni Tham-
rin. Dari berbagai 
sampah yang disu-
lap menjadi karya 
seni yang menarik 

adanya sampah patung peraga. “Sampah yang 
disulap menjadi karya seni merupakan sampah 
yang terjaring dalam operasi kebersihan sungai 
Cisadane yang rutin dilakukan oleh aktivis Bank-
sasuci,” kata dia

Masing-masing karya seni instalasi yang dipa-
merkan dirancang memiliki pesan kepada pen-
gunjung. Salah satunya karya seni burung yang 
terbuat dari botol plastik berada di dalam bingkai 
lukisan. “Intinya kita ingin mengajak masyarakat  
untuk turut serta terlibat aktif dengan melakukan 
perubahan perilaku menjaga Sungai Cisadane 
dengan tidak membuang sampah sembarangan 
ke sungai Cisadane,”tutur Ade. (Adit)

Rojudin, Ketua RW01 Kelu-
rahan Panunggangan Barat, 
Kecamatan Cibodas pencetus 
terbentuknya komunitas Pani-
isan. Berawal dari keresahan 
melihat kebiasaan wargan-
ya yang selalu membuang 
sampah di bantaran Cisadane 
sehingga menimbulkan pence-
maran lingkungan.

sampah di lokasi akan 
merasa malu dengan 
keberadaan saung 
yang menjadi pusat 
berkumpulnya war-
ga. “Meskipun dinilai 
tidak berguna karena 
bau dan membaha-
yakan berada dekat  
aliran Kali Cisadane 
tetapi kenyataannya 
cara itu efektif men-
gurangi warga yang 
membuang sampah 
sembarangan. Upa-
ya mencegah buang 
sampah ke sungai ter-
us dilanjutkan dengan 
menanam pohon pro-
duktif  dan tanaman 
hias di sekitar lokasi. 
(Adit)

hingga Rp30 Juta. “Kalau saya memang hobi 
koleksi. Niatnya ingin juga membuat museum 
mini khusus sepeda,” kata pria kelahiran Mei 
1975 ini. (Panji)

AJAK STOP BUANG 
SAMPAH DI CISADANE

terbentuklah Komunitas Paniisan. 
“Remaja turut berperan serta mem-
bangun kembali ruang terbuka hijau, 
bahkan kini semakin asri dan hijau 
serta sudah berdiri saung-saung dan 
taman,” kata dia. (Adit)

Seiring berjalannya waktu semakin banyak 
tanaman yang tumbuh membuat suasana 
menjadi lebih hijau dan sejuk. Akhirnya dib-
uatlah nama Taman Paniisan yang berasal 
dari bahasa sunda “tiis” yang artinya dingin 
atau sejuk.

Taman Paniisan pun menjadi tempat yang 
nyaman untuk warga sekitar. Baik dewasa, 
remaja ataupun anak – anak berinteraksi. Na-
mun pada Juni 2018 Taman Paniisan terkena 
dampak proyek turab dari Pemerintah pusat. 
Kondisi ini memaksa saung – saung di Taman 
Paniisan dipindahkan, begitu juga dengan 
pepohonan atau tanaman yang ada di Taman 
Paniisan.

Perjuangan warga yang telah membangun 
Taman Paniisan pun tidak reda begitu saja. 
Pihaknya kembali menata dan menciptakan 
ruang terbuka hijau dengan mengajak seluruh 
elemen warga termasuk remaja, kemudian 

Komunitas Paniisan yang terbentuk 
memiliki peran dalam mengelola ruang 
terbuka hijau. Dalam strukturnya komuni-
tas diisi oleh mayoritas pemuda-pemudi 
setempat. Rojudin menjelaskan, komunitas 
Paniisan menjadi wadah dan teladan untuk 
generasi muda untuk peduli dan berpar-
tisipasi terhadap kelestarian lingkungan 
hidup. Dalam berbagai kegiatannya 
mengajak warga lainnya memiliki penge-

tahuan tentang pentingnya merawat 
dan menjaga lingkungan.

“Komunitas diisi pemu-
d a  d a r i 

berbagai latar belakang studi, ada ilmu 
komunikasi, pertanian dan lainnya, mereka 
bersama-sama menata dan membangun 
kesadaran warga agar peduli dengan 
masalah kesehatan lalu meningkatkan ke-
bersamaan antar warga dan membangun 
kehidupan sosial masyarakat yang sehat 
dan mandiri,” ujarnya.

Kemudian Komunitas Paniisan juga ber-
peran membantu Pemkot Tangerang dalam 
program pembangunan. “Pemanfaatan 
lahan untuk ruang terbuka hijau, ketahanan 
pangan, dan kedepan disiapkan menjadi 
ecowisata sehingga mendukung pro-
gram layak dikunjungi,” katanya.(Adit)
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Masih hangat momen Hari Sump-
ah Pemuda ke- 92, Ketua DPRD 
Kota Tangerang, Gatot Wibowo 

Badan Pembuat Peraturan Daerah 
(Bapemperda) DPRD Kota Tangerang 
masih membahas Rancangan Peratur-
an Daerah (Raperda) tentang Transpor-
tasi. Bapemperda telah melakukan ek-
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Penghargaan ini terkait ca-
paian kinerja dalam penye-

lenggaraan pemerintah-
an dengan status sangat 
tinggi se-Banten. Ini 
membuktikan kinerja 
Pemerintah Daerah 
Kota Tangerang men-
jadi yang terbaik di 

Provinsi  Banten dan 
patut disyukuri.   
Hal ini disampaikan Wakil 

Ketua DPRD Kota Tangerang, Tengku 
Iwan Syahputra. Penghargaan tersebut, 
kata Tengku, merupakan bentuk kerja 

DPRD Kota Tangerang mengapresiasi Pemkot Tangerang 
yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri). 

DPRD BERSYUKUR SKOR KINERJA 
PEMKOT SANGAT TINGGI

Komisi I Apresiasi Pelaksanaan  Tes CPNS

Komisi II Dukung 
BKPSDM 

Tingkatkan 
Kualitas Guru

Kawal 
Persidangan 

Gugatan Warga 
Benda

Ajak Pemuda 
Punya 

Terobosan

Bapemperda 
Eskpose Raperda 

Tranpsortasi

keras Pemkot Tangerang dalam menjalankan 
roda pemerintahan. Walikota dan DPRD sebagai 
simbol yang telah bersama-sama mewujudkan 
pembangunan di segala sektor. “Kami menga-
presiasi Pemkot Tangerang meraih penghargaan 
kinerja terbaik dengan status Sangat Tinggi 
se-Provinsi Banten. Kita syukuri bersama atas 
prestasi itu,” ungkapnya.

Ia berharap Pemkot Tangerang tetap ber-
komitmen memberikan kontribusi layanan 
terbaik bagi masyarakat. Sejatinya pelayanan 
kepada masyarakat itu memang sudah kewajiban 
sebagai aparatur Pemerintah Daerah. Politisi PKS 
ini berharap, capaian itu terus dipertahankan 
dan lebih ditingkatkan lagi ke depannya dengan 

BPKSDM Kota Tangerang tel-
ah mengumumkan hasil seleksi 
dan kelulusan CPNS Kota Tan-
gerang formasi 2019. Ketua 
Komisi I DPRD Kota Tangerang, 
Junadi mengapresiasi pelak-
sanaan tes Seleksi Kompetensi 
Bidang (SKB) di lingkup Pemkot 
Tangerang. Karena tahapan 

Ketua Komisi II DPRD Kota 
Tangerang, Saeroji mendukung 
program kerja BPKSDM yang 
akan bekerjasama dengan 
Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). 
Kerjasama ini berupa kegiatan 
pelatihan Guru SD dan SMP 
dalam menerapkan metode 
pembelajaran pemanfaatan 
media menggunakan White-
board Animation.

Menurutnya, pandemi 

Sidang perdana warga ter-
dampak proyek Tol JORR II di Keca-
matan Benda, terpaksa ditunda lan-
taran tidak dihadiri pihak Kantor Jasa 
Penilai Publik (KJPP) dan perwakilan 
Kementerian PUPR yang hadir tidak 
membawa surat kuasa.

Wakil Ketua DPRD Kota Tan-
gerang, Turidi Susanto menyayang-
kan sidang perdana yang dijad-
walkan berlangsung di Pengadilan 
Negeri (PN) Tangerang ini harus 
ditunda. Sebab kata Turidi, sidang 
tersebut sudah sangat dinantikan 
warga terdampak proyek Nasional 
pembangunan Tol JORR II di wilayah 

memegang teguh prinsip integritas dalam penyelenggaraan 
pemerintahan.

“Prinsip integritas di instansi pemerintah dinilai penting, 
semakin baiknya integritas birokrasi maka akan memperkuat 
kepercayaan masyarakat dalam pelayanan publik," pungkasnya. 
(Abdul)

rekrutmen CPNS di masa pan-
demi Covid-19 dilaksanakan 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan dan berjalan dengan 
lancar.

Junadi memberikan ucapan 
selamat kepada 355 peserta 
tes CPNS yang telah dinyatakan 
lulus seleksi. Setelah berjuang 

mengikuti tes seleksi beberapa 
tahap saat ini mereka bisa ber-
nafas lega, karena cita-cita men-
jadi abdi negara bisa terlaksana.

“Selamat menjadi bagian 
dari keluarga besar KORPRI. 
Semoga menjadi abdi negara 
yang baik dan mampu bersin-
ergi dengan seluruh lapisan 

pemerintahan, guna melayani 
segala kebutuhan publik khu-
susnya kepentingan rakyat,” 
tuturnya.

Ia juga berpesan kepada 
peserta yang dinyatakan gagal 
untuk tetap semangat mencari 
peluang masa depan yang lebih 
baik. (Abdul)

C o v i d - 1 9 
s a a t  i n i 
sudah se-
h a r u s n y a 

guru dapat 
meningkatkan 

k u a l i - tas diri dengan 
berinovasi menerapkan sistem 
pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui peman-
faatan media pembelajaran.

“Di era pandemi saat ini, sudah seharusnya 
tenaga pengajar dapat mengembangkan diri 
untuk meningkatkan kemampuannya dari 
segi metode penyampaian sistem pengajaran 
dengan mengikuti pelatihan tersebut,” kata 
Saeroji. (Abdul)

mengajak pemuda Kota Tangerang bersatu 
dan bangkit mengatasi pandemi Covid-19. 
Era serba digital saat ini, ia mendorong 
pemuda dapat melakukan terobosan dan 
inovasi. Seperti terobosan yang dilakukan 
pemuda asal Kecamatan Ciledug, Fauzan 
Haqi Lukita dan Muhammad Bayu Prakoso. 
Mereka membangun platform Bobookit yang 
menyediakan peminjaman buku secara on-
line dengan metode pembayaran 'pay as you 
wish' yakni tarif suka-suka atau bayar sesuai 
yang diinginkan. Gatot sangat mengapersiasi 
terobosan dan inovasi mahasiswa Universitas 
Gadjah Mada (UGM) asal Kota Tangerang ini 
yang menggagas platform Bobookit yang 
saat ini sudah tersebar di lima daerah yakni 
D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Jabodetabek dan Sumatera Barat. (Abdul)

spose terkait rencana Raperda tersebut.
"Iya sudah ekspose dan baru dalam 

tahap penyusunan naskah akademik," 
ungkap Edi Suhendi, selaku Ketua 
Bapemperda.

Raperda tentang Transportasi ini 
mengacu pada UU No 22/2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 
dan Permenhub No 15/2019. Menurut-
nya, Raperda ini mengatur tentang 
pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ 
yang harus disesuaikan dengan kebija-
kan pusat dan provinsi.

"Beberapa hal yang menjadi ke-
wenangan kepolisian sekarang, bisa 
juga diatur dengan poin kerjasama 
antar kepala daerah dan Kapolda atau 
Kapolres, misal tentang pengaturan 
LLAJ," ujarnya. Raperda ini akan men-
gatur tentang jaringan lalu lintas dalam 
kota, angkutan perkotaan dan sistem 
integrasi transportasi. (Abdul) 

Kecamatan Benda.
“Saya menyayangkan, padahal proses 

ini sudah ditunggu hampir satu bulan. 
DPRD sangat menantikan sidang ini kaitan 
gugatan warga terdampak penggusuran di 
Kecamatan Benda,” ungkap Turidi.

Ia turut mengawal kasus tersebut bersa-
ma Barisan Perjuangan Rakyat Tangerang 
(Baperan) yang di dalamnya terdiri dari para 
aktivis dan mahasiswa di Kota Tangerang. 
(Abdul)



"Alhamdulillah atas bimbingan dari Provinsi Banten dan 
Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Tangerang memiliki 
standar dalam peningkatan kualitas kerja dan pelayanan 
kepada masyarakat," kata Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah pada pemberian piagam penghargaan yang 
diwakili Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Banten 
Saputro Delly, Senin (2/11).

Wali Kota menyampaikan selamat kepada seluruh OPD 
yang telah bekerja keras sehingga mendapatkan prestasi 
sangat tinggi. "Tentunya jangan berpuas diri, karena pe-
layanan kepada masyarakat itu memang sudah kewajiban 
kita sebagai aparatur pemerintah daerah," jelasnya.

Saputro Delly, selaku Kepala Bagian Otonomi Daerah 
Provinsi banten mengatakan, evaluasi LPPD dilakukan 
Kemendagri untuk menilai kinerja keberhasilan penye-
lenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan 
maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

"Evaluasi dilakukan pada 541 kabupaten kota. Dan Kota 
Tangerang meraih nilai skor 3,5445, meningkat dibanding 
skor tahun sebelumnya 3,3314," kata Delly. (Abdul)
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Hampir setiap hari kita lihat 
berita di televisi ada saja berita 
tentang tertangkapnya penge-
dar narkoba, atau menangkap 
orang-orang yang sedang 
pesta narkoba.

Berita-berita tersebut ten-
tunya sangat memprihatinkan 
kita, karena kita tahu persis 
bahwa narkoba ini sangat 
berbahaya bisa merusak moral 
bangsa dan tentunya merusak 
syaraf penggunanya.

Sudah tidak terhitung ban-
yaknya orang yang mati karena 
narkoba. Tapi semua itu tidak 

WASPADA NARKOBA

membuat takut atau jera mere-
ka yang gemar mengkonsumsi 
narkoba.

Dalam hubungan ini Ra-
sululloh SAW bersabda yang 
artinya; Rasululloh telah mela-
rang semua yang memabukan 
dan melemahkan.

Makanya musuh negara 
untuk menghancurkan bangsa 
tidak perlu negara itu diperan-
gi, tapi cukup kirim narkoba 
sebanyak mungkin, maka mas-
yarakatnya akan lemah.

Padahal dalam hubungan 
ini para petugas kita apakah itu 

Badan Narkotika dan Satnarko-
ba Kepolisian telah berusaha 
sekuat tenaga untuk member-
antas peredaran narkoba.

Namun tampaknya hasilnya 
masih belum memuaskan.

Mengapa demikian, karena 
narkoba masih saja masuk ke 
negara kita ini melalui berb-
agai cara, melalui laut, darat 
dan udara. Juga dari berbagai 
negara.

Rasululloh SAW bersabda 
yang artinya; tiap yang mem-
abukan itu haram dan jika 
diminum banyak memabukan, 
maka sedikitpun haram.

Bahkan Alloh SWT berfir-
man dalam Al-Qur’an yang 
artinya ; ‘ ’Hai orang-orang 
yang beriman, sesungguhnya 
(meminum) khamar, berju-

di, (berkorban untuk) berha-
la, mengundi nasib dengan 
panah, adalah termasuk per-
buatan syaitan. Maka jauhilah 
perbuatan-perbuatan itu agar 
kamu mendapat keberuntun-
gan’’. (QS Al-Ma’idah – 90)

Artinya kalau kita ingin neg-
ara kuat, masyarakatnya tidak 
menjadi pecandu narkoba.

Untuk mewujudkan hara-
pan kita menjadikan negara 
kita bebas dari narkoba, seti-
daknya mempersempit gerak 
langkah pengedar narkoba, 
tentunya semua elemen mas-
yarakat harus ambil bagian, 
mulai dari keluarga, RT dan lain 
sebagainya. Sebab kita sendiri 
aparat kita tentunya cukup 
berat mengatasi narkoba di 
negara kita yang luas ini.

Masalah ini penting un-
tuk kemajuan anak-anak 
kita yang pada dasarnya 
sebagai menjadi genera-
si. Kita tidak ingin estafet 
kepemimpinan digant i 
oleh generasi yang menja-
di pecandu narkoba.

Atau setidaknya kita 
tidak ingin anak-anak kita 
menjadi budak narkoba, 
yang dapat menghancur-
kan masa depannya.

Mudah-mudahan Al-
loh  jadikan anak-anak 
keturunan kita menjadi 
anak-anak yang jauh dari 
narkoba, namun sebalikn-
ya menjadikan anak-anak 
yang sholeh dan shole-
ha,*** 

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Selesai Diperbaiki, Wali Kota Buka Jalan Fly Over Cikokol

Didampingi KPK, Pemkot Bahas Pemanfaatan Aset Angkasa Pura II

Wakil Wali Kota Ajak Warga Disiplin Protokol Kesehatan

Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah 
bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang Decky Priambodo serta Kepala 
Dinas Perhubungan Kota Tangerang Wahyudi 
Iskandar membuka akses Jalan Ramp Fly Over 
Cikokol yang telah selesai diperbaiki, Senin 
(2/11). Akses jalan ini sempat ditutup selama 
pengerjaan perbaikan.

Walikota mengatakan, perbaikan Jalan Ramp 
Fly Over Cikokol yang dikerjakan mulai pertenga-
han September lalu telah selesai diperbaiki dan 
sudah bisa dilalui kendaraan seperti sediakala.

"Sudah kita cek, dan sudah siap digunakan, 
umur betonnya sudah cukup,  langsung kita 
buka kembali jalannya, mudah - mudahan bisa 

Pemerintah Kota Tangerang bersama dengan 
PT. Angkasa Pura II (Persero) melakukan pemba-
hasan bersama terkait pembahasan bersama 
terkait optimalisasi aset lahan milik PT. Angkasa 
Pura II (Persero) di wilayah Kota Tangerang.

Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah 
mengharapkan agar rapat pembahasan bersama 
ini dapat memberikan hasil positif dalam perce-
patan proses pembangunan di wilayah Kota Tan-
gerang. Wali Kota menjabarkan saat ini kondisi 
jalan yang sebagian aset PT. Angkasa Pura II yang 
ada di wilayah Kota Tangerang dalam kondisi 
rusak berat. Akibat dari mobilisasi kendaraan 
bertonase tinggi yang melintas untuk pemban-

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin ber-
pesan kepada warga untuk terus berikhtiar agar 
pandemi Covid-19 segera berakhir. Tentunya 
dengan disiplinkan menerapkan protokol kese-
shatan.

"Kita harus terus berikhtiar dengan tidak lalai 
dalam menerapkan protokol kesehatan. Sebab 
pandemi akan hilang kalau kita disiplin," kata 
Wakil Wali Kota saat menghadiri peringatan 
Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami' 
Nurul Iman, Kecamatan Larangan, Minggu (1/11).

Ia juga menyampaikan di masa pandemi, baik 
ketika bermuamalah dengan sesama atau ketika 
beribadah di masjid, hendaknya memperhatikan 
diri jangan sampai membahayakan orang lain.

STATUS KINERJA 
PEMKOT TANGERANG 

SANGAT TINGGI

menambah kenyamanan," kata Wali Kota.
Jalan yang diperbaiki panjangnya 438 Meter 

dan lebar 8 Meter menghubungkan jalan MH. 
Thamrin ke arah jalan Jendral Sudirman. (Abdul)

gunan proyek strategis nasional. “Kami berharap 
aset - aset itu bisa dihibahkan, agar Pemkot bisa 
lakukan strategi pembangunan untuk memper-
baiki jalan yang rusak,” katanya. (Panji)

"Saling menjaga adalah hal yang paling baik 
di masa pandemi ini, jangan sampai kita mem-
buat ujian kepada orang lain," ucap Wakil Wali 
Kota. Pada kesempatan tersebut, ia juga turut 
membagikan masker kepada warga. (Abdul)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mem-
berikan penghragaan kepada Pemerintah Kota Tan-
gerang yang telah menyelenggarakan pemerintah-
an dengan status Kinerja Sangat Tinggi se-Provinsi 

Banten. Skor yang dihasilkan Pemkot Tangerang 
dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (LPPD) mencapai 3,5445.  


