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SUDAH 99.81 PERSEN WARGA 
REKAM KTP-ELEKTRONIK

Dalam kegiatan yang disiarkan secara langsung melalui kanal 
Youtube dan media sosial Disdukcapil Kota Tangerang, Kadis-
dukcapil menyebutkan jumlah wajib KTP-El sebanyak 1.325.027 
jiwa sementara jumlah yang telah melakukan perekaman KTP-
El sebanyak 1.322.562 jiwa. “Persentase jumlah wajib KTP-El  
yang telah melakukan perekaman sebesar 99.81 persen. Bagi 
masyarakat yang belum merekam diimbau segera mendatangi 

Masyarakat Kota Tangerang yang belum memiliki 
KTP-Elektronik atau masih menggunakan KTP lama diim-
bau untuk melakukan perekaman. Demikian disampaikan 
Kepala Disdukcapil Kota Tangerang Hj Rina Hernaningsih 
dalam kegiatan Dukcapil Menyapa Masyarakat yang ber-
tajuk pendaftaran penduduk, Kamis 5 November 2020.

kantor Disdukcapil atau Kecamatan untuk 
melakukan perekaman, membuat KTP 
elektronik sangat cepat karena blangko 
juga tersedia banyak,” papar dia.  

Perekaman KTP-El dilakukan untuk 
pemula dimulai dari usia 17 tahun yang 
masih belum pernah melakukan per-
ekaman KTP-El. Kemudian penerbitan 
KTP-El juga dilakukan karena perubahan 
data, hilang atau rusak. “Ada banyak pi-
lihan pelayanan yang dapat dipilih oleh 
masyarakat untuk mengurus dokumen 
kependudukannya. Ada online juga pe-
layanan KTP-El sehari jadi di Tangcity Mal, 
“ ujar dia.(Adit)  

KTP Elektronik

Lengkapi Dokumen 
Kartu Keluarga

Kartu Identitas Anak (KIA)  

Waspadai Penipuan 
Lewat WhatsApp

Persyaratan Pener-
bitan KTP-El karena 

Perubahan Data

Persyaratan Perekaman  
• Fotokopi Kartu Keluarga
• Fotokopi Akta Kelahiran/

Ijazah Terakhir
• Berumur 17 tahun, jika 

sudah menikah melam-
pirkan buku nikah.

Daftar Melalui Tangcity Mal
•  Akses www.sobatdukcapil.

tangerangkota.go.id dan 
pilih menu kependudukan

• Datangi Tangcity Mal sesuai 
tanggal yang ditentukan

• Verifikasi berkas dan ambil 
antrian

• Melakukan perekaman
• KTP-El langsung diterima

Daftar di Kantor Kecamatan
• Lengkapi Berkas
• Datangi Kantor Kecamatan
• Verifikasi berkas dan ambil 

antrean
• Melakukan perekaman
• KTP El dapat diambil dalam 

5 hari kerja.(Adit)

• KTP-El Asli
• Kartu Keluarga 

Asli
• Ijazah/Akta Kela-

hiran/dokumen 
lainnya sebagai 
dasar perubahan 
data

• Fotokopi KTP-El 
jika ada

• Fotokopi Kartu 
Keluarga yang 
sesuai data

• Surat kehilangan 
dari kepolisian

• KTP El asli yang 
rusak

• Fotokopi Kartu 
Keluarga yang 
sesuai datanya.
(Adit)

Persyaratan karena 
KTP-El Hilang

Persyaratan karena 
KTP-El rusak

Kepala Disdukcapil Kota Tan-
gerang Hj Rina Hernaningsih men-
gatakan, salah satu jenis dokumen 
pendaftaran penduduk adalah Kartu 
Keluarga (KK). KK merupakan kartu 
identitas keluarga yang memuat 
data tentang susunan, hubungan 
dan jumlah anggota keluarga. KK 
wajib dimiliki oleh setiap keluarga, 
kartu ini berisi data lengkap tentang 
identitas kepala dan anggota keluar-
ganya.(Adit)

Persyaratan Penerbitan Kartu 
Keluarga Baru

• Surat Keterangan Pindah
• Kartu Keluarga Asli
• Buku Nikah/Akta Perkawinan
• Akta Kelahiran/Surat Ket-

erangan Lahir
• Ijazah pendidikan terakhir
• Email dan nomor telepon 

kepala keluarga  
Akses Pelayanan Kartu Keluarga

• www.sobatdukcapil.tan-
gerangkota.go.id

• Akses Website  lalu upload 
berkas persyaratan dan 
mengisi formulir

• Pemrosesan pada hari dan 
jam kerja

• Petugas melakukan verifika-
si dan proses berkas

• Setelah 5 hari kerja pemo-
hon datang ke kantor Dinas 
untuk menukar berkas 
dan mendapatkan Kartu 
Keluarga

• Dokumen dapat di print 
secara mandiri setelah 
mendapatkan email dan 
PIN dari Dukcapil

Akses Pelayanan di Kantor 
Kecamatan

• Pastikan berkas pers-
yaratan lengkap dan 
benar

• Datangi Kantor Keca-
matan untuk menyerahkan 
berkas

• Pemrosesan pada hari dan 
jam kerja

• Dokumen dapat diambil 
setelah 5 hari kerja

• Dokumen dapat di print 
secara mandiri setelah 
mendapatkan email dan 
PIN dari Disdukcapil.

 Kadisdukcapil Hj Rina Hernaningsih 
mengatakan, KIA merupakan identitas 
resmi anak sebagai bukti diri anak yang 
berusia kurang dari 17 tahun dan belum 
menikah yang diterbitkan oleh Disduk-
capil Kota Tangerang. “Sama halnya den-
gan KTP EL dan KK, pelayanan KIA dapat 
diakses melalui web Sobatdukcapil dan 
kantor Kecamatan,” ujar dia.(Adit)

Persyaratan;
• Fotokopi akta kelahiran anak
• Fotokopi KTP-El dan Kartu Kelu-

arga Orangtua
• 2 lembar pas foto 4x6 untuk 

anak diatas 5 tahun

Nama Camat Cipondoh Rizal Ridolloh dicatut orang 
tidak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan 
melalui WhatsApp. Pelaku memasang foto camat pada 
profil dan meminta uang kepada pengurus pondok pe-
santren. “Modusnya menjanjikan bantuan untuk pon-
dok pesantren dan meminta nomor rekening. Tapi 
meminta dikirimi dulu uang ke nomor rekening 
penipunya sebagai biaya administrasi,” kata Rizal.

Sejauh ini menurut Rizal sudah ada 3 orang 
pengurus pondok pesantren yang melakukan 
konfirmasi. Namun belum ada yang terjebak 
dan mengirim ke nomor rekening pelaku. Atas 
peristiwa tersebut Rizal telah melaporkan ke polisi. 
Setelah ditelusuri pelaku berada di Madiun. “Semo-
ga ini bisa menjadi pembelajaran agar kita semakin 
waspada,” katanya. (Panji)
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Program Kampung Proklim menjadi upaya masyarakat untuk mengantisipasi peruba-
han cuaca yang terus terjadi. Untuk itu perlu keterlibatan warga dalam mengupayakan 
berbagai kegiatan di lingkungannya seperti penghijaun, pengolahan limbah dan peny-
impanan air bersih.

Karang Taruna 
Cibodas 

Sosialisasi 
Protokol 

Kesehatan

 Semangat 
Bangun 

Kampung 
Sanset

 Kampung Kopdar 
Bangun Kekompakan

Peserta Pelatihan 
Bisa Buka Lapangan 

Kerja

Sampah 
Bawa Berkah

Hj.Asmiyati, seorang penggiat lingkungan dan 
instruktur Proklim mengatakan, upaya - upaya itu 
perlu dilakukan agar lingkungan yang nyaman, 
bersih serta sehat dapat terjaga hingga dapat 
dirasakan generasi penerus nanti. "Penghijauan 
untuk sedekah oksigen dan penyimpanan air bersih 
sebagai sedekah air penting untuk menjaga kes-
eimbangan alam dan untuk memenuhi kebutuhan 
hidup setiap manusia," paparnya.

Sebab setiap orang membutuhkan 10 batang 

Untuk memutus mata rantai 
penyebaran virus Covid-19, Karang 
Taruna Kecamatan Cibodas gencar 
lakukan roadshow ke tingkat kelu-
rahan. Kegiatan tersebut dilakukan 
2 minggu sekali dengan berkeliling 
di setiap kelurahannya. 

Ketua Karang Taruna Kecamatan 

Cibodas TB. Jamhari menuturkan, 
cara ini dilakukan untuk mengu-
rangi dan mengembalikan Kota 
Tangerang ke Zona Hijau. Dalam 
pelaksanaannya para anggota 
sudah dibekali materi dari Pusk-
esmas Baja. "Alhamdulillah para 
anggota pun sangat antusias 
mengadakan kegiatan ini," tu-

turnya.
Road show sosialisasi 

ini dibantu para ketua RW, 
RT dan Satgas Covid-19. 
Setelah pelaksanaan sosial-
isasi, Satgas mendapat ban-
tuan berupa masker 1 dus, 
tempat cuci tangan, sabun 
cuci tangan dan disinfektan.
(Fajrin)

Kampung Sayur-Sayuran di Bawah Sutet 
(Sanset) di RW 06  Kelurahan Ketapang, 

Kecamatan Cipondoh saat ini terus 
melakukan pembenahan. Ketua RW 
06 Niswan yang juga Pembina Kam-
pung Proklim Sanset menyebut, 
prosesnya baru mencapai sekitar 
40 persen dari rencana keseluru-
han.  “Proses pembuatannya harus 
menyesuaikan dengan situasi pan-
demi saat ini, sehingga agak sedikit 

tertunda dari rencana,”katanya.
Kampung Proklim  itu diharapkan 

akan menjadikan wilayah tersebut 
menjadi lokasi yang layak huni dengan 

penataan lingkungan yang mampu mengan-
tisipasi perubahan iklim. “Kami usahakan dulu 

penghijauan lingkungan, menyiapkan penampungan 
air , pengelolaan sampah rumah tangga dan juga re-
habilitasi jalan lingkungan serta drainase,” paparnya.

Lurah Ketapang Alex Saadon mengapresiasi war-
ganya yang dengan semangat membangun Kampung 
Proklim. “Kami siap mendukung agar segera terwujud 
Kampung Proklim tersebut sehingga bisa diikuti warga 
lainnya,” katanya.(Andry)

Warga Kelurahan Panunggangan Timur 
(Pantim) Kecamatan Pinang saat ini sedang 
giat membangun Kampung Tematik yang 
diberi nama Kampung Kopdar. Lokasinya di 
RT01 RW04 yang berdekatan dengan Kantor 
Kelurahan Pantim.

Lurah Panunggangan Timur Afifudin 
menceritakan nama  Kopdar merupakan 
singkatan Kompak dan Sadar bisa juga 
diartikan Kopi Darat. "Di lokasi ini nan-
tinya bisa multifungsi menjadi tempat 
kegiatan warga  atau sekedar kongkow 
dan bermain," katanya.

Pengerjaannya juga melibatkan unsur 
masyarakat seperti BKM, LPM dan juga 
Karang Taruna Kelurahan dan diharapkan 
segera selesai dan termanfaatkan. Selain 
sebagai lokasi taman, Kampung Kopdar 

Peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan 
program dan pelayanan Kecamatan Pinang  di-
harapkan mampu mengembangkan hasil yang 
didapatnya untuk mengembangkan potensi diri 
dan wilayah. Harapan itu disampaikan Camat 
Pinang Kaonang saat pembukaan pelatihan 
yang berlangsung di aula Kantor Kelurahan 
Pinang. "Dengan memiliki keterampilan, pemu-
da tidak selalu berpikiran mencari pekerjaan tapi 
membuka lapangan kerja," katanya.

Ketua KNPI Kecamatan Pinang Muhamad 
Dicky menilai, kegiatan ini sangat baik untuk 
pengembangan potensi pemuda dan war-
ga. "Sebaiknya, setelah pelatihan ini ada 
program lanjutan sebagai pendampingan 
hingga peserta mandiri," katanya.

Kasi Kemas Kecamatan Pinang  Henry 
Dwi Kirana Putra menyebut, untuk Kecamatan 

Pinang ada 5 jenis pelatihan yaitu Vlog dan 
Film Pendek, Fotografi, Online Shop, Pembibi-

tan Tanaman dan Pembiakan Maggot. "Setiap 
pelatihan diikuti 20 peserta dan dilaksanakan 
dalam 2 gelombang dengan peserta berbeda," 
katanya. (Andry)

Warga di RW 03 Kelurahan Pa-
nunggangan Utara mengubah 

sampah menjadi berkah melalui 
Program Sedakah Sampah. 
Pengurus Sedekah Sampah 
Yoko mengatakan, program ini 
merupakan kegiatan penge-
lolaan sampah secara mandiri 
yang dilakukan oleh warga 
secara gotong royong. "Ada 20 

kader yang aktif setiap minggu 
berkeliling melakukan pengambil 

sampah di rumah-rumah warga 
yang kemudian dikumpulkan di balai 

warga," ucapnya.
Pengelolaan sampah secara mandi-

ri tersebut pun membawa berkah bagi 
lingkungan dengan nilai ekonomis yang 
dihasilkan dari sampah. "Sampah yang ter-
kumpul kemudian dipilah lalu dijual. Hasilnya 
digunakan untuk keperluan lingkungan, 
seperti membeli sound sistem, tenda, kursi 
hingga bantuan sosial,” ujarnya. (Fajrin)    

juga akan dimanfaatkan sebagai 
kegiatan KWT dengan menanam 
berbagai jenis tanaman yang ber-
manfaat untuk warga. (Andry)

KAMPUNG PROKLIM TABUNGAN 
OKSIGEN DAN AIR

pohon setinggi 1 Meter untuk mencukupi 
kebutuhan oksigennya. Sementara penyim-
panan air atau sedekah air bertujuan sebagai 
tabungan air bersih dengan memasukkan 
air kembali ke dalam tanah. Sehingga tidak 
semua air bersih yang bisa dimanfaatkan untuk 
konsumsi mengalir ke laut. "Ketiga hal itulah 
yang diharapkan dapat dilakukan sebagai 
kegiatan yang bisa dilakukan melalui program 
Kampung Proklim yang tahun depan akan 
semakin digiatkan di setiap kelurahan," 
pungkasnya. (Andry)
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Sebanyak 33 penggiat Kampung Tematik di Kota Tangerang mengikuti uji kompetensi 
hortikultura oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dengan materi ujian praktek 
dan tertulis di bidang pertanian.

PENGGIAT KAMPUNG TEMATIK 
IKUT UJI KOMPETENSI

Puskesmas 
Jubar 

Bagikan 
Masker

Pengurus PMI 
Kota Tangerang 

Dilantik

Komunitas Kuy Sedekah 
Gelar Santunan

Dinsos - BNN 
Bersama 

P4GN

Kelurahan 
Belendung 

Bagikan  Bibit 
Sayuran 

Kegiatan yang difasilitasi Dinas Sosial 
(Dinsos) Kota Tangerang itu diharapkan 
mampu meningkatkan kompetensi para 
peserta dalam bidang pertanian diantaranya 
jenis buah-buahan, sayuran hingga tanaman 
hias. “Hari pertama, peserta mengikuti ujian 
praktek di kampung ATM. Kemudian di hari 
kedua ujian tertulis. Setelah itu para peserta 
akan mendapat sertifikasi profesi pertaman-
an dari BNSP tingkat nasional,” kata Penggiat 
Lingkungan dan Konsultan Kampung Tem-
atik Kota Tangerang Bambang Irianto.

Dalam rangka memperingati Hari 
Kesehatan Nasional (KHN) Ke 56 
Puskesmas Jurumudi Baru (Jubar) 
membagikan masker gratis kepada 
masyarakat. Kepala Puskesmas Jubar, 
Dr. Suhendra mengatakan pemba-
gian masker ini merupakan rangkaian 
dari acara KHN yang dibagikan ke-

pada kelurahan, pesantren dan 

masyarakat.
“Dalam kesempatan ini kami 

ingin mengajak warga untuk lebih 
peduli lagi terhadap kesehatan, 
yaitu mengindahkan protokol 
kesehatan dengan memakai 
masker,” ucapnya.

Selain pembagian masker 
gratis dilakukan juga edukasi 
penerapan Mencuci tangan, 
Memakai masker dan Menjaga 
jarak (3M).

“Semoga dengan upaya 
yang terus dilakukan dapat 
menumbuhkan kesadaran 
warga dalam pentingnya 
menjaga kesehatan secara 
bersama, contohnya den-
gan menggunakan masker 
saat beraktivitas terlebih 
saat pandemi,” ujarnya. 
(Fajrin)

Oman Jumansyah resmi memimpin  
PMI Kota Tangerang untuk periode 

2020 - 2025 setelah dilantik Walikota 
Tangerang, Selasa (10/11). Sebagai 
Ketua Organisasi Kemanusian itu, 
Oman menyatakan akan membawa 
PMI Kota Tangerang untuk menjadi 
garda terdepan dalam misi- misi 
kemanusiaan. "Kami akan mening-

katkan koordinasi dengan Pemkot 
Tangerang dengan program-pro-

gram yang akan dibuat," katanya.
Program- program yang akan dia-

gendakan dalam masa kepengurusannya 
ini, kata Oman  akan mempercepat pelayanan 
terhadap masalah-masalah kemanusiaan yang 
dialami masyarakat Kota Tangerang. 

"Setelah ini, kami akan melangsungkan 
rapat kerja untuk mengagendakan program 
kerja," katanya. Dalam masa baktinya 5 tahun 
ke depan, kepengurusan PMI Kota Tangerang 
diisi para profesional di bidang kesehatan dan 
kemanusiaan. (Andry)

Dalam rangka menyambut Maulid Nabi 
Muhammad SAW, Komunitas Kuy Sedekah 
mengadakan santunan anak yatim piatu. Se-
banyak 60 anak diberikan santunan. Kegiatan 
yang berlokasi di Kampung Cacing Kelura-
han Karawaci, Kecamatan Karawaci tersebut 
disambut meriah oleh warga sekitar.

Ketua panitia Andri Irwinda menjelas-
kan, sebenarnya kegiatan santunan ini 
rutin kita lakukan dan berpindah-pindah 
tempatnya. Pada kegiatan ini pun ban-
yak dari komunitas lain yang ikut ber-
partisipasi. "Alhamdulillah kami bisa ikut 
membantu para anak-anak di sini dalam 
meringankan beban mereka" jelasnya.

Selain santunan, mereka melakukan 
hiburan kepada anak-anak di Kampung 
Cacing tersebut yang dilakukan Komunitas 
Biola Tangerang.(Fajrin)

Upaya pencegahan penyalajgunaan narkotika 
dilakukan secara bersama antara BNN Kota Tangerang 
dan Dinas Sosial.

Untuk membahas hal tersebut, Kepala Dinas Sosial 
bertemu guna menyatukan visi dan misi yang akan 
dilakukan melalui Program Pemberantasan Penyalah-
gunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

“Saya sudah bertemu dengan Kepala BNN Kota 
Tangerang yaitu AKBP Iclas Gunawan dan pada 

pertemuan itu , kami membahas tentang 
upaya pencegahan penyalahgunaan nar-

kotika pada masyarakat bersama-sama,” 
kata Suli Rosadi, Kepala Dinas Sosial Kota 
Tangerang.

Kepala Dinas Sosial yang juga 
pernah menjabat Kepala Kantor Kes-
bangpol linmas Kota Tangerang itu me-
negaskan dukungannya dalam upaya 
memcegah penyalahgunaan narkotika.

“Kami siap melibatkan jaringan yang 
ada di Dinas Sosial untuk mengkampa-

nyekan P4GN pada masyarakat,” katanya.
Jaringan kelompok masyarakat yang ada 

di Dinas Sosial diantaranya TKSK dan jajaran PSM 
serta Pramuka.(Andry)

Kelurahan Belendung , Kecamatan Benda mem-
bagikan ratusan bibit berbagai jenis tanaman untuk 
warganya hasil dari pembibitan yang dilakukan KWT 
Kelurahan.

Pembagian  bibit tanaman itu menurut Iwan 
Syarifudin adalah dalam rangka ketahanan pangan 
warga.“Jumlah keseluruhan bibit yang dibagikan 

sekitar 750 bibit dan pembibitan ini dilakukan 
oleh pengiat KWT yang ada di Kelurahan 

Belendung, “ kata Iwan.
Jenis bibit yang dibagikan itu  dika-

takan Iwam diantaranya Cabai, Terong, 
Tomat dan juga Kangkung.

Lebih lanjut pembagian bibit ini 
adalah awal dan untuk memberikan 
semamgat kepada warga untuk 
melakukam sendiri penanaman 
pphon yang dapat dikonsumsi den-
gan memanfaatkan lahan yang ada di 

halaman rumah.
Kegiatan itu juga disambut baik 

Camat Benda, H. Ayi Nuryadin sembari 
mengajak warganya untuk memanfaatkan 

lahan yang ada untuk menanam sayuran , 
khususnya dimasa pandemi ini.(Andry)

Dengan memiliki sertifikat itu kata Bam-
bang, peserta dapat mengembangan dirinya 
di Kampung Tematik. Seperti membantu 
menjual produk-produk atau hasil olahan 
secara nasional dengan pengakuan yang jelas 
dari BNSP.

Kadinsos Suli Rosadi mengatakan, uji kom-
petensi bersama BNSP ini salah satu upaya Pe-
merintah Kota Tangerang agar kampung-kam-
pung tematik yang ada semakin berdaya 
guna. "Kegiatan ini hanya berlangsung di Kota 
Tangerang, biasanya yang ikut uji kompetensi 
ini para petani," pungkasn-
ya. (Andry)
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PENGHIJAUAN DI KAWASAN INDUSTRI 

Ketua RW O3 Cecep Haerudin menjelaskan, 
salah satu upaya warga dalam kampung 
iklim dengan memanfaatkan lahan tidur 
sebagai sarana penghijauan yang hasil 
panennya dikelola kembali oleh warga se-
tempat.  Apalagi  wilayah tersebut berada 

Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Gan-
dasari Kecamatan Jatiuwung menjadi 
salah satu dari 9 RW yang meraih 
Penghargaan Sertifikat Proklim den-
gan kategori Utama Tahun 2020 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Penghijauan menjadi upa-
ya warga setempat dalam beradaptasi 
dengan perubahan iklim.

Kisah Penerima Penghargaan Kampung Iklim

di kawasan industri. Sehingga penghijauan sangat 
dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan udara yang 
segar dengan adanya tanaman. “Selain penghijauan 
di lahan kosong milik swasta yang telah diizinkan 
pemiliknya, warga juga menghijaukan rumahnya 
masing-masing dengan tanaman,” kata dia.
Dalam Kampung Iklim warga juga sudah mulai 
menyadari pentingnya biopori sebagai penyerapan 
air  sehingga membuat secara mandiri. “Lingkun-
gan kami ini lintasan banjir karena dilalui kali Sabi 
,” ujarnya. 
Prestasi sebagai Kampung Iklim menjadi semangat 
warga untuk terus menata sehingga memberikan 
manfaat bagi lingkungan. “Penghijauan dikembang-
kan untuk lokasi ketahanan pangan, hasil panen 
dan bibit akan dikelola dan dibagikan kembali ke 
warga,” katanya.(Adit)

Aktif Lakukan Penyuluhan ke Warga 

Penghijauan di Pemukiman

Dari Kumuh Menjadi Bersih dan Hijau

Dalam mempersiapkan Kampung 
Iklim, pengurus RW 03 aktif melakukan 

penyuluhan kepada warga terkait pent-
ingnya perbaikan lingkungan secara fisik 

dalam menghadapi perubahan iklim. 
“Pengurus RW dan aparatur wilayah 

bukan hanya memberikan penyuluhan 
tetapi langsung memberi contoh, mem-

berikan pelatihan, dan bibit kepada 
masyarakat sebagai perangsang agar 

masyarakat lebih giat dalam menata 
lingkungannya,” ujar dia.

Setelah merasakan manfaat penyuluhan 
dan pelatihan, dengan sendirinya mas-

yarakat menyadari untuk mempraktekkan-
nya di lingkungan masing-masing.   “Mem-

persiapkan Kampung Iklim bukan lama 
atau sebentarnya waktu. Namun seberapa 

giat dan kesungguhan para pengurus dan 
aparatur wilayah memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat. Sebab kampung iklim 
tak sekedar memperbaiki lingkungan 

melainkan juga untuk meningkatkan taraf 
kesehatan warga,” ujar dia.(Adit)

Kampung Iklim adalah lo-
kasi setingkat Rukun Warga 
(RW) yang masyarakatnya telah 
melakukan upaya penyesuaian 
dan penurunan dampak peru-
bahan iklim secara berkesinam-
bungan. RW 04 Kelurahan La-
rangan Selatan, Kecamatan 
Larangan juga meraih peng-
hargaan Kampung Iklim ta-
hun 2020 dari KLHK. Warga di 
sana melaksanakan program 
Kampung Iklim dengan turut 
memanfaatkan lahan tidur yang 
ada di sekitar permukiman yang 
padat penduduk untuk peng-
hijauan.

Warga menanam berbagai 
tanaman produktif serta Tana-
man Obat Keluarga (Toga) se-
hingga hasil panennya diman-

Sebagai kawasan pemukiman yang pernah ditetapkan kumuh 
sedang, masyarakat di RW 04 Kelurahan Larangan Selatan Keca-
matan Larangan mengikuti program penataan lingkungan dari 
Pemkot Tangerang. Mulai dari PHBS, Hatinya PKK sampai Kampung 
Iklim secara konsisten diikuti warga setempat. Hasilnya, lingkungan 
mampu meraih penghargaan baik tingkat Kota maupun Nasional. 
Bahkan RW 04 kerap dikunjungi PKK dari berbagai daerah yang 
melakukan studi banding Hatinya PKK. “Penghargaan kampung 

faatkan kembali untuk kebutuhan 
keluarga. Serta diolah menjadi 
berbagai produk makanan dan 
minuman sehingga meningkat-
kan perekonomian masyarakat. 
“Ada kangkung, tomat, cabai, 
terong, oyong, kenikir, pakcoy, 
sawi, timun, jahe, kunyit hasil 
panen dibagikan dan dikelola 
kembali salah satunya membuat 
minuman jahe instan, minuman 
kunyit asam dan sambal,” ujar 
Muhamad Dahlan, Ketua RW 04.

Selain penghijauan, warga 
juga melakukan kegiatan peman-
faatan limbah dan sampah agar 
menjadi barang yang berguna 
dan bernilai ekonomis. “Sampah 
diubah menjadi pupuk, minyak 
goreng bekas menjadi lilin dan 
lainnya,” ujar dia.(Adit)

iklim dari KLHK membuktikan 
bahwa warga RW 04 konsisten 
menjaga lingkungannya, dari 
PHBS tak berhenti tetapi terus 
berkembang ke program lain-
nya,” kata Dahlan.

Menurutnya, program Kam-
pung Iklim bertujuan membuat 
lingkungan bersih, nyaman, 
hijau dan bebas banjir. Warga 
RW 04 mewujudkannya den-
gan melaksanakan gotong 
royong dan bersinergi dengan 
pemerintah maupun swas-
ta. “Selanjutnya warga akan 
memperluas lahan KWT serta 
menambah jumlah lubang 
biopori di lingkungan yang 
bertujuan meningkatkan resa-
pan air saat hujan. Sudah ada 
15 lubang biopori besar di RW 
kami,” katanya.(Adit)

Jadi Lurah 
Sekaligus Jadi 
Warga

Hidupkan Kembali 
Unis TV

Iwan Bambang Subekti

Luna Safitri SalsabilDua sisi kehidupan dalam keseharian dijalani 
dengan senang hati oleh Iwan Bambang Subekti, 
Lurah Larangan Utara, Kecamatan Larangan. Saat 
lepas dari tugasnya di kantor dan wilayahnya ber-
tugas dan Iwan lebih senang berada di rumah yang 
berlokasi di RT 01 RW 08 Kelurahan Karang Tengah, 
Kecamatan Karang Tengah. Iwan memposisikan 
sebagai warga yang siap melakukan kegiatan ber-
sama warga lainnya untuk menyukseskan program 
lingkungan. "Kalau di rumah, saya jadi warga dan 
berusaha ikut kegiatan  lingkungan termasuk pro-
gram lingkungan yang diprogramkan kelurahan dan 
kecamatan Karang Tengah," paparnya.

Salah satu yang sedang dikerjakan bersama 
tetangganya saat ini adalah melakukan penanaman 
pohon untuk program ketahanan pangan di masa 
pandemi. " Sedang sibuk saja mengerjakan ketah-
anan pangan bersama warga memanfaatkan lahan 
tidur yang ada," katanya lagi.

Dalam kesehariannya, Iwan biasa kumpul bersa-
ma tetangga di pos atau saung warga sambil mem-
bicarakan berbagai hal di lingkungannya. (Andry)

Setelah vakum beberapa bulan, Labo-
ratorium Program Studi Ilmu Komunikasi 
FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (Unis) 
Tangerang berencana menghidupkan 
kembali Unis TV. “Pengurusnya sebagian 
besar sudah lulus kuliah, ditambah pan-
demi sekarang. Jadi produksi konten agak 
terganggu,” kata Luna Safitri Salsabil, Kepala 
Laboratorium Komunikasi.

Menurut Luna, Unis TV juga akan difung-
sikan untuk membuat video pembelajaran 
secara digital. Hal ini dirasa perlu terutama 
untuk mendukung E-Learning. “Kalaupun 
pandemi berakhir, video pembelajaran 
tetap diperlukan untuk mendukung pem-
belajaran tatap muka. Semua dosen akan 
dibantu untuk membuat videonya nanti,” 
kata wanita kelahiran 1994 ini. Unis TV 

sedang melakukan seleksi dan 
pemanggilan kepada mahasiswa 
yang memiliki minat di bidang 
penyiaran. Selain TV, laborato-
rium mereka dilengkapi studio 
fotografi dan radio. (Panji) 
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Anggota Komisi II DPRD 
Kota Tangerang, Saiful Millah men-
dorong pelaku UMKM melakukan 
pemasaran produk melalui jejaring 
internet. Karena kondisi ekonomi di 

DPRD Kota Tangerang tengah 
melakukan pembahasan perubahan 
status Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) Tirta Benteng menjadi peru-
sahaan umum daerah air minum (Pe-
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Pertemuan tersebut membahas 
revitalisasi sarana dan prasarana 
olahraga panjat tebing di Lapangan 
Ahmad Yani, Kota Tangerang.

Tengku Iwan mengatakan, as-
pirasi pengurus FPTI  akan disam-
paikan kepada dinas terkait menge-
nai revitalisasi sarana dan prasarana 
olahraga panjat tebing tersebut.

“Kita (DPRD, red) akan menyam-
paikan aspirasi ini ke dinas terkait. 
Karena sarana dan prasarana itu 
penting dalam upaya peningkatan 
prestasi para atlet,” kata politisi 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tan-
gerang, Tengku Iwan Syahputra menampung aspirasi pengurus 

Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Selasa (10/11).

DPRD TAMPUNG 
ASPIRASI PENGURUS FPTI

Ajak Masyarakat Mengenang Jasa Pahlawan

Pimpin Cabang 
Olahraga  Senam

DPRD Sebut Tenaga 
Medis Pahlawan 

Kemanusiaan

Manfaatkan 
Internet Jualan 

Produk

Bapemperda 
Bahas Perubahan 

Status PDAM

asal PKS.
Selain itu, pengurus cabang FPTI 

meminta difasilitasi tempat latihan 
panjat tebing, dan mengharapkan 
dapat dipindahkan ke lapangan 
tenis yang sudah tidak digunakan. 
Sehingga, penataan dekat gedung 
PMI juga bisa lebih rapi.

"FPTI meminta dewan men-
dorong dinas terkait untuk member-
ikan fasilitas lapangan panjat tebing 
eks lapangan tenis sebelah gedung 
windu karya," tuturnya.pungkasnya. 
(Abdul)

Anggota DPRD Kota Tan-
gerang, Rusdi Alam mengajak 
masyarakat mengenang per-
juangan para pahlawan.

Dengan mengenang jasa 
pahlawan, kata politisi Par-
tai Golkar, masyarakat dapat 
melakukan hal positif untuk 

Pengurus Cabang (Pengcab) Per-
satuan Senam Indonesia (Persani) Kota 
Tangerang resmi dinahkodai pemimpin 
baru. Sumarti resmi terpilih sebagai 
ketua umum Pengcab Persani Kota Tan-
gerang periode 2020-2024.

Sumarti mengatakan, dirinya memi-
liki tekad besar dalam memajukan 
Cabang Senam di Kota Tangerang. Ter-
utama terkait dengan Pekan Olah Raga 
Provinsi (Porprov) V Banten yang akan 
diselenggarakan di Kota Tangerang 
2022 mendatang.

"Terima kasih sudah dipercaya jadi 

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi 
Susanto mengatakan, Hari Pahlawan 10 No-
vember 2020 harus dijadikan momentum 
sejarah perjuangan bangsa. Menurutnya, 
bangsa Indonesia adalah bangsa yang tang-
guh, bangsa yang mampu mengusir penjajah 
dari tanah air.

Tahun ini, kata Politisi Gerindra ini, perin-
gatan Hari Pahlawan pastinya berbeda dari 
sebelumnya. Sebab saat ini terdapat banyak 
pahlawan yang telah berjuang untuk menye-
lamatkan Tanah Air dari pandemi Covid-19.

Ia memaparkan, pahlawan bukan hanya 
berani berperang membela Negara. Namun, 
sumbangsih yang diberikan seseorang untuk 
membantu orang lain juga bisa dianggap 
sebagai pahlawan. Saat ini petugas maupun 

meneruskan perjuangan para 
pahlawan terdahulu.

Di masa pandemi Covid-19, 
masyarakat bahu membahu ber-
juang mencegah penyebaran 
wabah virus corona  dengan 
tetap menerapkan protokol 
kesehatan.

"Ya, semangat itulah yg harus 
kita tumbuhkan untuk sama-sa-
ma mengatasi pendemi," tutur 
Rusdi.

Ia berharap, kedepan dapat 
membangun kembali bangsa 
ini menjadi bangsa yang lebih 
maju khususnya dalam bidang 

perekonomian.
"Dengan membantu peran 

pemerintah dalam menangani 
dan mengatasi pandemi, kita 
dapat berbakti kepada bangsa 
Indonesia dengan penuh rasa 
cinta tanah air," kata anggota 
Komisi IV. (Abdul)

ketua Persani Kota Tangerang, 
Senam ini cabor yang sudah 
berpengaruh di Kota Tangerang. 
Saya berharap di Porprov nanti 
kita juara umum," kata Sumarti 
yang juga Ketua Komisi II DPRD 
Kota Tangerang. Ia mengaku 
termotivasi tatkala diminta untuk 
memimpin Persani Kota Tan-
gerang. (Abdul)

masa pandemi terjadi penurunan daya beli.
Saiful Millah menuturkan, berjualan di 

platform digital tidak serta merta membuat 
pelaku UMKM dengan mudah mendapatkan 
kembali pembelinya. Harus melalui persia-
pan yang matang dan tidak boleh asal-asalan.

Ia mendorong Pemkot Tangerang untuk 
terus melakukan program pendampingan 
UMKM dengan workshop foto produk. Lalu 
dilanjutkan dengan bimbingan pelaku usaha 
yang sudah berpengalaman di pasaran agar 
pelaku UMKM dapat mengoptimalkan peng-
gunaan gawai melalui aplikasi media sosial 
untuk meningkatkan penjualan produknya.

Menurutnya, UMKM menjadi prioritas un-
tuk memastikan roda perekonomian berputar 
kembali. Oleh karena itu penggunaan gawai 
sangat membantu terbentuknya ekosistem 
baru dari bisnis usaha seperti persediaan ba-
han baku, jasa pengemasan, jasa pengiriman 
dan jasa pembayaran. (Abdul)

rumdam). Hal itu dikatakan Ketua Badan 
Pembuat Peraturan Daerah (Bapem Per-
da) DPRD Kota Tangerang, Edi Suhendi.

Edi menuturkan, Sesuai peraturan 
pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ten-
tang Badan Usaha Milik Daerah yang 
mengamanatkan agar BUMD berubah 
menjadi perumda atau perseroan daer-
ah (Perseroda).

“Untuk PDAM Tirta Benteng, Pemkot 
Tangerang memilih menjadi Perusahaan 
Umum Daerah Air Minum Tirta Ben-
teng,” tuturnya.

Anggota DPRD dari Fraksi PKS ini 
menyebut, beberapa hal yang nantinya 
bakal diatur seiring berubahnya status 
perusahaan pelat merah ini adalah, 
perumdam memberikan penguatan ke-
pada PDAM TB, kepala daerah sebagai 
Kuasa Pemilik Modal (KPM).  Perumdam 
ini nantinya lebih fleksibel dalam hal 
permodalan dengan swasta . (Abdul)

relawan medis 
m e r u p a - k a n 
pahlawan yang tengah berjuang 
menyelamatkan bangsa dari pan-
demi covid-19.

“Tidak sedikit dari mereka 
yang rela mengorbankan nya-
wa dan waktu, meninggalkan 
keluarga, bahkan rela bekerja 
tidak kenal lelah dalam balutan 
alat pelindung diri (APD) selama 
berjam-jam lamanya. Mereka mel-
awan pandemi,” tuturnya. (Abdul)



  
Upacara peringatan dilakukan dengan ziarah dan tabur 

bunga oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang di 
TMP Taruna dan jajaran Forkopimda. Wali Kota Tangerang 
Arief Wismansyah yang menjadi pembina upacara menyam-
paikan, upacara ziarah dan  tabur bunga untuk mengenang 
dan menghormati jasa serta perjuangan para pahlawan 
dalam mempertahankan kemerdekaan.

“Apa yang telah dilakukan para pahlawan kiranya kita 
sebagai generasi penerus bangsa dapat dijadikan motivasi 
untuk meneruskan perjuangan mereka,” ungkap Wali Kota.

Meskipun dalam masa pandemi Covid-19, Wali Kota 
berpesan untuk terus kobarkan semangat kepahlawanan, 
jadikan sebagai motor penggerak dalam upaya memutus 
penyebaran covid di Kota Tangerang. “Jadilah pahlawan 
masa kini yang berjuang memutus rantai penularan Covid 
19, dengan terus menerapkan  protokol kesehatan,” ujarnya. 
(Abdul)
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Tiap tanggal 10 November, 
kita bangsa Indonesia selalu 
memperingati hari Pahlawan. 
Ditetapkan 10 November se-
bagai hari Pahlawan diambil 
dari peristiwa pertempuran 
heroik di Surabaya, bangsa In-
donesia yang dikomadoi Bung 
Tomo mempertahankan tanah 
air dari serbuan para penjajah 
yang ingin terus bercokol di 
Indonesia.

Darah dan nyawa menjadi 
tahuhannya, dengan  iringan 
takbir Allohu Akbar akhirnya 
para pahlawan kita dapat 

NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN

mempertahankan tanah air.
Hal ini tentunya tidak mu-

dah diperoleh banyak para 
syuhada Alloh yang gugur 
mempertahankan tanah air 
tercinta. Mereka mau dan 
sanggup berkorban apa saja 
demi negri tercinta yang ber-
nama Indonesia. Tidak mau 
dapat gaji atau honor. Berbeda 
dengan kondiksi sekarang.

Sekarang kita generasi 
penerus, generasi yang mengi-
si kemerdekaan tentunya harus 
menjadi inspirasi dalam mem-
bangun bangsa ini.

K i t a  g e n e r a s i  y a n g 
mendapat amanat dari penda-
hulu kita, agar cita-cita mereka 
terwujud sebagaimana tertu-
ang dalam pembukaan UUD 
45 maupun Pancasila yaitu kes-
ejahteraan bagi seluruh rakyat 
Indonesia. Sekali lagi seluruh, 
bukan kelompok tertentu.

Namun dalam kenyataan-
nya sekarang ini kata cukup 
prihatin, karena, masih ada 
saja orang-orang yang diberi 
amanat untuk membuat agar 
rakyat ini makmur melakukan 
korupsi dan lain sebagainya.

Padahal tiap kegiatan su-
dah perintah alokasikan untuk 
honor atau gaji, tunjangan 
ini dan itu, tapi tetap saja ti-
dak amanah. Jadi nilai luhur 
yang ada dalam hari Pahla-
wan belum dijadikan rujukan 
dalam melaksanakan tugas 
sehari-hari.   

Kalau dilihat dari kacama-

ta agama, mereka atau kita 
ini rasa syukurnya harus dit-
ingkatkan. Kita sudah diberi 
gaji, honor, tunjangan dan 
lain sebagainya masih belum 
puas. Akhirnya melakukan 
perbuatan yang dilarang Alloh 
maupun negara.

Bukankah Rasululloh SAW 
telah menginformasikna ke-
pada kita bahwa ciri-ciri orang 
munafik adalah bila diamanati 
dikhianat.

Para anggota legislatif yang 
diamanati rakyat agar wakil 
rakyat Indonesia harusnya 
bekerja dengan baik, namun 
kalau lihat pemberitaan di 
televisi yang banyak ditangkap 
KPK malah legislatif.

Tentunya tidak semua ang-
gota legislatif itu tidak amanah 
pasti masih ada.

Sesuai dengan arahan Al-
loh SWT kepada kita agar 
nilai-nilai luhur yang ada pada 

hari Pahlawan tidak begitu 
saja berlalu, maka kita ha-
rus benar-benar mengisi 
kemerdekaan ini ikhlas 
karena Alloh, bukankah 
cinta tanah air merupakan 
bagian dari iman.

Kapan kita harus laku-
kan, ya sekarang juga se-
suai denan kemampuan 
masing-masing. Sebab Al-
loh cinta kepada orang 
yang ber juang berba-
ris-baris bagai satu ban-
gunan saling menguatkan.

Akhirnya kita berharap 
dengan momen hari Pahl-
awan ini mudah-mudahan 
bangsa Indonesia kembali 
bangkit dan maju dan men-
jadi bangsa yang kuat serta 
rakyatnya sejahtera, se-
bagai perwujudan cita-cita 
para pahlawan yang telah 
mendahului kita.***

Manajemen Akhlaqul Karimah
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Wali Kota Minta PMI Lebih Responsif

PKK Diharapkan Tingkatkan Peran

Sekda Lantik 133 Pejabat Fungsional

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
melantik  Pengurus dan Dewan Kehormatan PMI 
Kota Tangerang Masa Bhakti 2020-2025 di Hotel 
Allium, Selasa (10/11).

Kepada pengurus PMI yang baru, Wali Kota 
menyampaikan perlunya inovasi dan respon ce-
pat dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan. 
Salah satunya dalam pelayanan donor darah.

"Pemkot Tangerang dengan dukungan DPRD 
siap memfasilitasi. Seperti pelayanan pengam-
bilan darah bisa ditanggung Pemkot. Karena 
kebutuhannnya pasti mendesak dan perlu adan-
ya percepatan penanganan agar lebih banyak 
masyarakat yang bisa diselamatkan," ungkapnya.

Selain itu, konektifitas antara PMI dengan 

Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, bersama 
Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, hadir dan 
membuka acara Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK 
Ke-48 Tingkat Kota Tangerang Tahun 2020 dengan 
mengusung tema Gerakan PKK Untuk Indonesia 
Maju, di Aula Al-Amanah, Gedung Pusat Pemerin-
tahan Kota Tangerang, Selasa (10/11/2020).

Anggota PKK diharapkan meningkatkan peran 
membangun masyarakat, khususnya keluarga, yang 
peduli terhadap kesehatan terlebih di masa pan-
demi. Selain peduli terhadap kesehatan keluarga, 
kader PKK diminta mengajak ibu-ibu lainnya agar 
peduli terhadap pendidikan anak meskipun masih 
dalam situasi pandemi.

Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, menyam-

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman 
Suwarman mengambil sumpah dan melantik 
pejabat fungsional sebanyak 133 pegawai. Pe-
lantikan dilaksanakan secara virtual.

Sekda mengamanatkan agar seluruh pejabat 
yang dilantik mampu mengemban tugas, fungsi 
dan tanggungjawab.

"Dalam mengemban amanah ini bapak dan 
ibu sekalian mudah-mudahan dapat bertang-
gungjawab penuh dengan tugasnya," ujarnya.

Untuk itu, Sekda menegaskan kepada seluruh 
pegawai untuk bekerja cepat dan inovatif dalam 
memberikan pelayanan yang prima kepada 
masyarakat Kota Tangerang.

"Sebagai pelayan kita harus bisa mencip-

WALI KOTA TABUR 
BUNGA DI TMP 

TARUNA

Pemkot Tangerang terlihat dari kerjasama yang 
terjalin saat terjadi keadaan gawat darurat yang 
dilaporkan melalui Call Center 112 atau 119. 
(Abdul)

paikan kader PKK menjadi ujung tombak dalam 
membangun dan memberdayakan masyarakat. 
Untuk itu, PKK diharapkan dapat terus memberi-
kan bimbingannya agar membawa kesejahteraan 
kepada keluarga Kota Tangerang.  (Panji)

takan trobosan dan inovasi yang cepat guna 
membantu masyarakat ditengah Pandemi," 
tutupnya. (Abdul)

Hari Pahlawan 10 November diperingati Pemkot  
Tangerang secara sederhana. Namun, penuh khid-
mat sebagai bentuk penghormatan kepada para 

pejuang bangsa. 


