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Disdukcapil sebagai sektor terkait 
 urusan kependudukan terus berinovasi 
melalui program terbaru Jadian dan 
Udahan yang semakin mempermudah 
pelayanan administrasi kependudukan 
masyarakat.

Pemkot Tangerang Luncurkan Layanan
‘Jadian Udahan’ untuk Nikah Atau Cerai

TANGERANG (IM) - 
Pemerintah Kota (Pemkot) 
Tangerang menjalin ker ja 
sama dengan Kantor Ke-
menterian Agama (Kemenag) 
KotaTangerang meluncurkan 

layanan Jadi Langsung Up-
date Data Pernikahan (Jadian 
Udahan). 

Layanan itu berupa kemu-
dahan pengurusan dokumen 
kependudukan setelah perni-
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Lagi, Seorang Pria Tewas
Terbawa Arus di Kali Cisadane

kahan atau proses perceraian.
Wali Kota Tangerang, 

Arief  Rachadiono Wisman-
syah menuturkan, layanan 
Jadian memudahkan pasangan 
pengantin dalam mendapat-
kan dokumen kependudukan, 
seperti kartu tanda penduduk 
(KTP) dan kartu keluarga 
(KK) setelah proses pernika-
han dilaksanakan. 

Sedangkan layanan Uda-
han memudahkan pasangan 
yang telah melaksanakan pros-
es perceraian di Pengadilan 
Agama Tangerang dalam me-
mutakhirkan dan mendapatkan 
dokumen kependudukan.

Kerja sama itu menjadi 
bentuk kolaborasi antara 
Pemkot Tangerang dan juga 
instansi vertikal untuk kema-
juan Kota Tangerang, khu-

susnya dalam hal administrasi 
pernikahan dan perceraian 
masyarakat.

“Disdukcapil sebagai sek-
tor terkait urusan kependudu-
kan terus berinovasi melalui 
program terbaru Jadian dan 
Udahan yang semakin mem-
permudah pelayanan adminis-
trasi kependudukan masyara-
kat,” kata Arief  di Ruang Rapat 
Wali Kota Tangerang, Pusat 
Pemkot Tangerang, Provinsi 
Banten, Jumat (18/3).

Layanan tersebut diper-
lukan dalam mengelola data 
kependudukan yang tersink-
ronisasi dengan data, baik dari 
Disdukcapil maupun Kemenag 
dan Pengadilan Agama. 

S e l a i n  i t u ,  Pe m k o t 
Tangerang juga meluncur-
kan layanan kartu identitas 

anak bermanfaat (KIAT) 
yang merupakan hasil kerja 
sama antara Disdukcapil Kota 
Tangerang dan sejumlah mitra 
atau gerai ritel yang bergerak 
di sektor makanan, minuman, 
toko buku, perlengkapan bayi, 
bimbingan belajar, hingga ta-
man bermain.

Kepala Disdukcapil Kota 
Tangerang, Rina Hernaningsih 
menuturkan, nantinya KIA 
yang diterbitkan oleh Dis-
dukcapil Kota Tangerang 
dapat digunakan sebagai kartu 
potongan harga atau untuk 
mendapat fasilitas promosi 
sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sedangkan dengan KIAT, 
akan meningkatkan manfaat 
dan nilai tambah dari kepe-
milikan kartu identitas anak 
(KIA),” kata Rina .pp

BERBURU MINYAK GORENG SUBSIDI
Wa r g a  m e m b a w a  m i n y a k 
 goreng kemasan yang  dibelinya 
d i   R a n g k a s b i t u n g ,  L e b a k 
 Banten, Jumat (18/3). Warga di 
 daerah tersebut berburu minyak 
 goreng kemasan dari agen yang 
 masih menyediakan stok minyak 
 goreng subsidi dengan harga 
jual Rp14 ribu per liter.

IDN/ANTARA
TANGERANG (IM) - 

Kali Cisadane kembali menel-
an korban. Kali ini, seorang la-
ki-laki yang diperkirakan beru-
sia 15 tahun ditemukan tewas 
terbawa arus di Kali Cisadane, 
Cibodas, Kota Tangerang, 
pada Kamis (17/3).

Menurut Kabid Logistik 
dan Kedaruratan BPBD Kota 
Tangerang, Ghufron Falfeli, 
peristiwa itu terjadi ketika ko-
rban bersama empat temannya 
berenang di Kali Cisadane 
sekitar pukul 15.00 WIB.

“Jadi kejadiannya sore, jam 
3 an. Tapi tim ke lokasi dan 
baru dapat laporan sekitar jam 
setengah 5 sore,” ujarnya saat 
dihubungi, Jumat (18/3).

Dijelaskan Ghufron, ke-
lima orang tersebut berenang 
saat Kota Tangerang sedang 
dilanda hujan dengan intensi-
tas sedang. “Iya, jadi kemarin 
hujan kan air juga lagi tinggi, 
terus ya akhirnya gak tau itu 
bisa berenang apa gimana, kay-
anya nggak bisa itu. Ya karena 
terbawa arus aja,” ungkapnya.

Setelah beberapa jam 
proses pencarian, akhirnya 
korban dapat ditemukan dalam 
kondisi sudah tak bernyawa 
sekitar pukul 01.30 WIB, Jumat 
(18/3).

Diakui Ghufron, jenazah 
dibawa ke RSUD Tangerang. 
“Sudah, kemarin langsung 
dibawa ke rumah duka, 
RSUDTangerang,” katanya.

Sebagaimana diketa-
hui, dalam sepekan Kota 
Tangerang mendapat laporan 
orang tenggelam yang sebagian 
besar terjadi di Kali Cisadane.

Pada Minggu(13/3), dua 
orang bocah bernama Hazul-
labidin (13) dan Rizky Fadillah 
(12) ditemukan tewas teng-
gelam dan berhasil ditemukan 
di hari yang sama.

Selanjutnya selang sehari, 
pria tanpa identitas dilaporkan 
tenggelam pada Senin (14/3). 
Korban berhasil ditemukan di 
hari ketiga pencarian tepatnya 
pada Rabu (16/3) dengan 
jenazah ditemukan di pintu 
air 10. pp

SERBUAN VAKSINASI COVID-19 
JELANG RAMADHAN DAN LEBARAN

Petugas kesehatan memeriksa warga 
 penyandang tunanetra sebelum  disuntikkan 
vaksin COVID-19 di Ciledug, Tangerang, 
Banten, Jumat (18/3). Vaksinasi yang 
 diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya 
tersebut untuk  memberikan imunitas warga 
menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2022.

IDN/ANTARA

Dapatkan Sertifi kat Tanah, Warga
Desa Babakan Asem Berterima Kasih

TANGERANG (IM) - 
Warga Desa Babakan Asem, 
Te luknaga ,  K abupaten 
Tangerang mengucapkan teri-
ma kasih usai bidang tanah 
mereka mendapatkan sertifi -
kat. Ribuan bidang tanah di 
desa tersebut kini sudah resmi 
mendapatkan sertifikat dari 
Kementerian Agraria Tata 
Ruang/Kepala Badan Perta-
nahan Nasional (ATR/BPN), 
Kamis (17/3).

Hal tersebut membuat 
Kepala Desa, Surta Wijaya 
merasa bangga dan bersyukur 
bahwa rumor mafi a tanah di 
wilayahnya sirna.

Surta mengungkapkan 
bahwa berkat penyampaian 
dari Bupati Tangerang agar 
tanah warga dapat segera di-
daftarkan ke dalam program 
Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL) guna me-
nyelesaikan apabila terjadi 
perselisihan.

“Ternyata ini jawaban am-
puh dari perselisihan di tingkat 
bawah, terima kasih kepada 
pak bupati, orang tua saya yang 
telah membantu mendorong 
desa kami ini lebih baik,” ujar 
Surta usai acara serah terima 
sertifi kat, Kamis (17/3).

Berkat sertifikat tanah 
tersebut, kini masyarakat di 
wilayah Pantura Kabupaten 
Tangerang mendapat kepas-
tian hukum melalui program 
PTSL.

“Ini juga hasil kerja kakan-
wil beserta jajaran, dari siang 
dan malam di sini berhari-hari. 
Karena bukan hanya persoalan 
sertifi kat, tetapi ada Surat C 
Desa yang harus dicocokkan 
antara data dari BPN dengan 
pihak desa,” papar Surta.

Surta pun bersyukur bah-
wa program PTSL ini tidak 
memungut biaya apapun dari 
masyarakat alias gratis.

Menurut Surta, dengan 
hadirnya pengembang PIK2 
mampu memberikan terobo-
san menuju kota mandiri, di 
mana tersedia akses lapangan 
kerja.“Jujur saja persoalan 
tanah di Pantura selesai, kini 
yang mesti kita lakukan men-
dukung investor atau pengem-
bang seperti PIK2 ini, bakal 
banyak menyerap tenaga kerja 
dan banyak lapangan kerja 
yang tersedia, namun semua 
itu SDM-nya harus dibenahi,” 
ungkap Surta.

“Dengan adanya pemban-
gunan PIK2 daerah kita akan 
jadi kota mandiri dan saya mo-
hon ke pak bupati kalau sudah 
maju bisa dijadikan percepatan 
memudahkan diri jadi kota 
modern dan mandiri,” katanya.

Kementerian Agraria Tata 
Ruang/Kepala Badan Perta-
nahan Nasional (ATR/BPN) 
menyerahkan 2.989 sertifi kat 
kepada warga Pantura Ka-
bupaten Tangerang, Kamis 
(17/3). pp

Drainase Tersumbat, Curah Hujan Tinggi,
Sebabkan 16 Titik Banjir di Kota Tangerang

TANGERANG (IM) 
- Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kota 
Tangerang menyatakan, ada 16 
titik banjir akibat drainase yang 
tersumbat dan tingginya curah 
hujan, pada Kamis (17/3).

Kepala BPBD Kota 
Tangerang, Deni Koswara 
mengatakan, tingginya curah 
hujan yang bersamaan di Ka-
bupaten Tangerang, DKI 
Jakarta dan Kota Tangerang, 
menyebabkan debit air di 
Kali Angke, Cantiga serta Sabi 
meningkat.

“Situasi akhir, genangan 
di beberapa titik berangsur 
surut, Kali Sabi masih meluap 
dan masuk ke permukiman 
warga Taman Cibodas Keca-
matan Periuk sehingga masih 
dilakukan penyedotan rumah 
pompa dan pompa portabel. 
Sedangkan Kali Angke mulai 
surut ke Siaga 2,” kata Deni, 
Jumat (18/3). 

Beberapa ruas jalan yang 
biasa dilalui pengendara pun 
terputus. Wilayah yang ter-
genang antara lain, Cipadu 
Jaya, Larangan, Sektor 7 Cile-
dug, Kampung Gaga Laran-

gan, SDN 1 Cipadu Larangan, 
Jalan Melati 1 Ciledug, Tanah 
Seratus Ciledug, Kavling Se-
tiabudi Larangan, Paning-
gilan Ciledug, Gempol Raya, 
Pinang, dan flyover Taman 
Cibodas.

“Kemarin penanganan 
dilakukan hingga dini hari oleh 
ratusan petugas yang tersebar 
di 16 titik tersebut. Alhamdulil-
lah, pagi ini semua sudah ter-
pantau kembali normal, ting-
gal sedikit-sedikit genangan, 
termasuk fl yover Cibodas yang 
sudah bisa kembali dilalui,” 
kata Deni.

Ia menjelaskan, berdasar-
kan data BPBD, ketinggian 
banjir mulai dari 20 sentimeter 
hingga 40 sentimeter. 

Kemudian terjadi banjir 
dengan ketinggian 80 sentime-
ter di Kompleks Duren Villa 
Ciledug dan fl yover Taman Ci-
bodas dengan 100 sentimeter.

Penanganan genangan 
dan banjir di Kota Tangerang 
dilakukan oleh tim gabungan 
dari BPBD Kota Tangerang, 
PUPR, DLH, Disbudparman, 
aparat kewilayahan hingga 
masyarakat. pp

Harga Minyak Goreng di Kab. Tangerang
Rp35 Ribu - Rp60 Ribu Per 2 Liter

TANGERANG (IM) 
- Pasokan minyak goreng 
kemasan di 20 pasar rakyat 
Kabupaten Tangerang mulai 
lancar. Harga dipatok Rp 35 
ribu-Rp 60 ribu per 2 liter.

“Sudah mulai lancar tapi 
belum stabil,” ujar pelaksana 
tugas Direktur Utama Perum-
da Pasar Niaga Kertaraharja 
Kabupaten Tangerang, Ashari 
Asmat, Jumat (18/3).

Ashari mengatakan, para 
agen mulai menyuplai minyak 
goreng ke pedagang pasar yang 
dikelola perusahaan daerah itu 
sejak Rabu, 16 Maret. “Hampir 
seluruh pasar kebagian minyak 
goreng,” ujarnya.

Namun soal harga me-
mang variatif  dan tinggi. “Di 
pasar Mauk, misalnya, minyak 
goreng kemasan dengan merek 
baru Rp 35 ribu per 2 liter dan 
merek terkenal Rp 47 ribu-Rp 
50 ribu per 2 liter.

Di pasar Curug, kata 
Ashari, harga minyak goreng 
berkisar antara Rp 35 ribu-Rp 
50 ribu per 2 liter.

Sementara itu, Dinas Per-
industrian dan perdagangan 
Kabupaten Tangerang me-
mastikan tidak ada operasi 
pasar dalam menyikapi naiknya 
harga minyak goreng. 

“Untuk operasi pasar ti-

dak diadakan karena berisiko 
mengundang kerumunan dan 
ricuh,” ujar Kepala Dinas 
Perindustrian dan Pedagangan 
Kabupaten Tangerang, Ujang 
Sudiartono.

Sebagai gantinya, Disper-
indag Kabupaten Tangerang 
menggandeng komunitas 
makanan dan minuman atau 
Komamintang untuk mendis-
tribusikan minyak goreng ke-
pada para pedagang makanan 
dan minuman tersebut. “Ini 
sudah kita lakukan tiga tahap, 
pertama 3 ton, kedua 4 ton 
dan ketiga 4 ton lebih minyak 
goreng dari Bulog telah didis-
tribusikan,” ujarnya.

Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Kabupaten 
Tangerang juga terus melaku-
kan koordinasi dengan Bulog 
terkait ketersediaan minyak 
goreng di tengah pandemi Co-
vid-19 dan juga ketersediaan 
minyak goreng di tengah sulit 
warga untuk mendapatkan 
minyak goreng.

Selain dengan komunitas 
para pedagang makanan dan 
minuman atau Komamintang 
Dinas Perindustrian dan Perda-
gangan Kabupaten Tangerang 
juga mendistribusikan minyak 
goreng melalui Badan Usaha 
Milik Desa (BumDes). pp

Pagar Pembatas Kali Cantiga Tangerang
dan Permukiman Warga Roboh

TANGERANG (IM) - 
Pagar pembatas antara Kali 
Cantiga dan perumahan Clus-
ter Review Village, RT01/
RW03, Sudimara Selatan, Cile-
dug, Kota Tangerang, roboh 
pada Kamis (17/3) sekitar 
pukul 17.00 WIB.

Kepala Bidang (Kabid) 
Kedaruratan dan Logistik 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kota 
Tangerang, Ghufron Falveli 
mengatakan, pagar pembatas 
kali itu menempel dengan 
jalan di perumahan. Sehing-
ga, setelah pagar pembatas 
itu roboh, jalan perumahan 
sepanjang 3 hingga 4 meter 
mengalami kerusakan.

“Pembatas kali di aliran 
Kali Cantiga tergerus air se-
hingga pagar pembatasnya 
roboh, sebagian jalan warga 
terdampak sekitar 3-4 meter,” 
ujar Ghufron, dalam keteran-
gannya, Jumat (18/3).

Camat Ciledug, Marwan 
menambahkan, pohon yang 
berada di dekat pagar pem-
batas itu turut roboh ke Kali 
Cantiga. 

“Tumbangnya pohon itu 
ke kali, sekitar jam 16.00 WIB-
17.00 WIB, kemarin,” tuturnya, 

saat dihubungi, Jumat.
Menurut dia, rencananya 

Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Kota 
Tangerang akan mengevakuasi 
pohon tumbang itu pada Ka-
mis kemarin.

Namun, karena aliran kali 
tergolong deras, Dinas PUPR 
batal mengevakuasi pohon 
tersebut. Marwan mengatakan, 
dinas akan kembali mencoba 
mengevakuasi pohon pada 
Jumat ini.

“Kemarin mau dievakuasi 
sma PUPR, tapi arus kalinya 
masih kencang, kan bahaya 
buat pekerjanya. Nah hari 
ini PUPR mau datang lagi,” 
sebutnya.

Dia mengatakan, lokasi 
antara pagar pembatas kali 
dan pohon yang roboh ke Kali 
Cantiga cukup jauh dengan 
permukiman warga setempat. 
“Ada permukiman tapi jauh. 
Cuma harus kita evakuasi, 
kalau airnya sudah agak ringan 
baru kita evakuasi,” urai Mar-
wan.

Dia menduga, pohon 
itu roboh lantaran hujan de-
ras yang mengguyur Kota 
Tangerang pada Kamis sore 
kemarin. pp

RUANG KELAS RUSAK TAK TERPAKAI SEJAK PANDEMI
Sejumlah siswa membersihkan ruang kelas yang plafonnya jebol di 
 Sekolah Dasar Negeri 01 Gabus, Taktakan, Serang, Banten, Jumat (18/3). 
Ruang-ruang kelas yang lama tak terpakai sejak pandemi COVID-19 
 tersebut sebagian besar mengalami kerusakan dan membahayakan siswa 
serta guru saat akan digunakan pembelajaran tatap muka.

IDN/ANTARA 

SOAL KERJASAMA PENGIRIMAN SAMPAH DARI TANGSEL

DPRD Berikan Sejumlah Rekomendasi
Terhadap DLH Kota Serang

gan dengan Pemkot Tangsel 
terkait dengan besaran nilai 
biaya layanan pengelolaan 
sampah atau retribusi pen-
gelolaan sampah itu. 

“Selanjutnya kami juga 
meminta hal yang sama 
diberlakukan kepada Pemkab 
Serang yang juga membuang 
sampah ke TPA Cilowong,” 
ujarnya. 

Kemudian, lanjutnya, ini 
merupakan poin terpent-
ing yang paling prioritas. 
Pihaknya mendorong DLH 
dan TKKSD untuk mendis-
kusikan kembali, melakukan 
hearing dengan masyarakat 
terdekat, terkait dengan pem-
prosesan sampah Pemkot 
Tangsel. 

Selama ini  program 
yang sudah dilakukan infra-
struktur sudah banyak yang 
dibangun, melalui Bankeu. 
Lalu ia melihat penting suara 
masyarakat ini harus diden-
gar seperti apa keinginan 
mereka terkait dengan posisi 
keberlangsungan kerjasama 
sampah itu

“Apabila kemudian ma-
syarakat ada aspirasi yang 
logis dan untuk kepentin-
gan masyarakat, dan belum 
direalisasikan, maka kami 
mendorong untuk segera di-
realisasikan,” ucapnya. pra

Ridwan,  Kamis  (17/3) 
mengatakan, pihaknya su-
dah melakukan kajian dan 
memberikan rekomendasi 
kepada DLH Kota Serang 
sebagai prasyarat dilakukan-
nya kelanjutan kerjasama 
ini. 

“Ada beberapa poin yang 
belum dilakukan oleh Pem-
kot Serang, misalnya KDN 
yang kami usulkan perlu 
ditelaah kembali besaran-
nya,” katanya. 

Kemudian juga beberapa 
dokumen yang belum di-
laksanakan oleh DLH sep-
erti study kelayakan TPA 
Cilowong, rencana induk 
pengelolaan sampah, kemu-
dian Perwal terkait besaran 
nilai retribusi dan mekanisme 
pemberian KDN kepada 
masyarakat. 

“Besaran retribusi Rp175 
ribu perton itu harus dievalu-
asi, mengingat berdasarkan 
hasil uji petik kami di lokasi 
pengelolaan sampah di Cilo-
wong, mereka membutuh-
kan biaya sebesar Rp225 
ribu perton untuk melebur-
kan sampah sampai zero,” 
ujarnya. 

Oleh karena itu, pi-
haknya mendorong kepada 
Pemkot Serang agar kembali 
melakukan renegosiasi den-

SERANG (IM) -  Ker-
jasama daerah terkait dengan 
pengiriman sampah dari 
Pemkot Tangerang Selatan 
(Tangsel) ke TPA Cilowong, 
Kota Serang menyisakan 
sejarah konflik antara ma-
syarakat setempat dengan 
Pemkot Serang. 

Di tahun pertama penja-
jakan kerjasama itu, banyak 
hal yang dianggap merugikan 
masyarakat dari kebijakan 
yang diambil oleh pemer-
intah, salah satunya seperti 
jenis sampah yang dibuang 
menimbulkan bau busuk 
yang berlebih.

Kemudian, waktu pen-
giriman, besaran dan sasaran 
dana Kompensasi Dampak 
Negatif  (KDN) yang diteri-
ma masyarakat, sampai pada 
kelayakan daya tampung TPA 
itu sendiri. 

Untuk itu, memasuki ta-
hun kedua ini, setelah dilaku-
kan evaluasi internal antara 
Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kota Serang dengan 
Tim Koordinasi Kerja Sama 
Daerah (TKKSD), yang ke-
mudian dikondisikan dengan 
DPRD, terutama Komisi III 
yang membidangi kerjasama 
daerah. 

Ketua komisi III DPRD 
Kota Serang, Muhammad 


