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kadang-kadang menilai nikmat dari 
Allah bentuknya duniawi, seperti 
uang, harta dan lain sebaginya. 
Padahal nikmat sehat ini, nikmat 
yang tidak kalah besarnya.
 Sehubungan dengan hal tere-
but, Rasululloh SAW memerintah-
kan kita, bila ada saudara kita sakit, 
kita diperintah oleh beliau untuk 
mendatanginya. Kehadiran ini 
bukan sekedar mendoakan agar 
cepat sembuh, juga ada pelajaran 
atau hikmah buat kita, betapa sehat 
itu sangat mahal. Banyak orang 
sampai keluar negeri untuk berobat, 
berapapun biayanya tidak diper-
hitungkan lagi, yang penting sehat.
 K e m u d i a n 
coba kita bayang-
kan kalau orang 
yang sakit, makan 
ini tidak boleh, 
makan itu tidak 
boleh, banyak 
sekali pantangan-
nya, padahal uang 

 Kita sudah sama-sama sepa-
kat mengimani, bahwa kita dicip-
takan Allah untuk beribadah. Artin-
ya setiap apa yang kita lakukan, 
apakah itu kegiatan, apakah itu 
ucapan, apakah itu pergaulan dan 
lain sebagainya harus punya nilai 
ibadah kepada Allah SWT.
 Sebagaimana Alloh ber�r-
man dalam dalam Al-Qur’an yang 
artinya ; “Dan Aku tidak mencip-
takan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka beribadah kepa-
da-Ku.” (QS. Adz Dzariyat: 56)
 Selain itu ibadah juga mer-
upakan bentuk syukur atau terima 
kasih kepada Allah atas nikmat 
yang diberikan kepada kita dan 
tentunya nikmat yang diberikan 
Allah kepada kita tidak mungkin 
bisa dihitung dengan alat secang-
gih apapun. Diantaranya adalah 
nikmat sehat.
 Nikmat sehat jarang seka-
rang disebut sebagai nikmat atau 
rizki dari Allah. Manusia 

punya. Sementara kita yang sehat, 
makan apa saja tidak ada pantangann-
ya, semuanya masuk.
 Cuma ada saja orang yang diberi 
sehat, bukan meningkatkan ibadah, 
malah melakukan kegiatan yang tidak 
punya nilai ibadah kepada Allah. Kalau 
sakit barulah dia sebut nama Allah dan 
lain sebagainya.
 Dalam hubungan ini Rasululloh 
SAW, memberi nasihat kepada kita, agar 
mumpung sehat gunakan sehat yang 
sebaik-baiknya, rajin ibadah, rajin ke 
masjid untuk sholat berjamaah dan baca 
Al-Qur’an.
 Semua itu dilakukan sebagai 
bentuk syukur atau terima kasih. Ten-
tunya kita masih ingat, bahwa suatu saat 
apa saja yang diberikan Allah kepada 
kita akan dimintakan pertanggungjawa-
ban. Mulai dari ujung kaki sampai ujung 
rambut akan dimintakan pertanggung-
jawaban.
 Kita tidak ingin termasuk golon-
gan yang kalau sakit, baru ingat Allah, 
baru mau ibadah. Kita ingin termasuk 
golongan rajin ibadah dalam keadaan 
apapun, sebagaimana Allah ber�rman 
dalam Al-Qur’an yang artinya : “Dan 
orang-orang yang sabar dalam kesempi-
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 Memberikan rasa nyaman kepada 
warga Kota Tangerang. Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang melakukan pemeriksaan 
obat di selurub apotek Kota Tangerang 
secara maraton. 
 Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Sudarto 
menjelaskan, pemeriksaan dilakukan secara 
rutin dengan bentuk pembinaan dan 
pengawasan standar pelayanan kefarma-
sian di seluruh apotek.
 "Pemeriksaan dilakukan terkait izin 
apotek, pelayanan dan obat yang dijual. 
Harapan kami, peredaran obat palsu tak 
masuk melalui apotek di Kota Tangerang," 
harapnya. 
 Kata Sudarto, jika ditemui obat 
palsu, Dinkes akan menyita serta berkoordi-
nasi dengan Balai Pengawasan Obat dan 
Makanan (BPOM).
 "Ini bukan seremonial, tapi Dinkes 
lakukan pemeriksaan apotek secara rutin. 
Hingga, masysrakat aman mengkonsumsi 
obat," ucapnya. (Achmad)
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yang merupakan event tahunan dan 
akulturasi kebudayaan di Kota Seribu Indus-
tri dan Sejuta Jasa. Festival tahunan yang 
masuk dalam 100 calender event Kementri-
an Pariwisata, akan digelar mulai tanggal 26 
Juli 2019 hingga 3 Agustus 2019.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, Festival Cisadane menampil-
kan kolaborasi kesenian yang menjadi ciri 
keberagaman masyarakat Kota Tangerang. 
Selain itu ada juga hiburan seperti lomba 
perahu naga, pameran UKM, pagelaran 
budaya dan hiburan band musik Nidji dan 
Kotak.
   "Harapannya adalah, potensi masyarakat 
terangkat melalui event tahunan ini sebab 
kita memberikan ruang kepada siapa saja 
untuk menunjukan kreati�tasnya. Ini pun 
jadi bagian dari program pariwisata untuk 
menjadi Kota Layak Dikunjungi," katanya.
   Oleh karena itu, Wali Kota mengajak 
seluruh masyarakat untuk menikmati hibu-
ran yang disajikan dalam Festival Cisadane 
sejak pagi hingga malam hari. Termasuk 
adanya hiburan pertunjukan video mapping 
menggunakan teknologi modern yang 
tampil diatas air. (Achmad)
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tan, penderitaan dan dalam peperan-
gan. Mereka itulah orang-orang yang 
benar (imannya); dan mereka itulah 
orang-orang yang bertakwa“.(QS 
Al-Baqarah : 177)
 Jadi dalam keadaan sakit saja 
diperintah untuk tetap ibadah, apala-
gi dalam keadaan sehat. Dalam 
keadaan susah saja diperintah tetap 
ibadah, apalagi dalam keadaan 
ekonomi yang mapan. Kemudian 
dalam keadaan perang saja diperin-
tah tetap beribadah, apalagi dalam 
keadaan Negara kita yang damai 
sekarang ini.
 Mudah-mudahan Allah senan-
tiasa menjadikan kita beserta keluar-
ga kita dalam 
keadaan golon-
gan yang sen-
a n t i a s a 
i s t i q o m a h 
d a l a m 
k e a d a a n 
a p a p u n , 
hingga kita 
b e s e r t a 
kelauarga kita 
selamat dunia 
dan akhirat.***

Festival Cisadane 2019
Pesta rakyat Kota Tangerang

Hindari Peredaran Obat Palsu, 
Dinkes Sidak Apotek
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Setelah masuk 
n o m i n a s i 
penilain. Kini,  
tiga inovasi 
layanan publik 
milik Pemerin-

tah Kota Tangerang berhasil meraih peng-
hargaan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 
2019, dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemenpan RB).
 Ketiga inovasi layanan publik terse-
but diantaranya Pelayanan Kunjungan 
Rumah Cageur Jasa, Sapa Sehat dan Perizin-
an Online Terintegrasi 123.
 "Inovasi diciptakan sebagai tanggu-
ngjawab pemerintah kepada masyarakat. 
Semoga penghargaan ini menjadi semangat 
baru pemerintah untuk terus melayani 
masyarakat secara maksimal," ungkap 
Sachrudin, Wakil Wali Kota Tangerang. 
 Diketahui, Cageur Jasa merupakan 
program Dinkes Kota Tangerang sebagai 
upaya memberikan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat secara maksimal. 
Konsep kunjungan cek kesehatan dengan 
mendatangi rumah warga satu per satu 
secara langsung.
 Sedangkan Sapa Sehat, pelayanan 
kesehatan yang dilakukan setiap Jumat di 36 
Puskesmas yang tersebar di 13 Kecamatan. 
Sementara itu, Perizinan Online Terintegrasi 
123 ialah bukti komitmen Pemkot 
Tangerang untuk meningkatkan investasi 
dan pertumbuhan ekonomi. (Achmad)

 Menjelang Hari Raya Idul Adha, 
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota 
Tangerang secara bergilir telag melaku-
kan pemeriksaan kesehatan hewan 
kurban. Guna memastikan kondisi para 
hewan kurban di Kota Tangerang bebas 
dari penyakit. 
 Kepala DKP Kota Tangerang, 
Abduh Surahman menuturkan pemerik-
saan akan intens dilakukan hingga hari 
pelaksanaan Idul Adha. Hingga seluruh 
hewan kurban dipastikan memenuhi 
syarat. "Sejauh ini, jika ditemukan hewan 
yang didapati kurang sehat. Tim DKP 
akan menindaklanjut seperti pemberian 
vitamin," jelasnya. 
 Namun, jika ditemukan tidak 
layak konsumsi tim DKP akan melarang 
penjual untuk memperjual belikan 
hewan tersebut.  
 "Bisa dipastikan hewan dengan 
golongan sehat dan layak akan diberi-
kan label khusus oleh tim DKP. untuk 
memberikan rasa aman saat membeli," 
katanya. (Achmad)
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