
Destinasi wisata di 
Kota Tangerang 
kembali bertambah 
dengan kehadiran 
Kampung Tertib 
Lalu Lintas (Talas) 
yang berada di RT. 

02/04 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan 
Karawaci.  Kampung tematik hasil kolaborasi 
antara Pemkot dan Polres Metro Tangerang, 
sangat bagus untuk masyarakat yang ingin 
menghabiskan waktu akhir pekan bersama 
keluarga khususnya anak-anak.
 Wali Kota Tangerang H. Arief R. 
Wismansyah menjelaskan, Kampung Talas 
adalah salah satu dari ratusan kampung 
tematik yang ada di Kota Tangerang. Masuk 
dalam program Kampung Kita, yakni dorongan 
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
 Khusus untuk di kampung Talas, 
diharapkan kehadirannya memberikan eduka-
si kepada masyarakat yang berkunjung, teruta-
ma mengenai memahami rambu - rambu lalu 
lintas.
 Kaporles Metro Tangerang Kota Abdul 
Karim  menjelaskan Kampung Talas menjadi 
salah satu bentuk aplikasi Operasi Patuh Jaya. 
Mengajak masyarakat Kota Tangerang paham 
mengenai tertib berlalu lintas.
 "Kita akan bantu sosialisasikan kepada 
masyarakat Kota Tangerang, semoga kedepan-
nya semakin banyak kampung yang menga-
dopsi Kampung Tertib Lalu Lintas," ungkap-
nya. (Achmad)

lain. Padahal apa sih yang disom-
bongkan oleh kita, kekayaan, kedudu-
kan dan lain sebagainya semua itu 
merupakan amanah dan tidak kekal, 
yang pantas sombong itu hanya 
Alloh. Alloh yang memberikan 
segalanya kepada kita, Alloh yang 
memiliki langit dan bumi, Alloh maha 
kaya.

yang artinya;‘’Dan (ingatlah) ketika 

“Sujudlah kalian kepada Adam,” maka 
sujudlah mereka kecuali Iblis; ia 
enggan dan takabur (sombong) dan 
ia termasuk golongan orang-orang 

Maka dari itu, jika kita diberi Allah SWT 
kelebihan, berhati-hatilah. Segera 
introspeksi diri, segera periksa hati 
kita. Kalau Allah SWT  memberikan 
kepada kita kekayaan, kedudukan, 
atau kelebihan dalam beramal shalih, 
segera periksa hati kita jangan sampai 
itu menimbulkan kesombongan yang 
menyebabkan kita terhalang masuk 
ke dalam surga.
 Oleh karena itu Rosululloh 
SAW, menasehati kita sebagaimana 
sabda beliau yang artinya; mawaslah 

kamu dari sombong, karena iblis 
didorong oleh sombong sehingga 
tidak sujud kepada Adam, dan hati-ha-
tilah kamu dari tamak dan rakus, karena 
Adam telah didorong oleh tamaknya 
sehingga ia makan buah yang dilarang 
dan hati-hatilah kamu dari hasud, 
karena anak Adam terdorong oleh iri 
hatinya hingga membunuh saudara 
kandungnya. Maka ketiga sifat ini mer-
upakan dari semua dosa.
 Sehubungan dengan hal terse-
but, mari kita ikuti jejak langkah Rosu-
lulloh SAW yang biasa-biasa saja ketika 
berada di tengah-tengah masyarakat, 
tidak merasa sombong walau beliau 
seorang Rosululloh. Bahkan beliau 
selalu beristigfar paling sedikit 100 kali 
dalam satu hari. Hal ini menunjukan 
sikap yang tawadu, sikap yang rendah 
hati.
 Mudah-mudahan Alloh jadikan 
kita menjadi hamba-hamba yang 
memiliki Aklhlaqul Karimah.***
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Yuk Ke Kampung Talas “KAMPUNG KITA”
SOLUSI PERUBAHAN IKLIM

Program Kam-
pung Kita 
dengan pem-
b e n t u k a n 
K a m p u n g
T e m a t i k 
d i t i n g k a t 

RT/RW, berhasil menjadi solusi dalam peru-
bahan iklim. Bahkan, Kota Tangerang terpilih 
sebagai tuan rumah Knowledge Manage-
ment Forum (KMF) 2019 yang digagas oleh 
International Urban Cooperation (IUC) beker-
jasama dengan The United Cities and Local 

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia 
(APEKSI) dan Global Covenant of Mayor 
(GCoM) Asia Tenggara awal pekan ini. 
 Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, Kampung Kita berfokus 
pada peningkatan kualitas lingkungan dan 
juga gerakan kepedulian masyarakat. Saat ini, 

cool roofs challenge yang diprakarsai oleh 
Nesta Enterprises Limited yang bermarkas di 
London, Inggris.
   "Jadi, penataan lingkungan yang saat ini 
dioptimalkan dan telah terealisasi, bukan 
pada penataan lingkungan saja tetapi upaya 
penurunan suhu mikro di Kota Tangerang," 
paparnya. Oleh karena itu, Wali Kota menga-
jak masyarakat untuk menjaga lingkungan. 
Bukan sebatas warna warni tetapi juga 
kepedulian yang berkelanjutan sebab untuk 
masa depan dan iklim yang lebih baik. 
(Acmad)
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DELEGASI JABATAN PENERBANGAN 
MALAYSIA “ KEPICUT ”  TLR

Keberhasilan Pemer-
intah Kota Tangerang 
dalam mewujudkan 
Smart City terus 
diakui banyak pihak. 
Melalui pembuatan 

sejumlah Aplikasi dan Tangerang LIVE Room 
sebagai pusat integrasi layanan berbasis 
teknologi informasi, membuat Delegasi 
Jabatan Penerangan Malaysia pun tertarik. 
Pengarah Negeri Pahang Encik Salmun Musta-
fa mengungkapkan, pemanfaatan teknologi 
yang dilakukan Pemkot Tangerang sudah 
berjalan dengan baik dan patut untuk dicon-
toh. "Kedepan sangat bermanfaat, tidak hanya 
untuk persoalan masyarakat, tapi bisa juga 
untuk persoalan transportasi bahkan bencana 
alam," kata Encik Salmun.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
menyampaikan TLR telah membantu kerja 
pegawai menjadi lebih cepat dan juga bagian 
dari transparansi ke publik. Seluruh aplikasi 
terangkum dalam Tangerang LIVE. Wali Kota 
juga menyampaikan tentang pemanfaatan 
aplikasi milik Pemerintah Kota Tangerang 
yang telah diadopsi oleh berbagai kota dan 
kabupaten serta lembaga lain yang ada di 
Indonesia.
   "Sampai saat ini sudah 35 daerah di Indonesia 
yang mengadopsi aplikasi  Pemkot Tangerang. 
Pemkot sangat terima kasih dengan ketertari-
kan dari delegasi Malayasia," ujar Wali Kota 
Arief. (Achmad)

Sinergi Pemkot dan DPRD 
Kembali Dimulai

Sinergi Pemkot 
dan DPRD Kota 
Tangerang masa 
jabatan 2019 - 
2024 telah diam-
bil sumpah janji 
sekaligus melalui

Rapat Paripurna. Sebagai mitra kerja, Pemer-
intah Kota Tangerang berharap, seluruh 
anggota DPRD bisa segera bersinergi dan 
ikut mempresentasikan aspirasi masyarakat.
 "Semoga kerjasama dan sinergitas 
yang telah terbangun bisa berlanjut dalam 
memberikan kemaslahatan bagi masyarakat 
Kota Tangerang," kata Wali Kota Tangerang 
Arief R Wismansyah.
  Dijelaskan Wali Kota, begitu banyak 
kebutuhan dan tantangan yang harus disele-
saikan bersama antara Pemkot dan DPRD 
Kota Tangerang. Dalam rangka menjalankan 
roda pemerintahan dan pembangunan 
terkait program kerja selama lima tahun 
mendatang.
   "Masyarakat Kota Tangerang sangat 
menanti kerjasama kita dalam melaksanakan 
berbagai program, demi memberikan hasil 
terbaik untuk kesejahteraan Kota Tangerang 
yang kita cintai," tegasnya. Ketua DPRD Kota 
Tangerang Gatot Wibowo menjelaskan, siap 
bersinergi dalam mensukseskan pembangu-
nan di Kota Tangerang. Pasca dilantik 
seluruh anggota langsung bekerja, mem-
bantu target capaian serta pengawasan di 
lapangan. (Achmad)

terdapat seberat biji sawi dari iman, 
dan tidak akan masuk surga seseo-
rang yang mana dalam hatinya 
terdapat seberat biji sawi dari som-
bong’’. (HR. Muslim).
 Sombong merupakan salah 
satu sifat yang dibenci Alloh SWT. 

Al-Qur’an yang artinya; ''Dan jangan-
lah kamu memalingkan mukamu dari 
manusia dan janganlah kamu berjalan 
di muka bumi dengan angkuh. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang sombong lagi 
membanggakan diri.'' (QS. Luqman : 
18).
 Dari ayat tersebut tentunya kita 
harus dapat meng-
hidar dari sifat som-
bong, karena 
dibenci Alloh. Som-
bong ini muncul 
karena dia ingin 
selalu mendapat 
punjian dari orang 

 Kita sudah sama-sma meng-
etahui bahwa iman kita, atau iman 
seseorang sempurna atau tidak. Hal 
ini sebagaimana sabda Rosululloh 
SAW yang artinya; “Kaum Mukmi-
nin yang paling sempurna imannya 
adalah yang paling baik akhlaqn-
ya.” (HR. At-Tirmidzi). Jadi Hadist ini 
dapat digunakan untuk mencintai 
diri kita sendiri apakah iman kita ini 
baik atau tidak tentunya ditentu-
kan oleh tingklah laku kita sendiri.
 Ada orang yang memiliki 
akhlaq yang baik, akhlaq yang 
mulya, baik itu kepada Alloh 
maupun kepada manusia. Dalam 
keseharian kita sudah menemukan 
prilaku orang, ada yang baik, sopan 
dan ada pula yang memiliki akhlaq 
yang tidak baik seperti pemarah, 
sombong dan lain sebagainya.
 Dalam hubungan ini Rosu-
lulloh SAW bersabda yang artinya 
;’’Tidak akan masuk neraka, seseo-
rang yang mana dalam hatinya 
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