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G R AT I S

ri diciptakan oleh Alloh sebaik-baik 

ciptaan dibandingkan mahluk Alloh 

yang lain.

 Kita diberi panca indra, akal dan 

lain sebagainya merupakan perangkat 

kerja, perangkat dalam mendekatkan 

diri kepada Alloh. Begitu banyak 

nikmat Alloh yang diberikan kepada 

kita, hingga kita tidak bisa meng-

hitung dengan alat secanggih 

apapun.

 Kita bisa memiliki harta semua 

itu pada dasarnya Alloh yang mem-

beri. Kita 

berprofe-

si sebagai 

pegawai 

 Dalam diri manusia ada 

seperangkat peralatan rohani, yaitu 

akal dan budi. Akal merupakan 

perangkat rohani manusia untuk 

menentukan benar atau salah suatu 

persoalan. Sedangkan budi merupa-

kan perangkat rohani manusia untuk 

merasakan indah dan tidak indah, 

takut malu dan lain sebagainya.

 Dalam hubungan ini malu yang 

tepat adalah malu kepada Alloh, 

sebagaimana sabda Raululloh SAW 

yang artinya; malu adalah bagian dari 

iman. Wajar dan pantas kita kalau 

malu kita, terutama malu kepada 

Alloh, karena Alloh kepada kita begitu 

sayangnya, begitu baiknya. Kita sendi-

negeri, sebagai pengusaha, pedagang dan 

lain sebagainya semua itu Alloh yang mem-

berikan. Sekarang ini kita menghirup udara 

segar, Alloh berikan secara cuma-Cuma, air 

dan banyak sekali.

 Oleh karera itu seyogianya, sepatutn-

ya malu kita harusnya kepada Alloh. Namun 

dalam kenyataannya malu kita kepada 

Alloh harus lebih ditingkatkan, karena 

selama ini kita merasakan malu itu hanya 

kepada manusia.

 Misalnya saja kalau kita diundang 

oleh teman kita atau tetangga kita untuk 

hadir dalam acara pernikahan atau khitan-

an, maka kita akan berusaha untuk hadir 

memenuhi undangan itu, sekalipun jarakn-

ya jauh ke luar kota, 

bahkan keluar Jawa 

dengan alasan malu 

kalau kita tidak hadir 

dalam acara tersebut. 

Padahal yang men-

gundang kita tidak 

 Pemerintah Kota Tangerang mengajak 
santri untuk ikut serta dalam membangun kota 
dengan melahirkan tokoh yang inovatif dan 
gagasan yang kreatif hingga terbentuknya 
masyarakat yang berakhlakul karimah.
    Peringatan Hari Santri Nasional yang jatuh 
pada tanggal 22 Oktober 2017 di Kota Tangerang 
berlangsung meriah. Puluhan ribu santri mengikuti 
kegiatan apel dan istighosah bersama pada hari 
Minggu (22/10).
    Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin 
menyampaikan perananan penting santri dalam 
proses pembangunan bangsa terutama dalam 
melahirkan tokoh - tokoh yang berjuang untuk 
mengisi kemerdekaan Indonesia.
     Wakil berharap peringatan hari santri yang 
kedua kalinya digelar di kota bermoto akhlakul 
kharimah ini dapat menambah sinergitas antara 
santri yang ada di sejumlah pondok pesantren di 
kota Tangerang dengan aparatur pemerintah 
untuk bersama - sama berbuat untuk pembangu-
nan kota dan bangsa.
   Ketua Forum Silaturahmi Pondok Pesant-
ren (FSPP) Kota Tangerang, Syihabuddin sangat 
mengapresiasi kebersamaan santri termasuk peng-
gunaan nama jalan di Kota Tangerang memakai 
nama ulama seperti Ki Samaun, H. Dimyati dan KH. 
Hasyim Ashari.
    Peringatan Hari Santri di Kota Tangerang 
dimeriahkan dengan lomba Musabaqoh Qurotul 
Kutub (MQK) dan pidato. (dit)

 Wali Kota Tangerang Arief R. Wisman-
syah diundang menjadi pembicara di acara 
2017 Seoul Mayors Forum on Climate Change 
atau pertemuan Wali Kota Dunia yang diseleng-
garakan oleh Internasional Council for Local 
Enviromental Initiatives (ICLEI), di Seoul Korea 
Selatan, Kamis (19/10).
     Pada acara yang diikuti oleh beberapa 
pemerintah kota dari 43 negara tersebut, Wali 
Kota Tangerang Arief R Wismansyah mendapat-
kan kesempatan untuk memaparkan beberapa 
program unggulan mengenai isu perubahan 
iklim dengan tema Tangerang Live Spirit and 
Works for Coloring Indonesia.
    Dikatakannya, program yang dilaku-
kan pemerintah kota Tangerang dalam mengh-
adapi perubahan iklim diantaranya penghijau-
an yang meliputi program Tangerang Bersih, 
Tangerang Sehat dan pengelolaan sampah. 
Program unggulan lainnya adalah dengan 
membentuk Kampung Iklim yang berisi 
pembuatan biopori, sumur resapan dan pena-
taan lingkungan.
   Sebagai informasi ICLEI yang menjadi 
penyelenggara di forum ini, merupakan lemba-
ga internasional yang beranggotakan 1200 kota 
dari 84 negara di dunia. ICLEI berdiri pada tahun 
1990 dan merupakan lembaga internasional 
yang sangat konsen terhadap isu lingkungan 
dan pembangunan yang berkelanjutan di 
dunia. (dit)

Walikota Jadi Pembicara Di Forum 
Walikota Se-Dunia

Pemkot Ajak Santri Membangun Kota

TANGERANG

menjamin hidup kita, tidak memberi 

makan kita.

 Tapi kalau Alloh mengundang kita 

untuk datang ke Masjid guna sholat berja-

maah, siapapun yang mengumandang-

kan adzan pada dasarnya Alloh mengun-

dang kita, kemudian kita tidak datang 

memenuhi undangan Alloh itu, kita tidak 

pernah mengatakan malu kepada Alloh. 

Padahal apa sih yang tidak dikasih oleh 

Alloh, semuanya sudah dikasih.

 Oleh karena itu mulai sekarang rasa 

malu kita ini kita tujukan terutama kepada 

Alloh, agara kita dapat istiqomah ibadah 

kepada Alloh SWT.
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 Penyediaan Trans Tangerang yang 
dilakukan Pemerintah Kota Tangerang merupa-
kan program jangka panjang dalam mengatasi 
kemacetan. 
     Sekretaris Dinas Perhubungan Wahyudi 
Iskandar menjelaskan, saat ini Trans Tangerang 
melayani satu koridor yakni Poris Plawad - 
Jatiuwung dan kedepannya akan dikembangkan 
hingga ke Karawaci, Ciledug dan Cadas.
     Selama satu bulan, Trans Tangerang 
melayani 36 ribu penumpang dengan total bus 
yang beroperasi setiap hari sebanyak 10 unit dari 
pukul 05.30 WIB hingga 19.00 WIB dengan tarif 
saat ini gratis.
     Moda transportasi lainnya yang juga 
sedang dikembangkan adalah Transjabodetabek 
jurusan Kabon Nanas - Jakarta dan Palem Semi - 
Jakarta. Kedepannya akan dikembangkan untuk 
koridor Ciledug dan Daan Mogot.
    Upaya lain mengurai kemacetan adalah 
dengan menyiapkan personil lapangan yang 
dilengkapi kendaraan operasional. Bahkan, 
Pemkot kini bertindak tegas dengan menderak 
mobil yang parkir sembarangan sesuai dengan 
Perwal No 43 Tahun 2017 yang mengatur 
mengenai sanksi parkir bukan pada tempatnya 
diantaranya mengunci ban kendaraan, mencab-
ut pentil, merante dan pemindahan kendaraan 
melalui derek. (dit)

 Kemacetan telah menjadi masalah 
utama di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. 
Bertambahnya penduduk di suatu kota 
berdampak juga terhadap jumlah kendaraan 
yang digunakan. Oleh karena itu, Pemkot 
Tangerang sebagai Kota Layak Huni, Layak 
Investasi, Layak Dikunjungi dan Kota Pintar telah 
menyiapkan sejumlah strategi penanganan 
kemacetan.
     Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Tangerang Saeful Rohman mengatakan, upaya 
yang dilakukan adalah dengan pembangunan 
Tra�c Light di beberapa lokasi dan pembuatan 
Area Tra�c Control System (ATCS) yang merupa-
kan pusat pengendalian lalu lintas berbasis 
teknologi informasi dengan pemasangan 33 titik 
CCTV di persimpangan.
     Solusi lainnya adalah dengan pemban-
gunan geometri dan looping atau putaran jalan 
di beberapa lokasi hingga membuat rekayasa 
lalu lintas jalan satu arah. Sejumlah strategi 
penanganan kemacetan tersebut pun telah 
berhasil mengurai kepadatan lalu lintas. 
    Inovasi yang kini sedang dikembang-
kan adalah dengan menyediakan transportasi 
umum yang nyaman dan aman melalui Trans 
Tangerang. Dari terobosan yang dilakukannya 
ini,  Pemkot Tangerang dinilai oleh Indonesia 
Road Safety Award (IRSA) telah berhasil mener-
apkan road safety management dengan baik. 
Karena angka kecelakaan menurun dan tersedi-
anya juga pedestrian pejalan kaki. (dit)
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Strategi Kemacetan Kota Tangerang

Pemasangan Traffic Light
Pembuatan ATCS dengan 33 CCTV
Pembangunan Geometrik dan Putaran Jalan
Rekayasa Lalu Lintas
Penyediaan Transportasi Umum

Jumlah Personil     : 196 orang

Mobil Derek            : 2 unit
Mobil patroli           : 19 unit
Motor patroli          : 72 unit

Jam Kerja                 : 06.00 WIB -  10.00 WIB dan 
                    15.00 WIB - 19.00 WIB

Layanan Informasi Lalu Lintas
Twitter Instagram 112 Laksa


