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G R AT I S

Ketika seorang mampu menjelmakan 
al-Quran dalam dirinya, maka akan 
tampak indah kehidupannya. Rasulul-
lah Muhammad saw adalah contoh 
pribadi penjelmaan al-Quran al-Karim. 
Aisyah ra ketika ditanya bagaimana 
akhlaknya Rasulullah saw, ia berkata; 
Kaana Khuluquhu al-Quran (akhlaknya 
adalah al-Quran).
Kita tentu ingin berusaha dan 
berupaya untuk mendekatkan pribadi 
kita kepada keidealan sosok dan prib-
adi qurani. Apa langkah yang perlu 
kita tempuh untuk menuju kearah 
tercapaianya pribadi qurani itu? 
Empat tahapan berikut menjadi jawa-
ban kecil bagi pertanyaan di atas dan 
semoga menjadi tangga menuju 
k e a r a h 
keidealan 
itu.
Pertama 
: Bacalah 
Al-Quran 

Sebagai seorang muslim, maka kita 
tidak saja dituntut menyakini Allah 
sebagai Tuhan sang Maha Penicipta 
kita ( radhitu billahi rabban)  dan 
diiringi dengan persaksian bahwa 
Rasulullah Muhammad saw sebagai 
Nabi dan Rasul-Nya (wa radhitu bi 
Muhammadin Nabiyyan wa Rasulan) 
tetapi juga dituntut untuk menjad-
ikan al-Quran sebagai pedoman dan 
pandangan hidup ( wa bil Qurani 
hudan wa imaman) disamping itu 
masih ada beberapa obyek iman dan 
keyakinan laiinya di dalam rukun iman 
yang mesti melekat dalam hati 
sampai mati.
Al-Quran  adalah Kalamullah yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad 
saw untuk menjadi guidance and way 
of life setiap muslim dalam hidupnya, 
mewarnai sikap dan tindak tandukn-
ya, menginspirasi setiap aspek 
kehidupannya menyertai dalam 
setiap waktu kehidupannya

. Tiada hari kecuali al-Quran telah menjadi 
bagian waktu dalam tradisi kehidupan kita. 
Di pagi hari, ketika kit memulai aktifas, 
maka permulaan akti�tasnya adalah mem-
baca al-Quran.  Mengakhiri akti�tas di 
malam hari ketika tidur hendak menjelang , 
maka akhir yang ucapannya juga adalah 
al-Quran , dan seterusnya.
Kedua : Tadabburi dan Fahami al-Quran.  
Kenikmatan berinteraksi dengan kalamul-
lah adalah manakala kita mampu menang-
kap pesan yang tersurat, oleh karenanya 
kita akan mampu mengungkap kesan apa 
yang tersirat. Jembatan menuju tadabbur 
al-Quran yang selamat adalah dengn mem-
pelajari buku buku karya para ulama salaf 
yang shalih dan ulama khalaf yang shalih 
juga. Dalam hal ini lihatlah �rman Allah; Fas 
alu ahla al-Dzikri in Kuntum la ta’lamun 
(maka bertanyalah kepada ahlinya ketika 
engkau tidak mengetahui) 
Al-Quran dalam surat al-Jumuah memberi-
kan perumpamaan yang sangat buruk bagi 

orang orang Yahudi, 
yakni orang orang 
yang diberikan Taurat 
kepada mereka, 
tetapi mereka tidak 
memahami apa yang 
diberikan kepada 
mereka, mereka itu 
bagaikan himar (kele-

dai)  yakni simbol 

     Cereb Room yang berada di ruang Kepala Dinas 
Kesehatan merupakan pusat kendali kesehatan 
dan memiliki berbagai fungsi diantaranya peman-
tauan pelayanan di puskesmas melalui CCTV 
hingga kinerja petugas lapangan.
    Cereb Room beroperasi selama 24 jam dengan 
petugas jaga yang selalu terhubung dengan 
personil 112 di Tangerang LIVE Room maupun 
personil lapangan seperti layanan mobil ambu-
lance dan perawat di puskesmas maupun rumah 
sakit.
   Sekretaris Dinas Kesehatan Henny Herlina 
menjelaskan, ada beberapa layanan yang bisa 
dipantau dan sajian data di Cereb Room. Dengan 
laporan yang telah terintegrasi itu, maka pimpinan 
bisa melakukan tindakan atau kebijakan dalam 
mengatasinya.
   Mulai dari menerjunkan tim kesehatan, hingga 
membuat program di wilayah tersebut sebagai 
upaya mewujudkan Kota Sehat. (dit)

Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang 
terus melakukan 
inovasi sebagai 
bentuk peningkatan 
pelayanan kepada 
masyarakat. Mulai 
dari menyediakan 

layanan kesehatan kunjungan ke rumah, 
berobat gratis untuk kelas 3 BPJS, melahirkan 
gratis dan dapat akte kelahiran di puskesmas 
dan masih banyak lagi.
    Inovasi terbaru yang dibuat oleh Dinas 
Kesehatan adalah Center Of Elaboration (Cereb) 
Room yang merupakan ruangan pusat kendali 
dan monitoring bidang kesehatan. Ruangan ini 
hampir sama dengan Tangerang LIVE Room 
namun lebih kecil karena khusus memantau 
layanan kesehatan.
    Cereb Room tersebut diresmikan langsung 
oleh Wali Kota Arief R. Wismansyah yang 
didampingi oleh Wakil Wali Kota Sachrudin 
bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan 
Nasional.
   Kepala Dinas Kesehatan dr Liza Puspadewi 
menjelaskan, Cereb Room mengambil ide dari 
Cerebrum yang artinya otak besar pada tubuh 
manusia dan memiliki fungsi sangat vital dan 
mengirim informasi ke berbagai bagian tubuh
   Ada beberapa layanan yang dilakukan peman-
tauan seperti layanan di puskesmas, petugas 
kesehatan lapangan, mobil ambulance dan 
smart ambulance 119 hingga pemetaan penya-
kit di setiap wilayah. Di Cereb Room pun 
terdapat petugas 24 jam yang siap melayani 
pelayanan seperti Sijariemas, Ambulance Smart 
119 dan Sisrute.
   Diharapkan, dengan adanya Cereb Room 
maka akan meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan di Kota Tangerang dalam rangka 
mewujudkan Kota Sehat. "Fungsinya hampir 
sama seperti Tangerang LIVE Room namun 
pelaksanaanya lebih fokus pada urusan keseha-
tan," ujarnya. (dit)

Pantau Pelayanan Di WilayaH
Dinkes Miliki Cereb Room Sebagai Pusat 

Kendali Kesehatan

Cereb Room Beroperasi 24 Jam

TANGERANG

kedunguan (lihat QS al-Jumuah : 4)
Ketiga : Amalkan Al-Quran.  Banyak orang 
sudah mampu membaca dan juga sudah 
mampu memahami al-Quran, namun 
berhenti sampai pada titik dan poin ini 
saja, seperti para orietalis yang bisa mem-
baca, bahkan hafal sekian banyak surat, 
namun kosong dari pengamalan dalam 
kehidupan karena mereka tidak beriman.
Keempat:  Mendakawahkan al-Quran.  
Tahapan ini bukanlah semata tugas para 
Ulama dan Kyai atau para ustadz semata, 
tetapi pada hakekatnya setiap kita ditun-
tut untuk mampu mendakwah al-Quran 
kepada orang lain. 
Semoga empat tahapan ini, mampu 
menghantarkan kita kepada pribadi-prib-
adi Qurani  yang dirindukan oleh mas-
yarakat sekarang ini, dan pada akhirnya 
bukankah  Al-Jannah Musytaqah ila Tali 
al-Quran (Surga merindukan kepada 
pembaca al-Quran) Insya Allah Ta’ala 
seperti itulah kit kini dan kelak karena 
izzat wa karamah wa barakat al-Quran 
al-Adzim.

1. Mendata jenis penyakit di lingkungan 
masyarakat

2. Menghimpun Data Penyakit setiap wilayah dari 
laporan puskesmas

3. Monitoring layanan Aplikasi Sistem Informasi 
Rujukan Terintegrasi (Sisrute) di 22 rumah sakit 

dan 15 puskesmas
4. Layanan Ambulance smart 119 untuk pasien 

gawat darurat

6. Monitoring Layanan Aplikasi Sistem Informasi 
Tempat Tidur RS (Simpati RS) di 24 RS

8. Monitoring layanan pengaduan melalui Aplikasi 
Laksa

5. Monitoring petugas kesehatan lapangan 
melalui aplikasi Sigap

7. Monitoring layanan di 33 Puskesmas melalui 
CCTV

9. Menghimpun data petugas dari layanan 
Colaborasi Kunjungan Rumah Terintegrasi 

Keluarga Sehat (Cageur Jasa)

119

Sajikan Data Kesehatan Hingga Layanan 
Ambulance Gratis
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Berbagai prestasi 
tingkat Nasional 
terus diterohkan 
oleh Pemerintah 
Kota Tangerang. 
Mulai dari bidang 
keuangan, keseha-
tan, kebersihan, 

pendidikan, investasi hingga pelayanan. 
   Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 
10 November 2017, Pemkot Tangerang kembali 
meraih Penghargaan Anugerah Pandu Negeri 
dengan predikat Pemerintah Daerah dengan 
Kinerja dan Tata Kelola Sangat Baik dari Institute 
Publik Governane (IIPG).
   Dari 538 Pemerintah Daerah, hanya lima Kota 
yang mendapatkan anugerah tersebut dan satu 
diantaranya adalah Kota Tangerang.    
   Ketua IIPG Sigit Pramono mengatakan peng-
hargaan ini adalah bentuk apresiasi kepada 
Kepala Daerah yang telah melakukan berbagai 
terobosan dalam pengelolaan pemerintahann-
ya. Adapun Penilainnya meliputi aspek gover-
nance, tata kelola keuangan, tata kelola pemerin-
tahan dan juga anti korupsi.
  "Daerah yang maju memang harus mempunyai 
inovasi, utamanya bidang infrastruktur, bidang 
pendidikan dan bidang kesehatan," tambah Sigit 
seraya menerangkan bahwa Anugerah Pandu 
Negeri ini juga menjadi bukti komitmen pemi-
mpin daerah dengan kinerja dan tata kelola 
keuangan yang baik.
   Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah 
yang menerima Anugerah Pandu Negeri 2017 
dari Wakil Presiden RI Periode 2009-2014, 
Prof.Dr.H Boediono, M.Ec didampingi Menteri 
Dalam Negeri RI Tjahyo Kumolo, mengatakan 
bahwa dirinya sangat mengapresiasi atas peng-
hargaan tersebut dan didedikasikan untuk 
semua unsur lapisan masyarakat Kota Tangerang 
yang telah ikut serta membantu memberikan 
ide-ide, kreativitas dan sumbangsih pemikiran 
bagi mensukseskan semua program-program 
pemerintah. (dit)

Penerapan Konsep 
Smart City yang 
dilakukan Pemer-
intah Kota 
Tangerang telah 
banyak memberi-
kan manfaat 
positif. Mulai dari 
p e r c e p a t a n 

pelayanan di masyarakat, efesien kerja pegawai 
hingga mengikuti perkembangan teknologi 
kekinian.
   Berbagai penghargaan pun telah berhasil 
diraih dari skala provinsi, nasional hingga 
internasional. Bahkan sebanyak 31 Pemda/In-
stansi telah mengadopsi aplikasi yang dikem-
bangkan oleh Pemkot Tangerang tersebut.
   Dan yang terbaru adalah dari rombongan 
Kabupaten Ngawi datang untuk belajar teknolo-
gi informasi dan komunikasi (TIK). Rombongan 
yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah 
Dadi Budaeri tersebut pun sangat antusias 
dalam melihat bagaimana cara kerja dari bebera-
pa aplikasi yang dimiliki Pemkot saat ini.
   Mohamad Sodiq sebagai Sekretaris Daerah 
Kabupaten Ngawi menjelaskan kedatangannya 
ke Kota Tangerang adalah untuk melakukan 
kerjasama dalam penerapan Smart City di Kabu-
paten Ngawi dalam mewujudkan pemerintahan 
yang efesien.
    “Nantinya semua yang menurut kita cocok 
untuk diadopsi di daerah kami akan diterapkan, 
mungkin karena ada perbedaan sedikit jika 
Ngawi itu Kabupaten bentuknya sedangkan 
Tangerang adalah Kota maka akan disesuaikan," 
katanya.
    Untuk rencana ke depan, kerja sama ini akan 
dituangkan dan diikat dalam bentuk nota 
kesepakatan MoU. Sehingga progres penerapan 
smart city di  Kabupaten Ngawi akan dapat 
terpantau. 
   Sebagai informasi, Kota Tangerang memiliki 
lebih dari 160 aplikasi dan masih terus akan 
bertambah dan disempurnakan pemanfaatann-
ya. Semuanya aplikasi yang akan diadopsi akan 
diberikan secara gratis. (dit)
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