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GRATIS

dan yang ke tiga kita mau melak-
sanakan apa yang diperintah Allah 
dan menjauhi apa yang dilarang Allah. 
Salah satu saja tidak ada, maka tidak 
termasuk bersyukur kepada Allah.
Belum lama ini, bahkan sampai hari ini 
kalau kita mengikuti pemberitaan, 
apakah itu yang ditayangkan oleh 
televisi, maupun surat kabar atau 
media online lainnya, masih ada saja 
berita tertangkapnya pejabat oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi atau 
KPK, karena diduga telah melakukan 
korupsi atau penyalahgunaan jabatan.
Kemudian kalau kita lihat orang-orang 
y a n g 
ditangkap 
KPK status 

Tentunya kita masih ingat dengan 
salah satu �rman Allah SWT dalam 
Al-Qurán yang artinya bila kita 
bersyukur maka akan aku tambah 
nikmat itu, sebaliknya kalau tidak 
bersyukur atau ingkar atas nikmat 
Allah maka sesungguhnya adzabKu 
sangat pedih.
Sudah sama-sama kita yakini bahwa 
syukur atau terima kasih terbagi atas 
tiga, yang pertama syukur dengan 
hati, yang kedua sykukur dengan lisan 
dan yang ke tiga syukur dengan 
perbuatan.
Sykur dengan hati, maksudnya hati 
kita benar-benar meyakini bahwa apa 
yang kita makan sekarang ini apakah 
itu rizki dan lain sebagainya adalah 
atas pemberian Allah SWT. Kemudian 
lisan kita menyatakan Alhamudlillah 

ekonominya atau status sosialnya adalah 
orang-orang yang sudah mapan, 
orang-orang yang sudah kaya, orang-orang 
yang sudah mempunyai penghasilan besar 
puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi men-
gapa mereka melakukan apa yang dilarang 
pemerintah maupun agama.
Hal ini disebebkan karena mereka duniaw-
inya yang tidak bisa dikendalikan. Mereka 
mengikuti nafsu duniawi, mereka tidak 
pernah puas apa yang telah dimilki atau 
diperoleh.
Tentunya kita masih ingat akan salah satu 
�rman Allah dalam Al-Qurán yang artinya 
kesenangan dunia adalah kesenangan yang 
menipu. Kesenangan yang tidak pernah 
memuaskan, yang jauh lebih penting 
adalah bagaimana mensyukuri nikmat yang 
diberikan Allah kepada kita, sebab kalau 

kita mengikuti hawa 
nafsu duniawi, maka 
kita bisa terjerumus 
ke dunia yang 
m e n y e s a t k a n , 
apakah itu menipu, 
korupsi dan lain 
sebagainya.

Sehubungan dengan 

Sebagai Kota Industri dan Jasa, Kota Tangerang 
terus berbenah untuk menjadi Kota Layak Dikun-
jungi. Diantaranya dengan menata cagar budaya 
dan membuat taman tematik. Seperti Kampung 
Wisata di RW 01 Kelurahan Babakan dengan nama 
Kampung Bekelir.
                Tak hanya menyajikan warna warni atap 
rumah yang sedap dipandang kerukunan dan 
kemandirian warga dalam menjaga lingkungann-
ya. Sehingga mempunyai rasa memiliki dalam 
menjaga dan membangun kotanya.
                Inisiator Kampung Bekelir, Ibnu Jandi 
mengatakan, keberadaan Kampung Bekelir 
mampu merubah gaya hidup masyarakat untuk 
menerapkan perilaku hudup bersih dan sehat. 
Seperti melakukan senam Lanjut Usia (lansia), 

penghijauan dan menjaga 
kebersihan.
                Sasaran yang dicapai 
adalah peran serta masyarakat 
dalam pengembangan dan 
pelestarian budaya. Pendapa-
tan masyarakat meningkat, 
Ketimpangan pendapatan dan 

Kesenjangan pendapatan 
masyarakat menurun.
                Lurah Babakan Abu Sofyan mengatakan, ada 
1.121 mural yang menghiasi 300 rumah warga. 
Mural tersebut merupakan karya dari seniman 
yang berasal dari luar daerah. Tercatat ada 120 
seniman terlibat di dalamnya diantaranya dari 
Yogyakarta, Bandung, Pekanbaru dan lainnya. (dit)

 Kota Tangerang telah memiliki destina-
si wisata baru yakni Kampung Bekelir di RW 01 
Kelurahan Babakan. Kampung 
yang menawarkan keindahan 
melalui mural dan warna 
warni atap rumah tersebut 
semula masuk kategori 
pemukiman kumuh sedang. 
Namun, setelah dilakukan 
penataan secara mandiri oleh warga, kini 
berubah menjadi kampung wisata yang 
mendunia. Hal itu dibuktikan dari 
banyaknya wisatawan yang kunjungan.
    Walikota Tangerang Arief R Wisman-
syah memberikan apresiasi terhadap upaya 
seluruh pihak yang mewujudkan wacana 
menjadi realita seperti Camat, Lurah, Ibnu Jandi 
sebagai inisiator dan pihak sponsor. "Kampung 
Bekelir menjadi percontohan di Kota Tangerang 
dan menginspirasi kampung lainnya untuk 
mengoptimalkan potensi yang ada di wilayah 
dengan melibatkan peran serta masyarakat,” 
katanya.
    Walikota Tangerang pun memberikan 
penghargaan kepada warga yang telah berjasa 
dalam mewujudkan Kampung Bekelir. Pasalnya, 
dengan semangat gotong royong dan 
kemandirian, Kampung Bekelir tak hanya 
menjadikan kawasan wisata, namun merubah 
pola pikir masyarakat menjadi sehat, bersih 
serta rasa memiliki terhadap lingkungan 
dengan menjaganya tetap hijau.
    Proses pengecatan Kampung Bekelir 
melibatkan seniman dari berbagai daerah 
termasuk peran serta warga sekitar. (dit)

Ayo Wisata Ke Kampung Bekelir Kampung Bekelir

TANGERANG

hal tersebut di atas Rasululloh SAW bers-
abda, ‘’kalau kita ingin termasuk orang 
yang bersyukur kepada Allah, maka kalau 
itu masalah dunia lihatlah ke bawah, dan 
kalau masalah akhirat lihatlah ke atas’’. 
Maksudnya kita harus berterima kasih 
atas karunia atau rizki yang diberikan 
Allah kepada kita berapapun besarnya. 
Sebab rizki tidak berupa uang atau harta, 
seperti diberikan kesehatanpun adalah 
rizki yang tidak bisa dinilai dengan uang 
seberapapun besarnya.
Berita tentang beberapa kepala daerah 
akhir-akhir ini dan para pejabat di daerah 
yang tertangkap tangan dan  beberapa 
pejabat yang tersangkut kasus korupsi 
pengadaan KTP elektronik yang sedang 
ditangani KPK harus dijadikan pelajaran 
buat kita untuk lebih istiqomah dalam 
rangka ibadah kepada Allah SWT.

Kampung Wisata Kota Tangerang Yang Mendunia

1.121 Mural 120 Seniman

1.000 Koas 300 Roll

1.500 Kaleng 
Aerosol

10.000 
Liter Cat

Data Pembuatan Kampung Bekelir
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Konsep Smart 
City yang di 
terapkan oleh 
pemer intah 
K o t a 
T a n g e r a n g 
sejak tahun 
2016 tidak 

hanya menghasilkan percepat pelayanan di 
masyarakat. Namun, berbagai prestasi pun telah 
di torehkan, kali ini Kota Tangerang kembali 
mendapatkan penghargaan Smart City 2017 dari 
Kementrian Komunikasi dan Informatika Repub-
lik Indonesia untuk aplikasi e – Plesiran yang 
terdapat pada aplikasi Tangerang Live.
   Penghargaan tersebut langsung di berikan oleh 
Kepala kantor staf kepresidenan Teten Masduki 
kepada Sekertariat Daerah Kota Tangerang H. 
Dadi Budaeri dalam acara seminar & Penghar-
gaan Menuju 100 Smart City 2017 di Hotel Santi-
ka Premiere Hayam Muruk, Jakarta (15/11).
   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah yang 
berkesempatan menjadi narasumber dalam 
seminar & penghargaan gerakan menuju 100 
Smart City menyampaikan implementasi 
program – program yang telah memanfaatkan 
perkembangan teknologi.
   Dalam Menuju Smart City Pemkot terus 
melakukan berbagai perkembangan terhadap 
aplikasi Tangerang Live. “Tahun 2017 ini kami 
sebutnya Tangerang Live 2.0 dan di tahun depan 
naik ke 3.0 sehingga kedepannya akan memakai 
sistem goeospasial agar lebih detail pendataan-
ya,” ujarnya sembari menawarkan daerah lain 
untuk mengadopsi aplikasi milik Kota Tangerang 
dengan gratis.
   Sebagai informasi, Kota Tangerang termasuk 
termasuk dalam 24 Kota/Kabupaten yang 
terpilih di tahap pertama Gerakan menuju 100 
Smart City di Kota Makasar pada tahun 2016. 
Pemkot Tangerang pun telah berhasil menyusun 
beberapa program dengan memanfaatkan 
teknologi untuk menjawab berbagai tantangan, 
yang disebut juga smart city masterplan.(dit)

 Accor Hotel memberikan apresiasi 
kepada Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
sebagai sosok yang di anggap telah berkontribu-
si terhadap dunia perhotelan di Kota Tangerang. 
    Apresiasi tersebut yakni berupa peng-
hargaan “LocalHero“. Penghargaan tersebut di 
terima oleh Wali Kota Tangerang bertepatan 
dengan Perayaan Ulang Tahun Accor Holets ke 
50 yang digelar di Hotel Novotel Tangerang.
    General Manager Hotel Novotel 
Tangerang Wimbiarto menjelaskan penghar-
gaan ini merupakan bentuk apresiasi Hotel 
Novotel Kepada masyarakat yang telah berjasa 
dan berkontirbusi terhadap dunia perhotelan di 
Kota Tangerang, khususnya Novotel yang menja-
di bagian dari Accor Hotels Group.
    Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah menyampaikan apresiasinya dengan 
adanya penghargaan terhadap 50 Local Heroes 
tersebut. "Membangun Kota Tangerang dengan 
segala tantangan dan kekuatanya memerlukan 
sinergitas semua pihak, untuk untuk itu saya 
sangat mengapresiasi pihak penyelenggara 
yang telah memberikan apresiasi kepada semua 
pihak dari beragam profesi, karena tanpa mereka 
belum tentu kita bisa seperti sekarang,” ujar Wali 
Kota. (dit)

Kontribusi Majukan Perhotelan
Walikota Raih Penghargaan "LocalHero"

Kota Tangerang Raih Penghargaan 
Smart City 2017
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