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G R AT I S

belanja sehari-hari kita harus 
benar-benar sesuai dengan kebu-
tuhan dan jangan berlebih-lebihan. 
Misalnya waktu bulan puasa kita 
membeli makanan untuk berbuka 
puasa begitu banyaknya hingga 
tidak habis, akhirnya basi dan ini 
termasuk boros.
 Belanja pakaian begitu 
banyak dipakai tidak, alangkah 
baiknya hal itu disesuaikan  dengan 
kebutuhan. Sebab kalau tidak, ini 
termasuk boros dan kita tahu 
bahwa boros itu temannya syetan. 
S e -
bagaiman 
� r m a n 
Alloh SWT 
d a l a m 

 Sudah sama-sama kita imani 
bahwa kita hidup di dunia ini atau 
diciptakan oleh Alloh semata-mata 
untuk ibadah kepada Alloh. Kemu-
dian Alloh juga memberikan 
petunjuk atau arahan kepada kita 
dalam melaksanakan akti�tas di 
dunia. Baik itu yang berkaitan 
dengan ibadah maupun yang 
berhubungan dengan kegiatan 
lain. Semua itu diberikan oleh Alloh 
agar kita menjadi orang yang 
selamat baik di dunia maupun di 
akhirat.
 Semua aturan yang Alloh 
buat sudah tertuang dalam kitab 
suci Al-Qur’an, antara lain Alloh 
melarang kita menjadi orang yang 
boros, artinya pengeluaran atau 

Al-Qur’an yang artinya sesungguhnya 
orang –orang boros itu adalah saudara 
syetan dan syetan itu sangat ingkar 
kepada Alloh.
 Namun demikian kita juga tidak 
boleh pelit tidak mau membantu 
orang-orang miskin, tidak mau mem-
bantu yatim, tidak mau membantu 
pembangunan sarana ibadah, padahal 
hartanya berlimah ruah. Hal ini 
sebagaimana �rman Alloh dalam 
Al-Qur’an yang artinya janganlah kamu 
jadikan tanganmu terbelengu pada 
lehermu, tapi jangan pula terlalu men-
gulurkan tanganmu.
 Hal tersebut di atas diatur oleh 
Alloh agar tidak menjadi orang yang 
tercela dan menyesal. Dalam hubungan 

ini tentunya kita 
masih ingat dengan 
salah satu informasi 
dari Rasululloh SAW 
yang artinya bahwa 
nanti di akhirat 
harta akan ditanya 

Pemerintah 
K o t a 
Tangerang 
b e k e r j a 
s a m a 
d e n g a n 
B a d a n 
Wakaf Indo-
nesia Kota 

Tangerang menggelar kegiatan Pembinaan 
Nazhir untuk membuka wawasan agar dapat 
berinovasi dalam mengelola dan mengem-
bangkan aset-aset wakaf.
   Nazhir di kota Tangerang harus memberi 
wawasan baru kepada masyarakat dimana 
sebelumnya tanah wakaf hanya boleh diper-
gunakan untuk tempat ibadah ataupun area 
pemakaman sesuai dengan undang - undang 
nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan 
turunannya. 
    "Tanah Wakaf boleh dipergunakan untuk hal 
lain seperti halnya untuk bangun sekolah atau 
tanahnya disewakan supaya lebih produktif. 
Tapi ingat, itu semua harus dengan persetu-
juan wakif dan tidak merubah peruntukan 
tanah yang diwakafkan," ungkap Wakil Waliko-
ta Tangerang Sachrudin.
   Ketua Badan Wakaf Indonesia Kota 
Tangerang Abdullah Tholib mengungkapkan 
melalui pembinaan ini para nazhir ini akan 
dituntut untuk memiliki jiwa enterpreunership 
supaya ke depan bisa mengelola tanah wakaf 
agar menjadi lebih produktif. 
 "Diperbolehkan juga untuk pemban-
gunan madrasah, atau hal lain yang bisa men-
guntungkan yang kemudian keuntungannya 
dikembalikan untuk kemaslahatan umat. 
Misalnya untuk beasiswa atau untuk kegiatan 
bedah rumah bagi masyarakat yang kurang 
mampu”. (dit)

Ada Bencana Darurat, Hubungi 112

TANGERANG

dengan cara apa diperoleh dan diman-
faatkan untuk apa harta itu. Semua itu 
kita yang tahu.
 Oleh karena itu selama masih 
dikasih panjang umur dan diberi rizki 
lebih kita tingkatkan pengeluaran atau 
belanja kita sesuai dengan tuntunan 
Alloh SWT, agar kita beserta keluarga 
kita selamat baik dunia maupun akhi-
rat.
 Semoga Alloh SWT memberi 
kekuatan kepada kita hingga kita men-
jadi orang yang bersyukur dan senan-
tiasa istiqomah dalam ibadah kepada 
Alloh SWT, meninggalkan apa yang 
dilarang Alloh dan menjalankan apa 
yang diperintah Alloh.

NAZHIR HARUS INOVASI KELOLA 
ASET WAKAF

Dalam mengantisipasi dampak dari cuaca 
ekstrem yang saat ini menimpa sejumlah 
daerah di Indonesia, Pemkot Tangerang 
telah menggelar apel kesiapsigaan bencana 
yang diikuti oleh anggota perwakilan dari 
TNI, Polri, PMI, serta BPBD Kota Tangerang.

   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
menjelaskan, kunci utama dari penanganan 
bencana yang terjadi di wilayah adalah 
adanya kekompakan dan sinergitas dari 
setiap unsur dalam menghadapi bencana. 

   Pemkot Tangerang dalam kurun waktu 
empat tahun ini telah menghabiskan dana 
tak kurang dari  1 Triliun untuk pembangu-
nan �sik yang tujuannya meminimalisir 
dampak bencana yang kerap terjadi saat 
curah hujan tinggi.

   "Dananya untuk pembangunan turap, 
normalisasi sungai, pembangunan drainase 
serta sumur - sumur resapan untuk minimal-
isir titik - titik banjir. Masyarakat Bisa telpon 
ke 112 di aplikasi Tangerang Live untuk 
kondisi darurat saat terjadi bencana," ujarn-
ya. (dit)
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Ukur untuk Kategori Kota Besar dari Kemen-
trian Perdagangan Republik Indonesia. 
Penghargaan tersebut merupakan penga-
kuan dari pemerintah pusat terhadap 
daerah yang telah memenuhi kriteria tertib 
ukur. Kota Tangerang telah memenuhi krite-
ria tertib ukur antara lain alat Ukur Takar 
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang 
digunakan dalam transaksi perdagangan. 
    Program Daerah Tertib Ukur ini selain 
sebagai usaha untuk memberikan perlind-
ungan kepada para konsumen sekaligus 
juga untuk mendorong persaingan usaha 
yang sehat, serta untuk mendorong usaha 
Pemkot dalam mewujudkan Kota 
Tangerang sebagai Kota layak Investasi. 
"Alhamdulillah, penghargaan ini bagian dari 
komitmen kita untuk terus memberikan 
jaminan perlindungan kepada konsumen 
terutama dari sisi jaminan pengukuran," kata 
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.
   Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagan-
gan Kota Tangerang Agus Sugiyono men-
jelaskan, dalam meraih penghargaan ini 
membutuhkan proses yang cukup panjang 
yakni mulai dari tahap sosialisasi dengan 
para stakeholder kemudian juga ada penan-
datanganan komitmen bersama antara Wali 
Kota dengan para stakeholder untuk menja-
dikan Kota Tangerang sebagai Daerah Tertib 
Ukur. (dit)

KOTA TANGERANG RAIH PENGHARGAAN 
DAERAH TERTIB UKUR

PEMKOT GANDENG RW SOSIALISASI KEBERADAAN 
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Pemerintah Kota Tangerang menggandeng 
ketua RW se-Kota Tangerang untuk menso-
sialisasikan keberadaan pasar lingkungan 
yang ada di Kota Tangerang. Keberadaan 
pasar lingkungan diharapkan dapat mem-
bantu masyarakat dalam memenuhi kebu-
tuhan bahan pokok.
   Wakil Walikota Tangerang Sachrudin men-
gatakan, sebanyak lima pasar lingkungan 
di Kota Tangerang telah dibangun Pemerin-
tah Kota Tangerang pada tahun anggaran 
2016. Pada tahun 2017 ini juga sedang 
dibangun 10 Pasar Lingkungan Kelurahan 
dan 1 Pasar Lingkungan Kecamatan.
   "Ini juga memberikan kesempatan bagi 
para pedagang kecil yang ada di setiap 
lingkungan yang biasanya berjualan berke-
liling dan tidak tertata menjadi lebih tertata 
dan nyaman untuk bertransaksi," katanya.
   Sementara itu, di Kota Tangerang ada 40 
pasar yang tersebar di 13 kecamatan. 
Keberadaan pasar-pasar tersebut mempu-
nyai peranan penting dalam rangka men-
dukung roda perekonomian di Kota 
Tangerang. (dit)


