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GRATIS

kepada ajal, sebagaimana �rman 
Allah dalam Al-Qurán yang artinya; 
tiap-tiap umat pasti ada ajal dan 
ajal kalau sudah tiba, maka tidak 
bisa diulur-ulur sesaat pun atau 
dimajukan sesaat pun benar-benar 
tepat waktu atau on time.

Sampai posisi hari ini sudah ada 
atau sudah banyak teman-teman 
kita semasa sekolah di SD sudah 
ada yang meninggal, teman-teman 
kita semasa di SMP sudah ada yang 
meninggal, teman-teman kita 
semasa di SMA, teman kuliah, 
teman sekerja dan teman seper-
m a i n a n 
kita di 
k a m -
p u n g 
s u d a h 

Tidak terasa waktu berjalan begitu 
cepatnya, dari hari ke hari, minggu 
ke minggu, bulan ke bulan, 
tahu-tahu tahun 2017 sudah 
hampir habis atau kita sudah 
berada di akhir tahun dan akan 
bertemu dengan tahun 2018.

Perasaan kita masih muda saja 
kalau lagi ada di luar rumah, tapi 
setelah di rumah baru terasa kita 
sudah mulai beranjak tua, 
anak-anak kita sudah dewasa, 
sudah kuliah, sudah kerja bahkan 
kita sudah punya cucu.

Dengan akan berakhirnya tahun 
2017 pada dasarnya berkuranglah 
usia kita  satu tahun lamannya. 
Dengan berkurangnya  usia kita, 
maka kita makin mendekati 

banyak lebih dahulu yang meninggal 
tentunya tinggal kita menunggu giliran.

Memperbanyak perbekalan dalam arti 
meningkatkan ibadah kita, mumpung 
kita masih diberi nikmat panjang umur. 
Karena kalau kita tinggal di alam yang 
lain, seperti alam barzah dan akhirat 
bekal yang kita bawa, bekal pada kita 
upayakan di dunia, sebab di akhirat 
bukan tempat beribadah, tapi tempat 
pembalasan.

Bila teman-teman kita yang sudah 
meninggal lebih dahulu berarti mereka 
sudah tidak bisa memperbanyak 
perbekalan, nah kita yang masih diberi 
nikmat panjang umur memanfaatkan 
sebaik-baiknya. Kita jangan tenggelam 
dengan rutinitas sehari-hari, apakah 

sebagai pedagang, 
pegawai, pejabat 
dan lain sebagainya 
yang selalu sibuk. 
Tapi harus bisa 
memanage waktu 
dengan sebaik-bai-
knya. Janganlah 
waktu atau usia 

Jelang akhir 
t a h u n , 
Pemerintah 
K o t a 
Ta n g e r a n g 
k e m b a l i 
m e r a i h 
s e j u m l a h 
penghargaan 
t i n g k a t 

Provinsi dan Nasional. Penghargaan tersebut 
diantaranya Indonesia Road Safety Award (IRSA) 
2017. Dari lima pilar dalam kategori Kota dengan 
Tingkat Kepadatan Penduduk Tinggi di Indonesia, 
Kota Tangerang merebut empat diantaranya 
termasuk meraih Juara Utama dalam Kategori Kota 
dengan Jumlah Penduduk Tinggi mengalahkan 
Kota Tangerang Selatan, Jakarta Selatan dan Bogor.
   Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh 
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pemban-
gunan Nasional Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjone-
goro kepada Wali Kota Tangerang H. Arief R. 
Wismansyah di acara Penganugerahan IRSA 2017.
   Lalu, Pemkot Tangerang juga meraih Predikat 
Satu-Satunya Badan Publik Informatif di Provinsi 
Banten sekaligus mempertahankannya dengan 
kategori "Informatif". Anugerah diterima oleh 
Kepala Bagian Humas dan Protokol, Felix Mulyawan 
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen-
tasi (PPID) Utama Pemkot Tangerang di Aula 
Pendopo Gubernur Banten, Kamis siang (7/12) ini 
sekaligus menjadikan Pemkot Tangerang sebagai 
juara bertahan dalam tiga tahun berturut-turut. 
   Dan raihan tintas emas yang terakhir adalah peng-
hargaan Wali Kota Enterpreuner Award 2017 untuk 
kategori pendidikan dari Markplus bekerja sama 
dengan Philip Kotler Center kepada Walikota 
Tangerang Arief R Wismansyah.
   Penghargaan tersebut diserahkan kepada Wali 
Kota oleh Hermawan Kertajaya selaku Presiden 
Markplus & Co pada acara 8th Annual Kellogg 
Innovation Network (KIN) Asean Forum 2017 di 
Jakarta, Rabu (6/12). (dit)

Walikota Ajak Umat Islam 
Doakan Muslim Palestina
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dihabiskan untuk kegiatan yang bersi-
fat duniawi saja, tapi harus pula untuk 
kepentingan akhirat.

Dalam hubungan ini Allah SWT mem-
beri nasihat kepada kita, sebagaimana 
�rmannya dalam al-Qurán yang artin-
ya; ‘’Hai orang-orang yang beriman, 
bertaqwalah kepada Allah, dan henda-
klah setiap individu memperhatikan 
untuk hari esok atau akhirat, dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesung-
guhnya Allah mengetahui apa yang 
kita perbuat’’.

Sehubungan dengan hal tersebut di 
atas, kita harus lebih meningkatkan 
amaliah kita, agar kita beserta 
keluarga kita selamat, baik 
dunia dan akhirat.

Jelang Akhir Tahun, 
Pemkot Borong Penghargaan

Wali Kota 
Tangerang, H. 
Arief R. 
Wismansyah 
m e n g a j a k 
kepada para 
umat Islam di 
Kota Akhlakul 

Karimah untuk bersama-sama mendoakan 
saudara muslim di Palestina.
   "Sebagai bentuk keprihatinanan mari kita 
sama-sama berdoa untuk saudara kita di Palesti-
na, semoga mereka semua senantiasa dalam 
lindungan Allah SWT," ujarnya dihadapan 
Jamaah  Masjid Jami' Baitul Hikmah, Perumahan 
Purwati Priuk yang memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW, Sabtu (10/12).
   Hal tersebut terkait pernyataan Presiden Ameri-
ka Serikat Donald Trump pada Rabu (6/12) yang 
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 
   Wali Kota juga menyampaikan kekecewaannya 
terhadap Presiden Trump yang seolah mengkhi-
anati kedaulatan Rakyat Palestina. "Bukankah 
kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. 
Sebagai sesama muslim kita patut prihatin atas 
nasib saudara kita seiman di Palestina," imbuhn-
ya.
   Selain itu, Wali Kota juga mengajak kepada para 
jamaah untuk menjadikan momen Maulid Nabi 
Muhammad sebagai momentum untuk senan-
tiasa mengamalkan segala sunahnya.
   "Mari kita amalkan perintah Rasulullah dimulai 
dengan menjaga kebersihan, terutama masjid 
yang menjadi tempat ibadah kita. Peringatan 
Maulid dan Masjid harus menjadi syiar ajaran 
Islam yang rahmatan lil alamin," katanya. (dit)



KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG

kepada ajal, sebagaimana �rman 
Allah dalam Al-Qurán yang artinya; 
tiap-tiap umat pasti ada ajal dan 
ajal kalau sudah tiba, maka tidak 
bisa diulur-ulur sesaat pun atau 
dimajukan sesaat pun benar-benar 
tepat waktu atau on time.

Sampai posisi hari ini sudah ada 
atau sudah banyak teman-teman 
kita semasa sekolah di SD sudah 
ada yang meninggal, teman-teman 
kita semasa di SMP sudah ada yang 
meninggal, teman-teman kita 
semasa di SMA, teman kuliah, 
teman sekerja dan teman seper-
m a i n a n 
kita di 
k a m -
p u n g 
s u d a h 

Tidak terasa waktu berjalan begitu 
cepatnya, dari hari ke hari, minggu 
ke minggu, bulan ke bulan, 
tahu-tahu tahun 2017 sudah 
hampir habis atau kita sudah 
berada di akhir tahun dan akan 
bertemu dengan tahun 2018.

Perasaan kita masih muda saja 
kalau lagi ada di luar rumah, tapi 
setelah di rumah baru terasa kita 
sudah mulai beranjak tua, 
anak-anak kita sudah dewasa, 
sudah kuliah, sudah kerja bahkan 
kita sudah punya cucu.

Dengan akan berakhirnya tahun 
2017 pada dasarnya berkuranglah 
usia kita  satu tahun lamannya. 
Dengan berkurangnya  usia kita, 
maka kita makin mendekati 

banyak lebih dahulu yang meninggal 
tentunya tinggal kita menunggu giliran.

Memperbanyak perbekalan dalam arti 
meningkatkan ibadah kita, mumpung 
kita masih diberi nikmat panjang umur. 
Karena kalau kita tinggal di alam yang 
lain, seperti alam barzah dan akhirat 
bekal yang kita bawa, bekal pada kita 
upayakan di dunia, sebab di akhirat 
bukan tempat beribadah, tapi tempat 
pembalasan.

Bila teman-teman kita yang sudah 
meninggal lebih dahulu berarti mereka 
sudah tidak bisa memperbanyak 
perbekalan, nah kita yang masih diberi 
nikmat panjang umur memanfaatkan 
sebaik-baiknya. Kita jangan tenggelam 
dengan rutinitas sehari-hari, apakah 

sebagai pedagang, 
pegawai, pejabat 
dan lain sebagainya 
yang selalu sibuk. 
Tapi harus bisa 
memanage waktu 
dengan sebaik-bai-
knya. Janganlah 
waktu atau usia 

Pemerintah Kota Tangerang menggelar Vaksina-
si Difteri secara berkala di seluruh wilayah. Kegia-
tan dilaksanakan mulai hari Senin (11/12) dan 
bagian dari upaya Pemkot untuk mencegah 
penyebaran virus difteri di Kota Tangerang.
   Kepala Dinas Kesehatan dr Liza Puspadewi pun 
menghimbau kepada seluruh masyarakat 
terutama pelajar dari tingkat SD - SMA untuk 
mengikuti program vaksinasi yang digelar di 
Sekolah, Posyandu, Puskesmas dan Rumah Sakit.
    "Semoga langkah preventif dengan vaksinasi 
dan hidup sehat dapat membuat anak-anak Kota 
Tangerang terbebas dari virus difteri, sebab 
mencegah lebih baik dari mengobati," katanya.
   Dinas Kesehatan Kota Tangerang pun menarg-
etkan sebanyak 618.000 anak - anak mengikuti 
vaksinasi difteri. Perlu diketahui, Difteri disebab-
kan oleh kuman Corynebacterium diphtheriae 
yang sangat mudah menular yakni melalui drop-
let (partikel air kecil yang dihasilkan ketika orang 
batuk atau bersin). 
   Penularan tidak hanya dari pasien saja tapi dari 
karier pembawa baik anak maupun dewasa yang 
tampak sehat kepada orang-orang di sekitarnya. 
Gejala awal difteri itu mirip pilek. Munculnya 
gejala juga bertahap dimulai demam ringan dan 
sakit tenggorokan. Difteri memiliki masa inkuba-
si singkat yakni 2-5 hari dengan kisaran 1-10 hari. 
(dit)

Pemkot Ajak Masyarakat 
Lakukan Vaksinasi Difteri

Pemkot Tidak Tolerir Perdagangan 
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Pemerintah Kota Tangerang secara konsisten 
bersama Kepolisian dan TNI akan terus melaku-
kan penindakan terhadap pemberantasan 
penyakit masyarakat yang ada, misalnya saja 
peredaran minuman keras.
   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengungkapkan, Pemkot Tangerang tidak 
mentolerir terkait adanya perdagangan miras di 
kota Akhlakul Karimah ini. "Kalau ada yang jual 
berarti itu ilegal dan sudah melanggar aturan 
yang ada," ujarnya.
   Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres 
metro Tangerang Kombespol Harry Kurniawan 
yang menyatakan jika kegiatan operasi gabun-
gan dalam pemberantasan minuman keras 
bertujuan untuk menjaga kondusi�tas kota 
Tangerang. "Terutama jelang peringatan Natal 
dan tahun baru 2018 di kota Tangerang," katan-
ya.
    Sementara itu, dari hasil operasi gabungan 
yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian 
dan TNI, diperoleh sebanyak 9.500 botol minu-
man keras dengan berbagai merk yang 
mengandung alkohol lebih dari lima persen.
    Seluruh barang bukti dari hasil operasi pun 
telah dimusnahkan sebagai bentuk keseriusan 
Pemda dan aparat keamanan dalam memeran-
gi perdagangan dan penggunaan miras. Dalam 
pemusnahan ribuan miras tersebut dihadiri 
juga Komandan Kodim 0506 Letkol Inf M. I. 
Gogor AA, tokoh masyarakat, alim ulama dan 
sejumlah kepala OPD. (dit) 


