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bahwa kejahatan bermula dilakukan 
oleh orang-orang yang sebelumnya 
minum-minuman keras.

Dengan minum-minuman keras maka 
pertimbangan moral orang tersebut 
hilang sudah. Makanya tidak heran 
mereka yang sudah mabuk melakukan 
perbuatan yang melanggar norma 
agama maupun masyarakat, seperti 
berbuat zinah, membunuh, tawuran 
dan lain sebaginya.

Namun demikian tentunya kita tidak 
boleh berhenti dari 
perasan prihatin 
saja atau sedih saja, 
tapi kita harus 
berupaya memban-
tu pemerintah 
memberantas peny-
alahgunaan minu-

Belum lama ini saya membaca berita 
di surat kabar, maupun berita di televi-
si belasan orang di Depok dan di  
Cicalengka Bandung Jawa Barat tewas  
mengadakan pesta miras oplosan. 
Berita tersebut tentunya sangat 
menyedihkan sekali, terlebih peristiwa 
itu terjadi menimpa anak-anak muda 
yang merupakan generasi penerus 
bangsa.

Sedih lantaran pelakunya para 
pemuda dan pelajar, yang sangat 
diharapkan menjadi generasi  penerus 
estafet kepemimpinan Negara ini. 
Melihat kenyataan ini tentunya kita 
semua harus tersentuh dan harus 
merasa prihatin. Kita sebagai orang 
tua tidak ingin estafet kepemimpinan 
ini dipegang oleh orang-orang yang 
menjadi peminum minuman keras. 
Kita sudah sama-sama mengetahui, 

man keras. Artinya menegakkan Perda anti 
Miras ini. Bukan tanggung jawab pemerin-
tah daerah saja, tapi tanggung jawab kita 
semua.

Upaya ini harus terus menerus dilakukan 
tanpa kenal lelah dan bosan. Para ulama 
memanfaatkan da’kwahnya untuk mem-
berantas peredaran minuman keras.

Dalam hubungan ini kita sudah sama-sama 
mengimani, bahwa minuman keras atau 
mnuman yang beralkohol itu haram huk-
umnya, sebagaimana �rman Allah dalam 
Al-Qur’an surat  Al-Maidah yang artinya 
;’’Hai orang-orang yang beriman sesung-
guhnya khamer dan judi itu perbuatan 
syetan, maka jauhilah perbuatan itu kalu 
ingin menjadi orang yang beruntung’’.

Orang tua harus lebih intens lagi melakukan 
pengawasan terhadap anak-anaknya, baik 

itu anak laki-laki maupun anak perem-
puan. Orang tua harus bisa mengetahui 
tanda-tanda orang yang sedang mabuk, 
baik dari jalan, bicara, mata dan lain-lain. 
Kalu kita tidak  mengetahui tanda-tanda 
orang yang sedang mabuk, maka orang 
tua itu bisa tertipu dengan tipudaya 
anak.
Para orang tua harus mengetahui 
dengan siapa anak-anaknya bergaul, 
berikan peringatan kepada anak-anak 
kita mengenai bahya minuman keras 
dan narkoba, yang dapat merusak kese-
hatan dan mental manusia.

Akhirnya mari kita sama-sama bantu 
pemerintah daerah Kota Tangerang 
menertibkan peredaran minuman keras. 
Bila kita mengetahui di wilayah tempat 
tinggal kita ada yang menjual miras, 
maka laporkan kepada petugas yang 
berwajib.

Oleh : H. Ahmad Chairudin
Ketua Harian Masjid Al A’zhom

P e m e r i n t a h 
Kota Tangerang 
kembali meraih 
penghargaan. 
Kali ini dari 
Provinsi Banten 

terkait keberhasilannya dalam perencanaan 
pembangunan daerah. Penghargaan ini 
adalah yang kedua kalinya didapatkan setelah 
tahun lalu juga meraihnya..
   Penghargaan tersebut diserahkan langsung 
oleh Gubernur Banten H. Wahidin Halim 
kepada Pjs Wali Kota M. Yusuf saat Pelaksanaan 
Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) RKPD tingkat Provinsi Banten 
yang digelar di Hotel Ratu Serang, Selasa 
(10/04).
    Kepala Bappeda kota Tangerang Said 
Endrawiyanto mengatakan, dengan diraihnya 
penghargaan ini maka Kota Tangerang 
mewakili Banten untuk untuk kejuaraan Peny-
usunan Dokumen Perencanaan Daerah 
tingkat Nasional.
   Adapun faktor yang menjadikan Kota 
Tangerang terbaik di Banten adalah karena 
RKPD Pemkot Tangerang dianggap mampu 
mengakselerasi seluruh proses pembangunan 
mulai dari perencanaan sampai tahap pelaksa-
naan pembangunan untuk kesejahteraan 
masyarakat.
    "Dengan diraihnya penghargaan tersebut 
kita berharap perencanaan dan pencapaian 
pembangunan di Kota Tangerang semakin on 
the right track dan bisa berdampak sangat 
baik bagi pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat," jelasnya. (dit)

Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota 
Tangerang M. Yusuf mengajak seluruh 
lapisan masyarakat untuk beramai - ramai 
datang ke TPS pada tanggal 27 Juni 2018 
dalam rangka memberikan hak suaranya 
pada Pilkada 2018 pemilihan Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Tangerang.
   Dikatakannya, keberhasilan penyelengga-
raan Pilkada adalah partisipasi masyarakat 
yang tinggi datang ke TPS. Maka itu, 
masyarakat yang memiliki hak suara harus 
datang ke TPS.
   "Tolak ukur keberhasilan jalannya Pilkada 
bisa dilihat dari tingginya partisipasi 
masyarakat untuk berbondong - bondong 
datang ke TPS," kata M. Yusuf sesaat sebelum 
melepas rombongan goweser di tepi sungai 
Cisadane Jl. Benteng Jaya, Sukarasa, 
Tangerang, Minggu (8/4).
    Selain itu, Pemkot Tangerang juga menga-
presiasi upaya KPU dalam melakukan sosial-
isasi kepada masyarakat untuk datang ke 
TPS tanggal 27 Juni 2018 mendatang. 
Namun, sosialisasi ini pun harus juga dilaku-
kan oleh semua pihak demi kelancaran 
proses pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota. (dit)
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Untuk memu-
d a h k a n 
m a s y a r a k a t 
d a l a m 
b e r z a k a t , 
P e m k o t 
T a n g e r a n g 
telah menye-
diakan layanan 
online yakni 
aplikasi Ayo 
Zakat. Dalam 
aplikasi terse-
but, terdapat 
lima kanal 
i n f o r m a s i 
p e l a y a n a n 
d i a n t a r a n y a 
info zakat, 
hitung zakat, 
layanan aktif 
Baznas, konsul-
tasi zakat dan pro�l Baznas Kota Tangerang.
    Ketua Baznas Kota Tangerang yakni Drs HM 
Aslie Elhusyairy menuturkan, Aplikasi Ayo 
Zakat telah membantu dalam proses pengum-
pulan dan sangat signi�kan. Apalagi, target 
penerimaan zakat tahun ini mencapai Rp8 
Miliar.
   "Penerimaan zakat melalui teknologi infor-
masi akan kami optimalkan untuk kedepannya 
terutama dengan aplikasi ini karena warga 
semakin dimudahkan," ujarnya.
    Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) adalah pilar 
utama dalam ekonomi islam yang memberi-
kan dampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Selain menggunakan aplikasi Ayo 
Zakat, Baznas juga melibatkan peran RT/RW 
dan pengurus DKM sebagai Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ). (dit)

Kemacetan menjadi 
salah satu program 
utama yang akan 
diselesaikan oleh 
Pemerintah Kota 
Tangerang pada 

tahun ini, selain pada program kebutuhan 
dasar yang terus dipenuhi. Salah satu program 
diantaranya adalah penambahan koridor 
moda transportasi Trans Tangerang.
    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, Trans Tangerang sejak 
dioperasikan pada akhir bulan Desember 2016 
dengan rute Terminal Poris Plawad - Jatake 
telah banyak diminati warga. 
    Tercatat, selama kurun tahun 2017 ada 36 
ribu penumpang yang menggunakan trans-
portasi ini setiap bulannya. Jumlah tersebut 
terus bertambah saat ini karena pelajar sudah 
memanfaatkan Trans Tangerang sebagai 
kendaraan umum yang aman, nyaman dan 
ramah.
    Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang 
Saeful Rohman mengungkapkan, ada 10 unit 
bus Trans Tangerang yang beroperasi setiap 
harinya sejak pukul 05.30 WIB hingga 19.00 
WIB dengan tarif Rp2.000
   Strategi lainnya dalam penanganan kemac-
etan adalah dengan membangun Tra�c Light, 
pemasangan 33 titik CCTV di persimpangan, 
pembangunan geometri dan looping atau 
putaran jalan di beberapa lokasi hingga mem-
buat rekayasa lalu lintas melalui pembuatan 
jalan satu arah.
    "Kerjasama dengan daerah terdekat seperti 
Jakarta, Tangerang Selatan dan Kabupaten 
Tangerang pun dilakukan dalam menyediakan 
transportasi yang terintegrasi," ujarnya. (dit)

Optimalisasi Penerimaan Zakat
Zakat Mudah Dan Cepat Di Aplikasi "Ayo Zakat"

Pemkot Fokus Selesaikan Kemacetan
Siapkan Transportasi Aman dan Nyaman


