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nikmat yang tidak kalah besarnya.
 Sehubungan dengan hal terse-
but, Rasululloh SAW memerintahkan 
kita, bila ada saudara kita sakit, kita 
diperintah oleh beliau untuk men-
datanginya. Kehadiran ini bukan seke-
dar mendoakan agar cepat sembuh, 
juga ada pelajaran atau hikmah buat 
kita, betapa sehat itu sangat mahal. 
Banyak orang sampai keluar negeri 
untuk berobat, berapapun biayanya 
tidak diperhitungkan lagi, yang pent-
ing sehat.
 Kemudian coba kita bayangkan 
kalau orang yang 
sakit, makan ini 
tidak boleh, makan 
itu tidak boleh, 
banyak sekali pan-
tangannya, padahal 
uang punya. 
Sementara kita 

 Kita sudah sama-sama sepakat 
mengimani, bahwa kita diciptakan 
Allah untuk beribadah. Artinya setiap 
apa yang kita lakukan, apakah itu 
kegiatan, apakah itu ucapan, apakah 
itu pergaulan dan lain sebagainya 
harus punya nilai ibadah kepada Allah 
SWT.
 Selaian itu ibadah juga mer-
upakan bentuk syukur atau terima 
kasih kepada Allah atas nikmat yang 
diberikan kepada kita dan tentunya 
nikmat yang diberikan Allah kepada 
kita tidak mungkin bisa dihitung 
dengan alat secanggih apapun. Di- 
antaranya adalah nikmat sehat.
 Nikmat sehat jarang sekarang 
disebut sebagai nikmat atau rizki dari 
Allah. Manusia kadang-kadang 
menilai nikmat dari Allah bentuknya 
duniawi, seperti uang, harta dan lain 
sebaginya. Padahal nikmat sehat ini, 

yang sehat, makan apa saja tidak ada pan-
tangannya, semuanya masuk.
 Cuma ada saja orang yang diberi 
sehat, bukan meningkatkan ibadah, malah 
melakukan kegiatan yang tidak punya nilai 
ibadah kepada Allah. Kalau sakit barulah dia 
sebut nama Allah dan lain sebagainya.
 Dalam hubungan ini Rasululloh SAW, 
memberi nasihat kepada kita, agar mum-
pung sehat gunakan sehat yang sebaik- 
baiknya, rajin ibadah, rajin ke masjid untuk 
sholat berjamaah dan baca Al-Qur’an.
 Semua itu dilakukan sebagai bentuk 
syukur atau terima kasih. Tentunya kita 
masih ingat, bahwa suatu saat apa saja yang 
diberikan Allah kepada kita akan di-         
mintakan pertanggungjawaban. Mulai dari 
ujung kaki sampai ujung rambut akan 
dimintakan pertanggungjawaban.
 Kita tidak ingin termasuk golongan 
yang kalau sakit, baru ingat Allah, baru mau 
ibadah. Kita ingin termasuk golongan rajin 
ibadah dalam keadaan apapun, sebagaima-
na Allah ber�rman dalam surat Al-Baqarah 
yang artinya : ‘’Dan bersabarlah dalam 
keadaan sempit, dan dalam keadaan sakit, 
dan dalam keadaan perang’’.
 Jadi dalam keadaan sakit saja di 
perintah untuk tetap ibadah, apalagi dalam 

keadaan sehat. Dalam keadaan susah 
saja diperintah tetap ibadah, apalagi 
dalam keadaan ekonomi yang mapan. 
Kemudian dalam keadaan perang saja 
diperintah tetap beribadah, apalagi 
dalam keadaan Negara kita yang damai 
sekarang ini.
 Mudah-mudahan Allah senantia-
sa menjadikan kita beserta keluarga kita 
dalam keadaan golongan yang senantia-
sa istiqomah dalam keadaan apapun, 
hingga kita beserta keluarga kita selamat 
dunia dan akhirat.

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

Warga di Kecamatan Batuceper sedang meny-
iapkan destinasi wisata baru. Pintu air Kali 
Apur dan Kali Baru akan dijadikan destinasi 
Kampung Wisata Air. Tempat yang biasa 
dianggap seram karena dibangun sejak zaman 
Belanda, memiliki potensi sebagai tempat 
wisata lokal.
   Camat Batuceper Nurhidayatullah menga-
takan, di Batuceper ada tiga destinasi wisata 
yang tengah dikembangkan. Seperti di Batu-
sari, Kebon Besar, dan di Pintu Air yang masuk 
Kelurahan Poris Jaya dan Poris Gaga. Pengem-
bangan wisata dilokasi tersebut mendapat 
dukungan penuh dari masyarakat. "Ini murni 
usulan dari warga kita selaku pemerintah 
sudah pasti mendukung," katanya.
   Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri menyambut baik rencana warga 
untuk menciptakan destinasi wisata baru 
berbasis lingkungan dan harus diperjuangkan 
pemerintah.
   "Ya, kedepan kita akan buat kajian untuk 
pintu air yang rencananya akan dibuat desti-
nasi wisata oleh masyarakat. Seperti apa 
nantinya, kita akan lakukan. Prinsipnya, kita 
harus realisasikan secepatnya," ujarnya.
    Lurah Poris Jaya Budi Permana mengharap-
kan lokasi kampung wisata air itu nantinya 
bisa membantu meningkatkan kesejahteraan 
m a s y a r a k a t 
sekitar. "Nanti 
Pintu Air bisa 
d i k e l o l a 
m a s y a r a k a t 
terutama para 
pemuda di sini," 
ujarnya. (dit)

Silaturahmi yang kuat 
diantara masyarakat 
dapat menjaga 
kondusi�tas dan 

kebersamaan sehingga mampu mewujud-
kan Kota Tangerang yang lebih baik. Hal 
tersebut disampaikan Pjs Walikota 
Tangerang M. Yusuf saat peringatan Isra 
Mi'raj di Masjid Raya Al-Azhom, Senin (23/4).
   "Marilah kita perkuat tali silaturahim dian-
tara kita serta senantiasa menjaga kondusif-
itas kota sehingga pembangunan di kota 
Tangerang dapat berjalan lancar dengan 
dibarengi semangat kebersamaan," katanya.
   Dijelaskannya, berbagai program telah 
dilakukan oleh Pemkot dalam rangka 
mewujudkan kehidupan masyarakat yang 
harmonis, beradab dan berakhlakul karimah 
seperti Tangerang Wajib Mengaji yang 
bertujuan untuk menjaga dan membenten-
gi anak-anak kita dari pergaulan bebas seka-
ligus memberikan bekal ilmu agama bagi 
mereka. 
   Lalu Gerakan Sholat Berjamaah di Masjid 
yang mengajak seluruh komponen pegawai 
dan masyarakat untuk melaksanakan sholat 
berjamaah lima waktu.
   "Mari kita jadikan masjid sebagai tempat 
yang multi fungsi yang tidak hanya sebagai 
tempat ibadah sholat tetapi juga sebagai 
pusat menuntut ilmu dan tempat kegiatan 
peningkatan ekonomi umat," paparnya. (dit)
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Penghargaan 
Kota Layak 
Pemuda yang 
diraih Kota 
T a n g e r a n g 
tahun lalu 
m e r u p a k a n 
bukti jika 
sinergi antara pemuda dan pemerintah di kota 
ini berjalan baik. Berbagai program yang 
dijalankan seperti Kampung Pemuda dan 
pelatihan keterampilan mampu menjadikan 
pemuda sebagai inisiator perubahan.
    Pemuda harus menjadi kebangaan bagi 
keluarga, kota, bangsa dan negara. Sebaba, 
baik dan buruknya kualitas suatu negara salah 
satu indikatornya dapat dilihat dari kualitas 
pemudanya.
    Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang, 
M. Yusuf, pemuda yang berhasil adalah yang 
memiliki karakter sebagai kekuatan. Apalagi, 
perkembangan saat ini sudah sangat cepat 
dan harus bisa diimbangi dengan keterampi-
lan.
   "Pemuda - pemudi kota Tangerang harus 
memiliki kualitas yang unggul dan untuk men-
jadi seorang pemimpin, harus memiliki karak-
ter yang kuat," ujar Pjs Walikota Tangerang M. 
Yusuf saat membuka acara sarasehan 
kepemudaan yang mengusung tema "Peran 
Anak Muda Jaman Now di Kota Layak 
Pemuda", bertempat di aula gedung Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) kota Tangerang, Jl 
Satria Sudirman, Tangerang, Selasa (24/4).
   Acara tersebut diikuti sebanyak 500 peserta 
yang terhimpun dari perwakilan pengurus 
KNPI kota Tangerang, perwakilan dari sejum-
lah OKP, mahasiswa serta perwakilan OSIS 
se-Kota Tangerang tersebut. (dit)

Penghargaan 
k e m b a l i 
diraih oleh 
Pe m e r i nt a h 
K o t a 
Ta n g e r a n g . 
Kali ini yakni 

mengenai kinerja terbaik yang dinilai dari 
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah-
an Daerah (EKPPD) tahun 2017 berdasarkan 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (LPPD) tahun 2016 yang disampaikan 
oleh para kepala daerah.
   Kota Tangerang merupakan salah satu dari 
10 Kota Tangerang yang dinilai berprestasi 
kinerja tertinggi secara nasional oleh Kement-
erian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik 
Indonesia.
   Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Soemar-
sono, mengatakan Ada 700 indikator yang 
menjadi penilaian lapangan seperti inovasi 
pelayanan tingkat konsistensi dan efektivitas, 
serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan publik yang diberikan. 
"Hasilnya diumumkan saat peringatan hari 
otonomi daerah," ujarnya.
    Sebagai informasi Evaluasi Kinerja Penye-
lenggaraan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(LPPD) merupakan suatu penilaian yang 
dilakukan secara menyeluruh terhadap kinerja 
pemerintah daerah mulai dari proses perenca-
naan, pelaksanaan, evaluasi dan juga pertang-
gung jawaban program pemerintah daerah. 
   EKPPD sendiri dilakukan untuk menilai kiner-
ja penyelenggaraan pemerintahan daerah 
dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan 
prinsip tata kepemerintahan yang baik. (dit)
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