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MENYESUAIKAN WAKTU

ma  mengimani bahwa Al-Qur’an merupa-
kan petunjuk kita sebagai manusia, 
terlebih sebagai orang yang beriman.
 Dari ayat yang telah tadi diutarakan 
dasar diketahui kapan kita harus meng-
hentikan kegiatan kita, guna melak-
sanakan ibadah sholat lima waktu. Cuma 
sayangnya perintah Allah tadi belum kita 
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab 
masih banyak kita temui pada saat adzan  
dikumandangkan, orang-orang yang 
katanya mengaku beriman kepada Allah 
tetap saja melakukan akti�tasnya, peda-
gang tetap melayani 
pembeli, aparatur 
pemerintah tatap saja 
melanjutkan rapatn-
ya.
 Kita baru bisa 
mentaati perintah 
Allah tadi, hanya baru 

 Tentunya kita masih ingat dengan 
salah satu �rman Allah SWT dalam surat 
Al-Baqarah yang artinya; ‘’ “Peliharalah 
segala sholat (mu), dan (peliharalah) 
sholat wusthaa. Berdirilah karena Allah 
(dalam sholatmu) dengan khusyuk.” (QS.al 
Baqarah(2):238). 
 Ayat tadi sudah sering kita dengar 
dan bahkan para pembaca sudah sangat 
hafal dengan ayat tadi. Dari ayat di atas 
timbul pertanyaan, apakah kita sudah 
melaksanakan perintah Allah tersebut di 
atas atau belum.
 Firman Allah tadi memerintahkan 
kepada kita, apakah kita sebagai aparatur 
pemerintah, sebagai pedagang, pelajar, 
mahasiswa dan lain sebagainya, hendak-
nya dalam akti�tas sehari-hari menye-
suaikan kegiatannya atau waktunya 
dengan waktu sholat lima waktu. Menga-
pa demikian, sebab kita sudah sama-sa-

sebatas sholat Jum’at saja. Kalau sholat Jum’at 
baru kita hadir sebelum waktu sholat. Sementa-
ra waktu sholat yang lain masih belum optimal 
kita laksanakan.
 Selain itu kita baru bisa melaksanakan 
pada saat kita berada di Mekkah dan Madinah, 
baru kita taat. Mengapa demikian, karena kalau 
adzan sudah dikumandangkan, maka para 
pedagang tidak mau melayani calon pembeli, 
para pedagang disana menghentikan kegiatan-
nya, cuma sayangnya setelah kita kembali ke 
tanah air, kegiatan baik tadi hilang lagi.
 Padahal dalam hubungan ini Allah SWT 
sudah tegas menyatakan dalam surat Al-Anka-
but yang artiya; “Bacalah apa yang telah diwa-
hyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) 
dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan 
mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah 
(sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengeta-
hui apa yang kamu kerjakan.” (QS.al‘Anka-
but(29):45)
 Bahwa mengingat Allah atau sholat itu 
lebih utama. Artinya sholat yang paling utama  
dibandingkan kegiatan yang lain. Selain itu 
Allah memberikan kabar gembira kepada kita, 
apabila kita bisa memelihara sholat lima waktu, 
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Untuk menjadikan Kota 
Tangerang sebagai Kota 
Layak Dikunjungi dan 
ditunjang dengan sarana 
dan fasilitas yang men-

dukung, Pemerintah Kota 
Tangerang akan memanfaat-

k a n sejumlah bus Trans Tangerang 
yang tak beroperasi untuk menjadi bus 
wisata.
    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
menjelaskan, bus wisata yang akan 
disiapkan nantinya memberikan penawaran 
kepada warga untuk menikmati sudut kota 
dari atas bus yang terbuka.
   Terlebih kota Tangerang memiliki berbagai 
spot wisata yang lumayan lengkap mulai 
dari taman kota, wisata sejarah dan juga 
wisata reliji serta wisata belanja.
   "Jadi ini bus Trans Tangerang yang hampir 
dua tahun tidak digunakan, karena dulu 
rutenya Tangerang-Kali Deres dan berakhir 
di Taman Anggrek namun karena ada pera-
turan Gubernur DKI yang membatasi ruten-
ya cuma sampai Kalideres sehingga penge-
lolanya (DAMRI) berkebaratan untuk men-
goperasikan. Kita akan mengoptimalkan 
bus ini menjadi bus wisata dan ada kemun-
gkinan juga sebagian kita jadikan bus seko-
lah," tuturnya.
   Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 
Rina Hernaningsih menjelaskan jika kunjun-
gan wisatawan ke kota Tangerang dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan 20 
persen. Hingga Mei 2018 sudah ada seban-
yak 443.153 wisatawan. Sementara untuk 
tahun 2017 ada 1.088.747 wisatawan. (dit)
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kan apresiasi kepada Pemerintah Kota 
Tangerang karena telah menyiapkan aplika-
si untuk mendukung pelaksanaan Peneri-
maan Peserta Didik Baru (PPDB) secara 
online.
   Hal tersebut diungkapkan secara langsung 
oleh Wuryono Prakoso, Kepala Satuan Tugas 
(Kasatgas) Wilayah 4, Kordinasi Supervisi 
Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) saat mengunjungi 
Tangerang Live Room (TLR) di pusat pemer-
intahan kota Tangerang, Selasa (3/7).
    "Dari sisi aplikasi makin meneguhkan 
kemampuan kota Tangerang tentang 
pengembangan aplikasi," ujar Wuryono. Jika 
dibandingkan dengan beberapa kota lain, 
dirinya menilai pemkot Tangerang telah 
mempersiapkan program pemerataan kuali-
tas pendidikan dengan pelaksanaan sistem 
zonasi dalam proses PPDB.
    Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah 
menjelaskan secara sistem Pemkot telah 
menyiapkan sebanyak 10 server yang akan 
digunakan untuk proses PPDB online. 
"Detailnya sebanyak enam server utama dan 
empat server sebagai cadangan," jelas Arief. 
(dit)
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PEMKOT TANGERANG SIAPKAN BUS WISATA

maka kita akan mendapat warisan dari Allah, 
yaitu sorga �rdaus. Cuma sayang, manusia 
lebih senang mengejar kesenangan sesaat 
dibandingkan mengejar kesenangan yang 
abadi yaitu kehidupan di akhirat.
 Ibadah sholat merupakan ibadah 
yang pertama kali diperhitungkan dalam 
hisab, sebagaimana hadits Rasulullah 
berikut : "Amal yang pertama kali dihisab 
bagi seorang hamba pada hari kiamat 
adalah shalat. Jika shalatnya baik maka 
baiklah seluruh amalnya yang lain, dan jika 
shalatanya rusak maka rusaklah seluruh 
amalnya yang lain." (HR. At-Thabrani)
 Semoga Allah senantiasa memberi-
kan kekuatan kepada kita, hingga kita dapat 
melaksanakan seluruh perintah Allah dan 
menjauhi larangan Allah, hingga kita beserta 
keluarga kita termasuk golongan yang 

mendapat ridho Allah SWT.
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ma  mengimani bahwa Al-Qur’an merupa-
kan petunjuk kita sebagai manusia, 
terlebih sebagai orang yang beriman.
 Dari ayat yang telah tadi diutarakan 
dasar diketahui kapan kita harus meng-
hentikan kegiatan kita, guna melak-
sanakan ibadah sholat lima waktu. Cuma 
sayangnya perintah Allah tadi belum kita 
laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab 
masih banyak kita temui pada saat adzan  
dikumandangkan, orang-orang yang 
katanya mengaku beriman kepada Allah 
tetap saja melakukan akti�tasnya, peda-
gang tetap melayani 
pembeli, aparatur 
pemerintah tatap saja 
melanjutkan rapatn-
ya.
 Kita baru bisa 
mentaati perintah 
Allah tadi, hanya baru 

 Tentunya kita masih ingat dengan 
salah satu �rman Allah SWT dalam surat 
Al-Baqarah yang artinya; ‘’ “Peliharalah 
segala sholat (mu), dan (peliharalah) 
sholat wusthaa. Berdirilah karena Allah 
(dalam sholatmu) dengan khusyuk.” (QS.al 
Baqarah(2):238). 
 Ayat tadi sudah sering kita dengar 
dan bahkan para pembaca sudah sangat 
hafal dengan ayat tadi. Dari ayat di atas 
timbul pertanyaan, apakah kita sudah 
melaksanakan perintah Allah tersebut di 
atas atau belum.
 Firman Allah tadi memerintahkan 
kepada kita, apakah kita sebagai aparatur 
pemerintah, sebagai pedagang, pelajar, 
mahasiswa dan lain sebagainya, hendak-
nya dalam akti�tas sehari-hari menye-
suaikan kegiatannya atau waktunya 
dengan waktu sholat lima waktu. Menga-
pa demikian, sebab kita sudah sama-sa-

sebatas sholat Jum’at saja. Kalau sholat Jum’at 
baru kita hadir sebelum waktu sholat. Sementa-
ra waktu sholat yang lain masih belum optimal 
kita laksanakan.
 Selain itu kita baru bisa melaksanakan 
pada saat kita berada di Mekkah dan Madinah, 
baru kita taat. Mengapa demikian, karena kalau 
adzan sudah dikumandangkan, maka para 
pedagang tidak mau melayani calon pembeli, 
para pedagang disana menghentikan kegiatan-
nya, cuma sayangnya setelah kita kembali ke 
tanah air, kegiatan baik tadi hilang lagi.
 Padahal dalam hubungan ini Allah SWT 
sudah tegas menyatakan dalam surat Al-Anka-
but yang artiya; “Bacalah apa yang telah diwa-
hyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) 
dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu 
mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan 
mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah 
(sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengeta-
hui apa yang kamu kerjakan.” (QS.al‘Anka-
but(29):45)
 Bahwa mengingat Allah atau sholat itu 
lebih utama. Artinya sholat yang paling utama  
dibandingkan kegiatan yang lain. Selain itu 
Allah memberikan kabar gembira kepada kita, 
apabila kita bisa memelihara sholat lima waktu, 

Generasi muda 
adalah aset 
bangsa yang 
harus terus 
m e n g e m b a n g -
kan dirinya 
melalui proses belajar tanpa henti. Tak 
hanya di sekolah, belajar juga bisa dilakukan 
di lingkungan sekitar dan organisasi. Moti-
vasi tersebut diberikan Wakil Walikota 
Tangerang Sachrudin kepada 450 peserta 
diklat dan seleksi Paskibaraka Kota 
Tangerang.
   Dikatakannya, proses diklat dan seleksi 
yang dijalani oleh pelajar merupakan sarana 
untuk saling mengenal dan bersilaturahmi 
dengan peserta lain dari berbagai wilayah. 
   "Ini adalah ajang buat anda untuk mem-
perkuat tali silaturahmi dan pertemanan 
jalin komunikasi dengan baik, belajar dari 
kelemahan dan keunggulan orang lain," 
ungkapnya.
   Wakil juga menyoroti persoalan regenerasi 
yang menjadi keniscayaan dalam memban-
gun bangsa. "Tak ada orang yang bisa men-
awar mengenai proses regenarasi. Peng-
kaderan selalu dilakukan dalam rangka 
mensejahterakan masyarakat," ujarnya.
   Dalam acara yang sama, Walikota 
Tangerang Arief R Wismansyah juga 
meminta kepada peserta untuk terus mem-
berikan yang terbaik kepada kota 
Tangerang. (dit)

S u n g a i 
C i s -
a d a n e 
memiliki 
b a n y a k 
potensi 
u n t u k 

dikembangkan. Pemerintah Kota Tangerang 
selama beberapa tahun terakhir telah 
menata bantaran Sungai Cisadane menjadi 
tempat wisata dan rekreasi keluarga. Sungai 
Cisadane pun menjadi sumber air baku bagi 
masyarakat Tangerang.
     Melihat banyak potensi yang masih 
tersimpan, Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah bersama Wakil Wali Kota 
Tangerang H. Sachrudin akan membuat 
wisata air di sungai Cisadane. Proses normal-
isasi di Kelurahan Koang Jaya misalnya yang 
kini masih dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
akan mendukung rencana tersebut.
   Bahkan, perahu eretan yang menjadi alat 
penyebrangan dari Karawaci ke Neglasari 
pun akan diubah lebih baik lagi dan menjadi 
sarana rekreasi bagi masyarakat nantinya.
   "Kami sudah tawarkan supaya perahu 
eretannya ditata agar nantinya bisa jadi 
salah satu obyek wisata baru di kota 
Tangerang," ujarnya.
   Arief menuturkan, perahu eratan yang kini 
masih digunakan oleh warga, pernah juga 
digunakannya saat dirinya masih kecil untuk 
menuju Pasar Lama dari Gerendeng. (dit)

Pemkot Akan Jadikan Perahu Eretan Sarana 
Rekreasi Wisata Baru

Jadilah Pemuda Terbaik 
Kota Tangerang

maka kita akan mendapat warisan dari Allah, 
yaitu sorga �rdaus. Cuma sayang, manusia 
lebih senang mengejar kesenangan sesaat 
dibandingkan mengejar kesenangan yang 
abadi yaitu kehidupan di akhirat.
 Ibadah sholat merupakan ibadah 
yang pertama kali diperhitungkan dalam 
hisab, sebagaimana hadits Rasulullah 
berikut : "Amal yang pertama kali dihisab 
bagi seorang hamba pada hari kiamat 
adalah shalat. Jika shalatnya baik maka 
baiklah seluruh amalnya yang lain, dan jika 
shalatanya rusak maka rusaklah seluruh 
amalnya yang lain." (HR. At-Thabrani)
 Semoga Allah senantiasa memberi-
kan kekuatan kepada kita, hingga kita dapat 
melaksanakan seluruh perintah Allah dan 
menjauhi larangan Allah, hingga kita beserta 
keluarga kita termasuk golongan yang 

mendapat ridho Allah SWT.


