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GRATIS

SELAMAT JALAN TAMU ALLAH

berhubungan dengan kapasitas daya 
angkut pesawat.
 Artinya orang sebelum ibadah 
harus sabar menunggu giliran. Oleh 
karena itu bagi saudara-saudara kita yang 
tahun ini akan menunaikan ibadah haji 
harus benar-benar menyiapkan diri 
dengan sebaik-baiknya, baik �sik maupun 
mental. Tentunya niat harus karena Allah 
semata, jangan niat selain itu.
 Allah SWT  ber�rman dalam 
Al-Qur’an yang artinya; “Dan berserulah 
kepada manusia untuk mengerjakan haji, 
niscaya mereka akan 
datang kepadamu 
dengan berjalan kaki, 
dan mengendarai 
unta yang kurus yang 
datang dari segenap 
penjuru yang jauh,”. 
(QS. Al-Hajj : 27)

 Tidak terasa kita sudah berada di 
bulan Dzulkaidah atau orang kampung 
saya bilang bulan ha�t atau bulan silih 
haji.
 Ibadah haji sekarang ini mempu-
nyai nilai lain dibandingkan ibadah haji 
lima atau sepuluh tahun yang lalu. Dulu 
kita kalu mau ibadah haji tahun ini daftar, 
tahun ini pula bisa berangkat ke tanah 
suci. Tapi kalau sekarang daftar tahun ini, 
sepuluh sampai dengan lima belas tahun 
yang akan datang baru bisa berangkat.
 Hal ini disebabkan banyaknya 
umat Islam yang ingin menunaikan 
ibadah haji, sementara quota haji yang 
diberikan Arab Saudi tidak bertambah. 
Begitu besar jumlah jamaah haji Indone-
sia yang akan berangkat ke tanah suci, 
bahkan terbesar di dunia. Makanya 
pengaturan keberangkatannya dimulai 
jauh-jauh hari sebelumnya, hal ini 

 Sebagai saudara muslim, kita ucapkan 
selamat dan bersyukur kepada Allah kepada 
yang akan menunaikan ibadah haji tahun ini, 
semoga Allah senantiasa memberikan kemuda-
han dan kesehatan kepada saudara-saudara 
kita yang akan menunaikan ibadah haji, hingga 
mereka dapat melaksanakan ibadah haji dan 
ibadah-ibadah lainnya dengan sebaik-baiknya.
 Sebagaimana Alloh SWT ber�r-
man;“Mengerjakan haji adalah kewajiban 
manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 
sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; 
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), 
maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak 
memerlukan sesuatu) dari semesta alam’’. (QS. 
Ali Imran: 97).
 Bagi saudara-saudara kita yang akan 
berangkat ibadah haji supaya tidak ada 
ganjalan di hati, nikmati saja apa yang 
dirasakan apakah makanan, tempat pengina-
pan atau hotel, jangan suka memband-
ing-bandingkan, pokoknya nikmati saja.
 Perlu pula diingat, bahwa  jutaan orang 
Indonesia ingin berangkat ibadah, tapi tak 
semua bisa berangkat, makanya hal ini harus 
benar-benar disyukuri dengan sedalam-dalam-
nya, tentunya senantiasa memanfaatkan waktu 
selama berada di tanah suci dengan sebaik-bai-
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Keberhasilan Pemerintah 
Kota Tangerang memban-
gun sistem kepegawaian 
mulai dari pengadaan 
pegawai, mutasi, promosi 
dan juga pensiun 
mendapatkan apresiasi 
berupa penghargaan BKN 
Award 2018.

   Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
Akhmad Lut� menjelaskan, BKN Award 
merupakan penghargaan tertinggi terkait 
pengelolaan kepegawaian tingkat nasional. 
Untuk Kanreg Jabar dan Banten, hanya Kota 
Tangerang yang mendapatkan penghar-
gaan ini selain dua kota lainnya yakni Yogya-
karta dan Banyuwangi.
   Diungkapkannya, Sistem Informasi 
Kepegawaian Daerah (SIKDA) yang telah 
berjalan dinilai oleh BKN Pusat sebagai 
upaya dalam penataan sistem sistem untuk 
kenaikan pangkat pensiun dan lainnya 
secara online
    "Peningkatan kinerja pegawai, jadi pega-
wai enggak perlu pusing ngurusin urusan 
kepegawian seperti kenaikan pangkat dan 
pensiun. Dan itu semua sudah paperless 
artinya enggak perlu bawa berkas kayak 
dulu lagi," ujarnya.
   Sementara itu, Kepala Biro Hubungan 
Masyarakat BKN, Mohammad Ridwan dalam 
rilisnya mengatakan BKN Award merupakan 
ajang kepegawaian paling ditunggu seluruh 
pengelola kepegawaian di Indonesia. (dit)

Menyambut hari Raya Idul Adha bulan Agus-
tus mendatang, Pemerintah Kota Tangerang 
mencanangkan Gerakan Tangerang Berkur-
ban yang bertujuan untuk mengajak 
masyarakat terbangun kepedulian sosialnya 
melalui berkurban.
   Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wisman-
syah mengatakan, gerakan Tangerang 
Berkurban ditargetkan hingga RT/RW 
melalui sosialisasi yang dilakukan Camat 
dan Lurah.
   "Melalui gerakan Tangerang Berkurban, 
diharapkan dapat membangun kepedulian 
sosial bagi seluruh masyarakat kota 
Tangerang," ujarnya.
   Gerakan Tangerang Berkurban sendiri 
merupakan sosial movement yang diprakar-
sai oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) keca-
matan Karawaci yang bertujuan untuk 
meningkatkan potensi Kurban di kota 
Tangerang sekaligus untuk pemerataan 
distribusi kurban.
   "Jadi masyarakat juga bisa menabung 
biaya untuk berkurban dari setahun sebel-
umnya, sehingga bisa agak ringan," ucap 
Arief. (dit)
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knya, agar mendapat haji yang mabrur. 
Terlebih kita adalah tamu-tamu Allah. Yang 
namanya tamu sesuaikan kebiasaan kita 
dengan yang punya baitullah, yaitu Allah 
SWT.
 Kalau kita tidak bisa memanfaatkan 
kesempatan yang ada selama berada dikota 
suci, maka rugilah kita. Jangan terpaku 
dengan membeli oleh-oleh, khawatir meru-
sak kekhusuan ibadah kita.
 Akhirnya sekali lagi kita do’akan 
sudara-saudara kita yang akan berangkat ke 
Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, 
semoga Allah senantiasa memberikan 
kemudahan dan kesehatan, hingga dapat 
melaksanakan ibadah haji dengan 
sebaik-baiknya dan kembali ketanah air 
dalam keadaan sehat dan tentunya mem-
peroleh haji yang mabrur. Selamat jalan 

tamu Allah.
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Dalam peringatan Hari 
Keluarga Nasional 
(HARGANAS) XXV di 
Kawasan Megamas 
Kota Manado, Propin-
si Sulawesi Utara 
beberapa waktu lalu, 
Kota Tangerang meraih 
penghargaan Upakarti Utama 3 dalam 
Lomba Bersih Sehat (LBS) Tingkat Nasional 
melalui Kelurahan Kreo.
    Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin 
mengatakan, penghargaan tersebut adalah 
bentuk dari sinergisitas yang selama ini 
terbangun untuk mewujudkan keluarga 
bahagia dan berkualitas.
    "Kepada seluruh lapisan masyarakat agar 
selalu membangun sinegritas masyarakat 
dan pemerintah, dimana masyarakat bukan 
hanya mendukung program pemerintah 
tapi lebih dari itu bagaimana bisa meman-
faatkan fasilitas-fasilatas yang telah diban-
gun oleh pemerintah agar manfaatnya bisa 
dirasakan sehingga proses kegiatan menuju 
masyarakat sejahtera bisa terwujud," katan-
ya.
   Dijelaskannya, Keluarga merupakan pilar 
pembangunan  bangsa serta menjadi 
lingkungan pertama dalam memenuhi 
kebutuhan Asah, Asih dan Asuh. Keluarga, 
menjadi wadah paling sempurna untuk 
menanamkan tiga dasar yaitu integritas, 
etos kerja dan gotong royong. (dit)

W a l i k o t a 
Tangerang Arief R 
Wismansyah akan 
mengintegrasikan 
atau menyatukan 

sejumlah sistem electronic government 
(e-government) yang telah terbangun 
untuk memangkas birokrasi dan penguran-
gan kertas dalam pelayanan publik.
    Walikota menjelaskan, jika nantinya proses 
pengintegrasian ini berhasil maka 
masyarakat kedepannya tak perlu lagi mem-
bawa banyak berkas dalam proses penguru-
san sejumlah pelayanan seperti kesehatan, 
pendidikan hingga perijinan sekalipun. 
Sebab, semua data diri warga Kota 
Tangerang sudah tersimpan secara digital 
dalam satu sistem.
      Misalnya saja ketika warga ingin melaku-
kan pendaftaran perawatan di RS maka tak 
perlu lagi membawa Foto Copy KTP dan KK 
sebab database sudah menyimpan. Sehing-
ga tak ada lagi proses pengisian formulir 
dan menjadi bagian dari paperless.
   "Baik itu perizinan, pendidikan dan keseha-
tan maka semuanya akan masuk dalam satu 
database. Ini akan semakin memudahkan 
masyarakat dan percepatan pelayanan," 
ujarnya.
   Ditargetkan dengan proses yang seperti ini 
maka tidak ada lagi birokrasi yang berbelit, 
berbiaya tinggi dan terkesan ribet karena 
harus bawa berkas yang banyak. (dit)
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