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GRATIS

MENJAGA LISAN

jorok, mencela, menghina dan lain 
sebagainya.
 Oleh karena itu kita harus berha-
ti-hati menggunakan lisan, ada pepatah 
yang menytakan lidah mu adalah harimau 
mu.
 Rasululloh SAW, pernah ditanya 
oleh sahabat, yang berkaitan dengan 
liasan, ya Rasululloh apakah jalan menuju 
selamat, kemudian Rasululloh  menjawab 
peliharalah lisan kalian.
 Oleh karena itu, lisan itu perlu 
disyukuri dalam arti yang luas, bukan 
hanya mengucapkan 
Alhamdulillah, juga 
senantiasa memeliha-
ra lisan dengan baik, 
sebab tidak jarang 
terjadi malapetaka 
bermula dari kesalah-
an-kesalahan lidah 

 Sebagaimana sama-sama kita 
ketahui, bahwa lidah merupakan salah 
satu alat yang sangat penting dan efektif 
dalam menyampaikan isi pernyataan atau 
sebagai media komunikasi antara manu-
sia dengan manusia, antara manusia 
dengan Allah, SWT. Lisan merupakan 
pemberian Allah yang harus disyukuri 
oleh kita dan tentunya harus digunakan 
sesuai tuntunan Allah antara lain digu-
nakan dalam rangka mentaati Allah 
dengan cara berdzikir, berdo’a, berbicara 
yang pada intinya dalam rangka ibadah 
kepada Allah.
 Lisan disamping sangat efektif 
untuk ibadah, juga kalau tidak hati-hati, 
kalau tidak disertai dengan iman, maka 
lisan juga bisa sebagai sarana untuk 
berbuat maksiat kepada Allah, yang diiku-
ti  ajakan syetan, seperti gibah, konimah 
atau adu domba, berkata dusta, berkata 

yang tidak terkendali, sehingga menjadi 
sumber bencana. Demikan pula sebaliknya, 
tiimbulnya kasih sayang, timbulnya rasa 
bantu-membantu, nasihat menasihati dan 
kebaikan lainnya, karena lidah yang senantiasa 
terpelihara dengan baik.
 Dalam hubungan ini tentunya kita 
masih ingat dengan salah satu �rman Allah 
dalam Al-Qur’an, yang artinya:’’ Perkataan yang 
baik dan pemberian maaf lebih baik dari 
sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang 
menyakitkan (perasaan si penerima). Allah 
Maha Kaya lagi Maha Penyantun’’.(QS. Al-Baqar-
ah:263)
 Ayat di atas menggambarkan bagaima-
na seseorang melakukan penolakan secara 
halus, sementara maksud pemberian maaf 
disini adalah bagaimana seseorang bisa 
memaafkan tingkah laku yang kurang sopan 
dari si peminta. Ajaran Islam sangat mement-
ingkan perasaan orang lain supaya jangan 
tersinggung oleh ungkapan yang tidak baik.
 Contoh lain sebagaiman Allah ber�rman 
dalam surat Al-Isro ayat 23 yang artinya; "Dan 
Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah 
kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika 
salah seorang diantara keduanya atau 
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Wakil walikota 
T a n g e r a n g 
S a c h r u d i n 
m e n y a m -
paikan agar 
jajaran apara-
tur pemerin-
tah kota (Pemkot) Tangerang senantiasa 
meningkatkan kerjasama baik itu antar 
pegawai dan juga dengan masyarakat.
 “Kerjasama itu penting, agar hasil 
pembangunan yang dilakukan oleh pemkot 
Tangerang dapat dirasakan manfaatnya 
oleh masyarakat,” terang Wakil walikota saat 
menghadiri kegiatan pembinaan adminis-
trasi kecamatan dan kelurahan kota 
Tangerang tahun anggaran 2018 di aula 
kantor kecamatan Periuk.
 Selain itu, Wakil walikota juga 
menekankan tentang pentingnya pergera-
kan dan kesadaran yang dilakukan oleh 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan di wilayah tempat tinggalnya.
 Wakil walikota memberikan contoh 
terkait pendidikan, bahwa pemerintah kota 
Tangerang menjamin setiap anak-anak di 
kota Tangerang mendapatkan kesempatan 
mengikuti pendidikan.
 "Camat dan lurah harus peka terha-
dap warga kurang mampu yang kesulitan 
untuk mendapat akses pendidikan. Pemkot 
juga berkomitmen untuk membantu biaya 
pendidikan anak - anak kota Tangerang 
melalui program Tangerang Cerdas sampai 
jenjang SMP," pungkas Wakil walikota. (dit)

Koperasi Satya 
Karya Pemerintah 
Kota (Pemkot) 
Tangerang diminta 
oleh Walikota 

Tangerang Arief R. Wismansyah untuk terus 
berinovasi. Beragam peluang dan pengem-
bangan usaha harus terus di optimalisasi.
 "Harusnya koperasi (Satya Karya) 
bisa mensuplay kebutuhan para anggota 
terutama para pegawai, karena merekakan 
butuh sarapan, butuh makan siang atau 
kebutuhan lain," terang Walikota dalam 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi 
Satya Karya yang dilaksanakan di Ruang Al 
Amanah Pusat Pemerintahan kota 
Tangerang,
 Selain itu, Walikota mendorong 
Koperasi Satya Karya mampu untuk melihat 
dan menangkap peluang bisnis yang ada.
 "Kalau perlu bisa disediakan aplikasi 
online, jadi dari pada belanja di alfa para 
pegawai nanti bisa belanja kebutuhan 
sembako atau kebutuhan lain tiap bulan, 
tinggal didata aja kebutuhannya apa koper-
asi nanti yang menyediakan," paparnya.
 Tidak hanya itu, Walikota juga 
berpesan agar Koperasi Satya Karya mampu 
menjadi contoh bagi koperasi-koperasi lain 
yang ada di kota Tangerang.
 Sementara itu, Sekretaris Daerah 
kota Tangerang Dadi Budaeri selaku Ketua 
Koperasi Satya Karya menerangkan bahwa 
saat ini pihaknya terus melakukan pengem-
bangan usaha salah satunya investasi. (dit)
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Wakil Walikota Minta Aparatur Tingkatkan 
Kerjasama Antar Pegawai dan Masyarakat

kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeli-
haraanmu, maka sekali-sekali janganlah 
engkau mengatakan kepada keduanya 
perkataan "ah" dan janganlah engkau mem-
bentak keduanya, dan ucapkanlah kepada 
keduanya perkataan yang baik". (QS. Al-Is-
ro:23)
 Dari hal di atas bertapa luhurnya 
ajaran Islam yang mengajarkan kepada kita 
untuk memiliki akhlaqul karimah, sesuai 
dengan motto Kota Tangerang.
 Karena prinsip komunikasi dalam 
ajaran Islam, bahwa setiap komunikasi harus 
dilakukan untuk  mendekatkan diri kepada 
Allah dan juga mendekatkan diri antar 
manusia. Islam tidak membenarkan setiap 
komunikasi yang membuat manusia 
terpecah, apalagi sampai saling membenci.
 Mudah-mudahan Allah senantia-
sa memberikan kekuatan kepada kita, 
hingga kita sebagai hamba 
dapat mensyukuri nikmat 
lidah dan digu-
nakan sesuai 
d e n g a n 
t u n t u n a n 
Allah.
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Sekretaris 
D a e r a h 
D a d i 
B u d a e r i 
didampin-
gi oleh 
k e p a l a 
dinas Ketenagakerjaan kerjaan Rakhman-
syah menutup kegiatan Job Fair 2018 di 
Metropolis town square. Tercatat 11.056 
pelamar dari berbagai wilayah datang di 
acara tersebut.
 Dadi menitipkan pesan pada para 
HRD perusahaan agar lebih memprioritas-
kan warga Kota Tangerang dalam peneri-
maan karyawannya.
 "Jumlah pengangguran pada tahun 
ini berada di angka 74.981 orang, Pemkot 
terus berusaha menekan angka tersebut. 
Maka saya berpesan pada HRD perusahaan 
yang menjadi rekan pada acara job fair 
tahun ini, agar lebih memprioritaskan warga 
Kota Tangerang. Tentunya jika pelamar 
memenuhi kriteria yang diinginkan" ucap 
Dadi.
 Pada tahun berikutnya job fair diren-
canakan akan diselenggarakan melalui 
aplikasi online sehingga memudahkan para 
pelamar kerja.
 Hal ini adalah salah satu bentuk 
keseriusan Pemkot Tangerang dalam 
menekan angka. Pengangguran di 
wilayahnya. (dit)

Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, 
melalui DPRD belum lama ini telah mene-
tapkan Raperda tentang Kesejahteraan 
Lanjut Usia menjadi perda. Penetepan terse-
but merupakan wujud nyata pemerintah 
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan 
warga khusunya yang lanjut usia.
 Wali Kota Tangerang Arief R. 
Wismansyah menyambut baik penetapan 
tersebut dan berharap dapat bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat.
 "Mudah-mudahan dengan ditetap-
kannya perda tersebut dapat memenuhi 
kepentingan masyarakat yang merupakan 
cita-cita kita bersama selaku penyelenggara 
Pemerintahan Daerah," ujar Walikota.
 Sebagai informasi, selama ini 
Pemkot telah berupaya memenuhi kebutu-
han lansia melalui berbagai program yang 
tujuannya untuk menjaga lansia tetap 
produktif di hari tuanya. Diantaranya ada 
Puskesmas Santun Lansia dan 351 Posyandu 
Lansia yang menyebar di setiap kelurahan 
yang ada di kota Tangerang, termasuk juga 
pelayanan jemput bola kepada para lansia 
melalui progran homecare dan daycare. (dit)

Kota Tangerang Miliki Perda Lanjut Usia
Job Fair 2018 Bukti Nyata Pemkot 
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