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April 2019 akan menyelenggarakan 
Pemilu dan Pilpres. Oleh karena itu 
tidaklah heran susana politik sekarang 
suhunya agak meningkat.
 Para Caleg mulai tingkat Kabu-
paten/Kota sampai tingkat nasional 
sedang sibuk-sibuknya melakukan 
kegiatan ke masyarakat, ada yang 
bagi-bagi jilbanb, ada yang melakukan 
foging dan macam-macam kegiatan 
sosial lainnya.
 Belum kegiatan yang berkaitan 
dengan Pilpres sudah terasa gesekann-
ya didalam masyarakat. Namun 
demikian kalau di Kota Tangerang 
Alhamdullilah kondusif. Hal ini 
memang sesuai 
dengan �rlam Alloh 
dalam Al-Qur’an 
yang artinya; ‘Dan 
b e r p e g a n g 
teguhlahlah kamu 
semuanya pada tali 
(agama) Allâh, dan 

 Dua puluh enam tahun Kota 
Tangerang dilahirkan tepatnya pada 
tanggal 28 Februari 1993. Kalau 
diibaratkan manusia pada usia itu 
adalah usia produktif. Pada waktu itu 
tenaga pikiran dan lain sebagainya 
sedang giat-giatnya atau sedang 
semangat-semangatnya.
 Dan hal ini telah terbukti sudah 
banyak prestasi yang telah didapat, 
penghargaan baik di tingkat provinsi 
maupun tingkat nasional sudah tidak 
dapat dihitung banyaknya.
 Padahal kita ingat dulu Kota 
Tangerang pernah mendapat predikat 
kota terkotor di dunia, tapi berkat 
kesigapan pemerintah Kota 
Tangerang akhirnya julukan itu sudah 
hilang dan sekarang menjadi pelang-
gan penghargaan Adipura setiap 
tahunnya.
 Sekarang kita berada di tahun 
politik, disebut tahun politik lantaran 
di tahun ini, tepatnya pada tanggal 17 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah 
nikmat Allâh kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu 
Allah mempersatukan hatimu, sehingga 
dengan karunia-Nya kamu menjadi 
bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu 
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu dari sana. Demikian-
lah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.” 
[QS-Ali ‘Imrân:103]
 Perbedaan pendapat merupakan 
realita politik yang harus kita terima dengan 
ikhlas dan jangan memaksakan kehendak. 
Bukankah Alloh SWT telah memberikan 
nasihat kepada kita bahwa tidak ada 
paksaan dalam agama. 
 Bagaimanapun juga kesatuan dan 
persatuan yang harus kita jaga dan pelihara 
jangan sampai kita dibuat pecah oleh 
orang-orang yang menginginkan kita 
terpecah. Dan kalau kita terpecah, maka 
tentunya pembangunan akan terhambat, 
bahkan tidak berjalan akhirnya yang rugi 
adalah kita sendiri.
 Di Kota Tangerang kita bersyukur 
karena masyarakatnya sudah sadar akan 
tanggungjawabnya akan negara ini, meraka 
ambil bagian dalam pembangunan seperti 

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

P e m k o t 
Tangerang kem-
bali melakukan 
terobosan dalam 
bidang teknolo-
gi dan informasi. 
Kali ini yakni 

dengan membuat aplikasi "siWarga" yang 
bertujuan untuk pelayanan administrasi 
kependudukan. Sehingga, warga bisa men-
gurus administrasi kependudukan dan 
dilakukan secara online serta mengisi datan-
ya secara mandiri.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, dibuatnya aplikasi ini untuk 
kemudahan warga, meski layanan yang 
manual tetap dilayani. Namun dengan 
adanya layanan berbasis aplikasi maka akan 
lebih memudahkan, cepat dan transparan.
   Keunggulan aplikasi ini adalah, warga bisa 
memantau secara langsung berkas adminis-
trasi yang sedang dibuat seperti Surat 
Pengantar, Surat Keterangan dan lainnya. 
"Misalnya, udah sampai mana nih prosesnya 
dan kapan selesainya ada noti�kasinya, jadi 
gak usah nenteng-nenteng berkas ribet. 
Nanti akan ada sosialisasi perkecamatan 
terkait aplikasi ini," ujarnya.
   Perlu diketahui, hingga akhir tahun 2018 
telah dibuat sebanyak 174 Aplikasi oleh 
Pemkot Tangerang dengan rincian 111 
aplikasi layanan publik dan 63 aplikasi 
manajemen pemerintahan. Untuk aplikasi 
layanan publik telah disajikan dan terinte-
grasi dalam satu layanan yakni aplikasi 
Tangerang LIVE. Masyarakat bisa mengun-
duh melalui Play Store atau App Store. (Ach-
mad)

Perayaan HUT 
Kota Tangerang 
ke 26 Tahun 
b e r l a n g s u n g 
meriah. Mulai 
dari mem-

bagikan 8.982 paket sembako dalam 
program Tangerang Bersedekah, penghapu-
san  sanksi administratif (denda) PBB-P2 
hingga 31 Maret 2019, peresmian kampung 
tematik dan bedah warung, Tangerang 
Bershalawat yang diikuti ribuan warga.
   Lalu peluncuran aplikasi siWarga, Mall 
Pelayanan Publik (MPP), ngeliwet bareng 
ribuan pegawai, hiburan dengan band 
penampilan band musik nasional dalam 
Culinary Night, hingga isbat nikah yang 
diikuti 612 pasangan dan dilanjutkan 
Tangerang Ngebesan yang meraih rekor 
MURI.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, 
diraihnya rekor MURI dalam kegiatan 
Tangerang Ngebesan dikarenakan pernika-
han massal dengan pelaminan terbanyak se 
Indonesia. Kebahagian lainnya adalah, 612 
pasangan yang mengikuti program tersebut 
menyandang status sebagai suami istri yang 
sah diakui baik secara agama dan negara. 
Sehingga pasangan tersebut memiliki data 
administrasi resmi dan Pemkot hadir untuk 
memfasilitasinya.
    Dalam kegiatan Tangerang Ngebesan 
tersebut, Wali Kota didaulat sebagai 
pengantar rombongan mempelai wanita 
dan Wakil Wali Kota Sachrudin sebagai 
pendamping rombongan mempelai pria. 
Ada juga tradisi palang pintu dan bunyi 
petasan. (Achmad)
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ada kelompok masyarakat yang 
tergabung dalam Forum Kota Tangerang 
Sehat (FKTS) mereka tidak kenal hari 
libur terus berupaya ambil bagian dalam 
program pemerintah, khususnya bidang 
kebersihan, kesehatan, pariwisata dan 
bidang ekonomi. 
 Akhirnya mudah-mudahan Alloh 
jadikan Kota Tangerang kota yang layak 
huni, layak dikunjungi, layak berinvestasi 
dan lain sebagianya Karena masyarakat-
nya kompak menjaga persatuan dan 
kesatuan.***

Tangerang Ngebesan Raih Rekor MURI
Pelaminan Terbanyak Se Indonesia

Pemkot Luncurkan "Aplikasi siWarga"
Urus Administrasi Lebih Mudah,

Cepat, Transparan
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Untuk menggelora-
kan semangat dalam 
b e r l a n g s u n g n y a 
MTQ Provinsi Banten 
ke XVI di Kota 
Tangerang pada 
tanggal 25 Maret 
2019, Pemkot 

Tangerang menggelar program Wakaf 
Al-Quran.
 Walikota Tangerang Arief R Wisman-
syah menghimbau kepada seluruh pegawai 
untuk ikut serta dalam kegiatan ini, terma-
suk masyarakat umum. Sehingga nantinya 
akan semakin banyak Mushaf Al-Quran yang 
diberikan.
 Caranya pun sangat mudah yakni 
dengan membayar Rp50 ribu atau Rp35 
Ribu untuk setiap satu Al-quran melalui 
Baznas Kota Tangerang. Maka masyarakat 
sudah partisipasi dalam program tersebut.
 Adapun keistimewaan wakaf Quran 
adalah pahala yang terus menerus mengalir, 
tolong menolong sesama muslim dalam 
kebaikan, syiar Quran ke seluruh penjuru 
nusantara dan pembuka jalan beribadah 
kepada Allah SWT. 
 Selain itu, untuk menggelorakan 
semangat berlangsungnya MTQ, Wali Kota 
menghimbau kepada seluruh pegawai 
untuk dapat ikut serta dalam program wakaf 
Al - Quran. "Nilainya lima puluh ribu buat 
siapapun yang mau wakaf Al - Quran,"
 "Kita koordinasi dengan Baznas, 
berapapun nilainya yang terkumpul akan 
dibagikan ke saudara kita yang membutuh-
kan," tambah Arief. (Achmad)

Pemerintah Kota 
Tangerang secara 
resmi telah meluncur-
kan logo MTQ Provinsi 
Banten XVI yang akan 
mulai dilaksanakan di 
Kota Tangerang pada 
tanggal 25 - 29 Maret 

2019. Logo MTQ XVI memiliki makna dari 
setiap komponen seperti Menara yang men-
jadi ciri khas Banten, Alquran sebagai kitab 
suci umat islam, 8 Bintang sebagai simbol 
perwakilan peserta dari delapan Kabupat-
en/Kota dan Masjid Raya Al-Azhom sebagai 
masjid terbesar di Kota Tangerang.
 Sementara untuk warna biru adalah 
melambangkan suasana damai, aman, 
tentram dan sejahtera. Warna putih melam-
bangkan kesucian dan ketulusan untuk 
suatu tujuan/itikad. Warna hijau melam-
bangkan suasan kesejukan, menyegarkan 
dan membangkitkan energi. Warna kuning 
melambangkan keagungan cita - cita.
 Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah berharap agar masyarakat Kota 
Tangerang dapat menjadi tuan rumah yang 
baik selama kegiatan MTQ berlangsung. 
Berbagai persiapan pun telah dilakukan 
mulai dari merenovasi gedung MUI hingga 
Masjid Al-Azhom sebagai venue lomba.
 "Kita berharap agar penyelengga-
raan MTQ Banten di Kota Tangerang 
berlangsung semarak dan damai sehingga 
dapat dirasakan semuanya, termasuk peser-
ta dari luar daerah," katanya. (Achmad)

Pemkot Tangerang Luncurkan Logo 
MTQ Banten

Pemkot Buat Program Wakaf Mushaf Al-Quran
Syiar Quran Ke Penjuru Nusantara
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