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Allah. Manusia kadang-kadang menilai 
nikmat dari Allah bentuknya duniawi, 
seperti uang, harta dan lain sebaginya. 
Padahal nikmat sehat ini, nikmat yang 
tidak kalah besarnya.
 Sehubungan dengan hal terse-
but, Rasulullah 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.
 K e m u d i a n 
coba kita bayang-
kan kalau orang 
yang sakit, makan 
ini tidak boleh, 
makan itu tidak 
boleh, banyak sekali 

 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.
 Sebagaimana Allah ber�rman 
dalam Al-Qur’an yang artinya; “Dan 
Aku tidak menciptakan jin dan ma- 
nusia melainkan supaya mereka beri- 
badah kepada-Ku.” (QS. Adz Dzariyat : 
56)
 Selain itu ibadah juga merupa-
kan bentuk syukur atau terima kasih 
kepada Allah atas nikmat yang diberi-
kan kepada kita dan tentunya nikmat 
yang diberikan Allah kepada kita tidak 
mungkin bisa dihitung dengan alat 
secanggih apapun. Diantaranya 
adalah nikmat sehat.
 Nikmat sehat jarang sekarang 
disebut sebagai nikmat atau rizki dari 

pantangannya, padahal uang punya. 
Sementara kita yang sehat, makan apa saja 
tidak ada pantangannya, 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 Rasulullah 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 dimin- 
takan 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 Al-Qur’an yang 
artinya : “Dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang 
yang benar (imannya); dan mereka itulah 
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Festival Cisadane Kota Tangerang akan kem-
bali digelar pada tanggal 23 Juli 2019 
hingga 3 Agustus 2019 mendatang. Event 
rutin yang diselenggarakan setiap tahun 
oleh Pemerintah Kota tersebut, masuk 
dalam 100 Calender Of event 2019 yang 
dirilis oleh Kementrian Pariwisata. Festival 
Cisadane juga akan dimeriahkan oleh Band 
Nidji dan Band Kotak.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
menuturkan, perapihan terus dilakukan saat 
ini di sepanjang bantaran sungai cisadane 
sehingga warga yang datang menjadi 
nyaman. Misalnya saja pembuatan dermaga 
baru untuk akses peserta lomba dayung 
naga.
   Event yang sudah dilaksanakan sejak tahun 
1995 tersebut, pada tahun ini akan 
diramaikan oleh peserta dari luar negeri. 
Tercatat ada lima negara yang ikut serta 
dalam event ini. "Kita juga ada Gelar Karya 
UKM. Jadi warga bisa membeli produk 
unggulan hasil karya masyarakat 
Tangerang," ujarnya. (Achmad)

Badan Amil 
Zakat Nasional 
(Baznas) Kota 
T a n g e r a n g 
m e l a p o r k a n 
p e n e r i m a a n 

Zakat, Infaq dan Sodakoh selama bulan 
Ramadan Tahun 2019 yakni sebesar Rp4,74 
Miliar. Penerimaan terbesar yakni berasal 
dari Zakat Fitrah dengan total Rp3,108 
Miliar.
   Ketua Baznas Kota Tangerang, KH. M. Aslie 
Al Khusaeri menjelaskan, penerimaan ZIS 
setiap tahun alami peningkatan. Hal ini 
menunjukan bentuk kepedulian yang tinggi 
dari masyarakat.     Termasuk juga program 
pengumpulan donasi melalui tangerangse-
dekah.id yang mendapat respon positif. 
Terbukti program "Ramadan Sedekah" 
berupa donasi pembelian paket sholat 
untuk diserahkan ke Masjid/Musholla 
berhasil terkumpul sebesar Rp1,3 Miliar. 
"Kepedulian warga untuk berdonasi dan 
juga sedekah juga sangat bagus," ujarnya. 
(Achmad)
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orang-orang yang bertakwa“. (QS. 
Al-Baqarah : 177)
 Jadi dalam keadaan sakit saja 
diperintah 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 
kelauarga kita selamat dunia dan 
akhirat.***

Laporan Penerimaan ZIS 
Selama Ramadan Festival Cisadane Di Gelar Bulan Juli

Rincian Penerimaan Dana Selama Ramadan

Zakat Maal : Rp650.528.103

Infak/Sedekah : Rp954.249.900

Zakat Fitrah : 3.108.192.051

CSR&DSKL : 23.380.000

Total : 4.736.350.054
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Pemerintah Kota Tangerang Banten mem-
berikan hibah bantuan sebesar Rp1,25 Miliar 
kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 
(PPIH). 
   Sehingga, seluruh calon jamaah haji Kota 
Tangerang telah ditanggung biaya opera-
sional keberangkatan dan penjemputan 
dari Kota Tangerang ke asrama Pondok 
Gede dan sebaliknya. "Dengan adanya 
bantuan maka seluruh operasional 
keberangkatan dan penjemputan telah 
ditanggung," kata Wakil Wali Kota Tangerang 
H. Sachrudin saat pengajian di Masjid Raya 
Al Azhom.
   Dijelaskannya, pemberian bantuan berupa 
menanggung biaya operasional telah 
dilakukan dilakukan Pemkot Tangerang 
setiap tahun. Harapannya, jamaah haji bisa 
lebih fokus dalam melaksanakan ibadah 
haji. Sementara untuk jumlah jamaah haji 
Kota Tangerang tahun ini sebanyak 1.900 
orang. (Achmad)

  Kerusakan jalan yang kerap terjadi di 
sejumlah jalan protokol akibat kendaraan 
bertonase besar meski umur jalan masih 
lama. Mendorong Pemerintah Kota 
Tangerang melakukan inovasi perbaikan 
dengan menggunakan ban bekas sebagai 
tambahan bantalan atau yang disebut 
teknik Mechanical Concrete. Apalagi di Kota 
Tangerang terdapat pabrik ban yang 
limbahnya bisa dimanfaatkan. 
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, sebagai ujicoba tahap awal, 
teknik ini diterapkan di Jalan Juanda Negla-
sari. Prinsip kerjanya adalah ketika jalan 
dilintasi beban berat, itu terdistribusi 
keseluruh area karena ada ban dilapisan 
jalannya
   Dijelaskannya, teknik ini baru pertama 
diterapkan di Tangerang. Sebelumnya, 
teknik ini sudah diterapkan di Amerika 
Serikat. Sedangkan di Perkebunan Sawit 
Sumatera, tidak pakai ban tapi Geocell.
  "Jika ini berhasil maka akan diterapkan di 
sejumlah jalan protokol lainnya. Kedepan 
pun kita akan bandingkan kekuatannya 
antara Geocell dan Ban Bekas, Dari sisi harga 
mana yang lebih e�sien," ujarnya. (Achmad)
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Perbaiki Jalan, Pemkot Ujicoba 
Penggunaan Karet Ban 

Biaya Operasional Keberangkatan -
Penjemputan Ditanggung

Pemkot Berikan Hibah Rp1,25 Miliar


