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akhirat, serta (tetap) melaksanakan 
shalat, menunaikan zakat dan tidak 
takut (kepada apa pun), kecuali kepada 
Allah. Maka, mudah-mudahan mereka 
termasuk orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” [QS. At Taubah, 18]
 Dari ayat tadi jelas bahwa 
sebagai orang yang beriman kita mem-
punyai kewajiban untuk memakmur-
kan masjid dan hal ini tentunya dapat 
kita lakukan, karena dalam bulan 
Ramadan, dalam keadaan kondisi 
badan yang lesu kita sanggup memak-
murkan masjid untuk sholat berja-
maah, apalagi kondisi kita sekarang 
jauh lebih bugar.
 Allah SWT benar-benar maha 
pemurah, sebab 
orang-orang yang 
senantiasa aktif 
m e m a k m u r k a n 
masjid bukan 
pahala saja yang 
berlifat ganda diter-
ima, tapi Allah 
berjanji kepada kita 

 Setelah satu bulan lamanya, 
kita mendapat gemblengan dari Allah 
SWT selama satu bulan di bulan Rama-
dan, tentunya banyak pesan-pesan 
atau pelajaran-pelajaran yang ada 
dalam bulan suci. Ramadan yang 
harus kita amalkan di bulan berikutn-
ya, jangan sampai kebiasaan yang 
baik selama berada di bulan Ramadan 
ditinggalkan begitu saja, tapi 
kebiasaan itu harus jadi acuan dalam 
rangka meningkatkan amaliah. Kalau 
kita meninggalkan kebiasaan yang 
baik selama Ramadan, maka gelar 
taqwa yang kita peroleh dengan 
susah payah bisa lepas kembali.
 Pelajaran yang ada di bulan 
Ramadan yang kita amalkan terus 
adalah memakmurkan masjid. 
Memakmurkan masjid ini sangat 
penting bagi kita umat Islam, bagi 
yang beriman sebagaimana �rman 
Allah dalam Al-Qurán, yang artinya ; 
“Sesungguhnya yang memakmurkan 
masjid Allah hanyalah orang-orang 
yang beriman kepada Allah dan hari 

akan memberikan kemulyaan-kemulyaan 
yang diberikan Allah kepada kita, bisa 
berupa harta yang berlipat, bisa karier 
makin menanjak, jabatan, kharisma dan lain 
sebagainya. Tentunya janji-janji Allah itu 
benar adanya.
 Sebagaimana sabda Rasululloh SAW 
yang artinya; “Barangsiapa yang bersuci 
dirumahnya kemudian ia pergi ke salah satu 
dari beberapa rumah Allah yakni masjid 
untuk menyelesaikan salah satu shalat 
wajib dari beberapa shalat yang diwajibkan 
oleh Allah, maka langkah-langkahnya itu 
yang selangkah dapat menghapuskan satu 
kesalahan sedang langkah yang lainnya 
dapat menaikkan satu derajat.” (Riwayat 
Muslim)
 Kemudian hal lain yang harus 
diamalkan, bahkan ditingkatkan adalah 
kepedulian kepada saudara-saudara kita 
yang tidak mampu. Melalui zakat, baik zakat 
�trah, mal dan sodaqoh lainnya. Jangan 
sampai kita memerikan santunan atau ban-
tuan hanya selama bulan Ramadan saja, 
tapi selepas Ramadan harus kita lanjutkan, 
bahkan harus ditingkatkan.
 Bukankah salah satu cirri orang yang 
taqwa adalah infaq dalam keadaan sempit 
dan lapang, infaq dalam keadaan tanggung 
bulan atau bulan muda. Dalam hubungan 
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sebagai yang pertama di Provinsi Banten. 
Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah 
menuturkan dengan adanya fasilitas ini IKM 
Kota Tangerang dapat bersaing di level Nasi-
onal.
 Terlebih, proses setri�kasi halal 
dapat dilakukan secara cepat dan tak dike-
nakan biaya apa pun. Sejak 2017-2018 ada 
305 IKM  telah memiliki serti�kasi halal. 
Sementara itu, di 2019 ini dengan target 150 
IKM sudah 50 diantaranya terserri�kasi halal.
Sebelumnya, Pemkot juga membantu mem-
fasilitasi IKM dalam pelatihan dan penyulu-
han hingga IKM memperoleh serti�kasi halal 
secara gratis. Dengan begitu, kualitas 
produk IKM akan lebih jelas dan terbukti 
secara nyata untuk para konsumen.
 Diketahui, ada tiga jenis layanan di 
Lab halal ini yakni lab klinik, lab makanan 
dan minuman serta lab lingkungan. Labora-
torium Halal Kota Tangerang ini dilengkapi 
alat penguji yang dapat mengetahui kand-
ungan dalam sebuah produk. Bahkan, Lab 
Halal Kota Tangerang sudah setara dengan 
MUI Pusat.  (Achmad)

 DPRD Kota Tangerang mengesah-
kan Raperda Santunan Kematian bagi warga 
miskin menjadi Peraturan Daerah (Perda). 
Satunan kematian diberikan Pemkot 
Tangerang setiap tahunnya dengan sumber 
keuangan APBD.
 Anggota Pansus Raperda Santunan 
Kematian, Kosasih berharap sabtunan terse-
but dapat meringankan warga miskin yang 
sedang berduka dan upaya perhatian dari 
pemerintah.
  Walikota Tangerang Arief R Wisman-
syah memberikan apresiasi kepada DPRD 
yang telah mengesahkan Raperda menjadi 
Perda, termasuk dua Perda lainnya yakni 
Pelestarian Warisan Budaya Tak Benda dan 
Retribusi Perijinan Tertentu.
 Ketiga Raperda tersebut, lanjut 
Walikota, sangat penting bagi Pemkot 
Tangerang seperti Perda rertibusi sebagai 
sumber pendapatan daerah, Perda 
santunan kematian bertujuan untuk merin-
gankan beban masyarakat yang ditinggal 
anggota keluarganya. (Achmad)
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ini pun Allah melipatgandakan pahala 
kita, melipatgandakan rizki kita sampai 
tujuh ratus kali lipat.
 Kemudian yang harus tetap 
dilakukan selepas bulan Ramadan 
adalah tadarus Al-Qurán, membaca 
Al-Qurán. Bukankah Rasululloh telah 
bersabda bahwa bacalah Al-Qurán, 
sebab Qurán yang dibaca kelak dihari 
kiamat akan menjaditeman kita dan 
penolong kita. Dengan adanya sabda 
Rasululloh di atas, maka kita harus bisa 
mengatur waktu kita dengan sebaik-bai-
knya, sediakan waktu dalam satu hari itu 
untuk membaca Al-Qurán.
 Mudah-mudahan Allah SWT 
senantiasa memberi kekuatan kepada 
kita, hingga kita bisa meningkatkan 
ibadah kita seteleh lepas Ramadan.***  

Produk Bersertifikasi Halal, 
Usaha Jadi Berkah

Perda Santunan Kematian Warga 
Miskin Disahkan

Tiga Raperda Yang Disahkan

1. Raperda Pelestarian Warisan Budaya Tak 
Benda Kota Tangerang

3. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas 
Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perijinan Tertentu

2. Raperda tentang Santunan Kematian 
Bagi Penduduk Miskin
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 2019, Kota Tangerang akan mem-
berangkatkan 1.938 jamaah calon haji. Minggu, 
(7/7/2019) akan menjadi keberangkatan tahap 
awal jamaah calon haji Kota Tangerang. Pelepas-
an berlangsung pukul 14.00 WIB dari Masjid Raya 
Al Azhom dengan total 385 jamaah.
 Sementara itu, pelepasan jamaah haji  
kloter 2, dijadwalkan akan dilakukan Gubernur 
Banten dan Wali Kota Tangerang.
 Kepala Bagian Kesejahteraan Umum 
Kota Tangerang, Felix Mulyawan mengatakan, 
seluruh biaya keberangkatan dari Kota 
Tangerang ke Asrama Haji Pondok Gede dan 
juga sebaliknya sudah ditanggung Pemkot 
Tangerang.
 "Pemkot Tangerang telah memberikan 
hibah sebesar Rp1,25 Miliar kepada Panitia 
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)," ujarnya.
 Felix menambahkan, seluruh jamaah 
calon haji telah mengikuti pemeriksaan keseha-
tan dan bimbingan teknis. "Insya Allah semuanya 
sudah disiapkan secara matang melalui bimtek," 
ujarnya. (Achmad)

 Program layanan kesehatan Colaborasi 
Kunjungan Rumah Integrasi Keluarga Sehat 
(Cageur Jasa) masuk dalam Top 99 Inovasi Publik 
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 
Bahkan, layanan kesehatan yang disanjung dan 
apresiasi Kementrian Kesehatan ini, sangat 
berpeluang masuk ke Top 45 Inovasi Publik
 Cageur Jasa diluncurkan Dinas Keseha-
tan pada 2017 dan dilaksanakan di 36 Puskes-
mas. Layanan ini merupakan pengembangan 
dari dua program yakni Usaha Kesehatan 
Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan 
Masyarakat (UKM).
 Kepala Dinas Kesehatan, dr. Liza 
Puspadewi mengatakan, petugas Cageur Jasa 
dilengkapi dengan peralatan medis saat melaku-
kan pemeriksaan ke rumah warga. Jika ada yang 
perlu dirujuk, maka dibawa menggunakan mobil 
ambulance.
 Adapun jenis penyakit yang diperiksa 
mulai dari ringan hingga terserang Orang Dalam 
Gangguan Jiwa (ODGJ). Petugas Cageur Jasa 
bekerja setelah jam puskesmas selesai dan 
berkunjung menggunakan sepeda motor. 
(Achmad)
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Cageur Jasa Berpeluang Masuk 
Top 45 Inovasi Publik

1.938 Jamaah Haji Kota Tangerang 
Siap Diberangkatkan

Sistem Kerja Cageur jasa 

Petugas merupakan dokter dan perawat 
dari puskesmas

Petugas memberikan layanan pemeriksaan 
dan edukasi kesehatan

Data hasil kunjungan petugas akan 
menjadi bahan kesehatan wilayah tersebut

Petugas melakukan kunjungan ke rumah 
menggunakan motor

Jika ada warga perlu dirujuk maka dibantu

Hari/
Tanggal

Minggu,
7 Juli 2019 
Rabu,
10 Juli 2019
Senin,
22 Juli 2019
Kamis,
25 Juli 2019
Jumat,
26 Juli 2019
Minggu, 1 
Agustus 2019
Minggu, 4 
Agustus 2019

Kloter Jumlah 
Jamaah

Jumlah 
Bus

Upacara 
Pelepasan
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385

385

385

170

162

66

14.00 WIB

14.00 WIB

14.00 WIB

14.00 WIB

04.30 WIB

14.00 WIB

06.00 WIB

9

9

9

9

4

4

2

6

35

43

48

60

64

Jadwal Keberangkatan Jamaah Haji Kota Tangerang


