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SHOLAT JUM’AT

 Dalam hubungan  ini Rasululloh 
SAW bersabda yang arinya:"Shalat 
Jum’at itu wajib bagi tiap-tiap muslim, 
dilaksanakan secara berjamaah, kecuali 
empat golongan yaitu budak, wanita, 
anak kecil dan orang yang sedang 
menderita sakit" (HR. Abu Daud dan 
Al-Hakim, hadits shahih).
 Hari Jum’at hari yang termulya 
disisi Alloh dan dalam hari Jum’at ada 5 
kebaikan, yaitu; diciptakan Nabi Adam, 
diturunkannya Nabi Adam ke bumi dan 
wafatnya Nabi Adam.
 Kemudian pada hari Jum’at ada 
saat waktu yang mustajab, tidak 
seorangpun berdo’a bertepatan 
dengan saat itu melainkan pasti diteri-
ma, selama berdo’a 
untuk kejahatan 
dan dosa atau 
m e m u t u s k a n 
hubungan silatura-
khmi, dan hari 
Jum’at pun akan 
tiba hari kiamat.

 Bagi umat Islam hari Jum’at 
merupakan hari yang spesial, hari 
yang memiliki kelebihan di banding 
hari lainnya. Tapi yang pasti pada hari 
Jum’at Alloh perintahkan kita untuk 
melaksanakan Sholat Jum’at, 
sebagaimana �rman Alloh SWT dalam 
Al-Qur’an yang artinya; "Hai 
orang-orang beriman, apabila diseru 
untuk menunaikan shalat Jum'at, 
maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah dan tinggalkanlah 
jual beli. Yang demikian itu lebih baik 
bagimu jika kamu mengetahui." (QS. 
Al Jumuah : 9).
 “Apabila telah ditunaikan 
shalat, Maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah 
dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung’’. (QS. Al 
Jumuah : 10).
 Dari ayat di atas tampak kalau 
kita ingin hidup bahagia dan memper-
oleh keberuntungan, kuncinya adalah 
jangan sekali-kali meninggalkan 
sholat Jum’at.

 Sebagaimana sabda Rasulullah SAW 
yang artinya; “Sebaik-baiknya hari yang 
matahari terbit padanya adalah hari Jum’at. 
Pada hari itu Adam diciptakan, masuk dan 
keluar dari surga dan hari kiamat hanya 
akan terjadi pada hari Jum’at.” (HR. Imam 
Muslim)
 Namun demikian masih banyak 
saudara-saudara kita menganggap kecil 
masalah sholat Jum’at dan hari Jum’at. 
Mereka bukan segera ke masjid untuk 
sholat sebagaimana Alloh perintahkan, tapi 
mereka malah sibuk dengan urusannya 
masing-masing, apakah itu pedagang, 
pegawai dan lain sebagainya.
 Shalat Jum’at adalah shalat yang 
wajib bagi orang yang tidak memiliki uzur. 
Barangsiapa meninggalkannya, ia terjeru-
mus dalam dosa besar. Barangsiapa yang 
meninggalkan shalat Jum’at sebanyak tiga 
kali karena meremehkannya, hatinya akan 
tertutupi. Dan ia termasuk orang-orang 
yang lalai. 
 Padahal Rasululloh SAW telah bers-
abda : “Hendaklah orang yang suka 
meninggalkan shalat jumat menghentikan 
perbuatannya. Atau jika tidak Allah akan 
menutup hati-hati mereka, kemudian 
mereka benar-benar akan tergolong ke 
dalam orang-orang yang lalai.” (HR. Muslim).
 Kemudian Rasululloh bersabda siapa 
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meluncurkan Tangerang Cerdas Center 
(TCC).  Program untuk mengantisipasi anak 
putus sekolah sehingga seluruh anak - anak 
di Kota Tangerang bersekolah sebagaimana 
mestinya. 

 Sekretaris Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang, Jamalludin mengatakan nantin-
ya di TCC akan ada tim yang bertugas 
melakukan pendataan anak putus sekolah. 
Memiliki kendala lainnya sehingga menye-
babkan tak bersekolah.

 Dalam pelaksanaannya, Dinas 
Pendidikan akan bekerjasama dengan Dinas 
Sosial dan juga Baznas yang memiliki 
program mengenai kemajuan di bidang 
pendidikan pula. "Segera akan diluncurkan 
dalam waktu dekat dan sekarang sedang 
disiapkan personilnya," ujarnya.

 Sebelum TCC, dibidang pendidikan 
Pemerintah Kota Tangerang juga telah 
memiliki program Tangerang Cerdas hingga 
BOP diratusan sekolah swasta. (Achmad)
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kepada masyarakat dan salah satunya 
administrasi kependudukan. 

 Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil membuka layanan pereka-
man E-KTP di pusat belanja dan perbaikan 
E-KTP rusak yang dapat dilaksanakan di 
Kecamatan.

 "Caranya dengan membawa Kartu 
Keluarga (KK) dan KTP yang rusak ke kantor 
Kecamatan.," kata Kepala Bidang Pelayanan 
Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil, Sri 
Warsini. 
 
 Perlu diketahui, saat ini perekaman 
KTP Elektronik telah mencapai 99,4 persen 
atau 1.276.440 penduduk wajib KTP. 

 Sementara itu untuk layanan berba-
sis teknologi informasi, warga yang ingin 
membuat akte kelahiran dapat melalui 
aplikasi Tangerang LIVE dan memilih menu 
kependudukan. 

 Warga cukup mengisi biodata yang 
tersedia dan dapat mengecek proses pem-
buatannya. Jika semua sudah selesai maka 
bisa diambil di kantor Disdukcapil. (Achmad)
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yang beruntung pada hari Jum’at, kemu-
dian pergi ke masjid untuk sholat Jum’at 
dan mendengarkan khutbah dan mem-
perhatikan, maka diampunkan baginya 
dosa-dosanya yang terjadi antar Jum’at 
itu dengan Jum’at yang sebelumnya dan 
dtambah tiga hari. Siapa yang 
main-main dengan batu, ngobrol dan 
lain-lain saat khutbah yang berarti tidak 
memperhatikan khutbah, maka Jum’atn-
ya tidak mendapat pahala.
 Mudah-mudahan Alloh senantia-
sa memberikan kekuatan kepada kita, 
hingga menjadi orang-orang yang 
senantiasa istiqomah dalam ibadah.***  

Antisipasi Putus Sekolah, 
Pemkot Luncurkan TCC

Kemudahan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan
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kebaikan, yaitu; diciptakan Nabi Adam, 
diturunkannya Nabi Adam ke bumi dan 
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masing-masing, apakah itu pedagang, 
pegawai dan lain sebagainya.
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 Pada 2019 ini, Baznas Kota 
Tangerang meluncurkan program Zmart 
yang merupakan pemberdayaan ekonomi 
dalam bentuk warung/toko yang dimiliki 
mustahik dalam mengatasi kemiskinan di 
wilayah urban.

 Kepala Baznas Kota Tangerang KH. 
Aslie Khusairy mengatakan, Zmart bertu-
juan untuk meningkatkan kapasitas warung 
sehingga dapat tumbuh dan berkembang di 
tengah pasar ritel. Selain itu, Zmart juga 
efektif mengatasi kemiskinan di perkotaan.

 Adapun nilai investasi yang dikelu-
arkan untuk membangun Zmart yakni sebe-
sar Rp10 juta. Kriteria penerima adalah 
pelaku UKM, asnaf miskin serta memiliki 
pendapatan usaha sebelum dibantu Rp1,5 
juta dan siap mengikuti peraturan program 
ini.

 “Jadi, mustahik yang ingin 
mendapatkan program ini bisa berkoordina-
si dengan Baznas atau melalui UPZ. Karena 
tahun ini ditargetkan akan dibentuk 75 
Zmart di 13 Kecamatan dengan total angga-
ran sebesar Rp1,5 Miliar," ujarnya. (Achmad)

 Melakukan pelayanan langsung ke 
masyarakat melalui program Sapa Sehat. 
Kota Tangerang kini berhasil masuk dalam 
nominasi Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 
Kemenpan-RB. 

 berupa kegiatan akti�tas �sik di luar 
ruangan ini seperti senam hingga penyulu-
han kesehatan. Program Sapa Sehat 
merupakan wujud Kota Sehat dengan mem-
berikan pelayanan secara langsung dengan 
masyarakat. 

 Kepala Dinkes Kota Tangerang, dr 
Liza Puspadewi mengatakan, program Sapa 
Sehat dilakukan di setiap puskesmas pada 
Jumat dengan melibatkan peran Kader 
kesehatan dan posyandu.

 Selain diajak berolahraga, warga 
juga mendapatkan edukasi mengenai kese-
hatan yang ditangani langsung oleh dokter. 
Sehingga menjadi poin penting bagi 
masyarakat untuk mengetahui tentang 
perkembangan setiap dirinya.

 "Program Sapa Sehat pun melaku-
kan sosialisasi berupa ajakan kepada 
masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat," ujarnya. (Achmad)
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dian pergi ke masjid untuk sholat Jum’at 
dan mendengarkan khutbah dan mem-
perhatikan, maka diampunkan baginya 
dosa-dosanya yang terjadi antar Jum’at 
itu dengan Jum’at yang sebelumnya dan 
dtambah tiga hari. Siapa yang 
main-main dengan batu, ngobrol dan 
lain-lain saat khutbah yang berarti tidak 
memperhatikan khutbah, maka Jum’atn-
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