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haji Indonesia yang akan berangkat ke 
tanah suci, bahkan terbesar di dunia. 
Makanya pengaturan keberangkatann-
ya dimulai jauh-jauh hari sebelumnya, 
hal ini berhubungan dengan kapasitas 
daya angkut pesawat.
 Lamanya berada di tanah suci 
sambil menunggu datang pelaksanaan 
ibadah haji dapat dimanfaatkan 
dengan lebih meningkatkan ibadah 
disana, apakah itu memperbanyak 
umroh, tawaf sunat, baca Qurán dan 
ibadah lainnya, dengan semua itu akan 
memperbanyak perbekalan atau 
pahala.
 Kepada saudara-saudara kita 
yang akan berangkat menunaikan 
ibadah haji hendakn-
ya mempersiapkan 
diri. Pertama menja-
ga kesehatan, mem-
perdalam ilmu-ilmu 
yang berkaitan khu-
susnya masalah 
ibadah haji. Kemu-
dian memanfaatkan 

 Salahsatu rukun Islam adalah 
melaksanakan Ibadah haji. Sekarang 
ini saudara-saudara kita di Indonesia 
ini sudah mulai bersiap-siap berang-
kat ke Tanah Suci gna menunaikan 
Ibadah haji satu ibadah yang special, 
suatu ibadah tidak sama dengan 
ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, 
puasa dan lain sebagainya. Kalau 
sholat dilaksananakan dimana saja 
bisa dan sah, demikian halnya ibadah 
puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau 
ibadah haji ada waktu dan tempat 
yang sudah ditetapkan. Jadi tidak 
sembarang melaksanakan, tidak bisa 
ibadah haji cukup dilaksanakan di 
Tangerang.
 Sebagaimana �rman Alloh 
dalam Al-Qur’an yang artinya : Dan 
berserulah kepada manusia untuk 
mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan 
berjalan kaki, dan mengendarai unta 
yang kurus yang datang dari segenap 
penjuru yang jauh”. (QS. Al-Hajj : 27).
 Begitu besar jumlah jamaah 

sebaik-baiknya selama berada di kota suci, 
baik Mekah maupun Madinah dengan 
melaksanakan berbagai kegiatan ibadah.
 Perlu diingat bahwa saudara-saudara 
merupakan orang pilihan dari Allah untuk 
melaksanakan ibadah haji, sebab banyak 
saudara-saudara kita yang lain ingin melak-
sanakan ibadah haji, belum juga berangkat.
 Kemudian jangan lupa tingkatkan 
kesabaran mana kala berada disana, karena 
cuaca dikota suci jauh berbeda dengan di 
negara kita. Nikmati saja apa yang kita 
makan dengan sebaik-baiknya.
 Selain itu kita bertemu dengan 
saudara-saudara muslim kita dari berbagai 
penjuru dunia, tentunya berbeda-beda 
pula prilaku mereka. Ini pun harus dilandasi 
dengan penuh kesabaran, termasuk 
makanan, baik yang disediakan panitia atau 
beli sendiri dimakan kurang cocok dengan 
lidah kita, kita nikmati saja jangan banyak 
bicara.
 Selain itu disekitar kota Madina 
maupun kota Mekah banyak tempat-tem-
pat bersejarah  yang perlu kiranya dikunjun-
gi, agar menambah keyakinan kita kepada 
Allah, jangan Cuma foto-foto saja, tapi 
benar-benar harus kita hayati.
 Apabila berada ditempat yang mus-
tajabah, apakah itu Roudoh, Hijir Island dan 
lain sebagainya doakan keluarga khususnya 
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cendikia yang di gelar oleh Baznas Kota 
Tangerang. Seleksi beasiswa meliputi tes 
tulis, psikotes, wawancara, pengetahuan 
umum tentang Kota Tangerang dan Provinsi 
Banten serta tes membaca Al-Quran.
    Ketua Baznas Kota Tangerang, KH Aslie Al 
Khusaeri mengatakan, beasiswa yang diber-
ikan Baznas kepada mahasiswa tak mampu 
adalah dana pembinaan sebesar Rp400 ribu 
dan diberikan setiap bulan. Dan juga biaya 
semester hingga mahasiswa tersebut selesai 
kuliah.
    "Dana pembinaan diberikan untuk mem-
bantu mahasiswa dalam memenuhi kebutu-
han seperti pembelian alat tulis, buku dan 
lainnya," ujarnya.
   Ditambahkan, program ini serupa dengan 
program Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) 
yang sudah berjalan satu tahun terakhir. 
Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup 
di satu keluarga dengan adanya anak memi-
liki pendidikan jenjang tinggi.
   Untuk ikut program ini maka cukup 
melampirkan berkas berupa KTP dan KK 
Kota Tangerang, Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM), Surat keterangan dari 
kampus. "Nantinya Baznas akan melakukan 
veri�kasi lapangan," ujarnya. (Achmad)

 Pemerintah Kota Tangerang opti-
mis bisa meraih hasil terbaik dalam 
Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI). Hal 
ini seiring dengan kemudahan 
pelayanan berbasis teknologi informasi 
yang dikembangkan selama lima tahun 
terakhir.
 Plt Kepala Dinas Kominfo Kota 
Tangerang, Indri Astuti mengatakan, 
pengembangan Smart City Kota 
Tangerang yang  memasuki 3.0 dengan 
aplikasi geospasial, didukung dengan 
SDM yangmumpuni.
 Selain itu, Kota Tangerang juga 
memiliki tiga dokumen dalam penilaian 
RKCI yakni masterplan Smart City, tim 
pelaksana lapangan dan pemenuhan 
indikator smart city melalui dokumenta-
si perencanaan, pelaksanaan, evaluasi 
dan dampak yang diperoleh.
 "Warga semakin mudah dengan 
pelayanan yang diberikan dan sistem 
kerja yang ada pun berjalan efektif. Ini 
adalah bukti dari keberhasilan layanan 
berbasis teknologi informasi," paparnya. 
(Achmad)
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dan teman atau tetangga agar bisa pula 
melaksanakan ibadah haji.
 Kalau kita tidak bisa memanfaat-
kan kesempatan yang ada selama 
berada dikota suci, maka rugilah kita. 
Jangan terpaku dengan membeli 
oleh-oleh, khawatir merusak kekhusuan 
ibadah kita.
 Akhirnya kepada saudara-saudara 
kita yang akan menunaikan ibadah haji, 
kita ucapkan selamat jalan tamu Allah, 
semoga Allah senantiasa memberikan 
kemudahan dan kesehatan hingga 
dapat melaksanakan ibadah dan kembali 
ke Tangerang dalam keadaan sehat wal 
a�at serta memperoleh gelar haji yang 
mabrur.***

Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi 
Semakin Baik

Pemkot Optimis Raih Hasil Terbaik RKCI 2019

Baznas Gelar Seleksi 
Beasiswa Cendikia

M o h o n  J a n g a n  D i b a c a  S a a t  K h u t b a h  B e r l a n g s u n g



KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG

haji Indonesia yang akan berangkat ke 
tanah suci, bahkan terbesar di dunia. 
Makanya pengaturan keberangkatann-
ya dimulai jauh-jauh hari sebelumnya, 
hal ini berhubungan dengan kapasitas 
daya angkut pesawat.
 Lamanya berada di tanah suci 
sambil menunggu datang pelaksanaan 
ibadah haji dapat dimanfaatkan 
dengan lebih meningkatkan ibadah 
disana, apakah itu memperbanyak 
umroh, tawaf sunat, baca Qurán dan 
ibadah lainnya, dengan semua itu akan 
memperbanyak perbekalan atau 
pahala.
 Kepada saudara-saudara kita 
yang akan berangkat menunaikan 
ibadah haji hendakn-
ya mempersiapkan 
diri. Pertama menja-
ga kesehatan, mem-
perdalam ilmu-ilmu 
yang berkaitan khu-
susnya masalah 
ibadah haji. Kemu-
dian memanfaatkan 

 Salahsatu rukun Islam adalah 
melaksanakan Ibadah haji. Sekarang 
ini saudara-saudara kita di Indonesia 
ini sudah mulai bersiap-siap berang-
kat ke Tanah Suci gna menunaikan 
Ibadah haji satu ibadah yang special, 
suatu ibadah tidak sama dengan 
ibadah-ibadah lainnya seperti sholat, 
puasa dan lain sebagainya. Kalau 
sholat dilaksananakan dimana saja 
bisa dan sah, demikian halnya ibadah 
puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau 
ibadah haji ada waktu dan tempat 
yang sudah ditetapkan. Jadi tidak 
sembarang melaksanakan, tidak bisa 
ibadah haji cukup dilaksanakan di 
Tangerang.
 Sebagaimana �rman Alloh 
dalam Al-Qur’an yang artinya : Dan 
berserulah kepada manusia untuk 
mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan 
berjalan kaki, dan mengendarai unta 
yang kurus yang datang dari segenap 
penjuru yang jauh”. (QS. Al-Hajj : 27).
 Begitu besar jumlah jamaah 

sebaik-baiknya selama berada di kota suci, 
baik Mekah maupun Madinah dengan 
melaksanakan berbagai kegiatan ibadah.
 Perlu diingat bahwa saudara-saudara 
merupakan orang pilihan dari Allah untuk 
melaksanakan ibadah haji, sebab banyak 
saudara-saudara kita yang lain ingin melak-
sanakan ibadah haji, belum juga berangkat.
 Kemudian jangan lupa tingkatkan 
kesabaran mana kala berada disana, karena 
cuaca dikota suci jauh berbeda dengan di 
negara kita. Nikmati saja apa yang kita 
makan dengan sebaik-baiknya.
 Selain itu kita bertemu dengan 
saudara-saudara muslim kita dari berbagai 
penjuru dunia, tentunya berbeda-beda 
pula prilaku mereka. Ini pun harus dilandasi 
dengan penuh kesabaran, termasuk 
makanan, baik yang disediakan panitia atau 
beli sendiri dimakan kurang cocok dengan 
lidah kita, kita nikmati saja jangan banyak 
bicara.
 Selain itu disekitar kota Madina 
maupun kota Mekah banyak tempat-tem-
pat bersejarah  yang perlu kiranya dikunjun-
gi, agar menambah keyakinan kita kepada 
Allah, jangan Cuma foto-foto saja, tapi 
benar-benar harus kita hayati.
 Apabila berada ditempat yang mus-
tajabah, apakah itu Roudoh, Hijir Island dan 
lain sebagainya doakan keluarga khususnya 

 Keberhasilan Pemerintah Kota 
Tangerang dalam membuat pelayanan 
perijinan secara online dan Mal Pelayanan 
Publik (MPP) telah mendapatkan apresiasi 
dari banyak pihak. Bahkan, layanan perijinan 
online Kota Tangerang masuk dalam top 99 
layanan publik Kemenpan-RB.
 Berbagai upaya pun terus dilakukan 
Pemkot dalam meningkatkan investasi di 
Kota Tangerang. Diantaranya ikut serta 
dalam pameran Indonesia International 
Smart City Expo & Forum (IISMEX) 2019 yang 
diikuti peserta dari 30 negara.     
 Kepala bidang penanaman modal 
pada DPMPTSP Mahdiar mengatakan, periji-
nan online dan MPP adalah bagian yang 
dipamerkan dan mendapatkan banyak 
respon positif dari peserta lainnya.
 Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla 
melihat stand yang dipamerkan, termasuk 
didalamnya adalah aplikasi Tangerang LIVE. 
"Harapan kita, kumpulnya para investor dan 
melihat layanan di Kota Tangerang maka 
dapat meningkatkan investasi di Kota 
Tangerang," paparnya. (Achmad)
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Tangerang mempunyai tujuan untuk 
melakukan pendampingan terhadap Anak 
Putus Sekolah (APS) dan Anak Rentan Putus 
Sekolah (ARPS). Sehingga kedepannya tak 
ada lagi anak yang tak bersekolah.
    Sekretaris Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang Jamalludin mengatakan, ada 
enam pendekatan yang dilakukan dalam 
pendampingan terhadap APS dan APRS. 
Pertama adalah pendekatan studi kunjun-
gan ke rumah APS dan ARPS untuk member-
ikan motivasi dan bimbingan belajar.
    Kedua Melakukan pendekatan wisata 
edukatif dengan metode pembelajaran 
outdoor yang bertujuan meningkatkan 
motivasi dan bimbingan belajar. 
    Ketiga yakni mahasiswa melakukan medi-
asi dan motivasi belajar kepada APS dan 
ARPS.
   Keempat, mahasiswa melakukan pendeka-
tan religi dengan mengajak APS dan ARPS 
ke Pondok Pesantren yang mengadakan 
kewirausahaan.
   Kelima adalah mahasiswa melakukan 
pendekatan sehat bugar dengan mengajak 
kegiatan outbound. Keenam yakni 
pendekatan melalui Pusat Pembelajaran 
Keluarga (Puspaga) yang dimiliki oleh 
DP3AP2KB. "Kami harapkan, ini semua bisa 
berhasil dalam memberikan bimbingan 
kepada APS dan ARPS," ujarnya. (Achmad)
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