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JANGAN SERAKAH

dan lain sebagainya.
 Kalaulah upaya memperoleh 
harta itu dengan jalan yang dibenar-
kan Alloh, tidak masalah cuma 
kadang-kadang cara yang ditempuh 
adalah cara yang dilarang Alloh. 
 Sebagai contoh kalau kita lihat 
berita yang ditayangkan di televise 
banyak pejabat yang ditangkap KPK, 
mulai Bupati, Anggota DPR dan lain 
sebagainya disebabkan melakukan 
pelanggaran seperti korupsi, pungli 
dan lain sebaginya. Padahal yang 
ditangkap KPK itu dilihat secara 
ekonomi adalah orang-orang yang 
mampu, orang-orang yang kaya, tapi 
mereka tidak puas dengan apa yang 
dimiliki dengan apa 
yang diberikan 
Alloh.
 Dalam satu 
riwayat Rosulullah 
SAW ; “Seorang 
Laki-laki datang 
menemui Nabi 
shallallahu ‘alaihi 

 Alloh SWT, ber�rman dalam 
Al-Qur’an yang artinya ; “Ketahuilah, 
bahwa sesungguhnya kehidupan 
dunia itu hanyalah permainan dan 
suatu yang melalaikan, perhiasan 
dan bermegah-megahan diantara 
kalian serta berbangga-banggaan 
terhadap banyak harta dan anak, 
seperti hujan yang tanam-tanaman-
nya menganggungkan para petani; 
kemudian tanaman itu menjadi 
kering dan kalian melihat warnanya 
kuning kemudian menjadi hancur. 
Dan di akhirat nanti ada azab yang 
keras dan ampunan dari Allah serta 
keridhoan-Nya. Dan kehidupan 
dunia ini hanyalah kesenangan yang 
menipu”. (QS Al-Hadid: 20).
 Salah satu daktor yang 
menyebabkan manusia yang 
kadang-kadang lupa kepada Alloh, 
bahkan suka melanggar larangan 
Alloh Adalah masalah dunia, mas-
alah harta. Ada yang mencuri karena 
ingin memperoleh harta yang 
banyak. Ada yang menipu, korupsi 

was sallam, lalu ia mengatakan, “Wahai 
Rosulullah tunjukkanlah kepadaku 
sebuah amal yang jika aku amalkan maka 
Allah akan mencintaiku demikian juga 
manusia (artinya Ia Dicintai Allah dan 
Manusia)?” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi 
was sallam pun menjawab, “Zuhudlah 
engkau di dunia maka Allah akan mencin-
taimu dan zuhudlah engkau terhadap apa 
yang ada pada tangan-tangan (yang dimi-
liki) manusia maka manusia akan mencin-
taimu”.
 Maksudnya disini kita harus benyak 
mensyukuri apa yang diberikan Alloh, 
bukan mengharamkan yang halal.
 Attabrani berkata yang artinya; 
kosongkan dirimu dari kerisauan dunia 
sedapat mungkin, sebab siapa yang lebih 
banyak kerisauannya mengenai dunia, 
maka Alloh akan menyebarkan ladangnya 
dan menjadikan rasa kemiskinan itu selalu 
membayang di ruang matanya.
 Sebaliknya siapa yang lebih banyak 
sibuknya mengenai akhirat, maka Alloh 
akan mengumpulkan sumua urusannya 
dan menjadikannya rasa kaya dan cukup 
itu menenangkan hatinya. Dan tidak 
seorangpiun yang menghadapkan hatin-
ya pada Alloh, melainkan akan menjad-
ikan hati kaum muslimin merasa saying 
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Memasuki bulan kemerdekaan, Walikota 
Tangerang Arief R Wismansyah mengel-
uarkan surat edaran partisipasi menye-
marakan hari kemederkaan Republik 
Indonesia kepada seluruh masyarakat 
Kota Tangerang. 
   Dalam surat edaran tersebut, ada tiga 
poin yang disampaikan yakni pengiba-
ran bendera merah putih secara seren-
tak selama satu bulan penuh. 
   Lalu diharapkan juga memasang 
umbul - umbul, dekorasi dan hiasan 
lainnya untuk memeriahkan bulan Agus-
tus sebagai bulan kemerdekaan Repub-
lik Indonesia.

   Poin ketiga, kepada Ketua RW agar 
menyelenggarakan upacara HUT 
kemerdekaan RI di masing - masing 
wilayah pada 17 Agustus mendatang. 
Sementara itu, Tema kemedekaan pada 
tahun ini adalah "SDM UNGGUL INDO-
NESIA MAJU". (Achmad)

D a l a m 
r a n g k a 
mengatasi 
g e n a n g a n 
d i 
pemukiman 
w a r g a , 

Pemerintah Kota Tangerang telah mem-
buat program sumur resapan. Dinas 
PUPR pun saat ini sedang melakukan 
pendetailan terhadap kebutuhan real 
penanganan genangan sesuai kondisi 
hidrogeologi.
   Kepala Perencanaan Teknis Dinas PUPR, 
Tau�k Syahzaeni mengatakan, jumlah 
kebutuhan tahap awal sumur resapan 
yang dibangun ada 116.081 titik. 
   Saat ini, pembuatan sumur resapan 
telah dilaksanakan di setiap Kantor keca-
matan.  Untuk setiap sumur resapan, 
memiliki kedalam 30 meter bahkan lebih 
tergantung pada jenis tanah. Sebab 
tanah di Kota Tangerang kategori tanah 
lempung dan memiliki daya serap 
rendah. 
"Semakin dalam semakin bagus agar 
daya serap cepat dan hasilnya menjadi 
tabungan air," ujarnya.
    Dijelaskannya, pembuatan sumur resa-
pan akan dilaksanakan juga ke tingkat 
RT/RW. Totalnya ada 321 titik genangan 
yang kini terdata oleh Dinas PUPR. 
"Setelah ujicoba di kantor pemerintahan 
maka dilaksanakan di pemukiman," 
paparnya. (Achmad)
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dan kasih padanya, dan Alloh akan 
menyegerakan untuknya.
 Dari hal tersebut jelaslah bahwa 
Islam mengajarkan kepada kita agar 
dalam hal usaha harus sesuai dengan 
tuntunan Alloh SWT, kemudian men-
syukuri apa yang diberikan Alloh tidak 
serakah. Banyak orang-orang yang 
ngaku beriman kepada Alloh mengala-
mi stress karena memikirkan dunia 
yang sebenarnya tidak ada buat dia.
 Oleh karena itu kita sebagai 
orang yang beriman kepada Alloh 
harus senantiasa berbuat sesuai aturan 
yang ada, baik Alloh maupun pemerin-
tah. Berapapun kita terima kita harus  
syukuri, harus diterima dengan ikhlas, 
insya Alloh kita hidup dalam keadaan 
yang tenang dan nyaman.***

Sumur Resapan Efektif 
Atasi Genangan

Himbauan Upacara Kemerdekaan RI 
Hingga Tingkat RW 
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Baznas Kota 
Tangerang 
m e r i l i s 
r e a l i s a s i 
penyaluran 
zakat dan 

penerima manfaat selama periode 1 
Januari hingga 30 Juni. Totalnya dana 
zakat sebesra Rp6,119,311,169 sudah 
disalurkan kepada masyarakat melalui 
lima bidang program. Seperti, Pendi-
dikan, Kesehatan, Kemanusiaan, 
Ekonomi dan Dakwah-Advokasi.

  Ketua Baznas Kota Tangerang Aslie 
Elhusyairy menjelaskan 4.435 orang 
telah menerima zakat tersebut. Sedang-
kan penerima terbanyak program 
bidang kemanusiaan yakni 4.098 orang 
atau senilai Rp2,9 Miliar.

    Disusul dengan bidang ekonomi sebe-
sar Rp1,1 Miliar dengan total 49 orang. 
Program ini seperti membantu warga 
dalam peningkatan ekonomi melalui 
pemberian bantuan modal usaha.

    "Baznas membantu pemerintah kota 
dalam mengatasi masalah sosial dengan 
memberikan bantuan kepada warga 
yang membutuhkan seperti iuran seko-
lah, berobat kesehatan hingga kegiatan 
keagamaan," ujarnya. (Achmad)

Pemerintah Kota Tangerang bersama 
Baznas telah meresmikan ATM Beras, di 
Poris Plawad Utara RT 03/05, Kecamatan 
Cipondoh yang diperuntukan nagi mas-
yarakat dhuafa. 
   Walikota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, peresmian ATM Beras 
akan dilakukan di setiap wilayah per dua 
minggu. Sehingga, kurun waktu enam 
bulan, ATM beras sudah ada di 104 Kelu-
rahan. "Kita sudah instruksikan kepada 
Camat dan Lurah untuk meresmikan 
ATM Beras di wilayahnya," ujarnya.
   Dengan kehadiran ATM beras, maka 
penyaluran kepada warga semakin efek-
tif dan cepat sebab terjangkau.
   Ketua Baznas Kota Tangerang, Aslie 
Elhusyairy menjelaskan, program untuk 
fakir miskin dan dhuafa ini, disalurkan 
lima liter per dhuafa. 
   "Semakin banyak ATM beras kasus 
kelaparan pada fakir miskin akan tertan-
gani," ujarnya. (Achmad)v
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ATM Beras Ditargetkan Hadir di 
104 Kelurahan
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