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SYIRIK KEPADA ALLAH

anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musa�r (yang memerlukan pertolon-
gan) dan orang-orang yang 
meminta-minta; dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat, dan 
menunaikan zakat; dan orang-orang 
yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan 
dalam peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar (imannya); 
dan mereka itulah orang-orang yang 
bertakwa.’’(QS. Al-Baqoroh :177)
 Jadi dalam keadaan sempit atau 
susah saja tetap harus ibadah, apalagi 
dalam keadaan senang atau 
ekonominya mapan. Dalam keadaan 
sakit saja harus tetap beribadah, apala-
gi dalam kedaan 
sehat . kemudian 
dalam keadaan 
perang saja kita 
harus tetap beriba-
dah, apalagi dalam 
keadaan damai 
seperti sekarang ini.
 Banyak orang 

 Kita sering mendengar cera-
mah atau tausiah yang disampaikan 
para mubaligh atau ulama mengenai 
kata-kata syirik, yaitu tentang menye-
kutukan Allah. Maskudnya  ialah 
seseorang meyakini kekuatan  dan 
kekuasaan Allah, juga menyakini 
kekuasaan dan kekuatan selaian Allah. 
Hal ini tentunya sangan bertentangan 
dengan keyakinan kita sebagai orang 
muslim. Sebab kalau orang muslim 
yang bener tentunya dia hanya 
menyembah, meminta, memasyarah-
kan dirinya hanya kepada Allah SWT, 
bukan kepada selaian Allah.
 Mempertahankan keyakinan 
kita kepada Allah harus dalam situasi 
apa saja, sebagaiman Allah �rmankan 
dalam Al-Qur’an, surat Al-Baqoroh 
yang artinya : ‘’Bukanlah menghadap-
kan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi 
sesungguhnya kebajikan itu ialah 
beriman kepada Allah, hari kemudian, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, 
nabi-nabi dan memberikan harta 
yang dicintainya kepada kerabatnya, 

yang karena situasi ekonomi, karena kondi-
si kesehatan melepaskan keyakinannya 
kepada Allah, dia minta tolong kepada 
selain Allah. Apalagi itu kepada kuburan, 
dukun dan lain sebagainya.
 Dalam hubungan ini tentu kita masih 
ingat dengan salah satu �rman Allah dalam 
Al-Qur’an, yang artinya:’’Sesungguhnya 
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik 
dan dia mengampuni segala dosa selain 
syirik itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. 
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, 
maka ia telah berbuat dosa yang besar’’. (QS 
An-Nisa ; 48)
 Selain itu orang yang syirik atau 
musyrik adalah orang yang merugikan diri 
sendiri, karena segala amal kebaikannya 
tidak akan diterima oleh Allah SWT, 
sebagaimana Allah informasikan dalam 
�rmannya yang artinya:’’Inilah petunjuk 
Allah, yang sesungguhnya. Dia memberi  
petunjuk kepada siapa yang dikehenda-
ki-Nya. Seandainya mereka mempersekutu-
kan Allah niscaya lenyaplah dari mereka 
amalan yang telah meraka kerjakan’’.(QS 
Al-Anam : 88).
 Begitu besar dosa syirik, maka sepan-
tasnya kita harus jauhi perbuatan itu, agar 
kita beserta keluarga kita selamat dunia dan 
akhirat.
 Namun sayang di zaman teknologi 
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   Keberhasi-
lan Kota 
Ta n g e r a n g 
dalam pen-
g e l o l a a n 
dana zakat 
yang beker-

jasama dengan Baznas, menjadi faktor 
Komite Nasional Keuangan Syariah 
(KNKS) untuk memilih kota seribu indus-
tri tersebut sebagai pilot project Kota 
Ekonomi Syariah.
   Ventje Rahardjo Soedigno selaku Direk-
tur Eksekutif KNKS menegaskan Kota 
Tangerang telah menyediakan berbagai 
kemudahan bagi masyarakat yang ingin 
bersekedah. Sehingga warga yang ingin 
membayar zakat tak alami kesulitan 
sebab layanan telah dibuat dekat seperti 
ada di Masjid/Musholla.
   "Begitu juga dengan penerima zakat 
yang tak perlu lagi meminta haknya 
sebab sudah secara otomatis melalui 
program yang dibentuk akan diberikan," 
ujarnya serta memberikan peluang 
besar kepada Kota Tangerang dalam 
menjadi Kota Ekonomi Syariah.
  Wali Kota Tangerang Arief R. Wisman-
syah menyatakan nantinya, dalam 
program KNKS akan melibatkan semua 
elemen termasuk Baznas, LAZ dan peng-
gerak-penggerak ekonomi syariah. (Ach-
mad)

Pemerintah Kota Tangerang berupaya 
memberikan transportasi umum yang 
layak untuk masyarakat agar beralih ke 
transportasi massal. Bis Rapid Transit 
(BRT) kini akan menerapkan sistem Pem-
bayaran Non Tunai BRT Trans Kota 
Tangerang.
    Di jelaskannya, tujuan dari penerapan 
sistem ini adalah untuk kemudahan dan 
kenyamanan penumpang. Kemudian 
juga bagian dari kampanye ajakan 
menggunakan transportasi massal dian-
taranya BRT sebagai angkutan massal 
dalam kota.
  "Sistem ini dalam tahap sosialisasi dan 
akan segera diterapkan oleh Dishub 
nantinya. Jika fasilitas sudah nyaman, 
kemudian ditambah kemudahan pem-
bayaran maka akan mendorong warga 
menggunakan angkutan massal," ujarn-
ya dalam kegiatan sosialisasi penerapan 
pembayaran non tunai di Kecamatan 
Karawaci. (Achmad)
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yang maju ini banyak orang yang menye-
kutukan Allah dengan mendatangi 
dukun atau paranormal yang jelas-jelas 
berlawanan dengan aqidah Islamiyah. 
Mari kita hindari jauh-jauh agar kita tidak 
terperosok kepada kemusyrikan  atau 
kekufuran.
 Akhirnya kita pegang nasihat 
Rasululloh dalam sabdanya :’’kalian hen-
daknya senantiasa mengucapkan La 
Ilaha Illallahu dan istigfar, karena sesung-
guhnya iblis berkata ; saya hancurkan 
manusia dengan dosa, sedang manusia 
menghancurkan saya dengan ucapan La 
Ilaha Illallahu dan Istigfar. Ketika saya 
mengetahui hal itu maka saya hancurkan 
mereka dengan hawa nafsu, sedangkan 
mereka mendapat petunjuk’’.***

Pemkot Siapkan Pembayaran Non 
Tunai BRT Trans Tangerang

Kota Tangerang Jadi Pilot Project 
Kota Ekonomi Syariah
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    Festival Sarun-
gan Nusantara 
yang rutin 
dilakukan setiap 
tahunnya oleh 
P e m k o t 

Tangerang dalam rangkaian Festival Al 
Azhom mendapat antusias dari mas-
yarakat. Pada tahun ini panitia mencatat 
yang ikut mencapai 20 ribu orang, 
termasuk peserta MTQ Antara Bangsa 
dari enam negara dan 20 Provinsi di 
Indonesia serta hadirnya Presiden Dunia 
Melayu Dunia Islam (DMDI) Sri Tan H M 
Ali Rustam dan Ketum BKPRMI Said Aldi 
Al Idrus.
   Kegiatan yang mengangkat Tema 
"Pawai Sarungan Nusantara", seluruh 
peserta mengenakan pakaian adat 
nusantara namun tetap menggunakan 
sarung yang merupakan tema pawai.
   Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wisman-
syah menjelaskan, tujuan dari penggu-
naan pakaian adat adalah untuk mem-
promosikan budaya nusantara kepada 
masyarakat.
   Presiden Dunia Melayu Dunia Islam 
(DMDI) Sri Tan H M Ali Rustam mengaku 
terpukau dan terposana dengan Pawai 
Sarungan Nusantara. Karena adanya 
persatuan umat dan pelestarian budaya 
indonesia. "Semoga ini terus dilakukan 
setiap tahun," harapnya. (Achmad)

   9 tokoh 
n a s i o n a l 
mendapat-
kan peng-
h a r g a a n 
B K P M R I 
A w a r d 

yang diselenggarakan dalam acara Festi-
val Al Azhom ke 8 Tahun 2019.  Totalnya, 
ada sembilan tokoh nasional yang 
menerima penghargaan terdiri dari 
Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, 
hingga perintis gerakan TK/TP Al Al-Qu-
ran.
   Wali Kota Tangerang Arief R. Wisman-
syah yang menerima penghargaan ini 
menjelaskan, penghargaaan BKPRMI 
Award menjadi bentuk apresiasi kepada 
tokoh atau daerah yang memiliki 
kepedulian, perhatian, komitmen dan 
kontribusi dalam membina kader-kader 
pemuda remaja masjid. Sementara Kota 
Tangerang terpilih karena dianggap 
mendukung kegiatan remaja-remaja 
masjid.
   Sementara itu, Menteri PAN-RB yang 
sekaligus menjabat sebagai Waketum 
Dewan Masjid Indonesia H. Syafruddin 
menyampaikan apresiasi dan terima 
kasihnya kepada Kota Tangerang yang 
telah menjadi tuan rumah BKPRMI 
Award 2019 dan MTQ Antara Bangsa. 
(Achmad)
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