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Bentuk LPTQ Hingga Tingkat Kelurahan
Program Keagamaan Dirasakan Masyarakat Langsung

Untuk dapat dirasakan 
langsung kepada 
masyarakat program 
bidang keagamaan di 
setiap wilayah, Wali Kota 
Tangerang menunjuk 

Sekretaris Kelurahan sebagai penanggung jawab  
Lembaga Pembinaan Tilawatil Qur'an (LPTQ). Hal 
ini dimaksudkan karena, Sekretaris Kelurahan 
lebih memahami dan mengetahui kondisi setiap 
wilayah.
   "Pembinaan dengan sistem kaderisasi secara 
terstruktur, masif dan sistematis hingga ke 
lingkungan masyarakat terkecil ini bisa membawa 
dampak yang besar dalam membantu segala 
program pembangunan mental dan akhlak 
masyarakat," katanya dalam acara pembukaan 
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Pembi-
naan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Tahun 2019 yang 
dilaksanakan di Hotel Ara, Gading Serpong, Kabu-
paten Tangerang, Rabu(25/8).
   Oleh karena itu, LPTQ dibentuk hingga ke tingkat 
Kelurahan agar manfaatnya lebih dirasakan 
masyarakat. Sehingga Pemkot juga tak kesulitan 
ketika mencari kader dalam kegiatan MTQ.
   "Semoga lembaga LPTQ bisa menjadi lembaga 
kebanggaan masyarakat Kota Tangerang yang 
bisa membantu memahami dan mensyiarkan 
Al-Qur'an," ujarnya.
   Kemudian, mengenai persiapan event MTQ 
tahun 2019 tingkat Kota di Kecamatan Pinang, 
Wali Kota meminta kepada pengurus memper-
siapkan lebih baik lagi. Terutama dalam memper-
tahankan prestasi yang sudah diraih tahun lalu. 
(Achmad)

BPN Prov Banten Serahkan 7 
Sertifikat Tanah Untuk Pemkot tangerang

Memperingati Hari Jadi  Agraria  Nasional 
dan Tata Ruang ke 59, Pemerintah Kota 
Tangerang menerima 7 serti�kat tanah 
dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi 
Banten dengan total luas 9.655m² 
terpecah di 7 lokasi pada kelurahan 
Gebang Raya, Kecamatan Periuk.
   Kepala Seksi Serti�kasi Aset Tanah Milik 
Pemerintah Kota Tangerang, H. Harun 
Alrasyid menjelaskan bahwasannya 
keseluruhan tanah yang diberikan dituju-
kan untuk fasos fasum.
   "Tiga bidang tanah seluas 7.529 meter 
persegi untuk pembangunan jalan dan 
sisanya diperuntukkan untuk pertaman-
an," Jelas Harun.
   Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin 
"7 Serti�kat telah diberikan oleh Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Banten, luas 
keseluruhan berdasarkan data yang saya 
terima sekitar 9.655m². Serti�kat akan kita 
serahkan pada BPKD Kota Tangerang”-
jelas Wakil Walikota. (Achmad)

ga terpenuhi seluruh kebutuhan pokok 
berupa sandang, pangan, papan, keseha-
tan, pendidikan dan keamanan tiap indi-
vidu masyarakatnya. Sebagaimana 
�rman Allah SWT : ‘’Sesungguhnya zakat 
itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang miskin, amil zakat, yang dilunak-
kan hatinya (mualaf), untuk (memerdeka-
kan) hamba sahaya, untuk (membebas-
kan) orang yang berutang, untuk jalan 
Allah dan untuk orang yang sedang 
dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari 
Allah. Allah Maha mengetahui, Maha 
bijaksana’’. [at-Taubah/9:60]
 ketiga, Islam dengan Syariatnya 
memberikan wewenang kepada pemi-
mpin umat untuk memberikan tanah 
kepada individu manusia yang mampu 
untuk mengelola. 
Batas maksimal 
kepemilikan tanah 
tidak dikelola dalam 
Islam adalah tiga 
tahun, di atas masa 
itu maka tanah akan 
diambil oleh negara 
dan akan diberikan 

 Islam memiliki cara jitu dalam 
mengentaskan kemiskinan, yaitu :
 Pertama, kewajiban bekerja 
bagi para penanggung jawab nafkah.  
Allah SWT ber�rman: ”Dia-lah yang 
menjadikan bumi untuk kamu yang 
mudah dijelajahi, maka jelajahilah di 
segala penjurunya dan makanlah 
sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya 
kepada-Nyalah kamu (kembali 
setelah) dibangkitkan.” 
[al-Mulk/67:15]
 Karenanya, syariat Islam mewa-
jibkan kepada pemimpin umat untuk 
membuka lapangan pekerjaan yang 
seluas-luasnya , agar para penanggu-
ng jawab nafkah mampu melak-
sanakan kewajibannya mencari 
nafkah.  Bekerja dengan cara yang 
halal adalah ibadah, maka orang yang 
melaksanakan kewajiban bekerja akan 
mendapatkan pahala.
 Kedua, Islam dengan syariatn-
ya memerintahkan pada pemimpin 
umat untuk memberikan harta zakat 
kepada delapan golongan yang 
berhak menerima harta zakat, sehing-

 Tidak terasa sekarang kita 
menginjak ke tahun baru 1441 Hijri-
yah. Tidak terasa pula usia kita berku-
rang satu tahun lamanya. Dengan 
berkurangya usia kita satu tahun 
berarti kita makin mendekati azal, 

Al-Qurán yang artinya; ‘’Tiap-tiap 
umat mempunyai batas waktu; maka 
apabila telah datang waktunya 
mereka tidak dapat mengundurkann-
ya barang sesaatpun dan tidak dapat 
(pula) memajukannya’’. (QS Al-A’raf 
;34)
 Cuma kita masing-masing indi-
vidu tidak tahu batas usia ajal kita, 
sebab yang tahu adalah Alloh SWT.
 Suasana datangnya tahun baru 
Islam/Hijriyah berbeda manakala 
menyambut tahun baru masehi, kalau 
menyambut tahun baru masehi 
orang-orang begitu antusiasnya 
mempersiapkan diri. Ada yang mem-
beli terompet, membeli kembang api, 
ke tempat hiburan dan lain sebagain-

CARA ISLAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
Oleh : Mela Ummu Nazry Najmi Nafiz

Pemerhati Generasi.

U n i v e r s i t a s 
Islam Syekh 
Yusuf (UNIS) 
T a n g e r a n g 
b e k e r j a s a m a 
dengan Dinas 
P e n d i d i k a n 
K o t a 

Tangerang, menyediakan ruang kelas 
khusus bagi pelajar tingkat SD, SMP dan 
SMA yang putus sekolah dan ingin 
melanjutkan pendidikan hingga selesai.
   Rektor UNIS Tangerang, Prof. Mustofa 
Kamil mengatakan, orang tua yang ingin 
anaknya kembali menempuh pendi-
dikan dan terkendala biaya, bisa datang 
ke Dinas Pendidikan untuk mendaftar. 
Nantinya, para dosen UNIS Tangerang 
siap membantu dalam pembelajaran 
hingga tuntas.
   "Target kita, yang belum lulus SD, SMP 
atau SMA maka akan kita bantu. Ini 
bagian dari upaya kerjasama Tangerang 
Cerdas Center. Oleh karena itu, UNIS 
Tangerang menyediakan kelas khusus 
sebanyak dua kelas," ujarnya.
   Sekretaris Dinas Pendidikan, Jamallu-
din menuturkan, perguruan tinggi 
memang diajak terlibat dalam mengata-
si masalah anak putus sekolah. Program 
yang disiapkan beragam mulai dari pen-
dampingan hingga membantu dalam 
pengajaran. (Achmad)

K o t a 
Tangerang 
t e r p i l i h 
m e n j a d i 
tuan rumah 
A n u g e r a h 
H u m a s 
I n d o n e s i a 

(AHI) tahun 2019. Kegiatan yang diikuti 
oleh humas se-nusantara berlangsung 
selama tiga hari dari tanggal 28 - 30 
Agustus. 
   Terpilihnya Kota Tangerang sebagai 
tuan rumah disebabkan, cita - cita kehu-
masan sudah diterapkan di kota dengan 
konsep Tangerang LIVE. Mulai keterli-
batan yang aktif dalam kegiatan kehu-
masan dan prestasi yang mendukung, 
letak yang strategis serta konsep 
program yang diusung Walikota 
Tangerang Arief R Wismansyah.
   CEO PR indonesia, Asmono Wikan men-
gatakan, humas memiliki fungsi penting 
dalam manajemen sebuah lembaga. 
Maka itu, dengan pertemuan yang 
dilakukan akan ditemukan gagasan 
sesuai dengan perkembangan informasi 
saat ini.
   Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wisman-
syah mengatakan, keberhasilan konsep 
Tangerang LIVE (Liveable, Investable, 
Visitable, E-city)  dikenal masyarakat. 
Oleh karena itu dengan adanya strategi 
humas dapat melibatkan media dan 
sinergi semua pihak. (Achmad)



Dalam rangka 
m e n d u k u n g 
p r o g r a m 
Tangerang Cerdas 
bantuan beasiswa 
kepada pelajar 
ditingkat SD, SMP 

dan SMA.. Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) Kota Tangerang, memberikan 
beasiswa kepada warga yang menempuh 
pendidikan ditingkat tinggi yakni Universi-
tas.
    Wakil ketua idang Pendistribusian dan 
Pendayagunaan Baznas Kota Tangerang, 
Ahmad Usman mengatakan, ada 48 maha-
siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa 
cendikia.    Penerima beasiswa adalah mas-
yarakat yang tersebar di beberapa wilayah 
dan menempuh pendidikan di sejumlah 
kampus seperti UNIS, UMT, STAI Binaman-
dani, Untirta, STE Syariah Islamic Village, UIN 
Jakarta, Unpam dan beberapa kampus lainn-
ya.
   Adapun bantuan yang diberima adalah 
uang pembinaan sebesar Rp400 ribu setiap 
bulan dan uang SPP setiap semester yang 
besarnya disesuaikan dengan kebutuhan 
masing - masing mahasiswa.
   "Jadi, ini adalah program Baznas di Bidang 
Pendidikan yang sesuai dengan program 
Pemkot dalam memastikan, semua pelajar 
dan mahasiswa bisa menempuh pendidikan 
tanpa terkendala dana," katanya. (Achmad)
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48 Mahasiswa terima beasiswa 
cendikia baznas

Terapkan Sistem Kepegawaian Akuntabel dan Berintegritas
  Kota Tangerang Terima Penghargaan BKN Award

Keberhasilan 
Pemerintah 
K o t a 
T a n g e r a n g 
d a l a m 
mewujudkan 
s i s t e m 

kepegawaian yang akuntabel dan berin-
tegritas dengan memanfaatkan teknologi 
Informasi, mendapatkan penghargaan dari 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Repub-
lik Indonesia dalam ajang BKN Award 2019 
di Yogyakarta Rabu (25/8).
  Pemkot Tangerang meraih penghargaan 
untuk kategori implementasi Sistem 
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 
dan pemanfaatan Computer Assisted Test 
(CAT) tingkat kabupaten/kota tipe A.
   Penghargaan diberikan langsung Kepala 
BKN Bima Haria Wibisana kepada Wali Kota 
Tangerang H. Arief R. Wismansyah dalam 
acara yang dilaksanakan di Yogyakarta. 
"Semoga ke depan sistem kepegawaian di 
Kota Tangerang bisa terus berkembang 
dan lebih baik, dengan terbangunnya 
sistem kepegawaian yang akuntabel dan 
berintegritas," sambungnya.," jelas Wali 
Kota.
   Untuk diketahui Kota Tangerang menjadi 
salah satu perwakilan dari Kantor Regional 
III Jawa Barat & Banten untuk bersaing 
dengan 163 instansi daerah yang diusulkan 
dari 14 kantor regional seluruh Indonesia. 
(Achmad)

pada individu manusia yang mau meng-
hidupkannya yaitu dengan cara  menge-
lolanya. Sabda Rasulullah : "Siapa saja 
yang telah mengelola sebidang tanah, 
yang bukan menjadi hak orang lain, 
maka dialah yang lebih berhak atas tanah 
itu". (HR. al-Bukhari)
 Keempat, Islam dengan Syariatn-
ya telah melarang manusia untuk 
menimbun harta. Menyimpan harta 
tanpa suatu tujuan dan keperluan 
apapun. Bagi yang memiliki harta 
berlebih maka diberikan pilihan 
kepadanya untuk mengembangkannya 
dengan cara syirkah atau menginvesta-
sikannya dengan cara menginfaqkan 
atau mensedekahkannya. Sabda Rasulul-
lah SAW : "Siapa saja yang melakukan 
penimbunan, dia telah berbuat salah". 
(HR. Muslim).
 Kelima, Islam memerintahkan tiap 
individu manusia untuk saling meno-
long. Semisal, memberikan pinjaman 
tanpa kompensasi atau tanpa bunga. 
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam 
bersabda;     "Tidak patut dinamakan 
orang yang beriman, orang yang tidur 
malam dalam keadaan kenyang sedang-
kan tetangganya yang berada di sampin-
gnya menderita lapar, padahal ia menge-
tahuinya".

 Keenam, Islam melalui syariatnya, 
telah memerintahkan pemimpin umat 
untuk menjadi orang pertama dalam 
memberikan contoh keteladanan hidup 
yang baik.  Sebagaimana sabda Rasulullah 
SAW yang artinya : "Sungguh Allah mem-
benci seseorang yang mengatakan 
sesuatu (ajakan kebaikan) namun tidak 
melakukannya".
 Dengan keenam cara ini, sungguh 
Islam telah membuktikan keampuhannya 
dalam mengentaskan kemiskinan. Sejarah 
mencatatkan hal itu. Yang paling menon-
jol adalah saat kaum muslimin dipimpin 
oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra, yang 
mampu menyejahterakan seluruh umat 
manusia dibawah kepemimpinannya 
hingga saat itu tidak ada satupun manusia 
yang mau menerima harta zakat, karena 
telah sejahtera, terpenuhi seluruh kebutu-
han hidupnya, baik sandang, pangan, 
papan, kesehatan, pendidikan maupun 
keamanan.
Wallahualam.


