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GRATIS

kurma. Kemudian benda-benda itu 
dijadikan sembahan mereka.
Selain itu minuman keras, judi dan 
lain sebagainya. Kejahatan sudah 
merajalela. Makanya pada waktu 
itu disebut jaman jahiliyah, jaman 
kebodohan.
Singkat cerita berkat wasilah 
perjuangan dan kesabaran Rasu-
lulloh beserta sahabat, agama 
Islam mengalami kemajuan, terse-
bar keseluruh pelosok bumi, terma-
suk Indonesia.
Namun kata Rasululloh SAW Islam 
a k a n 
k e m b a l i 
asing,  
 

Setiap tahun kita sebagai umat 
Islam selalu memperingati hari 
lahirnya Nabi Muhammad SAW 
atau lebih akrab memperingati 
Maulid Nabi Muhammad SAW. 
Setiap tahun pula kita mendengar 
tausiah atau ceramah dari para kiai 
atau para mubaligh bahwa diutus-
nya Nabi Muhammad adalah untuk 
menyempurnakan akhlaq. Karena 
pada waktu itu akhlaq manusia 
sudah keluar dari norma-norma 
agama atau sosial.
Pada waktu di utusnya nabi kita 
orang-orang arab pada waktu itu 
masih menyembah berhalaa. Berh-
ala ini ada yang terbuat dari kayu, 
batu, roti dan ada pula terbuat dari 

sebagaimana sabda Rasululloh yang 
artinya ; Islam datang dalam keadaan 
asing, dan akan kembali asing, selamat 
orang asing, yaitu orang yang beramal 
sholeh.
Sebagai contoh sederhana, apabila kita 
merayakan ulang tahun, harusnya pada 
saat merayakan ulang tahun yang diin-
gat adalah kebesaran Alloh, kasih saying 
Alloh kepada kita, karena kita bisa 
selamat lahir ke dunia.
Oleh karena itu dalam suasana maulid 
ini kita tingkatkan kualitas dan kuantitas 
hubungan kepada Allah SWT, seperti 
sholat dan lain sebagainya. Hal ini 
tentunya kita lakukan di masjid. Karena 
kita tahu bahwa masjid adalah rumah 
Allah dan Allah janji akan member 

kemulyaan kepada 
orang yang selalu 
hadir di masjid.
Kemudian dalam 
suasana Maulid 
tahun ini juga kita 
tingkatkan bakti 

Musabaqah 
T i l a w a t i l 
Qur'an (MTQ) 
m e r u p a k a n 
momentum 
s e b a g a i 
mensyiarkan 
nilai - nilai 
Al-Quran di 

tengah - tengah masyarakat. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kota Tangerang menjadikan kegiatan 
MTQ ke XIX yang diselenggarakan di Batuceper 
sebagai media untuk masyarakat memahami, 
mempelajari dan mengamalkan nilai - nilai Al-Qu-
ran dan Sunah.
   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah menga-
takan, Kota Tangerang sebagai Kota yang memiliki 
Motto Akhlakul Karimah telah menggulirkan 
berbagai program seperti Tangerang Maghrib 
Mengaji dan Belajar, Gerakan Shalat Subuh Berja-
maah dan Tangerang Bersedekah.
   Walikota pun menargetkan beberapa harapan 
dalam MTQ tahun ini. Mulai dari peran LPTQ untuk 
merangkul masyarakat untuk lebih aktif. MTQ pun 
hanya sekedar mencari pemenang tetapi 
mendorong warga menjalankan nilai al-quran 
dalam kehidupan sehari - hari. Maka itu, Pemkot 
memberikan pembinaan kepada peserta dan juga 
125 dewan hakim.
  MTQ ke XIX dimulai dengan pawai taaruf yang 
diikuti 15.000 peserta dari OPD, masyarakat, ulama 
dan organisasi kemasyarakatan. Sementara itu, 
kecamatan Cipondoh berhasil keluar sebagai juara 
umum kemudian disusul kecamatan Pinang dan 
Batuceper. Untuk pawai ta'aruf, tuan rumah 
kecamatan Batuceper berhasil meraih juara 1 
disusul kecamatan Tangerang dan Pinang.
   "Peserta yang meraih juara akan langsung mengi-
kuti pembinaan. LPTQ diharap bisa menggali setiap 
potensi yang ada," kata Wakil Walikota Tangerang 
Sachrudin saat menutup MTQ ke XIX. (dit)

Momentum Syiarkan Al-Quran - SunahZakat Bermanfaat Sejahterakan Masyarakat
Aplikasi Ayo Zakat Kota Tangerang

TANGERANG

kita terutama kepada kedua orang tua 
kita. Karena berbakti kepada kedua 
orang tua merupakan perintah Allah 
yang harus kita laksanakan dengan 
sebaik-baiknya.
Terlebih bila kita ingin kehidupan kita 
ini penuh dengan kedamaian, banyak 
rezeki dan lain sebagainya, maka kata 
kuncinya adalah berbakti kepada 
kedua orang tua, sebagaimana sabda 
Rasululloh SAW yang artinya; ridho 
Allah tergantung ridho orang tua. 
Kemudian akhlaq kita kepada teman, 
tetangga kita tingkatkan tanpa meli-
hat suku dan agama.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita, 
menjadi hamba-hamba yang 
bersyukur.

Musabaqah Tilawatil Quran XIX

L a y a n a n 
Aplikasi Ayo 
Zakat yang 
d i s e d i a k a n 
P e m e r i n t a h 
K o t a 
Tangerang di 
A p l i k a s i 
T a n g e r a n g 

LIVE, telah banyak dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Tercatat, sudah ada 3000 pengguna 
aktif yang menggunakan aplikasi tersebut. 
Bahkan, banyak muzaki dari kalangan muda 
yang kini aktif untuk berzakat dengan aplikasi 
tersebut.
   Wakil Walikota Tangerang Sachrudin menga-
takan, zakat adalah kewajiban bagi umat muslim 
yang telah memiliki penghasilan. Manfaat dari 
zakat pun sangat besar yakni untuk membantu 
masyarakat yang tak mampu.
   "Zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, 
membantu untuk kemaslahatan orang banyak. 
Maka itu, Pemkot memberikan kemudahan 
melalui aplikasi Ayo Zakat yang dapat diakses 
semua orang," kata Wakil Walikota Sachrudin.
   Ketua Baznas Kota Tangerang, Drs HM Aslie 
Elhusyairy menjelaskan jika pengelolaan zakat di 
Kota Tangerang mengalami kenaikan yang 

signi�kan dari tahun ke 
tahun. Terlebih setelah 
dibangunnya aplikasi Ayo 
Zakat yang menjadi bagian 
dari Aplikasi Tangerang 
Live. Untuk di tahun 2018, 
Baznas menargetkan 
pendapatan sebesar Rp8 
Miliar. "Kita juga akan terap-
kan sistem pay rool dan 
basis teknologi untuk 
pendapatan ini," paparnya. 
(dit)



KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG

kurma. Kemudian benda-benda itu 
dijadikan sembahan mereka.
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Setiap tahun kita sebagai umat 
Islam selalu memperingati hari 
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atau lebih akrab memperingati 
Maulid Nabi Muhammad SAW. 
Setiap tahun pula kita mendengar 
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orang-orang arab pada waktu itu 
masih menyembah berhalaa. Berh-
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batu, roti dan ada pula terbuat dari 

sebagaimana sabda Rasululloh yang 
artinya ; Islam datang dalam keadaan 
asing, dan akan kembali asing, selamat 
orang asing, yaitu orang yang beramal 
sholeh.
Sebagai contoh sederhana, apabila kita 
merayakan ulang tahun, harusnya pada 
saat merayakan ulang tahun yang diin-
gat adalah kebesaran Alloh, kasih saying 
Alloh kepada kita, karena kita bisa 
selamat lahir ke dunia.
Oleh karena itu dalam suasana maulid 
ini kita tingkatkan kualitas dan kuantitas 
hubungan kepada Allah SWT, seperti 
sholat dan lain sebagainya. Hal ini 
tentunya kita lakukan di masjid. Karena 
kita tahu bahwa masjid adalah rumah 
Allah dan Allah janji akan member 

kemulyaan kepada 
orang yang selalu 
hadir di masjid.
Kemudian dalam 
suasana Maulid 
tahun ini juga kita 
tingkatkan bakti 

Pengelolaan 
media sosial 
yang dilaku-
kan oleh 
Dinas Komin-
fo bersama 
Bagian Humas 
dan Protokol 
Setda telah 

banyak dirasakan masyarakat. 
   Begitu pula dengan media sosial lainnya seperti 
Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube yang 
tela memberikan banyak informasi kepada 
masyarakat mengenai kegiatan dan pelayanan. 
Sosialiasi yang dilakukan secara masif tersebut 
dan memberikan dampak yang baik, membuat  
Dinas Kominfo bersama Bagian Humas dan 
Protokol mendapatkan penghargaan. Setelah 
pada tahun lalu berhasil menyandang Laporan 
Kinerja Humas Terbaik Nasional. Pada tahun ini 
meraih Anugerah Media Humas 2017 untuk 
kategori pengelolaan media sosial dan Siaran 
Pers Humas tentang Festival Cisadane yang 
diadakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan 
Pemerintah (BAKOHUMAS) Kementerian Komin-
fo RI.
    Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota 
Tangerang Felix Mulyawan mengatakan, media 
sosial yang dikelola Pemkot Tangerang dinilai 
juri telah mengikuti perkembangan zaman dan 
kriteria seperti jumlah followers, etika dan esteti-
ka dalam pengemasan pesan yang didampaikan, 
kesesuaian konten dengan tema yang telah 

ditentukan oleh panitia 
dan report analytic 
interaksi media sosial 
tersebut. (dit)

Media Sosial Kota Tangerang 
Raih Penghargaan
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Masyarakat Berperan Wujudkan Kota Sehat
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kita terutama kepada kedua orang tua 
kita. Karena berbakti kepada kedua 
orang tua merupakan perintah Allah 
yang harus kita laksanakan dengan 
sebaik-baiknya.
Terlebih bila kita ingin kehidupan kita 
ini penuh dengan kedamaian, banyak 
rezeki dan lain sebagainya, maka kata 
kuncinya adalah berbakti kepada 
kedua orang tua, sebagaimana sabda 
Rasululloh SAW yang artinya; ridho 
Allah tergantung ridho orang tua. 
Kemudian akhlaq kita kepada teman, 
tetangga kita tingkatkan tanpa meli-
hat suku dan agama.
Mudah-mudahan Allah jadikan kita, 
menjadi hamba-hamba yang 
bersyukur.
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P e -
l a y a n a n 
k e s e h a -
tan yang 
paripurna 
k e p a d a 
m a s -
y a r a k a t 
m e n j a d i 
prioritas 

bagi Pemerintah Kota Tangerang. Berbagai 
pelayanan pun sudah disiapkan seperti sarana 
dan layanan kesehatan 24 jam, kunjungan 
dokter ke rumah warga hingga menata lingkun-
gan yang bersih dan sehat telah dilaksanakan. 
Hal ini pun sesuai dengan perintah agama yang 
mengajak warga untuk selalu menerapkan pola 
hidup bersih dan sehat.
   Program Kota Sehat yang dijalankan oleh 
Dinas Kesehatan pun mendapatkan kepuasan 
dari masyarakat meski akan terus ditingkatkan. 
Termasuk juga apresiasi dari Pemerintah Pusat 
yang memberikan penghargaan berupa Kota 
Sehat kepada Kota Tangerang di tahun 2017.
    “Prestasi ini harus terus dipertahankan karena 
kota sehat sangat seiring dengan program 
Pemkot dalam mewujudkan kota Tangerang 
yang bersih, indah dan nyaman, dan Forum 
Kota Tangerang Sehat (FKTS) mempunyai 
peranan penting mengajak masyarakat untuk 
menciptakan kota sehat di Kota Tangerang," 
kata Wakil Walikota Sachrudin seraya menga-
takan, prestasi ini merupakan hasil sinergitas 
Pemkot dan masyarakat Kota Tangerang 
khususnya Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS).
   Sachrudin juga sepakat dengan Menkes untuk 
membudayakan perilaku hidup sehat dan 
lingkungan yang sehat melalui membuang 
sampah pada tempatnya.
   “Kita harus dapat mengingatkan kepada 
masyarakat agar jangan membuang sampah 
sembarangan. selain sampah, masalah yang 
tidak kalah pentingnya  adalah menata lingkun-
gan agar tetap bersih dengan melakukan peng-
hijauan di rumah ataupun di tempat ruang 
terbuka,” katanya. (dit)
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