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GRATIS

SYIRIK KEPADA ALLAH

Jadi dalam keadaan sempit atau susah 
saja tetap harus ibadah, apalagi dalam 
keadaan senang atau ekonominya 
mapan. Dalam keadaan sakit saja harus 
tetap beribadah, apalagi dalam kedaan 
sehat . kemudian dalam keadaan 
perang saja kita harus tetap beribadah, 
apalagi dalam keadaan damai seperti 
sekarang ini.

Banyak orang yang karena situasi 
ekonomi, karena kondisi 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, 
surat Annisa ayat 48 

Kita sering mendengar ceramah atau 
tausiah yang disampaikan para mub-
aligh atau ulama mengenai kata-kata 
syirik, yaitu tentang menyekutukan 
Allah. Maksudnya  ialah seseorang 
meyakini kekuatan  dan kekuasaan 
Allah, juga menyakini kekuasaan dan 
kekuatan selain Allah. Hal ini tentunya 
sangan bertentangan dengan keyak-
inan kita sebagai orang muslim. Sebab 
kalau orang muslim yang bener 
tentunya dia hanya menyembah, 
meminta, memasrahkan dirinya hanya 
kepada Allah SWT, bukan kepada 
selain Allah.

Mempertahankan keyakinan kita 
kepada Allah harus dalam situasi apa 
saja, sebagaiman Allah �rmankan 
dalam Al-Qur’an, surat Al-Baqoroh 
yang artinya :’’Dan bersabarlah dalam 
keadaan sempit, sakit, maupun dalam 
keadaan perang’’.

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’’.

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 
dalam �rmannya surat Al-Anam ayat 88 
yang artinya: ’’Inilah petunjuk Allah, yang 
sesungguhnya. Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Sean-
dainya mereka mempersekutukan Allah 
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang 
telah meraka kerjakan’’.

Begitu besar dosa syirik, maka sepantasnya 
kita harus jauhi perbuatan itu, agar kita 
beserta keluarga kita selamat dunia dan 
akhirat.

Namun sayang di zaman teknologi yang 
maju ini banyak orang yang menyekutukan 
Allah dengan mendatangi dukun atau para-
normal yang jelas-jelas berlawanan dengan 
aqidah Islamiyah. Mari kita hindari 
jauh-jauh agar kita tidak terperosok kepada 
kemusrikan  atau kekufuran.

Akhirnya kita pegang nasihat Rasululloh 
dalam sabdanya : ’’Kalian hendaknya 
senantiasa mengucapkan La Ilaha Illalla-
hu dan istigfar, karena sesungguhnya 
iblis berkata ; saya hancurkan manusia 
dengan dosa, sedang manusia meng-
hancurkan saya dengan ucapan La Ilaha 
Illallahu dan Istigfar. Ketika saya menge-
tahui hal itu maka saya hancurkan 
mereka dengan hawa nafsu, sedangkan 
mereka mendapat petunjuk’’.

Oleh : H. Ahmad Chairudin
Ketua Harian Masjid Al A’zhom

Inovasi aplikasi 
yang terus 
dikembangkan 
oleh Pemerin-
tah Kota 
T a n g e r a n g 
melalui Dinas 

Kominfo terus mendapatkan apresiasi dan 
penghargaan. Diantaranya adalah semakin 
banyak daerah Kabupaten/Kota yang mendu-
plikasi aplikasi yang sudah dibuat. Tercatat 
sudah 30 lebih daerah yang melakukan 
kerjasama dalam pengembangan aplikasi.
    Misalnya saja Kabupaten Banjar dan Kota 
Palembang yang melakukan kerjasama untuk 
mengadopsi beberapa aplikasi yang ada di 
Kota Tangerang.
   "Kami melihat aplikasi-aplikasi yang di buat 
oleh Kota Tangerang sangat baik, pas dan 
memiliki manfaat yang banyak untuk 
pelayanan masyarakat," Ahmad Najib selaku 
PJs Wali Kota Palembang. 
   Bupati Banjar, Kalilurrahman juga menutur-
kan jika Kota Tangerang adalah Kota yang 
tepat untuk belajar banyak hal. Daerah yang 
sudah menerapkan smart city terutama dalam 
hal layanan publik. 
   Kepala Dinas Kominfo Kota Tangerang, Tabra-
ni mempersilahkan kepada Kabupaten/Kota 
untuk mengadopsi aplikasi yang sudah ada 
agar tujuannya adalah untuk peningkatan 
pelayanan sehingga Indonesia bisa terus maju 
melalui pemerintah daerah.
   Dikatakannya, Kota Tangerang memiliki 172 
aplikasi yang terbagi menjadi dua kelompok. 
Aplikasi layanan publik dan aplikasi berbasis 
layanan pemerintah (Portal Tangerang LIVE). 
(dit)

Pemerintah Kota Tangerang mengajak 
seluruh masyarakat untuk ikut serta men-
sukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) Tahun 2018 dengan selalu 
menjaga kerukunan tanpa terpengaruh 
adanya berita bohong atau hoax.
   Pejabat Sementara (PJs) H. M. Yusuf menga-
takan, Kota Tangerang merupakan daerah 
yang dikenal sebagai daerah yang aman dan 
nyaman meski masyarakat berasal dari 
berbagai suku, ras dan agama.
   Dirinya juga mengajak warga untuk selalu 
menggunakan media sosial dengan bijak 
dengan tidak menyebarkan informasi yang 
belum bisa dipastikan kebenarannya. "Jaga 
kondusi�tas agar semua warga bisa nyaman 
tinggal di kota Tangerang," katanya.
    Selain itu, M. Yusuf juga meminta kepada 
para ASN di kota Tangerang untuk bersa-
ma-sama mensukseskan pelaksanan pesta 
demokrasi di kota Tangerang.
   "Suksesnya pemilukada itu berarti tingkat 
partisipasi masyarakat yang punya hak pilih 
tinggi. Ya mudah-mudahan diatas 70 
persen. Oleh karenanya kewajiban kita itu 
mengajak masyarakat rame-rame menggu-
nakan hak pilihnya ke TPS," paparnya. (dit)

Ayo Sukseskan Pilkada Yang Aman Lagi, Kabupaten/Kota Adopsi Aplikasi Kota 
Tangerang
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melepaskan keyakinannya kepada 
Allah, dia minta tolong kepada selain 
Allah. Apalagi itu kepada kuburan, 
dukun dan lain 
sebagainya.
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ini tentu kita masih 
ingat dengan salah 
satu �rman Allah 
dalam Al-Qur’an, 
surat Annisa ayat 48 
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kalau orang muslim yang bener 
tentunya dia hanya menyembah, 
meminta, memasrahkan dirinya hanya 
kepada Allah SWT, bukan kepada 
selain Allah.

Mempertahankan keyakinan kita 
kepada Allah harus dalam situasi apa 
saja, sebagaiman Allah �rmankan 
dalam Al-Qur’an, surat Al-Baqoroh 
yang artinya :’’Dan bersabarlah dalam 
keadaan sempit, sakit, maupun dalam 
keadaan perang’’.

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’’.

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 
dalam �rmannya surat Al-Anam ayat 88 
yang artinya: ’’Inilah petunjuk Allah, yang 
sesungguhnya. Dia memberi petunjuk 
kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Sean-
dainya mereka mempersekutukan Allah 
niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang 
telah meraka kerjakan’’.

Begitu besar dosa syirik, maka sepantasnya 
kita harus jauhi perbuatan itu, agar kita 
beserta keluarga kita selamat dunia dan 
akhirat.

Namun sayang di zaman teknologi yang 
maju ini banyak orang yang menyekutukan 
Allah dengan mendatangi dukun atau para-
normal yang jelas-jelas berlawanan dengan 
aqidah Islamiyah. Mari kita hindari 
jauh-jauh agar kita tidak terperosok kepada 
kemusrikan  atau kekufuran.

Akhirnya kita pegang nasihat Rasululloh 
dalam sabdanya : ’’Kalian hendaknya 
senantiasa mengucapkan La Ilaha Illalla-
hu dan istigfar, karena sesungguhnya 
iblis berkata ; saya hancurkan manusia 
dengan dosa, sedang manusia meng-
hancurkan saya dengan ucapan La Ilaha 
Illallahu dan Istigfar. Ketika saya menge-
tahui hal itu maka saya hancurkan 
mereka dengan hawa nafsu, sedangkan 
mereka mendapat petunjuk’’.

Mulai tahun 
2 0 1 8 , 
Pemerintah 
K o t a 
Tangerang 
telah memi-
liki Rumah 
Per l indun-

gan Sosial (RPS) yang berlokasi di Jl. Iskandar 
Muda Pintu Air 10 Nomor 1 Neglasari.
RPS tersebut berfungsi sebagai tempat 
perlindungan bagi para manula maupun 
orang terlantar yang tidak memiliki keluarga 
atau orang yang memang kurang diurus oleh 
keluarganya. 
   Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Neglasari 
memiliki kapasitas 40 tempat tidur dan peng-
huni akan diberikan berbagai pelatihan keter-
ampilan untuk mengisi waktu luang agar tetap 
produktif di hari tua. 
  Kepala Dinas Sosial yakni Masyati menga-
takan meski kini sudah ada RPS bukan berarti 
kasih sayang anggota keluarga menjadi 
berkurang. Pasalnya, Pemerintah Kota 
Tangerang terus berupaya memenuhi setiap 
kebutuhan dasar masyarakat termasuk 
layanan gratis pendidikan, kesehatan, bedah 
rumah hingga bantuan bagi warga tak 
mampu.
    Masyati juga mengungkapkan, RPS di Negla-
sari tak hanya sebagai sekedar tempat penam-
pungan tetapi juga dilaksanakan pelatihan 
keterampilan. Sehingga penghuni RPS memili-
ki keahlian dan tetap produktif di hari tua.
    "Kami menghimbau kepada masyarakat 
untuk bisa memberikan informasi jika 
memang ada warga yang hidup sendirian di 
usia senja agar nantinya bisa dibantu oleh 
Dinas Sosial. Kita ingin semuanya mendapat-
kan hidup yang layak," katanya. (dit)

Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen 
untuk mendukung program keagamaan di 
setiap wilayah sesuai dengan motto yakni 
Kota Akhlakul Karimah. Salah satu program 
yang dilaksanakan yakni dengan membangun 
Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) di 
setiap kecamatan dan telah terbangun untuk 
yang pertama di Kecamatan Larangan.
    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, pembangunan gedung 
MUI di tingkat Kecamatan dimaksudkan 
sebagai tempat bagi masyarakat di wilayah 
dalam membangun komunikasi dan pusat 
silaturahmi.
    "Pembangunan gedung MUI di tingkat keca-
matan bukan hanya sekedar bangunan saja 
tetapi memiliki manfaat yang besar yakni 
wadah musyawarah bagi masyarakat untuk 
mendapatkan ide yang kemudian diberikan 
kepada Pemerintah dalam rangka pembangu-
nan kedepannya," katanya.
    Program lainnya mengenai keagamaan yang 
terus digelorakan adalah Shalat Subuh Berja-
maah di Masjid/Musholla, Tangerang Maghrib 
Mengaji dan Belajar, Tangerang Bersedakah 
dan Shalat Berjamaah.
    "Kita harapkan, motto Kota Akhlakul 
Karimah dapat terwujud juga dalam lingkun-
gan masyarakat sehingga terwujud Kota 
Tangerang yang aman dan nyaman," ujarnya. 
(dit)

Pemkot Tangerang Bangun Gedung MUI 
Setiap Kecamatan

Dinsos Berikan Keterampilan Di Rumah 
Perlindungan Sosial


