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SHOLAT WARNAI PRILAKU

(keutamaannya dari ibadah lain)’’.

Dari ayat tadi  jelas bahwasanya ada 
sasaran atau hikmah dari sholat itu 
kalau kita mendirikan sholat. Namun 
dalam kenyataannya banyak 
orang-orang yang sholatnya rajin, 
tapi dia sendiri banyak melakukan 
perbuatan keji dan mungkar, apakah 
itu maling atau korupsi, berzina dan 
lain sebagainya.

Hal ini menunjukan bahwasanya 
orang tersebut 
belum mengamal-
kan sholat. Jadi 
bukan Qur’annya 
yang salah, tapi 
kitanya yang salah, 
lantaran belum 
m e n g a m a l k a n 

Sebagai umat Islam, kita senantiasa, 
melaksanakan ibadah sholat lima 
waktu sehari semalam, dan itu terus 
menerus dilakukan sampai berta-
hun-tahun, bahkan berpuluh tahun. 
Namun secara umum prilaku kita 
belum diwarnai sholat yang kita 
lakkan sendiri. Padahal kita sudah 
sepakat mengimani, bahwa sholat 
mencegah perbuatan keji dan 
mungkar.

Hal ini sesuai dengan �rman Allah 
dalam Al-Qur’an surat Al-Ankabut 
ayat 45 yang artinya ; ‘’bacalah apa 
yang telah diwahyukan kepada; 
Al-Qur’an dan dirikanlah sholat. 
Sesungguhnya sholat itu mencegah 
perbuatan keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah 
(sholat) adalah lebih besar 

sholat diluar sholat. Kita hanya sekedar 
menggugurkan kewajiban saja, tanpa ada 
upaya mengamalkan sholat diluar sholat.

Didalam sholat, ada simbol-simbol yang 
harus kita amalkan diluar sholat, dan 
kalau kita amalkan maka kita akan memili-
ki akhlaqul karimah. Misalnya saja sebe-
lum sholat kita berwudhu, salah satunya 
membasuh kedua belah telapak tangan, 
agar telapak tangan kita harus suci dari 
najis. Seharusnya diluar sholat tangan kita 
juga harus bersih dari perbuatan-perbua-
tan yang dilarang Allah, tangan kita 
melakukan pelanggaran larangan Allah.

Kemudian kita berkumur-kumur mulut 
kita harus bersih atau suci dari najis, maka 
diluar sholat yang keluar masuk kemulut 
kita harus makanan-makanan yang halal, 
kalaupun kita bicara, bicara yang baik, 
yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. 
Yang pasti banyak sekali simbul-simbul 
sholat yang harus kita amalkan diluar 
sholat, agar kita memiliki akhlaqul kari-
mah, akhlaq yang dimulyakan Allah.

Mengapa hal ini bisa terjadi, lantaran kita 

belum memahami dengan benar mas-
alah sholat itu sendiri. Oleh karena itu 
kita diperintah untuk membaca, mem-
pelajari atau disuruh ngaji dulu, agar 
kita bisa memahami hal-hal yang 
berkaitan dengan sholat.

Mudah-mudahan Allah senantiasa 
membimbing kita kearah yang dirid-
hoi, sehingga kita beserta keluarga kita 
selamat, baik di dunia maupun akhirat. 
Dan yang tidak kalah penting adalah 
agar kita sebagai umat Islam memiliki 
akhlaqul karimah, yaitu akhlaq atau 
prilaku yang diwarnai simbol-simbol 
sholat.

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

 MTQ tingkat Provinsi Banten akan 
dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 men-
datang. Untuk mempersiapkan anggota 
ka�lah yang akan tampil, Pemerintah Kota 
Tangerang pun menggelar pemusatan latihan 
atau Training Camp.
   Pjs Wali Kota M. Yusuf mengatakan, 
Training Camp telah dilaksanakan selama tiga 
hari yakni tanggal 29-31 Maret 2018 di 
Serpong Tangerang Selatan. Tujuannya adalah 
untuk melakukan evaluasi dan menyiapkan 
segala kebutuhan sebelum pelaksanaan dimu-
lai.
     "Mudah-mudahan melalui training 
camp ini bisa menambah kepercayaan diri 
peserta dan semakin mengasah kemampuan 
sehingga bisa bersaing dengan peserta dari 
daerah lain," ujarnya.
     M. Yusuf juga berharap agar pelaksa-
naan Training Camp tersebut bisa mengatrol 
prestasi kontingen kota Tangerang dalam 
ajang baca tulis dan tafsir Al quran tersebut.
    Bahkan, dirinya berencana untuk 
mengadakan lomba MTQ antar kepala OPD 
dan Pejabat di lingkup pemkot Tangerang. "Ini 
enggak boleh diwakilkan ya, jadi bisa berlatih 
dari sekarang," katanya. (dit)

Penghargaan kem-
bali diraih Pemerin-
tah Kota Tangerang 
dalam acara Public 
Relations (PR) Indo-

nesia Award 2018 di Jalan Tunjungan, Kota 
Surabaya, Jawa Timur (29/03/18). 
    Kali ini, sebanyak lima penghargaan seka-
ligus berhasil diborong yakni Program 
Digital Public Relation (laksa), Departemen 
Public Relation, Media Cetak Internal (live 
magazine), Media terpopuler tingkat Kota 
dan kategori Aplikasi (tangerang LIVE).
    Kepala Dinas Kominfo yakni Tabrani men-
gatakan, media publikasi yang dimiliki oleh 
Pemerintah Kota Tangerang dikelola secara 
profesional dan mengikuti kebutuhan 
masyarakat saat ini. Mulai dari yang 
elektronik dengan menyiapkan berbagai 
aplikasi hingga media cetak yang memberi-
kan informasi terbarukan.
   Oleh karena itu, berbagai penghargaan 
telah diraih dan bahkan menjadi contoh 
bagi daerah lainnya dalam branding suatu 
kota/kabupaten. Walaupun demikian, 
Pemkot Tangerang akan terus melakukan 
peningkatan dan evaluasi.
   "Kita punya berbagai media cetak ataupun 
media sosial untuk publikasi, seperti 
Tangerang TV, Koran Benteng, Live Maga-
zine. Tentunya hal itu akan kita terus update 
sesuai dengan perkembangan zaman dan 
kebutuhan publik," pungkasnya. (dit)
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(keutamaannya dari ibadah lain)’’.

Dari ayat tadi  jelas bahwasanya ada 
sasaran atau hikmah dari sholat itu 
kalau kita mendirikan sholat. Namun 
dalam kenyataannya banyak 
orang-orang yang sholatnya rajin, 
tapi dia sendiri banyak melakukan 
perbuatan keji dan mungkar, apakah 
itu maling atau korupsi, berzina dan 
lain sebagainya.

Hal ini menunjukan bahwasanya 
orang tersebut 
belum mengamal-
kan sholat. Jadi 
bukan Qur’annya 
yang salah, tapi 
kitanya yang salah, 
lantaran belum 
m e n g a m a l k a n 

Sebagai umat Islam, kita senantiasa, 
melaksanakan ibadah sholat lima 
waktu sehari semalam, dan itu terus 
menerus dilakukan sampai berta-
hun-tahun, bahkan berpuluh tahun. 
Namun secara umum prilaku kita 
belum diwarnai sholat yang kita 
lakkan sendiri. Padahal kita sudah 
sepakat mengimani, bahwa sholat 
mencegah perbuatan keji dan 
mungkar.

Hal ini sesuai dengan �rman Allah 
dalam Al-Qur’an surat Al-Ankabut 
ayat 45 yang artinya ; ‘’bacalah apa 
yang telah diwahyukan kepada; 
Al-Qur’an dan dirikanlah sholat. 
Sesungguhnya sholat itu mencegah 
perbuatan keji dan mungkar. Dan 
sesungguhnya mengingat Allah 
(sholat) adalah lebih besar 

sholat diluar sholat. Kita hanya sekedar 
menggugurkan kewajiban saja, tanpa ada 
upaya mengamalkan sholat diluar sholat.

Didalam sholat, ada simbol-simbol yang 
harus kita amalkan diluar sholat, dan 
kalau kita amalkan maka kita akan memili-
ki akhlaqul karimah. Misalnya saja sebe-
lum sholat kita berwudhu, salah satunya 
membasuh kedua belah telapak tangan, 
agar telapak tangan kita harus suci dari 
najis. Seharusnya diluar sholat tangan kita 
juga harus bersih dari perbuatan-perbua-
tan yang dilarang Allah, tangan kita 
melakukan pelanggaran larangan Allah.

Kemudian kita berkumur-kumur mulut 
kita harus bersih atau suci dari najis, maka 
diluar sholat yang keluar masuk kemulut 
kita harus makanan-makanan yang halal, 
kalaupun kita bicara, bicara yang baik, 
yang sesuai dengan tuntunan Allah SWT. 
Yang pasti banyak sekali simbul-simbul 
sholat yang harus kita amalkan diluar 
sholat, agar kita memiliki akhlaqul kari-
mah, akhlaq yang dimulyakan Allah.

Mengapa hal ini bisa terjadi, lantaran kita 

belum memahami dengan benar mas-
alah sholat itu sendiri. Oleh karena itu 
kita diperintah untuk membaca, mem-
pelajari atau disuruh ngaji dulu, agar 
kita bisa memahami hal-hal yang 
berkaitan dengan sholat.

Mudah-mudahan Allah senantiasa 
membimbing kita kearah yang dirid-
hoi, sehingga kita beserta keluarga kita 
selamat, baik di dunia maupun akhirat. 
Dan yang tidak kalah penting adalah 
agar kita sebagai umat Islam memiliki 
akhlaqul karimah, yaitu akhlaq atau 
prilaku yang diwarnai simbol-simbol 
sholat.

Program Kam-
pung PHBS di 
Kota Tangerang 
telah berhasil 
m e r u b a h 
l i n g k u n g a n 
p e m u k i m a n 

menjadi bersih, hijau dan menggugah 
kepedulian warga. Sampah bukan lagi menja-
di masalah karena mampu diolah menjadi 
produk bermanfaat bahkan menjadi ladang 
amal karena bisa disedekahkan melalui 
program "Sedekah Sampah". Begitu juga 
kesadaran warga untuk menjaga lingkungan 
bukan sekedar tempat hunian tetapi tujuan 
wisata dan edukasi warga lainnya.
    Sejumlah wilayah di Kota Tangerang seting-
kat RT/RW dan Kelurahan pun telah masuk 
dalam pembinaan dan pembentukan 
program Kampung PHBS, diantaranya adalah 
RW 05 Kelurahan Kreo Larangan. Hasilnya, 
banyak kampung PHBS di Kota Tangerang 
menjadi role model bagi daerah lain. 
    Bahkan, Tim Penilai Lomba Lingkungan 
Bersih dan Sehat (LBS) Nasional dengan 
anggotanya yakni Retno Damayanti Gobel 
menyatakan jika Kampung PHBS khususnya di 
RW 05 Kelurahan Kreo yang mewakili Banten 
dalam Lomba Lingkungan Sehat tingkat 
Nasional bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
   "Jadi sudah sangat bagus sekali, saya juga 
mengharapkan ini bisa menjadi contoh untuk 
daerah lain dan kalau kita lihat ibu-ibu dan 
semua kader disini juga bisa sanggup mem-
berikan konsultasi ke daerah lain sebagai 
standar yang tinggi (terkait pengelolaan 
Lingkungan Bersih dan Sehat," paparnya saat 
meninjau langsung ke RW 05 Kelurahan Kreo 
Larangan, Senin (02/04) didampingi Pjs 
Walikota Tangerang M. Yusuf. (dit)

 Perhatian Pemerintah Kota Tangerang 
terhadap tenaga pengajar baik yang berstatus 
sebagai PNS dan Honorer tergolong tinggi. 
Hal tersebut karena insentif yang diterima 
tenaga pengajar sangat besar bahkan terting-
gi di Provinsi Banten.
   Sekretaris Daerah Kota Tangerang 
dalam Konferensi kerja ke-3 PGRI Kota 
Tangerang Tahun 2018 masa bakti 2014 - 2019, 
Rabu (28/3) mengatakan, insentif yang diteri-
ma oleh tenaga pengajar setiap bulan melalui 
sistem pembayaran per tiga bulan dengan 
nilai Rp650 ribu tergolong sangat tinggi. 
"Bahkan bisa dikatakan yang tertinggi se-In-
donesia," kata Sekda Dadi.
     Sementara itu, untuk tenaga pengajar 
yang statusnya honorer juga telah diberikan 
pemberian gaji melalui standar yang telah 
ditetapkan. "Kalau dilihat dari take home pay, 
pendapatannya bisa di atas angka 3 juta 
rupiah setiap bulannya," Pungkasnya.
     Konferensi kerja ke 3 PGRI Kota 
Tangerang Tahun 2018 mengambil tema 
"Membangkitkan Kesadaran Koleltif PGRI 
dalam Meningkatkan Disiplin dan Etos Kerja 
Untuk Pendidikan Bermutu". Dalam kegiatan 
itu dihadiri seluruh kepala sekolah Negeri SD 
dan SMP Se kota Tangerang. (dit)

Insentif Guru Di Kota Tangerang Tertinggi Kampung PHBS Kota Tangerang
Jadi Percontohan Nasional


