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SHOLAT DAN PERILAKU SOSIAL

dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat 
itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 
munkar. Dan sesungguhnya mengin-
gat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat 
yang lain). Dan Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan’’. [QS. Al-'Ankabuut 
: 45] 
 Dari ayat di atas jelas bahwa, kita 
sebelum melaksanakan ibadah sholat 
perintah Allah untuk belajar sekaligus 
menunjukan bahwa ibadah itu, khu-
susnya sholat harus menggunakan 
ilmu atau ada ilmunya. Hingga kita 
tahu persis karena 
kita dibawa oleh 
sholat itu.
 K e m u d i a n 
dari ayat tadi di 
tegaskan oleh Allah, 
bahwa sholat dapat 
mencegah perbua-

Tiap tahun kita selalu bertemu 
dengan bulan Rajab, bulan yang salah 
satu yang disucikan Allah, SWT. Setiap 
tahun pula kita sebagai umat Islam 
dalam memperingati salah satu peris-
tiwa besar, peristiwa yang hanya bisa 
diterima dengan iman, yaitu Isro dan 
Mirojnya Nabi Besar Muhammad, 
SAW.
 Kalau memperingati Isro dan 
Miroj Nabi Muhammad, siapapun 
Kiayinya atau Mubalighnya akan 
menyinggung masalah sholat lima 
waktu. Karena memang Rasululloh di 
Isrokan oleh Allah dalam rangka 
menerima tugas bagi seluruh umat 
Islam untuk mendirikan sholat lima 
waktu.
 Dalam hubungan ini Allah SWT 
ber�rman dalam Al-Qurán yang arti 
nya ; ‘’Bacalah apa yang telah diwahy-
ukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan 

tan keji dan mungkar. Namun dilapangan 
kita dapati banyak orang-orang yang sholat 
justru melakukan perbuatan keji dan mung-
kar, misalnya saja mencuri, korupsi dan lain 
sebagainya.
 Hal ini ada alasan seolah-olah Qurán 
itu salah, padahal tidak. Mengapa Qurán 
tidak salah, lantaran kita tidak mengamal-
kan sholat diluar sholat. Banyak pesan-pe-
san moral dalam sholat yang harus kita 
lakukan diluar sholat, hingga kita akan 
memiliki akhlaqul karimah.
 Sebagai contoh kita mau sholat 
berwudhu salah satunya berkumur-kumur, 
artinya agar mulut kita harus bersih atau 
suci dari makanan. Diluar sholat juga mulut 
kita harus suci dari makanan yang diharam-
kan, artinya yang masuk ke mulut kita 
adalah makanan-makanan yang diperoleh 
dengan cara halal, cara yang dibenarkan 
Allah dan bergizi pula.
 Betapa pentingnya sholat dalam 
kehidupan manusia, bahkan segala amal 
ibadah yang pertama dihisab oleh Alloh 
SWT di hari kiamat adalah sholat, 
sebagaimana Rasululloh SAW bersabda, 
"Amal yang pertama-tama dihisab atas 
seseorang hamba pada hari kiamat adalah 
shalatnya. Maka jika shalatnya baik, baiklah 

seluruh amalnya dan jika shalatnya 
rusak, rusaklah seluruh amalnya’’. (HR. 
Thabrani). 
 Oleh karena itu kita selaku orang 
yang beriman janganlah sekali-kali 
dengan sengaja meninggalkan sholat, 
laksanakan sholat wajib lima waktu 
dengan berjamaah di masjid dan 
laksanakan sholat-sholat sunah lainnya, 
karena sholat merupakan kunci untuk 
masuk surga dan menghapus dosa 
yaang terjadi sebelumnya, selama kita 
tidak melakukan dosa-dosa 
besar. Masih banyak pesan-pe-
san moral lainnya dalam sholat. 
hingga apa yang dijadikan 
target oleh Allah, yaitu mem-
bentuk akhlaq yang mulia 
dapat kita wujudkan.

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

Sebanyak 17.000 sambun-
gan langganan baru ditar-
getkan PDAM Tirta 
Benteng Kota Tangerang 
pada tahun 2018. Berbagai 
terobosan pun dilakukan 
seperti sistem door to door 
hingga membuka loket 
pendaftaran di Car Free 
Day untuk mengikat 
konsumen baru.

    Inovasi terbaru yang kemudian saat ini terus 
disosialisasikan adalah Aplikasi PDAM yang 
terintegrasi di Portal Tangerang LIVE dan juga 
lima aplikasi yang diadopsi dari Kota Malang 
yakni Aplikasi Pengaduan, E-O�ce, Alur 
Produk hukum, Work Order dan Ganti Meter.
   Direktur Utama PDAM Tirta Benteng, 
Sumarya mengatakan, zona 1 yang meliputi 
lima kecamatan yakni Neglasari, Batuceper, 
Benda, Cipondoh dan Tangerang masih men-
jadi target yang terus dikebut oleh Pemkot 
Tangerang dalam penambahan sambungan 
langganan baru.
   Asisten Manager Pelayanan dan Pemasaran 
PDAM Tirta Benteng, Ida Nur Aida menjelaskan 
pembagian target sambungan baru di tiga 
zona diantaranya adalah zona 1 sebanyak 
14.000 Sambungan Langganan, Zona 2 ada 
500 Sambungan Langganan dan Zona 3 ditar-
get 2.500 Sambungan Langganan.
   Sementara itu, hingga akhir tahun 2017 
PDAM Tirta Benteng telah memiliki 42.200 
sambungan langganan. Jumlah tersebut, 
bertambah sebanyak sembilan ribu sambun-
gan lebih dari tahun 2016 yang tercatat 33.039 
sambungan langganan. (dit)

Penerapan sistem 
Nomor Polisi 

(Nopol) Ganjil 
Genap di GT 
Tangerang 2 dan 

Kunciran 2 sejak 
tanggal 16 April 

2018, berhasil mengu-
rangi kemacetan di ruas jalan tol. Terjadi 
penurunan angka lalu lintas dari normal 
sebanyak 6.194 kendaraan menjadi 4.459 
kendaraan. Turun sebesar 28,01 persen," ujar 
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang 
Saeful Rohman.
   Namun disisi lain, volume kendaraan 
berpindah waktu perjalanan menjadi lebih 
pagi. Mulai pukul 04.00 - 06.00 WIB dari 
normal 3.121 kendaraan menjadi 3.395 
kendaraan, naik sebesar 8,78 persen.
   "Kendaraan juga berpindah rute atau 
gerbang Tol melalui Karawaci 2, Karawaci 4 
dan Karang Tengah Barat 2 pada pukul 06.00 
- 09.00 WIB. Dari normal sebanyak 7.695 
kendaraan menjadi 7.831 kendaraan atau 
naik 1,77 persen," ucapnya.
   Volume lalu lintas di ruas Tol Janger pada 
titik pengamatan Jembatan Rasuna Said 
(segmen Kunciran - Tomang) turun dari 
4.448 kendaraan per jam menjadi 3.054 atau 
turun 31 persen. Sedangkan total penump-
ang Transjabodetabek Premium Tangerang 
sebanyak 719 orang. (dit)
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Penerapan Ganjil Genap Di Tol Tangerang
Berhasil Kurangi Kemacetan

Aplikasi PDAM Mudahkan Daftar Jadi Pelanggan
Target 17 Ribu Sambungan Baru
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dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat 
itu mencegah dari (perbuatan) keji dan 
munkar. Dan sesungguhnya mengin-
gat Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari ibadat-ibadat 
yang lain). Dan Allah mengetahui apa 
yang kamu kerjakan’’. [QS. Al-'Ankabuut 
: 45] 
 Dari ayat di atas jelas bahwa, kita 
sebelum melaksanakan ibadah sholat 
perintah Allah untuk belajar sekaligus 
menunjukan bahwa ibadah itu, khu-
susnya sholat harus menggunakan 
ilmu atau ada ilmunya. Hingga kita 
tahu persis karena 
kita dibawa oleh 
sholat itu.
 K e m u d i a n 
dari ayat tadi di 
tegaskan oleh Allah, 
bahwa sholat dapat 
mencegah perbua-

Tiap tahun kita selalu bertemu 
dengan bulan Rajab, bulan yang salah 
satu yang disucikan Allah, SWT. Setiap 
tahun pula kita sebagai umat Islam 
dalam memperingati salah satu peris-
tiwa besar, peristiwa yang hanya bisa 
diterima dengan iman, yaitu Isro dan 
Mirojnya Nabi Besar Muhammad, 
SAW.
 Kalau memperingati Isro dan 
Miroj Nabi Muhammad, siapapun 
Kiayinya atau Mubalighnya akan 
menyinggung masalah sholat lima 
waktu. Karena memang Rasululloh di 
Isrokan oleh Allah dalam rangka 
menerima tugas bagi seluruh umat 
Islam untuk mendirikan sholat lima 
waktu.
 Dalam hubungan ini Allah SWT 
ber�rman dalam Al-Qurán yang arti 
nya ; ‘’Bacalah apa yang telah diwahy-
ukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an dan 

tan keji dan mungkar. Namun dilapangan 
kita dapati banyak orang-orang yang sholat 
justru melakukan perbuatan keji dan mung-
kar, misalnya saja mencuri, korupsi dan lain 
sebagainya.
 Hal ini ada alasan seolah-olah Qurán 
itu salah, padahal tidak. Mengapa Qurán 
tidak salah, lantaran kita tidak mengamal-
kan sholat diluar sholat. Banyak pesan-pe-
san moral dalam sholat yang harus kita 
lakukan diluar sholat, hingga kita akan 
memiliki akhlaqul karimah.
 Sebagai contoh kita mau sholat 
berwudhu salah satunya berkumur-kumur, 
artinya agar mulut kita harus bersih atau 
suci dari makanan. Diluar sholat juga mulut 
kita harus suci dari makanan yang diharam-
kan, artinya yang masuk ke mulut kita 
adalah makanan-makanan yang diperoleh 
dengan cara halal, cara yang dibenarkan 
Allah dan bergizi pula.
 Betapa pentingnya sholat dalam 
kehidupan manusia, bahkan segala amal 
ibadah yang pertama dihisab oleh Alloh 
SWT di hari kiamat adalah sholat, 
sebagaimana Rasululloh SAW bersabda, 
"Amal yang pertama-tama dihisab atas 
seseorang hamba pada hari kiamat adalah 
shalatnya. Maka jika shalatnya baik, baiklah 

seluruh amalnya dan jika shalatnya 
rusak, rusaklah seluruh amalnya’’. (HR. 
Thabrani). 
 Oleh karena itu kita selaku orang 
yang beriman janganlah sekali-kali 
dengan sengaja meninggalkan sholat, 
laksanakan sholat wajib lima waktu 
dengan berjamaah di masjid dan 
laksanakan sholat-sholat sunah lainnya, 
karena sholat merupakan kunci untuk 
masuk surga dan menghapus dosa 
yaang terjadi sebelumnya, selama kita 
tidak melakukan dosa-dosa 
besar. Masih banyak pesan-pe-
san moral lainnya dalam sholat. 
hingga apa yang dijadikan 
target oleh Allah, yaitu mem-
bentuk akhlaq yang mulia 
dapat kita wujudkan.

Aplikasi Sistem 
Informasi Kepega-
waian Daerah 
(SIKDA) milik 
Pemerintah Kota 
Tangerang menjadi 
role model Aplikasi 
Kepegawaian Nasional untuk kemudian diter-
apkan di seluruh Indonesia.
   Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) 
Bima Harya Wibisana mengatakan, dengan 
dijadikannya SIKDA kota Tangerang sebagai 
role model sistem kepegawaian di Indonesia, 
akan menghemat pengembangan aplikasi 
kepegawaian di beberapa daerah lain di Indo-
nesia.
   "Kalau jadi dari Sabang sampai Merauke bisa 
mengaplikasikannya ini akan jauh lebih 
hemat," tegasnya saat membuka workshop 
Penerapan Inovasi di Bidang Kepegawaian 
dan Pengawasan Pengendalian se-wilayah 
Kerja Kantor Regional (Kanreg) III Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) di Kota Tangerang, 
Kamis (12/04).
   Dijelaskannya lagi, hal yang berkaitan 
dengan digital saat ini tak bisa dilepaskan 
termasuk manajemen kepegawaian. "Kota 
Tangerang miliki sistem tersebut dan kita akan 
evaluasi untuk bisa dipakai ditingkat Nasion-
al," ujarnya.
   Kepala BKN Kantor Regional (Kanreg) III Imas 
Sukmarya menambahkan Aplikasi SIKDA milik 
kota Tangerang tersebut terlebih dahulu akan 
diterapkan di pemerinah daerah yang ada 
dibawah kanreg III yang meliputi 37 pemda 
se-Jawa Barat dan Banten.
   "Ini tadi memang sudah menjadi arahan 
bapak Kepala BKN, jadi sistem kepegawaian di 
kota Tangerang menjadi role model manaje-
men kepegawaian daerah lain," jelasnya. (dit)

Pemerintah 
K o t a 
Tangerang 
akan mem-
b e r i k a n 
k e m u d a -
han kepada 
masyarakat 

dalam proses balik nama PBB. Hal ini bertu-
juan untuk meningkatan pendapatan daerah 
dari sektor pajak bumi dan bangunan serta 
peningkatan kualitas pelayanan.
   Pjs Wali Kota Tangerang M. Yusuf menga-
takan, kesulitan dalam proses balik nama PBB 
menjadi salah kendala yang harus disele-
saikan. Maka itu, Pemkot melalui Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) akan memberi-
kan kemudahannya.
   "Karena jika tidak dipermudah, pemkot akan 
kesulitan terutama jika sudah diperjual 
belikan tanpa ada proses balik nama. Oleh 
karena itu, dengan dimudahkannya proses 
balik nama PBB, akan memudahkan kita untuk 
menelusuri objek pajak," katanya 
   Sementara itu, Kepala Bapenda Kota 
Tangerang yakni Herman Suwarman, menya-
takan pemkot menargetkan PBB-P2 di tahun 
2018 sebesar Rp 368 Miliar dan hingga bulan 
April 2018 prosesnya sudah mencapai 61,55 
persen. 
   Selain itu,  Herman juga memaparkan berb-
agai kendala yang dialami oleh petugas dalam 
mengoptimalkan penyampaian dan penagi-
han PBB-P2 tahun 2018. "Diantaranya 
kebiasaan wajib pajak membayar PBB di akhir 
bulan menjelang jatuh tempo, serta masih 
adanya wajib pajak yang belum sadar akan 
kewajibannya membayar PBB," ujarnya. (dit)

"APLIKASI SIKDA" KEPEGAWAIAN KOTA 
TANGERANG JADI ROLE MODEL NASIONAL

Pemkot Permudah Proses 
Balik Nama PBB


