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MENJAGA LISAN

domba, berkata dusta, berkata jorok, 
mencela, menghina dan lain sebagai- 
nya.
 Oleh karena itu kita harus 
berhati-hati menggunakan lisan, ada 
pepatah yang menyatakan lidah mu 
adalah harimau mu.
 Rasululloh SAW, pernah ditanya 
oleh sahabat, yang berkaitan dengan 
lisan, ya Rasululloh apakah jalan 
menuju selamat, kemudian Rasululloh  
menjawab peliharalah lisan kalian.
 Oleh karena itu, lisan itu perlu 
disyukuri dalam arti yang luas, bukan 
hanya mengucap-
kan Alhamdulillah, 
juga senantiasa 
memelihara lisan 
dengan baik, sebab 
tidak jarang terjadi 
malapetaka ber- 
mula dari kesalah-

 Sebagaimana sama-sama kita 
ketahui, bahwa lidah merupakan 
salah satu alat yang sangat penting 
dan efektif dalam menyampaikan isi 
pernyataan atau sebagai media 
komunikasi antara manusia dengan 
manusia, antara manusia dengan 
Allah, SWT. Lisan merupakan pembe-
rian Allah yang harus disyukuri oleh 
kita dan tentunya harus digunakan 
sesuai tuntunan Allah antara lain 
digunakan dalam rangka mentaati 
Allah dengan cara berdzikir, berdo’a, 
berbicara yang pada intinya dalam 
rangka ibadah kepada Allah.
 Lisan disamping sangat efektif 
untuk ibadah, juga kalau tidak 
hati-hati, kalau tidak disertai dengan 
iman, maka lisan juga bisa sebagai 
sarana untuk berbuat maksiat kepada 
Allah, yang diikuti  ajakan syetan, 
seperti gibah, konimah atau adu 

an-kesalahan lidah yang tidak terkendali, 
sehingga menjadi sumber bencana.           
Demikan pula sebaliknya, timbulnya kasih 
sayang, timbulnya rasa bantu-membantu, 
nasihat menasihati dan kebaikan lainnya, 
karena lidah yang senantiasa terpelihara 
dengan baik.
 Dalam hubungan ini tentunya kita 
masih ingat dengan salah satu �rman Allah 
dalam surat Al-Baqarah ayat 263, yang 
artinya:’’Perkataan yang baik dan pemberi-
an  maaf lebih baik dari sedekah yang 
diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan 
atau perasaan si penerima’’.
 Ayat di atas menggambarkan 
bagaimana seseorang melakukan peno-
lakan secara halus, sementara maksud 
pemberian maaf disini adalah bagaimana 
seseorang bisa memaafkan tingkah laku 
yang kurang sopan dari si peminta. Ajaran 
Islam sangat mementingkan perasaan 
orang lain supaya jangan tersinggung oleh 
ungkapan yang tidak baik.
 Contoh lain sebagaiman Allah ber�r-
man dalam surat Al-Isro ayat 23 yang arti- 
nya; ‘’maka sekali-kali janganlah kamu men-
yatakan kepada keduannya perkataan ‘’Ah’’, 
dan janganlah kamu membentak mereka, 
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan 

yang mulia’’.
 Dari hal di atas bertapa luhurnya 
ajaran Islam yang mengajarkan kepada 
kita untuk memiliki akhlaqul karimah, 
sesuai dengan motto Kota Tangerang.
 Karena prinsip komunikasi dalam 
ajaran Islam, bahwa setiap komunikasi 
harus dilakukan untuk  mendekatkan 
diri kepada Allah dan juga mendekatkan 
diri antar manusia. Islam tidak membe-
narkan setiap komunikasi yang mem-
buat manusia terpecah, apalagi sampai 
saling membenci.
 M u d a h - m u d a h a n 
Allah senantiasa memberi-
kan kekuatan kepada kita, 
hingga kita sebagai 
hamba dapat men-
syukuri nikmat 
lidah dan digu-
nakan sesuai 
dengan tuntunan 
Allah.***

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

B e r b a g a i 
cara dilaku-
kan KPU 
K o t a 
Tangerang 
d a l a m 

melakukan sosialisasi Pilkada pemilihan Calon 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018 
kepada masyarakat. Mulai dari menggelar Fun 
Bike, tatap muka di warung makan hingga 
menggandeng Dewan Kesenian Tangerang 
(DKT) melalui pagelaran Seni dan Budaya.
    Ketua KPU Kota Tangerang yaitu Sanusi, 
mengatakan target partisipasi dalam Pilkada 
Tahun 2018 adalah 78 persen. Maka itu, untuk 
memenuhi target tersebut telah dilakukan 
berbagai cara sejak beberapa bulan terakhir. 
Antusias masyarakat untuk mengikuti setiap 
acara pun terlihat sangat tinggi. 
     "Kami optimalkan seluruh jajaran hingga 
tingkat PPS untuk melaksanakan sosialisasi 
yang unik dan dapat meningkatkan partisipasi 
masyarakat. Sejauh ini memang sudah bagus 
dan berjalan lancar. Semoga target 78 persen 
dapat terpenuhi," paparnya.
    Nurhalim sebagai Komisioner KPU menga-
takan, adanya pagelaran seni yang dilakukan 
adalah bentuk untuk melestarikan budaya 
seni yang ada sekaligus mensosialisasikan 
Pilkada. "Kita harapkan para seniman bisa 
membantu dalam mensosialisasikan Pilkada," 
ujarnya. (dit)

B e r t e p a t a n 
dengan Hari 
P e n d i d i k a n 
Nasional tang-
gal 2 Mei 2018, 
sebanyak 3.000 

perwakilan pelajar dari tingkat SMP dan 
SMA se-kota Tangerang melakukan deklara-
si Damai Pelajar Kota Tangerang yang 
berlangsung di GOR Dimyati, Jl. A. Dimyati, 
Tangerang.
    Hadir dalam acara tersebut yakni Pejabat 
Sementara (PJs) Wali Kota Tangerang, Ketua 
DPRD Kota Tangerang, Kapolres Metro 
Tangerang Kota, Komandan Kodim 0506 
Tangerang.
  Pejabat Sementara (PJs) Wali Kota 
Tangerang M. Yusuf, mengungkapkan kegia-
tan deklarasi damai pelajar ini merupakan 
langkah positif dari kalangan pendidikan 
untuk mengedukasi pelajar agar terhindar 
dari bahaya kenakalan remaja.
   Dirinya juga menghimbau kepada pihak 
sekolah untuk dapat memberikan penga-
wasan kepada para murid selama 
berlangsungnya jam pelajaran maupun di 
luar sekolah selama jam pelajaran. 
   "Dan kalau sudah waktunya pulang seko-
lah, sebisa mungkin dilakukan pemantauan 
agar siswanya langsung pulang dan tidak 
berkumpul yang bisa menimbulkan keresa-
han," ujarnya. (dit)
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Kantor Kesatuan 
Bangsa dan Politik 
( K e s b a n g p o l ) 
Kota Tangerang 
menggelar kegia-
tan sosialisasi 
p e m a n t a p a n 
ideologi pancasila yang mengusung tema 
"Dengan pemantapan ideologi pancasila, kita 
jaga keutuhan berbangsa dan bernegara 
untuk penguatan NKRI".
   Acara tersebut diikuti 300 pelajar dari 30 
SMA/Sederajat se-kota Tangerang, yang bertu-
juan untuk memberikan pembekalan kepada 
generasi muda pelajar tentang substansi 
ideologi pancasila, meningkatkan kemam-
puan generasi muda untuk dapat lebih men-
gerti, memahami, mendalami dan mengamal-
kan pancasila dalam kehidupan sehari - hari.
   Pemerintah Kota Tangerang pun mengajak 
pelajar untuk mewaspadai dan melaporkan 
apabila menemui adanya paham radikal 
karena dapat mengancam keutuhan bangsa.
    "Informasinya saat ini paham - paham radikal 
itu sudah mulai masuk ke dunia pendidikan di 
Indonesia dan bisa meresahkan apabila tidak 
segera ditanggulangi," kata Temmy Mulyadi 
selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang.
   Lebih lanjut dijelaskannya, berkembangnya 
paham - paham radikal di Indonesia bisa 
dilakukan melalui berbagai macam cara, baik 
melalui pendidikan di sekolah maupun pergu-
ruan tinggi maupun melalui kegiatan yang 
sifatnya keagamaan.
   "Oleh karena itu, jika menemui hal yang 
demikian bisa segera disampaikan kepada 
pihak yang berwenang seperti kepolisian atau 
ke pemerintah," ujarnya. (dit)

Peringatan Hari Buruh Internasional atau May 
Day tanggal 1 Mei 2018 di Kota Tangerang 
dipusatkan di alun - alun Lapangan Ahmad 
Yani dan berjalan tertib. Kegiatan yang diisi 
dengan berbagai kegiatan seperti servis 
motor, cek kesehatan, serta pelayanan 
perpanjang SIM dari Polres Metro Tangerang 
Kota mengusung tema May Day Is Fun Day.
   Pjs Wali Kota Tangerang M Yusuf menga-
takan, May Day adalah hari ulang tahun peker-
ja dan menjadi momentum menyampaikan 
aspirasi. Oleh karena itu, Pemkot Tangerang 
selalu mendukung pelaksanaan Hari Buruh 
Internasional namun dengan catatan menjaga 
ketertiban dan keamanan.
   "Pemkot mendukung karena ini bisa dibilang 
sebagai hari ulang tahunnya pekerja (buruh), 
jadi ya kami dukung acra ini," katanya.
    Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APIN-
DO) Kota Tangerang yakni Ismail meminta 
kepada seluruh pekerja untuk dapat bersiner-
gi dengan pengusaha dan pemerintah daerah 
untuk dapat meningkatkan iklim investasi di 
kota berjuluk Seribu Industri Sejuta Jasa ini.
    Tujuannya adalah untuk investor menanam-
kan usahanya di Kota Tangerang sehingga 
menggerakan ekonomi dan memberikan 
kesejahteraan bagi masyarakat melalui 
penyerapan tenaga kerja. (dit)
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