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RAMADHAN PENUH BERKAH

dosa kita ini tidak terhitung banyaknya, 
baik itu yang disengaja maupun yang tidak 
disengaja, itu pasti. Sebab yang namanya 
manusia pasti punya salah dan khilaf.
 Dulu kita mungkin banyak mening-
galkan sholat, apakah waktu olah raga, 
waktu kegiatan, waktu jadi pengantin, 
waktu rekreasi dan lain sebagainya, pokok-
nya banyak dosa kita, itu baru kepada 
Allah, belum dosa kepada manusia sudah 
rasanya sulit untuk dihitung, antara lain 
dosa kepada orang lain seperti kepada 
kedua orang tua. Kepada orang tua, kita 
bicara ‘’ah’’ saja sudah termasuk dosa besar, 
apalagi lebih dari ‘’ah’’ 
seperti membentak 
dan lain sebagainya.
 K e m u d i a n 
dosa suka berbohong 
atau berkata dusta 
biasanya sering kita 
lakukan. Mengapa 

 Tidak terasa bulan yang penuh 
berkah, bulan yang penuh ampunan 
telah tiba. Sebagai umat Islam, sebagai 
orang beriman kepada Allah tentunya 
kita harus bergembira dengan datang- 
nya bulan suci Ramadhan. Sebab tentun-
ya kita masih ingat dengan salah satu 
sabda Rasululloh SAW, yang artinya 
:’’Barang siapa yang hatinya gembira 
dengan datangnya bulan suci ramadhan, 
maka Allah akan jauhkan jasadnya dari 
api neraka’’.  Tentunya gembira disini 
benar-benar tulus, bukan gembira yang 
dibuat-buat. 
 Hal lain yang dapat menggembi-
rakan kita adalah, dibulan Ramadhan ini 
Allah buka pintu ampunan seluas-luas- 
nya. Sabda Rasululloh SAW yang artinya 
:’’barang siapa yang puasa   disertai sholat 
malam, maka Allah akan ampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu’’.
 Kalau kita bicara dosa, sudah tentu 

berkata dusta termasuk dosa besar, sebab kalau 
dengan berkata bohong atau dusta, dirinya saja 
dibohongi, apalagi orang lain.
 Hanya saja kalu kita ingin dosa kita 
diampuni, maka yang harus kita lakukan adalah 
disamping berpuasa, juga sholat malam atau 
lebih dikenal sholat tarawih. Cuma sayangnnya 
berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebel-
umnya banyak orang yang berpuasa, tapi 
mereka tidak melaksanakan sholat malam atau 
tarawih.
 Mereka kalaupun sholat tarawih 
biasanya minggu-minggu pertama saja di 
bulan Ramadhan, sedangkan hari-hari lainnya 
mereka tidak melaksanakan. Kondisi ini lah 
yang harus kita koreksi, dengan Ramadhan kali 
ini kita disamping berpuasa, juga kita ramaikan 
masjid dengan sholat tarawih berjamaah.
 Oleh karena itu untuk menjaga kesem-
purnaan puasa Rasulullah SAW bersabda : 
“Puasa itu adalah perisai, jika suatu hari salah 
seorang di antara kalian dalam keadaan 
berpuasa, maka hendaknya dia tidak berkata 
kotor dan berteriak-teriak. Jika seseorang 
mencela dan mencacinya, hendaknya ia men-
gatakan, ‘Sesungguhnya aku sedang berpuasa’’.
 Sebagaimana sabda Rasulullah tersebut  
“Puasa adalah perisai,” maknanya bahwa puasa 
memelihara pelakunya dari adzab Neraka pada 

hari Kiamat, puasa memeliharanya dari hawa 
nafsu dan kemungkaran dalam kehidupan 
dunianya. Rasulullah SAW juga telah mem-
bimbing orang yang berpuasa untuk 
meninggalkan perkataan kotor dan keji, 
perbuatan-perbuatan yang buruk serta 
meninggalkan emosi kemarahan. Dan 
akhlak pelaku puasa yang mulia ini akan 
membantunya meraih derajat takwa. Itulah 
perangai yang terpuji.
 Mudah-mudahan Allah memberikan 
kekuatan kepada kita hingga kita dapat 
mengisi Ramadhan ini dengan sebaik-baikn-
ya sesuai dengan tuntutan Allah SWT. 

Oleh : H. Ahmad Chairudin
Ketua Harian Masjid Al A’zhom
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Kota (BNK) akan melibatkan semua pihak baik 
instansi vertikal maupun pemerintah dalam 
pemberantasan narkoba.
   Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, masyarakat perlu lebih 
peduli dan tanggap dalam mencegah pereda-
ran narkoba di sekitar lingkungannya. Dengan 
begitu upaya pemberantasan narkoba akan 
lebih mudah.
   "Keterlibatan masyarakat sangat penting 
dalam memberantas narkoba, karena program 
apapun yang kita luncurkan akan berhasil bila 
partisipasi masyarakat tinggi," tukasnya.
    Dadi juga menyebutkan sejauh ini BNK 
Tangerang telah melaksanakan tugasnya 
dengan baik seperti rutin melaksanakan 
penertiban dan menyosialisasikan bahaya 
narkoba di kalangan masyarakat.
    Bahkan beberapa program yang diren-
canakan seperti pencanangan kampung 
bebas narkoba (Kampung Bersinar), Satgas 
Narkoba dan program bersifat pencegahan 
lainnya dinilai mulai menampakkan hasil. 
"Namun pemberantasan narkoba akan lancar 
bila ada dukungan menyeluruh dari 
masyarakat," ujarnya. (dit)

Aplikasi milik 
P e m e r i n t a h 
Kota Tangerang 
k e m b a l i 
diadopsi oleh 
Kabupaten/Ko-

ta di Indonesia. Dua daerah tersebut yakni 
Kabupaten Luwu Timur dan Bangka Selatan. 
Sejak diluncurkan pada bulan Februari 
tahun 2016, Portal Tangerang LIVE terus 
berkembang hingga kini masuk dalam versi 
keempat.
  Bupati Luwu Timur H. Muh. Thorig men-
yampaikan apresiasinya kepada Kota 
Tangerang yang telah berhasil mengem-
bangkan berbagai aplikasi sehingga tidak 
mengherankan bila KPK dan Kemendagri 
merekomendasikan kota Tangerang sebagai 
rujukan pengembangan Smart City di Indo-
nesia.
  "Saya mendapatkan rekomendasi untuk 
belajar di Kota Tangerang yang sudah 
memiliki banyak aplikasi ini dan telah 40 
kota atau kabupaten di Indonesia menga-
dopsinya," katanya.
   Kadisnaker Bangka Selatan, Priatna memi-
lih mengadopsi aplikasi Siap Kerja yang 
kelak akan sangat bermanfaat dan memu-
dahkan bagi pihak perusahaan dan 
masyarakat untuk mengetahui info terbaru 
tentang ketersediaan lowongan pekerjaan. 
(dit)
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Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Tangerang telah menggelar pemilihan Kang 
dan Nong 2018. Gelar Kang kota Tangerang 
diraih oleh Andri wakil dari kecamatan Periuk 
dan Nong diraih oleh Kharisma sebagai wakil 
dari kecamatan Tangerang.
    Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 
Rina Hernaningsih mengungkapkan tujuan 
diselenggarakannya event Kang dan Nong 
adalah untuk memilih duta pariwisata dalam 
mempromosikan dan mensosialisasikan 
potensi pariwisata kota Tangerang.
  "Kang Nong yang telah terpilih dan ditetap-
kan sebagai pemenang akan menjadi duta 
pariwisata Kota Tangerang. Apalagi Kota 
Tangerang telah menjadi Kota Layak dikunjun-
gi," ujarnya.
   Perlu diketahui, pemilihan Kang Nong diikuti 
120 pendaftar dan peserta menjalani pem-
bekalan sejak tanggal 30 April hingga 4 Mei.
    Rina menambahkan, jumlah kunjungan 
wisatawan ke Kota Tangerang dalam tiga 
tahun terakhitr mengalami peningkatan men-
capai 1 juta orang selama setahun. Berbagai 
destinasi mulai dari Kampung tematik hingga 
cagar budaya telah menjadi daya tarik 
wisatawan. Begitu juga dengan Festival yang 
digelar Pemkot. (dit)

Pemerintah Kota 
Tangerang meraih 
penghargaan dari 
K e m e n t r i a n 
Pariwisata karena 
keberhasilannya 
dalam mempro-

mosikan potensi Kota hingga dikenal ke 
kancah Nasional dan Internasional melalui 
pengembangan Smart City.
   Penghargaan yang diraih dalam rangkaian 
Indonesia Smart Nation Award (ISNA) 2018 
yang dilaksanakan oleh Citiasia Inc. dan 
bagian dari Kampanye Gerakan Daerah Pintar 
di Indonesia. 
   Penghargaan ISNA diserahkan langsung oleh 
Menteri Pariwisata Arif Yahya kepada Pjs Wali 
Kota Tangerang, M. Yusuf yang didampingi 
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) Kota Tangerang, Tabrani di ICE BSD, 
Kabupaten Tangerang, Banten. Kamis (3/5).
   "Kita mendapatkan penghargaan tertinggi di 
ajang ISNA 2018 yang salah satu indikatornya 
karena Kota Tangerang mampu mempro-
mosikan Kota nya dengan Smart City yang 
didalamnya terdapat portal Aplikasi 
Tangerang LIVE," ujar Kadis Kominfo, Tabrani.
   Farid Subkhan selaku CEO & Founder Citiasia 
menyampaikan bahwa saat ini Kota Tangerang 
memang sudah siap menjadi Smart City 
dengan pembangunan yang sudah 
menyeluruh.
   Untuk ISNA 2018 sendiri diukur dengan 
menggunakan berbagai parameter seperti 
Facebook, Twitter, dan Media Sosial serta 
Media Cetak Nasional secara keseluruhan ada 
31 media lebih dari 240.000 artikel tentang 
Kota Tangerang. (dit)

Kota Tangerang Raih Penghargaan Kategori 
Smart Branding

Indonesia Smart Nation Award 2018 Kang Nong Jadi "Duta Pariwisata" 
Promosikan Kota TangeraNg


