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Usaha Jasa Hiburan Tutup Selama
Ramadhan

Ketersediaan Sembako Selama
Ramadhan Aman
Ketersediaan
s e m b a k o
selama bulan
Ramadhan
hingga
hari
raya Idul Fitri di
Kota Tangerang Banten dalam kondisi aman.
Masyarakat pun diminta untuk tidak perlu
khawatir karena tidak akan ada kelangkaan.
Sementara itu, terkait adanya kenaikan
beberapa komoditas bahan sembako
dikarenakan permintaan masyarakat yang
tinggi, bukan faktor pasokan yang minim.
Namun, kenaikan tersebut tak terlalu
signifikan.
Pemerintah Kota Tangerang pun telah
menyiapkan Operasi Pasar jika adanya
kenaikan bahan pokok diatas 10 persen
untuk membantu memenuhi kebutuhan
masyarakat di bulan Ramadhan ini.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi
Budaeri mengatakan, Pemkot Tangerang
bersama Kepolisian, TNI dan unsur lainnya
akan melakukan pengawasan. Kemudian,
dari pengecekan di sejumlah pemasok pun
tak ada kendala.
"Kami pastikan, semua kebutuhan bahan
pokok di Kota Tangerang dalam kondisi
tersedia hingga lebaran nantinya. Walaupun
begitu kami akan tetap melakukan pengawasan di lapangan agar tak adanya penimbunan," katanya. (dit)

Selama bulan
suci Ramadhan,
usaha jasa hiburan di Kota
Tangerang
tutup
dan
kembali beroperasi setelah lebaran. Sedangkan untuk rumah makan, diperbolehkan
membuka pelayanan sejak pukul 15.00 WIB.
Hal tersebut sesuai dengan surat edaran
Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Rina Hernaningsih mengatakan, pihaknya
telah mengeluarkan surat edaran mengenai
penutupan sementara jam buka rumah makan
dan usaha jasa hiburan pada bulan suci
Ramadhan 1439 Hijriah/2018 Masehi.
Surat yang dikeluarkan tanggal 14 Mei 2018
tersebut berlaku selama satu bulan penuh
selama bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah. (dit)
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Kepada Pemilik rumah makan dan sejenisnya, jam
mulai buka Pukul 15.00 WIB dan �dak membuka
usahanya secara terbuka atau menggunakan �rai.
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Usaha Jasa hiburan umum menutup sementara
kegiatan usahanya sehari sebelum hari pertama
bulan Suci Ramadhan dan buka kembali tanggal
17 Juni 2018 setelah hari raya idul ﬁtri1439 Hijriah
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Terkait dengan poin 1 dan 2, apabila saudara
�dak melaksanakan ketentuan tersebut maka
tempat usahanya akan ditutup.
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MEMAKMURKAN MASJID
Oleh : H. Ahmad Chairudin
Ketua Harian Masjid Al A’zhom

Kita patut bersyukur kepada Allah,
karena dimana-mana sekarang ini pembangunan masjid banyak dibangun oleh
masyarakat, ada yang sengaja membangun baru, ada juga yang merenovasi
masjid, memperbesar maupun masjid
dibuat bertingkat. Semua itu dilakukan
dalam rangka melayani umat yang ingin
beribadah, khususnya sholat lima waktu.
Oleh karena itu tidaklah heran
sekarang ini kita lihat masjid-masjid
indah-indah, ada yang lantainya dari keramik, ada yang dari granit dan ada pula
dari marmer. Semua itu tentunya dalam
upaya membuat nyaman umat.
Harapan kita tentunya tidak sebatas semangat membangun masjid yang
sampai menelan biaya miliaran rupiah,
tapi semangat untuk memakmurkan
masjid juga harus dimiliki. Hal ini sesuai
dengan firman Allah dalam Al-Qurán
yang artinya;

‘’Hanyalah yang memakmurkan
mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada
siapa pun) selain kepada Allah, maka
merekalah orang-orang yang diharapkan
termasuk golongan orang-orang yang
mendapat petunjuk’’. [At-Taubah 9 : 18].
Kadang-kadang
kita
melihat
semagat membangun masjid luar biasa,
tapi setelah selesai itu masjid dibangun
kurang ramai dikunjungi umat untuk
sholat berjamaah, kadang-kadang mereka
cukup puas setelah
Jadwal Sholat
membangun,
tapi
upaya untuk memakShubuh 04:36
murkan masjid perlu
Dhuhur 11:52
ditingkatkan terus.
Ashar
15:14
Banyak keuntungannya kalau kita Maghrib 17:46
Isya
19:00
ibadah sholat lima
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waktu dilaksanakan di masjid. Pertama kita
melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian
selesai adzan dikumandangkan, kita sholat
sunat qobliyah. Setelah sholat yang wajib, kita
sholat sunat ba’diyah. Jadi dorongan ibadahnya
kalau kita ke masjid itu sangat tinggi.
Kalau kita sholat lima waktu di rumah,
kadang-kadang tidak sholat sunat qobliyah
atau ba’diyah. Padahal kalau kita lakukan tentu
hal ini akan menambah perbekalan kita, akan
menambahnya amal kita. Belum lagi gerakan
sholat berbeda kalau sholat di rumah dengan di
masjid, kalau sholat di masjid gerakannya
sholatnya bagus, tumaninahnya bagus, tapi
kalau sholat sendiri kadang-kadang tidak ada
tumaninahnya, gerakannya cepat.
Bilamana seseorang telah memiliki
ikatan hati yang begitu kuat dengan masjid,
maka dia akan menjadi salah satu kelompok
orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah di
akhirat, seperti sabda Rasulullah Saw yang
artinya:
“Ada tujuh golongan orang yang akan
dinaungi Allah yang pada hari itu tidak ada
naungan kecuali dari Allah: Seseorang yang
hatinya selalu terpaut dengan masjid ketika ia
keluar hingga kembali kepadanya” (HR. Bukhari
dan Muslim)
Oleh karena itu kita harus berusaha
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semaksimal mungkin agar menjadi ahli
masjid. Namun hal itu harus dilakukan
dengan penuh kesadaran. Kedatangan
seorang muslim ke masjid guna memakmurkannya, maka kita tidak meragukan lagi
tentang keimanannya, Rasulullah Saw
bersabda yang artinya:
“Apabila kamu sekalian melihat
seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah
bahwa ia benar-benar beriman” (HR. Tirmidzi
dari Abu Sa”id Al Khudri).
Akhirnya kita hanya bisa berharap
semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dan
keluaraga kita, agar kita senantiasa
istiqomah dalam menjalankan
perintah Allah maupun larangan
Allah, hingga kita dan keluarga
selamat baik dunia
maupun akhirat.
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Cek Harga Komiditas Di Aplikasi segar
Untuk
memberikan kemudahan kepada
masyarakat
dalam mengetahui
harga
komiditas
bahan pokok di
pasar Tradisional. Pemerintah
Kota Tangerang
telah membuat
"Aplikasi Segar"
yang ada di
dalam
Portal
Ta n g e ra n g
LIVE.
Kepala Dinas
Kominfo Kota
Ta n g e r a n g ,
Tabrani mengatakan Aplikasi SEGAR menyajikan harga bahan pokok di enam pasar
Tradisional yakni Pasar Anyar, Pasar Bandeng,
Pasar Jatiuwung, Pasar Malabar, Pasar Poris
dan Pasar Ramadani.
Seluruh harga komiditas bahan pokok tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan petugas tim gabungan dari PD Pasar dan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Setiap
harinya, harga bahan pokok akan diperbarui.
Sehingga, sebelum berbelanja ke pasar,
warga bisa mengetahui harga setiap komoditi
dan menyiapkan uang yang diperlukan tanpa
membawanya secara berlebihan.
"Intinya, aplikasi SEGAR ini untuk memudahkan warga yang ingin belanja dan mengetahui
harga setiap komoditas di setiap pasar
tradisional," katanya. (dit)

Pemkot Gelar Tarawih Keliling
Di 200 Masjid

Seperti tahun - tahun sebelumnya setiap
bulan Ramadhan, Pemerintah Kota Tangerang
menggelar kegiatan Tarawih Keliling. Untuk
tahun ini, Pemerintah Kota Tangerang akan
melaksanakannya secara serentak di 200
Masjid yang tersebar di 13 Kecamatan.
Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi
Budaeri menyatakan kegiatan ini juga sebagai
mensosialisasikan program pemerintah kota
dan menyerap aspirasi masyarakat. "Kita ingin
memperkuat silaturahmi dengan masyarakat,"
ujarnya.
Sementara itu, untuk pola kegiatan Tarawih
Keliling adalah satu hari digelar secara serentak 100 masjid dengan narasumber adalah
Kepala Dinas, Sekretaris Dinas dan Kepala
Bidang.
"Jadi, satu hari kami target 100 masjid dan
jika dua hari maka totalnya 200 masjid. Ini
serentak dilaksanakan dengan penceramah
adalah kepala dinas, sekdis dan Kabid," ujarnya.
Sekda menambahkan, jumlah masjid yang
menjadi target kegiatan meningkat jika
dibandingkan tahun sebelumnya yang tak
mencapai 100 masjid. "Jadi sekarang lebih
banyak lagi," ujarnya. (dit)

