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NGABUBURIT DAN MEDIA SOSIAL

bernilai ibadah. Hal ini bukan berarti tidak 
boleh membaca informasi melalui media 
sosial. Namun kita harus pandai-pandai 
menyeleksi berita, mana yang benar, mana 
yang tidak benar. Perlu diingat bahwa 
puasa bukan hanya sekedar menahan 
lapar dan haus, tapi harus dapat mengen-
dalikan hawa nafsu.
 Jangan sampai waktu yang ada 
habis hanya membaca media sosial, apala-
gi yang dibacanya tidak ada hubungannya 
dengan agama. Ingat �rman Allah SWT 
dalam Al-Qur’an yang artinya : Sesung-
guhnya manusia itu 
benar – banar berada 
dalam kerugian,  
kecuali orang-orang 
yang beriman dan 
mengerjakan amal 
saleh dan nasehat 
menasehati supaya 

 Dalam menjalankan ibadah puasa 
mulai dari pagi sampai magrib, berbagai 
macam kegiatan yang dilakukan kaum 
muslim sambil menunggu datangnya 
waktu magrib. Ada kerjanya tidur melulu, 
bangun tidur nonton TV, ngantuk tidur 
lagi persis lagunya mbah Surif, banun 
tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, 
banguuuuun tidur lagi.
 Ada juga yang itikaf di masjid 
membaca Al-Qur’an, ada yang maennya 
di Mall-mall cari tempat yang dingin, tapi 
belanjanya tidak. Dan ada pula yang 
selama puasa tangannya tidak lepas dari 
HP, tidak habis-habisnya membaca 
apakah itu WA, Facebook dan lain 
sebagainya.
 Berkaitan dengan masalah puasa 
dan sambil menunggu saat berbuka, 
tentunya yang terbaik adalah mengisi 
waktu itu dengan kegiatan-kegiatan yang 

mentaati kebenaran dan nasehat menasehati 
supaya menetapi kesabaran’’ (Surat Al Ashr).
 Maksudnya disini kita dilarang mem-
buang waktu hanya untuk kepentingan yang 
tidak ada manfaatnya. Bagi kalangan muda 
sebaiknya bantu orang tua di ruamah mem-
beresi rumah disamping tadarus Al-Qur’an.
 Allah ber�rman dalam Al-Qur’an yang  
artinya ; ‘’Katakanlah, Maukah kami kabarkan 
kepada kalian tentang orang-orang yang paling 
merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang 
telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan 
dunia ini sedangkan mereka menyangka bahwa 
mereka berbuat sebaik-baiknya”. (Al-Kah�: 
103—104)
 Kalau waktu yang ada hanya digunakan 
untuk membaca media sosial saja, bukankah 
Allah telah mengingatkan kita, bahwa sesung-
guhnya pendengaran, penglihatan, akal pikiran 
semauanya akan dimintakan pertanggung-
jawaban.
 Perlu diingat pula bahwa belum tentu 
Ramadhan  tahun yang akan datang  kita akan 
bertemu. Oleh karena itu mumpung kita berada 
di bulan Ramadhan manfaatkan sebaik-baikn-
ya, anggap saja Ramadhan kali ini adalah 
Ramadhan terakhir buat kita. Dan jangan lupa 
pula untuk sholat taraweh, jangan sampai kita 

hanya puasa saja tapi tidak shalat taraweh.
 Bukankah Rasulullah SAW yang artin-
ya ; ‘’Bulan Ramadhan adalah bulan yang 
diwajibkan atas kamu berpuasa dan aku 
telah memberi contoh shalat malam. Barang 
siapa berpuasa dan shalat malam didasarkan 
iman kepada Allah dan hanya mengharap 
ridho Allah, maka keluarlah dosa-dosanya 
bagaikan dia baru dilahirkan oleh ibunya’’.
 Mudah-mudahan Allah SWT mem-
berikan kekuatan dan kelacaran dalam 
melaksanakan ibadah kita di bulan Ramad-
han dan semua ibadah yang kita lakukan 
dapat diterima Allah dan dicatat sebagai 
amal Sholeh.

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

Pjs Wali Kota Tangerang M. Yusuf meminta 
kepada KPU dan seluruh elemen terkait untuk 
lebih mensosialisasikan mengenai pemung-
utan suara pada tanggal 27 Juni 2018 lebih 
efektif. Karena, Pilkada Kota Tangerang hanya 
diikuti satu pasangan dan dilaksanakan 
setelah libur lebaran.
   "Karena waktu pelaksanaan pemungutan 
suara berdekatan sekali dengan libur lebaran. 
Maka warga harus benar - benar disosial-
isasikan agar bisa memberikan hak suaranya 
sehingga pelaksanaan Pilkada berjalan lancar," 
ujar M. Yusuf saat acara simulasi pemungutan 
dan penghitungan suara satu pasangan calon 
yang digelar KPU RI di Jatiuwung beberapa 
waktu lalu.
    Diungkapkannya, waktu 
yang berdekatan antara 
libur lebaran dan 
pemungutan suara 
harus dipahami 
sehingga pelaksanaan 
Pilkada bisa diikuti semua 
pihak.
   Selain itu, M. Yusuf juga berharap agar proses 
pilkada di Kota Tangerang bisa berjalan lancar 
dan tertib. Apalagi menjadi tempat simulasi 
bagi KPU RI. (dit)

Rencana pener-
apan pengelo-
laan sampah 
menjadi energi 
listrik di Kota 
T a n g e r a n g 

akan segera terwujud. Sebanyak 78 perusa-
haan Nasional dan Internasional serta 
perwakilan kementerian dan BUMN akan 
mengikuti seleksi dalam proses pemili-
han/pelelangan calon Investor oleh PT. 
Tangerang Nusantara Global selaku BUMD 
kota Tangerang.
   Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Engkos 
Zarkasyi mengatakan Pemkot Tangerang 
bersama badan usaha telah mengadakan 
Penjajakan Pasar (Market Sounding) dengan 
harapan yakni mendapatkan teknologi yang 
paling efektif dan e�sien untuk mengatasi 
persoalan persampahan.
    Apalagi, pertumbuhan penduduk dan 
pembangunan yang semakin meningkat 
setiap tahun akan berdampak terhadap 
peningkatan volume sampah yang dihasil-
kan dan kualitas lingkungan. Sehingga 
diperlukan teknologi pengolahan sampah 
yang berwawasan lingkungan.
   "Sekarang TPA Rawa Kucing mampu 
menampung sampah sekitar 1000 ton 
perharinya. Namun teknologinya masih 
tradisional jadi masih ada efeknya ke 
lingkungan sekitar. (dit)
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Kasus penangkapan terduga teroris di Kota 
Tangerang beberapa waktu lalu mendorong 
dioptimalkannya kembali pengawasan di 
lingkungan. Pemerintah Kota Tangerang pun 
meminta kepada masyarakat untuk lebih 
proaktif untuk mengawasi dan mencegah 
adanya penyebaran paham radikal dengan 
lebih peduli terhadap lingkungan tempat 
tinggalnya. Salah satu yang dapat dilak-
sanakan adalah menerapkan kewajiban lapor 
1x24 jam bagi tamu. Kemudian, menghimbau 
kepada seluruh camat dan lurah di lingkungan 
untuk selalu memantau situasi wilayahnya.
    Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota 
Tangerang M. Yusuf mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk melawan terorisme dan 
radikalisme. Namun begitu, Pemkot meng-
himbau agar masyarakat tetap tenang dan tak 
takut berlebihan karena TNI - Polri bersama 
Pemerintah terus berupaya meningkatkan 
keamanan dan kenyamanan di masyarakat.
   "Kepedulian warga menjadi elemen penting 
agar ruang gerak teroris tidak leluasa saat 
berlindung di sekitar lingkungan masyarakat. 
Maka itu kita harus proaktif untuk mengawasi 
lingkungan kita sendiri," ujarnya. (dit)

K e b e r h a s i l a n 
Pemerintah Kota 
Tangerang dalam 
p e n g e m b a n g a n 
Smart City telah 
mendorong sejum-

lah daerah untuk belajar dan mengadopsi 
program yang dijalankan. Sebanyak 28 Kabu-
paten/Kota tercatat telah mengadopsi sejum-
lah aplikasi yang ada di Portal Tangerang LIVE.
   Dan yang terbaru adalah kunjungan peserta 
Diklat PIM BPSDM Kemendagri ke Kota 
Tangerang pada hari Jumat (18/05) yang men-
jadikan E-Governemnt milik kota seribu indus-
tri dan sejuta jasa tersebut sebagai rujukan 
Nasional. 
   Sekda Dadi Budaeri menjelaskan perkem-
bangan e-Goverment di kota Tangerang tidak 
terlepas dari tuntutan akan adanya transpar-
ansi dan percepatan pelayanan publik.
   "Dengan adanya Moratorium pegawai, 
banyak sekali pemerintah kota dan kabupaten 
mengeluhkan kurangnya pegawai. Namun 
pelayanan pada masyarakat harus tetap 
berjalan. Salah satu solusi nya adalah dengan 
pemanfaatan teknologi secara tepat", katanya.
   Pimpinan kunjungan Diklat PIM Sam 
Salengke mengatakan, pemilihan kota 
Tangerang sebagai daerah rujukan penerapan 
kerjasama di Bidang e-Government dan 
Pariwisata bukan tanpa alasan, melainkan dari 
banyak referensi yang masuk.
   "Pemilihan Kota Tangerang bukan semata 
hanya pemilihan secara random. Melainkan 
beberapa referensi dan beberapa evaluasi dari 
pusat sehingga dijadikan rujukan substansi 
kerjasama antar daerah," katanya. (dit)
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