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MEMAKMURKAN MASJID JANGAN SESAAT

bah: 18).
 Dengan ramainya masjid dan 
musholah dikunjungi umat Islam untuk 
beribadah, tentunya menunjukan persatu-
an dan kesatuan dikalangan umat Islam 
sudah terwujud, sesuai dengan perintah 
Allah dalam Al-Qur’an agar kita bersatu 
dan jangan berpecah belah. Tampak 
kompak umat Islam.
 Kegembiraan lainnya kalau kita 
senantiasa memakmurkan masjid, Alloh 
berjanji akan memberikan kemulyaan. 
Bentuk kemulyaan itu bisa macam-macam 
bentuknya, bisa karier-
nya menanjak, 
rezekinya ditambah 
dan lain sebagainya.
 N a m u n  
sayangnya kegembi-
raan itu tidak 
berlangsung lama, 

 Sudah menjadi kebiasaan, dari 
tahun ke tahun, manakala datang bulan 
suci Ramadhan, masjid, mushola 
dipenuhi oleh umat Islam untuk sholat 
berjamaah, baik sholat lima waktu 
maupun untuk sholat taraweh.
 Keadaan ini tentunya sangat 
menggembirakan kita sebagai umat 
Islam. Karena biasanya masjid atau   
mushola kalau dibulan lainnya tidak 
sepenuh bulan Ramadhan. Hal ini sesuai 
dengan �rman Allah SWT dalam 
Al-Qur’an yang artinya ; “Hanyalah yang 
memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 
orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan hari kemudian, serta tetap mendiri-
kan shalat, menunaikan zakat dan tidak 
takut (kepada siapapun) selain Allah, 
maka merekalah yang termasuk golon-
gan orang-orang yang selalu mendapat 
petunjuk (dari Allah Ta’ala)” (QS At-Tau-

karena biasanya minggu ke dua bulan Ramad-
han, jamaah atau umat Islam sudah mulai 
berangsur berkurang, dengan berbagai macam 
alasan.
 Keadaan ini tentunjya sangat menyedih-
kan sekali, mengapa demikian, karena umat 
Islam atau jamaah yang tadinya memenuhi 
masjid, sekarang berangsur-angsur memenuhi 
pusat-pusat perbelanjaan. Hanya untuk me- 
nyiapkan lebaran, dikorbankan kebiasaan yang 
baik, yaitu memakmurkan masjid.
 Bukan kita dilarang menyiapkan diri 
untuk lebaran, tapi aturlah waktunya jangan 
sampai masjid menjadi kosong, jadi ada kesan 
seolah-olah takut kehabisan barang-barang 
yang dibutuhkan untuk kepentingan lebaran. 
Padahal para pengusaha sudah menyiapkan 
stock yang banyak untuk lebaran, jadi jangan  
takut kehabisan barang.
 Penyebab lain yang membuat umat 
sedikit demi sedikit meninggalkan masjid untuk 
sholat berjamaah, khususnya taraweh, karena 
mereka merasa puas dengan apa yang dilaku-
kannya, sudah puas rasanya sudah ke sorga.
 Padahal harusnya kita menilai diri kita, 
apakah puasa yang kita lakukan selama ini 
sesuai dengan tuntunan Allah atau tidak. Sebab 
kita sudah sepakat mengimani bahwa puasa 

bukan hanya sekedar menahan lapar dan 
haus, tapi harus bisa mengendalikan hawa 
nafsu. Rasanya secara umum puasa kita 
hanya sekedar memindahkan waktu makan 
saja, yang tadinya siang menjadi malam.
 Banyak faktor lain yang menyebab-
kan kita dalam memakmurkan masjid harus 
dijadikan kegiatan yang menggembirakan, 
dan kita butuh itu. Jangan lupa pula, bahwa 
rumah Allah di bumi adalah masjid. Makanya 
kita harus lebih sering silaturakhmi ke rumah 
Allah, agar kita mendapat berkah dan yang 
tidak kalah pentingnya menambah perbeka-
lan kita manakala kita sudah berada di alam 
yang lain.***

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

D a l a m 
w a k t u 
y a n g 
berdekat-
an, Pemer-
intah Kota 
Tangerang 
meraih dua 
p e n g h a r -
gaan di bidang kesehatan dan laporan 
keuangan. Pertama adalah Penghargaan 
Sebagai Pendukung Program Jaminan Kese-
hatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat 
(JKN-KIS). Penghargaan diberikan langsung 
oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indo-
nesia Cahyo Kumolo kepada Kota yang telah 
mendukung program JKN-KIS sebagai 
program strategis Nasional dalam mewu-
judkan Universal Health Coverage (UHC).
   Dan yang kedua adalah penghargaan opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 
ke-sebelas kali berturut - turut dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor 
Perwakilan Provinsi Banten terkait Laporan 
Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2017.
   Sekda Dadi Budaeri menjelaskan, penghar-
gaan untuk program JKN - KIS diberikan 
karena Kota Tangerang memiliki kontribusi 
dalam pembiayaan kesehatan bagi 
masyarakat melalui program Multiguna 
sejak 2008 hingga 2015 dan 2016 yang 
berintegrasi dengan JKN. (dit)

Zakat merupakan 
salah satu Rukun 
Islam yang wajib 
dilaksanakan setiap 
muslim. Zakat terba-

gi dua jenis yakni zakat Fitrah yang dikeluar-
kan menjelang Idul Fitri dan zakat maal yang 
dikenakan atas harta yang dimiliki seseo-
rang atau lembaga. Berdasarkan surah 
At-Taubah ayat 60, ada delapan pihak yang 
berhak menerima zakat yakni Fakir, miskin, 
amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, 
�sabilillah dan ibnus sabil.
   Baznas Kota Tangerang telah menargetkan 
penerimaan zakat pada tahun ini sebesar 
Rp8 Miliar. Untuk memenuhi target terse-
but, Baznas pun bekerjasama dengan 
RT/RW dan DKM sebagai Unit Pengumpul 
Zakat (UPZ). Selain itu, ada juga aplikasi AYO 
ZAKAT di Portal Tangerang LIVE sehingga 
masyarakat bisa berzakat secara online.
   Ketua Baznas Kota Tangerang Drs HM Aslie 
Elhusyairy mengatakan, zakat memiliki 
banyak hikmah diantaranya mengurangi 
kesenjangan sosial antara yang berada 
dengan yang miskin. Zakat juga pilar Jama'i 
antara yang berada dengan para mujahid 
dan Da'i yang berjuang dengan berdakwah 
dalam rangka meninggikan kalimat Allah.
    Zakat juga bermanfaat untuk membersih-
kan dan mengikis akhlak yang buruk serta 
alat pembersih harta dan penjagaan dari 
ketamakan orang jahat. (dit)
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P e m k o t 
Tangerang kem-
bali menggelar 
K a m p u n g 
Ramadhan di 
tingkat Kelurah-

an/Kecamatan yang diisi berbagai macam 
lomba seperti Tilawah, Tah�dz, Kaligra�, 
Fashion Show, Rampak Bedug, dan Cerdas 
Cermat dengan peserta adalah pelajar. Ini 
juga bagian dari program Tangerang 
Maghrib dan Mengaji untuk menciptakan 
generasi Qur'ani sekaligus implementasi 
dari motto Kota Tangerang yakni Akhlakul 
Karimah.
   Selain itu, ada juga ada juga Festival 
Ramadhan di Masjid Raya Al-Azhom yang 
berisi pameran UMKM dan berbagai kegia-
tan islami dan tentunya kuliner untuk menu 
berbuka puasa. Masjid terbesar di Asia Teng-
gara tersebut pun mengelar kajian islami 
selama bulan puasa.
   Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri menjelaskan, Pemkot pun mem-
buat gerakan pengumpulan Al-Quran 
melalui gerakan satu pegawai satu Al-Qu-
ran. Ditargetkan akan ada sebanyak 8.000 
unit Al-Quran terkumpul dalam program 
tersebut.
   Nantinya, Al-Quran yang terkumpul akan 
diberikan kepada Masjid - Masjid di Kota 
Tangerang sebagai bentuk donasi. (dit)

Mengantisipasi adanya 
kejadian kegawat daru-
ratan saat mudik dan 
lebaran, Pemerintah 

Kota Tangerang telah 
menyiapkan layanan 24 

jam yakni telepon 112 dan 119. 
Selain itu, seluruh puskesmas dan mobil 
ambulance pun tetap beroperasi dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat.
   Kepala Dinas Kesehatan dr Liza Puspadewi 
mengatakan, sebanyak 36 Puskesmas tetap 
beroperasi selama libur mudik dan lebaran. 
Begitu juga 17 RS rujukan jika ada penanga-
nan gawat darurat. Dokter dan perawat pun 
telah disiagakan di empat posko gabungan 
mudik lebaran bersama Kepolisian dan TNI. 
"Kami tetap melayani kebutuhan ambu-
lance gratis dan juga ambulance 119 untuk 
gawat darurat," ujarnya.
   Kadis Kominfo Tabrani menambahkan, 
layanan 112 untuk urusan kegawat daru-
ratan akan tetap beroperasi. Warga yang 
mengalami dan melihat kejadian dan mem-
butuhkan pertolongan petugas bisa meng-
gunakan layanan ini. Disamping itu, ada 
juga layanan lainnya di Portal Tangerang 
LIVE.
    "Intinya, pelayanan kebutuhan warga 
untuk pertolongan gawat darurat maupun 
informasi, bisa menghubungi 112. Layanan 
ini tetap beroperasi selama 24 jam termasuk 
saat mudik lebaran," paparnya. (dit)

Gawat Darurat Saat Mudik, 
Hubungi 112 atau 119

Kampung Ramadhan Hingga Pengumpulan 
8.000 Al-Quran


