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TINGKATKAN AMALIAH

Al-Qurán, yang artinya ; ‘Hanya yang 
memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 
orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Hari akhir, serta tetap mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut 
(kepada siapapun) selain kepada Allah, 
maka merekalah orang-orang yang dihara-
pkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk”. (QS. At Taubah: 
18)
 Dari ayat tadi jelas bahwa sebagai 
orang yang beriman kita mempunyai 
kewajiban untuk memakmurkan masjid 
dan hal ini tentunya 
dapat kita lakukan, 
karena dalam bulan 
Romadhon, dalam 
keadaan kondisi 
badan yang lesu kita 
sanggup memakmur-
kan masjid untuk 

 Setelah satu bulan lamanya, kita 
mendapat gemblengan dari Allah SWT 
selama satu bulan di bulan Romadhon, 
tentunya banyak pesan-pesan atau pela-
jaran-pelajaran yang ada dalam bulan 
suci. Romadhon yang harus kita amalkan 
di bulan berikutnya, jangan sampai 
kebiasaan yang baik selama berada di 
bulan Romadhon ditinggalkan begitu 
saja, tapi kebiasaan itu harus jadi acuan 
dalam rangka meningkatkan amaliah. 
Kalau kita meninggalkan kebiasaan yang 
baik selama Romadhon, maka gelar 
taqwa yang kita peroleh dengan susah 
payah bisa lepas kembali.
 Pelajaran yang ada di bulan 
Romadhon yang kita amalkan terus 
adalah memakmurkan masjid. Memak-
murkan masjid ini sangat penting bagi 
kita umat Islam, bagi yang beriman 
sebagaimana �rman Allah dalam 

sholat berjamaah, apalagi kondisi kita sekarang 
jauh lebih bugar.
 Allah SWT benar-benar maha pemurah, 
sebab orang-orang yang senantiasa aktif 
memakmurkan masjid bukan pahala saja yang 
berlipat ganda diterima, tapi Allah berjanji 
kepada kita akan memberikan 
kemulyaan-kemulyaan yang diberikan Allah 
kepada kita, bisa berupa harta yang berlipat, 
bisa karier makin menanjak, jabatan, kharisma 
dan lain sebagainya. Tentunya janji-janji Allah 
itu benar adanya dan pasti berbeda dengan 
janji kita. Kalau kita janji kadang-kadang banyak 
ingkarnya.
 Kemudian hal lain yang harus diamal-
kan, bahkan ditingkatkan adalah kepedulian 
kepada saudara-saudara kita yang tidak 
mampu. Melalui zakat, baik zakat �trah, mal dan 
sodaqoh lainnya. Jangan sampai kita memberi-
kan santunan atau bantuan hanya selama bulan 
Romadhon saja, tapi selepas Romadhon harus 
kita lanjutkan, bahkan harus ditingkatkan.
 Bukankah salah satu ciri orang yang 
taqwa adalah infaq dalam keadaan sempit dan 
lapang, infaq dalam keadaan tanggung bulan 
atau bulan muda. Dalam hubungan ini pun 
Allah melipatgandakan pahala kita, melipat-
gandakan rizki kita sampai tujuh ratus kali lipat.

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

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) jenjang SMP melalui sistem zonasi 
memiliki metode seleksi skala prioritas. 
Calon pendaftar yang jarak tempat tinggaln-
ya dekat dengan sekolah dalam satu wilayah 
Rukun Tetangga (RT) lebih diutamakan. 
Sehingga, warga bisa memiliki sekolah yang 
dekat dengan tempat tinggalnya.
   Kepala Dinas Pendidikan, Abduh Surah-
man menjelaskan pendaftar dalam kota 
yang merupakan siswa lulusan Kota dan luar 
Kota Tangerang tetapi berdomisili di Kota 
Tangerang bisa langsung mendaftar secara 
online. 
   Sedangkan pendaftar luar kota yang 
tinggal diluar Kota Tangerang, pendaftar 
harus datang ke sekolah tujuan terlebih 
dahulu. Para pendaftar dalam dan luar kota 
bisa memilih dua sekolah tujuan dan bisa 
melakukan pergantian sehari kemudian 
melalui online dan datang ke sekolah terse-
but. (dit)

Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas 
Pendidikan telah membuat keputusan, 
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk 
jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
menggunakan sistem real time online. Hal 
ini sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas 
Pendidikan Kota Tangerang tentang petun-
juk teknis penerimaan peserta didik baru 
tahun pelajaran 2018/2019. 
    Kepala Dinas Kominfo, H. Tabrani menga-
takan penggunaan sistem online untuk 
PPDB jenjang SMP dimaksudkan untuk 
mewujudkan proses yang objektif, transpar-
an, akuntabel, tidak diskriminatif dan kom-
petitif.
   Dinas Pendidikan pun telah menerapkan 
pola seleksi dalam PPDB Tahun 2018/2019 
melalui pola Jalur Prestasi, Jalur Zonasi dan 
Jalur Seleksi Umum Luar Kota. (dit)
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PPDB Tidak Dipungut Biaya
Penerimaan Siswa Jenjang SMP Melalui Online

Penerimaan Siswa Dalam Kota Jadi 
Skala Prioritas

Jadwal PPDB Zonasi dan Luar Kota

Pendaftaran :

Gelombang I 3-5 Juli 2018

11 Juli 2018Gelombang II

Pembagian Zonasi dan Sekolah :

ZONA WILAYAH Sekolah

ZONA 1
Ciledug, Larangan, Karang 

Tengah dan Pinang
SMPN 3, 11, 23, 24, 25, 28

ZONA 3
Periuk, Karawaci, 

Jatiuwung, Cibodas
SMPN 6, 8, 9, 12, 15, 19, 20, 

27, 29, 31

ZONA 2
Tangerang, Cipondoh, 

Batuceper, Benda, Neglasari
SMPN 1, 2, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 
16, 17, 18, 21, 22, 26, 30, 32

Pengumuman :

Gelombang I 6 Juli 2018

12 Juli 2018Gelombang II

Skor Zonasi :

Wilayah RT Skor 4 Satu Zonasi 2

Skor 3Wilayah RW 1LUAR Zonasi

Daftar Ulang :

Gelombang I 9-10 Juli 2018

13 Juli 2018Gelombang II

Daftar Ulang :

1 Website PPDB Mandiri

Aplikasi Android2

Official PPDB Online3

h�p://ppdbmandiri.tangerangkota.go.id/

PPDB online SMP Kota Tangerang

h�p://ppdb.tangerangkota.go.id/

Daya Tampung Siswa Baru Setiap Jalur :

a Jalur Prestasi paling banyak 5%

Jalur Zonasi paling sedikit 90%b

Jalur Umum dari Luar Kota paling banyak 5%c

 Sebagaimana Alloh ber�rman ; ‘’Jika 
kalian memperlihatkan sedekah maka itu 
baik. Dan jika kalian menyembunyikan 
sedekah dan memberikannya kepada 
orang-orang fakir, niscaya lebih baik ”. [Al 
Baqarah/2: 271].
 Kemudian yang harus tetap dilaku-
kan selepas bulan Romadhon adalah tadarus 
Al-Qurán, membaca Al-Qurán. Bukankah 
Rasululloh telah bersabda bahwa bacalah 
Al-Qurán, sebab Qurán yang dibaca kelak 
dihari kiamat akan menjadi teman kita dan 
penolong kita. Dengan adanya sabda Rasu-
lulloh di atas, maka kita harus bisa mengatur 
waktu kita dengan sebaik-baiknya, sediakan 
waktu dalam satu hari itu untuk membaca 
Al-Qurán.
 Mudah-mudahan Allah SWT senan-
tiasa member kekuatan kepada kita, hingga 
kita bisa meningkatkan ibadah kita setelah 
lepas Romadhon.
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Al-Qurán, yang artinya ; ‘Hanya yang 
memakmurkan masjid-masjid Allah ialah 
orang-orang yang beriman kepada Allah 
dan Hari akhir, serta tetap mendirikan 
shalat, menunaikan zakat dan tidak takut 
(kepada siapapun) selain kepada Allah, 
maka merekalah orang-orang yang dihara-
pkan termasuk golongan orang-orang 
yang mendapat petunjuk”. (QS. At Taubah: 
18)
 Dari ayat tadi jelas bahwa sebagai 
orang yang beriman kita mempunyai 
kewajiban untuk memakmurkan masjid 
dan hal ini tentunya 
dapat kita lakukan, 
karena dalam bulan 
Romadhon, dalam 
keadaan kondisi 
badan yang lesu kita 
sanggup memakmur-
kan masjid untuk 

 Setelah satu bulan lamanya, kita 
mendapat gemblengan dari Allah SWT 
selama satu bulan di bulan Romadhon, 
tentunya banyak pesan-pesan atau pela-
jaran-pelajaran yang ada dalam bulan 
suci. Romadhon yang harus kita amalkan 
di bulan berikutnya, jangan sampai 
kebiasaan yang baik selama berada di 
bulan Romadhon ditinggalkan begitu 
saja, tapi kebiasaan itu harus jadi acuan 
dalam rangka meningkatkan amaliah. 
Kalau kita meninggalkan kebiasaan yang 
baik selama Romadhon, maka gelar 
taqwa yang kita peroleh dengan susah 
payah bisa lepas kembali.
 Pelajaran yang ada di bulan 
Romadhon yang kita amalkan terus 
adalah memakmurkan masjid. Memak-
murkan masjid ini sangat penting bagi 
kita umat Islam, bagi yang beriman 
sebagaimana �rman Allah dalam 

sholat berjamaah, apalagi kondisi kita sekarang 
jauh lebih bugar.
 Allah SWT benar-benar maha pemurah, 
sebab orang-orang yang senantiasa aktif 
memakmurkan masjid bukan pahala saja yang 
berlipat ganda diterima, tapi Allah berjanji 
kepada kita akan memberikan 
kemulyaan-kemulyaan yang diberikan Allah 
kepada kita, bisa berupa harta yang berlipat, 
bisa karier makin menanjak, jabatan, kharisma 
dan lain sebagainya. Tentunya janji-janji Allah 
itu benar adanya dan pasti berbeda dengan 
janji kita. Kalau kita janji kadang-kadang banyak 
ingkarnya.
 Kemudian hal lain yang harus diamal-
kan, bahkan ditingkatkan adalah kepedulian 
kepada saudara-saudara kita yang tidak 
mampu. Melalui zakat, baik zakat �trah, mal dan 
sodaqoh lainnya. Jangan sampai kita memberi-
kan santunan atau bantuan hanya selama bulan 
Romadhon saja, tapi selepas Romadhon harus 
kita lanjutkan, bahkan harus ditingkatkan.
 Bukankah salah satu ciri orang yang 
taqwa adalah infaq dalam keadaan sempit dan 
lapang, infaq dalam keadaan tanggung bulan 
atau bulan muda. Dalam hubungan ini pun 
Allah melipatgandakan pahala kita, melipat-
gandakan rizki kita sampai tujuh ratus kali lipat.

Pelaksanaan Pilkada 
Kota Tangerang 
tahun 2018 pada 
hari Rabu (27/6) 
mendapatkan apre-

siasi dari Kementrian Koordinator Politik 
Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhu-
kam). Proses pemilihan yang berjalan aman 
dan partisipasi masyarakat yang begitu 
tinggi, menjadikan Kota Tangerang sebagai 
daerah yang menjunjung sistem demokrasi.
    Brigjen TNI Gamal Haryo Putro selaku 
Kabiro Hukum Persidangan dan Hubungan 
Kelembagaan KemenkoPolhukam yang 
meninjau pelaksanaan Pilkada di kota 
Tangerang bersama dengan Tim Desk Pilka-
da Kementrian Dalam Negeri di TPS 1 Kam-
pung Bekelir, Babakan, memuji tingginya 
tingkat partisipasi warga keturunan yang 
ada di kota Tangerang dalam pesta 
demokrasi pemilihan Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota.
    "Partisipasi warga luar biasa bahkan dari 
beberapa TPS yang saya pantau itu menca-
pai 78-80 persen," ujar Haryo yang juga 
ditemani oleh Sekretaris Daerah kota 
Tangerang Dadi Budaeri.
   Soal keamanan, Haryo menyampaikan 
apresiasi kepada pihak kepolisian dan TNI 
serta pihak pemda yang begitu solid menja-
ga keamanan dan ketertiban warga men-
jelang dan pas waktu pelaksanaan pilkada. 
(dit).

Pasca libur 
panjang Idul 
Fitri, Pemer-
intah Kota 
Ta n g e r a n g 
m e n g g e l a r 

Halal Bi Halal akbar pada hari Senin (25/6) 
dan dihadiri ribuan pegawai serta guru. 
Kegiatan yang dihadiri juga oleh Walikota 
Tangerang Arief R Wismansyah, Wakil 
Walikota Tangerang Sachrudin setelah kem-
bali aktif setelah cuti kampanye Pilkada, 
mengajak kepada pegawai untuk mening-
katkan inovasi dan pelayanan kepada 
masyarakat.
    Keinginan masyarakat yang membutuh-
kan pelayanan cepat dan tepat, harus dapat 
diimbangi dengan inovasi yang telah 
dibuat. Berbagai aplikasi yang membantu 
kerja pegawai dapat dimanfaatkan dan 
kembangkan dalam percepatan pelayanan 
tersebut.
   Selain itu, Walikota juga menekankan men-
genai momentum Halal bi halal yang bukan 
sekedar kegiatan ceremonial saja. "Mari kita 
jadikan momentum ini sebagai ajang untuk 
saling mengikhlaskan segala kesalahan, 
kekurangan dan kekhilafan," ujarnya.
   Arief pun mengucapkan terima ksih 
kepada Pjs Walikota M. Yusuf yang telah 
menjabat selama 130 hari karena dirinya 
harus menjalani cuti kerja untuk mengikuti 
proses tahapan Pemilukada. (dit)

Halal Bi Halal Pemerintah Kota Tangerang
Mari Kita Tingkatkan Pelayanan dan Berinovasi Kemenkopulhukam Apresiasi Partisipasi Warga 

Kota Tangerang

Pilkada Berjalan Aman dan Damai Sebagaimana Alloh ber�rman ; ‘’Jika 
kalian memperlihatkan sedekah maka itu 
baik. Dan jika kalian menyembunyikan 
sedekah dan memberikannya kepada 
orang-orang fakir, niscaya lebih baik ”. [Al 
Baqarah/2: 271].
 Kemudian yang harus tetap dilaku-
kan selepas bulan Romadhon adalah tadarus 
Al-Qurán, membaca Al-Qurán. Bukankah 
Rasululloh telah bersabda bahwa bacalah 
Al-Qurán, sebab Qurán yang dibaca kelak 
dihari kiamat akan menjadi teman kita dan 
penolong kita. Dengan adanya sabda Rasu-
lulloh di atas, maka kita harus bisa mengatur 
waktu kita dengan sebaik-baiknya, sediakan 
waktu dalam satu hari itu untuk membaca 
Al-Qurán.
 Mudah-mudahan Allah SWT senan-
tiasa member kekuatan kepada kita, hingga 
kita bisa meningkatkan ibadah kita setelah 
lepas Romadhon.


