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QURBAN DAN KESALEHAN SOSIAL

yang memiliki keimanan yang tangguh, 
yaitu Nabi Ibrahim AS dan putra beliau 
Nabi Ismail.
 Sudah sama-sama kita imani, 
bahwa sampai usia tua Nabi Ibrahim baru 
dikaruniai putra yang diberi nama nabi 
Ismail. Sudah barang tentu hati nabi 
Ibrahim sangat bersuka cita dan sangat 
senang kepada putranya Ismail. Namum 
dalam suasana gembira dengan kehadiran 
Ismail, Alloh perintahkan Nabi Ibrahim 
untuk berda’wah, karena cintanya kepada 
Alloh, perintah itu dilaksanakan den 
meninggalkan anak 
dan istri beliau Situ 
Hajar.
 Demikian pula 
karena cintanya 
kepada Alloh sekali-
pun berat, maka 
beliau rela melepas 

 Tiap tahun kita melaksanakan 
qurban, setiap tahun pula yang dibicara-
kan berapa ekor hewan yang kita potong, 
berapa bungkus daging yang kita 
peroleh, setelah Idul Qurban lewat begitu 
saja, tanpa ada makna yang dapat 
meningkatkan ibadah kita kepada Alloh, 
SWT.
 ‘’Maka makanlah sebahagiannya 
(daging qurban) dan berilah makan orang 
yang merasa cukup dengan apa yang ada 
padanya (0rang yang tidak 
meminta-minta) dan orang yang 
meminta. Daging-daging qurban itu dan 
darahnya itu sekali-kali tidak dapat men-
capai (keridhaan) Alloh, tapi ketaqwaan 
dari kamulah yang dapat mencapainya ’’. 
(QS. Al Hajj: 36-37).
 Kalau kita membicarakan Idul 
Qurban, maka mau tidak mau kita mem-
bicarakan perjalanan hidup hamba Alloh 

Nabi Ibrahim untuk berda’wah, dijaman seka-
rang ini sulit mencari sosok seorang wanita 
seperti Siti Hajar, sekalipun baru melahirkan 
masih ingin dimanja tapi rela melepas suami 
tercinta demi melaksanakan perintah Alloh.
 Setelah sekian lama beliau baru kembali 
kekeluarganya, sementara Ismail yang dulu 
masih bayi, sudah menjelma menjadi dewasa.
 Belum lama merasakan kebahagiaan 
karena berkumpul kembali dengan keluarga, 
setelah sekian lama berpisah, muncul pula ujian 
dari Alloh SWT, yaitu satu perintah dari Alloh 
agar Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayan-
gannya Ismail. Perintah itu disampaikan Alloh 
melalui mimpi di bulan Dzulhijah, kemudian 
disampaikan kepada putranya bahwa ada 
perintah agar menyembelih putranya. Memang 
karena anak dan ayah sama-sama taat kepada 
Alloh, sekalipun harus kehilangan nyawa beliau 
ikhlas bersedia disembelih. Subhanalloh.
 Hal itu sebagaimana �rman Alloh dalam 
Al-Qurán yang artinya ; ‘Maka tatkala anak itu 
sampai (pada umur sanggup) berusaha bersa-
ma-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku 
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 
bahwa aku menyembelihmu. Maka �kirkanlah 
apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, 
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; 

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

Wakil wali kota 
Tangerang H. Sachru-
din menyampaikan 
apresiasinya atas 
dilantiknya pengurus 
Perbakin kota 
Tangerang periode 
masa bhakti 2018 – 2022 
dan berharap agar dapat men- g a s a h 
kemampuan para bibit-bibit atlit sehingga 
bisa mengharumkan nama kota Tangerang.
 "Selamat menjalankan tugas bagi 
kepengurusan yang baru," terang wakil di 
aula gedung Nyi Mas Melati, Tangerang saat 
megahadiri acara halal bi halal dan pelanti-
kan pengurus Perbakin kota Tangerang, 
Minggu (15/7).
 Selain itu, wakil menghimbau 
kepada pengurus Perbakin kota Tangerang 
untuk gencar melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat. Terlebih, dalam waktu tidak 
lama juga akan dihelat kegiatan Pekan 
Olaharaga Provinsi (Porprov) yang tentu 
menjadi ajang pembuktian atlit-atlit dari 
kota Tangerang.
 "Apalagi di depan kita sudah ada 
event Porprov, yang bisa dijadikan ajang 
untuk menguji kemampuan atlit kota 
Tangerang," jelas Wakil.
 Ketua Perbakin kota Tangerang 
periode 2018 - 2022 Bambang Is mengung-
kapkan rasa terima kasih atas dukungan 
yang diberikan oleh pemkot Tangerang 
kepada organisasi olahraga menembak ini. 
(dit)

W a l i k o t a 
Tangerang Arief 
R. Wismansyah 
meminta agar 
p e l a k s a n a a n 
p e r c e p a t a n 
anggaran dapat 

dilakukan jika dirasa cukup penting dan 
mendesak. Selain itu, wali kota juga men-
gamanatkan supaya setiap kegiatan dapat 
menyentuh berbagai aspek pembangunan 
daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
 "Seperti halnya pengadaan mebeu-
leur pada sekolah-sekolah baru. Jika angga-
ran masih terdapat pada triwulan berikutn-
ya segera tarik ke depan sehingga tidak 
mengganggu akti�tas belajar anak-anak 
kita,’ ujar wali kota pada acara penutupan 
Veri�kasi kegiatan APBD perubahan di 
Jakarta.
 Selain hal tersebut, wali kota juga 
menekankan agar dalam menggunakan dan 
merencanakan anggaran juga harus cermat, 
Efektif dan e�sien.
 "Perhatikan UMKM kita, sewakan 
tempat yang gampang dijangkau oleh 
banyak masyarakat, kalau bisa dicarikan 
sekalian investor nya" paparnya.
 Pada kesempatan tersebut, wali 
kota menceritakan pengalaman salah satu 
tamu dari para dosen yang menuturkan 
pengalamannya pada saat mereka mengu-
rus akte kelahiran dengan system online. 
Mereka mengaku mendapatkan kemuda-
han serta pelayanan yang optimal.(dit)
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Wakil Harapkan Perbakin Gencar Melatih 
Kemampuan Bibit Atlit

insya Alloh kamu akan mendapatiku Terma-
suk orang-orang yang sabar”. (QS. Ash-Shaf-
fat : 102).
 Oleh karena itu kita sebagai orang 
yang ngaku beriman kepada Alloh, tentunya 
harus mengambil pelajaran dari peristiwa itu 
dengan meningkatkan ketaqwaan kepada 
Alloh antara lain mau mengorbankan waktu 
untuk memakmurkan masjid, menyembelih 
seekor domba dan qurban-qurban lain 
dalam upaya mendekatkan diri kepada 
Alloh.
 Akhirnya mudah-mudahan Alloh 
SWT senantiasa memberikan kekuatan 
kepada kita, sehingga dapat melaksanakan 
perintah Alloh dan menjauhi larangan Alloh, 

hingga kita dan keluarga kita 
selamat dunia dan akhirat.***
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Nabi Ismail.
 Sudah sama-sama kita imani, 
bahwa sampai usia tua Nabi Ibrahim baru 
dikaruniai putra yang diberi nama nabi 
Ismail. Sudah barang tentu hati nabi 
Ibrahim sangat bersuka cita dan sangat 
senang kepada putranya Ismail. Namum 
dalam suasana gembira dengan kehadiran 
Ismail, Alloh perintahkan Nabi Ibrahim 
untuk berda’wah, karena cintanya kepada 
Alloh, perintah itu dilaksanakan den 
meninggalkan anak 
dan istri beliau Situ 
Hajar.
 Demikian pula 
karena cintanya 
kepada Alloh sekali-
pun berat, maka 
beliau rela melepas 

 Tiap tahun kita melaksanakan 
qurban, setiap tahun pula yang dibicara-
kan berapa ekor hewan yang kita potong, 
berapa bungkus daging yang kita 
peroleh, setelah Idul Qurban lewat begitu 
saja, tanpa ada makna yang dapat 
meningkatkan ibadah kita kepada Alloh, 
SWT.
 ‘’Maka makanlah sebahagiannya 
(daging qurban) dan berilah makan orang 
yang merasa cukup dengan apa yang ada 
padanya (0rang yang tidak 
meminta-minta) dan orang yang 
meminta. Daging-daging qurban itu dan 
darahnya itu sekali-kali tidak dapat men-
capai (keridhaan) Alloh, tapi ketaqwaan 
dari kamulah yang dapat mencapainya ’’. 
(QS. Al Hajj: 36-37).
 Kalau kita membicarakan Idul 
Qurban, maka mau tidak mau kita mem-
bicarakan perjalanan hidup hamba Alloh 

Nabi Ibrahim untuk berda’wah, dijaman seka-
rang ini sulit mencari sosok seorang wanita 
seperti Siti Hajar, sekalipun baru melahirkan 
masih ingin dimanja tapi rela melepas suami 
tercinta demi melaksanakan perintah Alloh.
 Setelah sekian lama beliau baru kembali 
kekeluarganya, sementara Ismail yang dulu 
masih bayi, sudah menjelma menjadi dewasa.
 Belum lama merasakan kebahagiaan 
karena berkumpul kembali dengan keluarga, 
setelah sekian lama berpisah, muncul pula ujian 
dari Alloh SWT, yaitu satu perintah dari Alloh 
agar Nabi Ibrahim menyembelih putra kesayan-
gannya Ismail. Perintah itu disampaikan Alloh 
melalui mimpi di bulan Dzulhijah, kemudian 
disampaikan kepada putranya bahwa ada 
perintah agar menyembelih putranya. Memang 
karena anak dan ayah sama-sama taat kepada 
Alloh, sekalipun harus kehilangan nyawa beliau 
ikhlas bersedia disembelih. Subhanalloh.
 Hal itu sebagaimana �rman Alloh dalam 
Al-Qurán yang artinya ; ‘Maka tatkala anak itu 
sampai (pada umur sanggup) berusaha bersa-
ma-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: “Hai anakku 
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi 
bahwa aku menyembelihmu. Maka �kirkanlah 
apa pendapatmu!” ia menjawab: “Hai bapakku, 
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; 

W a l i k o t a 
Ta n g e r a n g 
Arief R 
Wismansyah 
m e m i n t a 
pegawai di 
jajaran Kota 
Tangerang tidak hanya menjadikan ijazah 
sebagai motivasi kenaikan jabatan.
 "Namun lebih dari itu kalian juga 
harus bisa implementasikan ilmu yang 
didapat untuk peningkatan kinerja," ujar 
Arief saat membuka ujian penyesuaian 
ijazah bagi pegawai struktural dan fungsion-
al Pemkot Tangerang, Selasa (17/7).
 Arief juga berpesan kepada para 
peserta ujian untuk tidak perhitungan 
dalam memberikan pelayanan masyarakat, 
mengingat seorang pegawai harus siap 
bekerja 24 jam tujuh hari.
 "Yang namanya tugas mau gimana 
pun harus dilaksanakan, seperti tadi kawan 
kita yang meskipun pagi hari harus ikut ujian 
tapi jam tiga pagi sudah stand by buat 
pengamanan pemberangkatan jemaah 
haji," tutur Arief merujuk pada salah satu 
peserta ujian yang berasal dari Pol PP.
 Badan Kepegawaian dan Pengem-
bangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 
kota Tangerang kembali menyelenggarakan 
ujian penyesuaian ijazah bagi pegawai 
struktural dan fungsional di lingkup Pemkot 
Tangerang. (dit)

Peringatan Hari Anti 
Narkoba Internasi-

onal (HANI) 
diselenggarakan 
di plasa pusat 
pemerintah kota 

T a n g e r a n g 
dibarengi apel, 

Senin (16/7).
 Wakil walikota bertindak sebagai 
Pembina Upacara menjelaskan dalam 
menangani kasus narkotika ini dibutuhkan 
keseimbangan antara pendekatan hukum 
dan pendekatan dari segi kesehatan.
 “Peran masyarakat juga sangat 
penting, lihat tetangga kanan kiri kita. 
Jangan tutup mata jika ada kegiatan yang 
mencurigakan,” terang wakil walikota.
 Pada kesempatan yang sama, Wali 
Kota Arief R. Wismansyah mengajak 
segenap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 
memerangi peredaran narkotika serta turut 
mengawasi daerah tempat tinggal 
masing-masing serta tempat bekerja.
 "Indonesia menjadi mangsa empuk 
bagi para bandar besar yang terorganisir 
dengan baik. Peredaran tidak hanya dari 
darat, tapi bisa juga melalui laut dan udara. 
Peran aktif BNN kota Tangerang juga sangat 
penting, dibantu dengan ASN mari kita 
sama-sama perangi peredaran narkotika 
dan awasi daerah tempat kita tinggal dan 
bekerja," papar Arief. (dit)

Peringati HANI 2018, Pemkot Tangerang 
Deklarasi Perang Narkoba

Wali Kota Tangerang: Jangan Jadikan 
Ijazah Hanya untuk Kenaikan Pangkat

insya Alloh kamu akan mendapatiku Terma-
suk orang-orang yang sabar”. (QS. Ash-Shaf-
fat : 102).
 Oleh karena itu kita sebagai orang 
yang ngaku beriman kepada Alloh, tentunya 
harus mengambil pelajaran dari peristiwa itu 
dengan meningkatkan ketaqwaan kepada 
Alloh antara lain mau mengorbankan waktu 
untuk memakmurkan masjid, menyembelih 
seekor domba dan qurban-qurban lain 
dalam upaya mendekatkan diri kepada 
Alloh.
 Akhirnya mudah-mudahan Alloh 
SWT senantiasa memberikan kekuatan 
kepada kita, sehingga dapat melaksanakan 
perintah Alloh dan menjauhi larangan Alloh, 

hingga kita dan keluarga kita 
selamat dunia dan akhirat.***


