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GRATIS

SHOLAT WARNAI PRILAKU

 Dari ayat tadi  jelas bahwasanya 
ada sasaran atau hikmah dari sholat itu 
kalau kita mendirikan sholat. Namun 
dalam kenyataannya banyak orang-orang 
yang sholatnya rajin, tapi dia sendiri 
banyak melakukan perbuatan keji dan 
mungkar, apakah itu maling atau korupsi, 
berzina dan lain sebagainya.
 Hal ini menunjukan bahwasanya 
orang tersebut belum mengamalkan 
sholat. Jadi bukan Qur’annya yang salah, 
tapi kitanya yang salah, lantaran belum 
mengamalkan sholat diluar sholat. Kita 
hanya sekedar meng-
gugurkan kewajiban 
saja, tanpa ada upaya 
mengamalkan sholat 
diluar sholat. Bahkan 
shalat yang dilaku-
kannya tidak berlan-
daskan keikhlasan 

 Sebagai umat Islam, kita senantia-
sa, melaksanakan ibadah sholat lima 
waktu sehari semalam, dan itu terus 
menerus dilakukan sampai bertahun-ta-
hun, bahkan berpuluh tahun. Namun 
secara umum prilaku kita belum diwarnai 
sholat yang kita lakkan sendiri. Padahal 
kita sudah sepakat mengimani, bahwa 
sholat mencegah perbuatan keji dan 
mungkar.
 Hal ini sesuai dengan �rman Allah 
dalam Al-Qur’an yang artinya ; ‘“Bacalah 
apa yang telah diwahyukan kepadamu, 
yaitu al-Kitab (Al-Qur’an) dan dirikanlah 
Shalat. Sesungguhnya shalat itu mence-
gah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan 
mungkar. Dan sesungguhnya mengingat 
Allah (shalat) adalah lebih besar 
(keutamaannya dari pada ibadah-ibadah 
yang lain). Dan Allah tahu apa yang kamu 
kerjakan”. (QS : Al-Ankabut  45).

melainkan riya, ingin dipuji orang, atau bermo-
tif duniawi. Padahal, Allah swt mengecam keras 
hal tersebut, sebagaimana �rman-Nya:
 ‘’Kecelakaanlah bagi orang-orang yang 
shalat; yaitu orang yang lalai dalam shalatnya 
dan mereka yang riya’’. (Q.S al- Maa’uun: 4-5)
 Shalat bukanlah sekadar melaksanakan 
gerakan dan bacaan tertentu yang dimulai 
dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Artin-
ya, shalat tidak hanya sekadar gerak badan dan 
bacaan (ritual-individual), tetapi harus pula 
tercermin dalam perilaku sehari-hari (shalat 
sosial). Semua pengakuan Allah SWT sebagai 
Tuhan, Muhammad SAW sebagai Rasul, harus 
terbuktikan dalam perilaku, berupa ketaatan 
terhadap semua perintah-Nya dan menjauhi 
semua larangan-Nya.
 Didalam sholat, ada simbul-simbul yang 
harus kita amalkan diluar sholat, dan kalau kita 
amalkan maka kita akan memiliki akhlaqul 
karimah. Misalnya saja sebelum sholat kita 
berwudhu, salah satunya membasuh kedua 
belah telapak tangan, agar telapak tangan kita 
harus suci dari najis. Seharusnya diluar sholat 
tangan kita juga harus bersih dari perbua-
tan-perbuatan yang dilarang Allah, tangan kita 
melakukan pelanggaran larangan Allah.
 Kemudian kita berkumur-kumur mulut 
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Sebanyak 9.000 
lowongan peker-
jaan dari 48 peru-
sahaan tersedia 
dalam gelaran 
Job Fair Kota 
Tangerang 2018. Acara ini dihelat Pemkot 
Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan 
di Mal Metropolis Town Square.
 Acara ini dibuka langsung oleh 
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah. 
Event tahunan ini digelar sedari 24 sampai 
26 Juni 2018. Walikota meminta kepada 
panitia agar memprioritaskan warga Kota 
Tangerang. Selain itu harus melihat kompe-
tensi dari pelamar kerja.
 "Ini sudah kita siapkan supaya yang 
mau ngelamar kerja bisa punya keahlian dan 
kompetensi yang bagus. Jadi, ketika mereka 
melamar kerja tidak kalah saing dan diteri-
ma perusahaan," jelas Wali Kota.
 Masyarakat dapat mencari informasi 
lowongan pekerjaan melalui aplikasi yang 
telah dibuat yaitu LIVE. Bahkan, kedepan 
Walikota ingin pendaftaran lowongan kerja 
di Kota Tangerang dapat dilakukan dengan 
online atau menggunakan aplikasi. 
 "Saat masyarakat ngelamar kerja 
data pribadinya sudah ada diaplikasi, jadi 
saat datang cuma pilih perusahaan mana 
yang buka lowongan tinggal klik dan upload 
berkasnya. Nanti saya tugaskan Disnaker. 
Mudah-mudahan E-Paper bisa diwujudkan 
sehingga 2019 sudah Paperless di Kota 
Tangerang," tutup Walikota. (dit)

Seban-
yak 380 
c a l o n 
jemaah 
h a j i 
a s a l 
K o t a 
T a n -

gerang dilepas Wakil Walikota Tangerang 
Sachrudin. Jemaah dari kloter Sembilan ini 
merupakan keberangkatan kedua dari kota 
berjuluk Akhlaqul Kharimah.
 Sachrudin berpesan kepada calon 
Jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan 
selama di tanah suci. "Semoga selalu diberi-
kan kesehatan, kemudahan serta kesela-
matan hingga kembali ke tanah air," kata 
Wakil Walikota sebelum melepas rombon-
gan haji.
 Hadir juga Kepala Kantor Kementeri-
an Agama (Kemenag) Kota Tangerang Dedi 
Mahfudin. Ia juga mengimbau kepada 
seluruh jamaah untuk tetap menjaga kese-
hatan untuk bisa mengikuti seluruh prosesi 
ibadah haji.
 "Informasinya saat melaksanakan 
wukuf suhu udaranya jauh lebih panas 
dibanding kota Tangerang. Disana suhunya 
bisa mencapai 50 derajat," terang Dedi.
 Sebagai informasi Pemkot 
Tangerang memberikan bantuan hibah 
kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 
(PPIH) Kota Tangerang sebesar  Rp1.2 miliar 
yang diperuntukan untuk operasional pem-
berangkatan dan penjemputan. (dit)
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Jamaah Haji Dipesan Jaga Kesehatan 
Selama di Tanah Suci

Job Fair Kota Tangerang Serap  
9000 Tenaga Kerja

kita harus bersih atau suci dari najis, maka 
diluar sholat yang keluar masuk kemulut kita 
harus makanan-makanan yang halal, kalau-
pun kita bicara, bicara yang baik, yang sesuai 
dengan tuntunan Allah SWT. Yang pasti 
banyak sekali simbul-simbul sholat yang 
harus kita amalkan diluar sholat, agar kita 
memiliki akhlaqul karimah, akhlaq yang 
dimuliyakan Allah.
 Mengapa hal ini bisa terjadi, lantaran 
kita belum memahami dengan benar 
masalah sholat itu sendiri. Oleh karena itu 
kita diperintah untuk membaca, mempela-
jari atau disuruh ngaji dulu, agar kita bisa 
memahami hal-hal yang berkaitan dengan 
sholat.
 Mudah-mudahan Allah senantiasa 
membimbing kita kearah yang diridhoi, 
sehingga kita beserta keluarga kita selamat, 
baik di dunia maupun akhirat. Dan yang 
tidak kalah penting adalah agar kita sebagai 
umat Islam memiliki 
akhlaqul karimah, 
yaitu akhlaq atau 
prilaku yang diwar-
nai simbul-simbul 
sholat.
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Pemerintah 
Kota (Pem-
k o t ) 
Tangerang 
menggang-
g a r k a n 
b a n t u a n 
hibah yang akan diberikan kepada sejumlah 
masjid dan mushola di 2019. Bantuan terse-
but ditujukan untuk kegiatan anak-anak 
dalam mengisi bulan suci ramadan, seperti 
pesantren kilat.
 Pemerintah menilai, di saat liburan 
sekolah yang bersamaan dengan bulan 
puasa, masih banyak anak-anak yang main 
karena tidak ada kegiatan.
 "Jadi tahun depan liburannya bisa 
diisi dengan pesantren kilat di masjid dan 
mushola, supaya liburannya bisa berman-
faat juga," jelas Walikota Tangerang Arief R 
Wismansyah pada saat menghadiri Ngaji 
Bareng Warga Kota Tangerang yang digelar 
di Jalan Sinar Hati I, Karawaci.
 Walikota menuturkan agar para 
orang tua dalam menyekolahkan anaknya 
baik itu SD atau SMP, tidak berpatokan 
untuk di sekolah negeri saja, namun juga di 
sekolah swasta.
 "Orang tua jangan takut untuk 
menyekolahkan anaknya di sekolah swasta, 
karena pemkot juga tetap menjamin biaya 
sekolah di 144 sekolah swasta," pungkasnya. 
(dit)

F o r u m 
Kerukunan 
U m a t 
B e r a g a m a 
( F K U B ) 
d i b e n t u k 

dengan tujuan membantu pemerintah 
daerah. Tugasnya, menjaga stabilitas 
keamanan dan kebersamaan serta kehar-
monisan dalam kehidupan bermasyarakat. 
FKUB juga mempunyai peran penting dalam 
suksesnya program pembangunan.
 Baru-baru ini, FKUB secara resmi 
memiliki gedung baru. Diresmikan oleh 
Wakil Walikota Tangerang Sachrudin. Saat 
peresmian gedung yang beralamat di Jalan 
Sinar Hati Kelurahan Sukajadi ini, hadir juga 
Ketua FKUB Kota Tangerang KH Amin Mun-
awar. 
 "Berangkat dari kesederhanaan, 
semoga FKUB bisa menghasilkan sesuatu 
yang maksimal dan berharga bagi 
kerukunan umat beragama di Tangerang," 
ucapnya.
 Wakil juga menyampaikan apresi-
asinya kepada FKUB atas jerih payahnya 
menjaga kondusi�tas di Kota Tangerang 
yang terkenal dengan keragamannya.
 "Ya semua berkat jerih upaya 
teman-teman juga, dan kesungguhannya 
selama ini menjaga kondusi�tas di wilayah 
Pemkot Tangerang," tutur Wakil Walikota. 
(dit)

Wakil Walikota Titipkan Kerukunan 
Antar Umat ke FKUB

Pemkot Bantu Masjid dan Mushola 
Isi Kegiatan Ramadan
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