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JANGAN CARI KESALAHAN ORANG

kan, mencari-cari kesalahan atau 
kelemahan. Semua itu kalau kita lihat 
dari sudut ilmu politik sah-sah saja, 
atau biasa saja. Namun kalu dilihat dari 
kacamata agama tentunya akan lain.
 Berkaitan dengan hal tersebut, 
tentunya kita masih ingat dengan salah 
atu �rman Alloh SWT, dalam Al-qur’an 
yang artinya : “Wahai orang-orang 
yang beriman, jauhilah kebanyakan 
dari prasangka (kecurigaan), karena 
sebagian dari prasangka itu dosa. Dan 
janganlah mencari-cari keburukan 
orang lain (tajassus) dan jangan pula 
menggunjingkan satu sama lain. 
Adakah seorang di antara kamu yang 
suka memakan bangkai saudaranya 
yang sudah mati? 
Maka tentulah 
kamu merasa jijik 
kepadanya. Dan 
b e r t a k w a l a h 
kepada Allah. 
S e s u n g g u h n y a 
Allah Maha Peneri-
ma Taubat lagi 

 Di tahun ini disebut juga tahun 
politik, karena di tahun 2109 ini akan 
diselenggarakan pesta demokrasi 
besar-besaran, yaitu diselenggarakan 
pemilihan Legislative mulai dari ting-
kat Kabupeten/Kota sampai tingkat 
pusat DPR-RI, juga pemilihan Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), kemudian 
ditanggal yang sama pun diadakan 
pemungutan suara pemilihan Presi-
den.
 Acara tersebut di atas, tentunya 
disamping menelan biaya yang tidak 
sedikit juga dijadikan ajang mencari 
polularitas atau simpati dari mas-
yarakat calon pemilih. Berbagai 
macam cara ditempuh antara lain 
pengobatan masal, foging, olah raga 
dan macam-macam cara lainnya.
 Dalam hubungan ini tidak 
ketinggalan orasi atau pidato baik 
langsung maupun melalui media 
sosial. Kalaulah penyampaian pidato 
atau orasi tidak saling menjatuhkan 
itu sangat baik. Namun 
kadang-kadang suka saling menjatuh-

Maha Penyayang.” (QS. Al-Hujurat, 49 : 12).
 Dari ayat di atas jelas bahwa dalam 
rangka ingin memperoleh tempat atau 
dukungan dari masyarakat tidak memper-
hatikan rambu-rambu agama. Padahal 
kalau kita lihat yang menggunjing dengan 
yang digunjingi sama-sama orang beriman 
kepada Alloh. Dan kita sama-sama 
mengimani bahwa kita sebagai orang yang 
beriman harus bersatu, jangan terpecah 
belah.
 Sebagaimana sabda Rasululloh SAW, 
yang artinya : “Berhati-hatilah kalian dari 
tindakan berprasangka buruk, karena 
prasangka buruk adalah sedusta-dusta 
ucapan. Janganlah kalian saling mencari 
berita kejelekan orang lain, saling mema-
ta-matai, saling mendengki, saling membe-
lakangi, dan saling membenci. Jadilah 
kalian hamba-hamba Allah yang bersauda-
ra”.
 Jangan sampai hanya ingin memper-
oleh simpati atau dukungan masyarakat, 
kita korbankan tali silaturakhmi yang sudah 
terjalin dengan baik. Bukankah menjalin tali 
silaturahmi itu salah satu ciri orang beri-
man. Kita harus lebih mengutamakan apa 
yang perintahkan Alloh kepada kita, 
dibandingkan mengikuti hawa nafsu kita.

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

Program Tangerang Sedekah berupa Wakaf 
Al-quran yang dibuat Pemkot Tangerang 
untuk masyarakat dalam rangkaian MTQ 
Provinsi Banten tahun, berhasil mencetak 
sebanyak 9.000 Al-Quran yang diperoleh 
dari donasi yang dikumpulkan melalui 
Baznas.
   Plt Asisten Daerah Ekonomi Pembangunan 
dan Kesejahteraan Masyarakat Sugiharto 
Achmad Bagja mengatakan, sebanyak 8.000 
Al-Quran telah dibagikan ke setiap Kabupat-
en/Kota di Provinsi Banten. 
   "Sedangkan 1.000 Al-Quran lagi akan 
dibagikan saat pembukaan MTQ Provinsi 
Banten tanggal 25 Maret di Puspemkot 
Tangerang," ujarnya.
    Sementara itu, berdasarkan data Baznas 
Kota Tangerang, jumlah uang yang terkum-
pul dari hasil donasi secara online dengan 
sistem transfer tersebut yakni sebesar 
Rp426.325.893 hingga hari Rabu (20/3).
    Adapun keistimewaan wakaf Quran adalah 
pahala yang terus menerus mengalir, tolong 
menolong sesama muslim dalam kebaikan, 
syiar Quran ke seluruh penjuru nusantara 
dan pembuka jalan beribadah kepada Allah 
SWT. (Achmad)
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menjadi momentum untuk mempro-
mosikan produk UMKM. Dinas Koperasi dan 
UKM pun menyiapkan pameran UKM dan 
kuliner halal selama perhelatan MTQ dilak-
sanakan sejak tanggal 25 - 29 Maret 2019.
   Kepala Dinas Koperasi dan UKM yakni 
Sayuti menjelaskan, ada 85 penggiat UKM 
yang akan ikut dalam pameran tersebut. 
Adapun produk yang ditampilkan seperti 
Fashion, kerajinan tangan dan makanan 
khas Kota Tangerang. Adapun pameran 
UKM tersebut akan dipusatkan di Plaza 
Pusat Pemkot Tangerang dan Lapas 
Tangerang.
   Selain itu, pameran UKM pun akan digelar 
di setiap 13 venue lomba dengan produk 
unggulan yang telah menembus man-
canegara. "Tujuannya adalah menggerakan 
ekonomi masyarakat dan mempromosikan 
produk UKM," ujarnya.
   Sementara untuk pameran kuliner halal, 
kegiatan tersebut akan digelar oleh BKPRMI 
dengan bekerjasama melalui rumah makan 
dan hotel. Adapun tujuan dari pameran ini 
adalah dapat menjadi ajang untuk mening-
katkan wisata melalui program Layak Dikun-
jungi. (Achmad)
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 Seharusnya kita menjaga kehor-
matan saudara seiman dan menutupi 
aibnya merupakan kemuliaan, maka 
menyebarluaskan tanpa hak (ghibah) 
sangat tercela. Menggunjing (ghibah) itu 
ibarat memakan bangkai saudaranya; 
pertanda sangat busuk dan kejinya 
perbuatan yang kadang terasa mengas-
yikkan itu. Ingatlah, sesungguhnya 
setiap muslim itu mulia. Haram kita cide-
rai darahnya, kehormatan dan hartanya. 
Sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
bersabda: “Setiap muslim terhadap 
muslim yang lain adalah haram, yaitu 
darahnya, kehormatannya dan hartanya.” 
(HR. Muslim).
 Akhirnya mudah-mudahan Alloh 
SAW jadikan negara kita negara yang 
aman, damai dan Pemilu yang akan 
digelar tanggal 17 April 2019 berjakan 
dengan LUBER selalu mendapat ridho 
Alloh SAW. Hingga masyarakat kita men-
jadi masyarakat yang sejahtera.***

Pameran UKM dan Kuliner Halal
MTQ Banten Momen Tingkatkan Wisata Kota Tangerang

Wakaf Al - Quran MTQ Banten
Pemkot Bagikan 9.000 Al-Quran Ke 8 Kabupaten/Kota
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    Sebanyak 13 lokasi telah disiapkan sebagai 
venue lomba Musabaqoh Tilawatil Quran 
(MTQ) tingkat Provinsi Banten pada 25-29 
Maret 2019 di Kota Tangerang. Pemprov 
Banten yang dikatakan oleh Wakil Gubernur 
Banten, Andika Hazrumy pun memberikan 
apresiasi persiapan yang dilakukan Pemkot 
karena telah menyiapkan secara maksimal 
dan memberikan kenyamanan kepada 
ka�lah peserta lomba.
     Plt Asisten Daerah Ekonomi Pembangu-
nan dan kesra Pemkot Tangerang, Sugiharto 
Ahmad Bagja mengatakan, setiap venue 
lomba akan memiliki icon yang unik sesuai 
dengan potensi setiap Kabupaten/Kota.
   Meski lokasi venue lomba tersebar di 
beberapa lokasi, namun seluruh akomodasi 
dan persiapan telah dilakukan. Mulai dari 
kebersihan, sarana prasarana hingga fasilitas 
pendukung lainnya. Nantinya, venue lomba 
tersebut akan digunakan untuk mem-
pertandingkan 13 cabang lomba.
   "Setiap venue akan disiapkan pendamping 
dari setiap OPD untuk membantu dalam 
kebutuhan dan koordinasi lainnya. Ini untuk 
suksesnya MTQ Provinsi Banten di Kota 
Tangerang," paparnya. (Achmad)
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tah Kota 
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delapan 

hotel sebagai pemondokan para ka�lah dari 
Kabupaten/Kota dan dewan hakim serta 
panitia selama pelaksanaan MTQ 
berlangsung mulai tanggal 25 - 29 Maret 
2019.
    Asisten Daerah ekonomi pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat Sugiharto 
Achmad Bagja mengatakan, hotel yang 
menjadi pemondokan para ka�lah tersebut 
merupakan hasil pemilahan yang terdekat 
dengan arena lomba. Sementara di Kota 
Tangerang terdapat 59 hotel.
    "Kita sudah siapkan pemondokan yang 
nyaman bagi seluruh ka�lah selama pelak-
sanaan MTQ. Seluruhnya telah disiapkan 
akomodasi yang tepat waktu dengan 
pendamping yang siaga juga," ujarnya.
   Dijelaskannya, MTQ Provinsi Banten pun 
menjadi momentum dalam peningkatan 
wisata melalui potensi yang dimiliki. Oleh 
karena itu, beberapa fasilitas pendukung 
yang dekat dengan hotel pun direkomen-
dasikan sebagai tujuan wisata ka�lah.
   Misalnya saja wisata religi ke Masjid 
Al-Azhom dan Galeri Islam. Lalu wisata 
budaya ke kampung tematik, hingga pusat 
pendidikan smart city di Tangerang LIVE 
Room. "Jadi, kita juga mempromosikan 
wisata melalui momentum ini," ujarnya. 
(Achmad)

Lokasi Pemondokan Kafilah MTQ Banten
Kota Tangerang Promosikan Potensi Kota

13 Venue Lomba Tampilkan Icon Unik
Pemprov Apresiasi Persiapan Pemkot Tangerang
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1. Gedung Nyimas Melati
8. Aula Ar-royan Gedung
DPAD

9. Masjid Al Azhom

10. Aula Al Amanah

11. Plaza Puspem

12. Ruang City Galery

13. Panggung Utama
      Puspem Tangerang

2. Aula RS Ar Rahmah

3. Gedung Juang
    Kota Tangerang

4. Masjid Sari Asih

5. Masjid Istiqomah

6. Masjid Agung Al-Itihad

7. Masjid Pengayoman

Venue Lomba


