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khusunya yang beragama. Karena kita 
tahu bahwa masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat religius yang memi-
liki nilai-nilai luhur akhlaqul karimah. 
Agama merupakan sumber akhlaq 
untuk membina akhlaq bangsa Indo-
nesia.
 Sebagaimana Allah ber�rman 
dalam Al-Qur’an yang artinya ;’’Dan 
hendaklah ada diantara kamu segolon-
gan umat yang menyeru kepada keba-
jikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 
dan mencegah dari yang mungkar. 
Merekalah orang-orang yang berun-
tung’’. (QS : Ali-Imran 104).
 Dalam hubungan ini akan saya 
kutip fatwa Majelis Ulama Indonesia 
tahun 2009 tentang 
Mosail Asasiah 
Wathoniyah atau 
amalan strategis 
kebangsaan ada IV 
menggunakan hak 
pilih dalam Pemili-
han Umum. Yang  
pertama Pemilu 

 Tidak terasa Pemilihan Presiden 
(Pilpres) dan Pemilu Legislatif tinggal 
menghitung hari. Pemilu yang diada-
kan lima tahun sekali ini ternyata 
memiliki arti yang sangat strategis 
dalam kehidupan berbagngsa dan 
bernegara . mengapa demikian, 
lantaran dalam pemilu yang akan 
datang kita bangsa Indonesia yang 
memiliki hak pilih akan memilih dan 
menentukan siapa yang akan dijad-
ikan Presiden dan wakilnya, serta 
legislatif baik ditingkat DPRD Kabu-
paten/Kota dan propinsi juga wakiln-
ya di DPR-RI.
 Dalam perjalanan lima tahun 
belakangan ini, khususnya para wakil 
rakyat sebagaian besar rakyat kurang 
puas dengan kinerja para wakilnya. 
Oleh karena itu ada pula masyarakat 
yang apatis terhadap Pemilu, bahkan 
cenderung untuk golput atau tidak 
menggunakan hak pilihnya.
 Dari hal di atas timbul 
pertanyaan bagaimana halnya 
dengan kita bangsa Indonesia, 

dalam pandangan Islam adalah upaya  
upaya untuk memilih pemimpin atau wakil 
yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi 
terwujudnya cita-cita bersama sesuai 
dengan aspirasi umat dan kepentingan 
bangsa.
 Memilih pemimpin dalam Islam 
adalah kewajiban untuk menegakkan 
imamah dan umaroh dalam kehidupan 
bersama. Imamah dan umaroh dalam Islam 
mengajarkan syarat-syarat sesuai ketentu-
an agama, agar terwujud kemaslahatan 
dalam masyarakat.
 Memilih pemimpin yang beriman 
dan bertaqwa , jujur (sidiq), terpercaya 
(amanah), aktif dan as�ratif (tabligh), mem-
punyai kemampuan (fathonah) dan mem-
perjuangkan kepentingan umat Islam huk-
umnya adalah wajib.
 Kemudian  memilih pemimpin yang 
tidak memenuhi syarat-syarat  sebagaima-
na disebutkan di atas atau tidak memilih 
sama sekali, padahal ada calon yang meme-
menuhi syarat hukumnya adalah haram.
 Sehubungan dengan hal di atas 
Mejelis Ulama Indonesia mengeluarkan 
rekomendasi atau fatwa, agar umat Islam 
dianjurkan untuk memilih pemimpin dan 
wakil-wakilnya untuk mengemban tugas 
amar ma’ruf nahi munkar.
 Pemerintah dan penyelenggaraan 

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

Baznas Kota Tangerang meluncurkan 
program Z-Smart sebagai pemberdayaan 
ekonomi berbentuk warung atau toko yang 
dimiliki mustahik dengan tujuan mengatasi 
kemiskinan.
   Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 
Kota Tangerang KH. M. Aslie Al Khusaeri 
menuturkan, saat ini sudah 75 warung atau 
toko yang telah beroperasi. Kedepannya, 
jumlah akan terus bertambah sebab memili-
ki manfaat untuk masyarakat.
   "Misi kita dengan adanya Z-Mart ini menja-
dikan Kota Tangerang sebagai kiblat 
ekonomi syariah yang produktif di Indonesia 
bahkan dunia," katanya.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
menambahkan, Z-Smart adalah usaha kecil 
yang akan dikembangkan menjadi usaha 
menengah bahkan besar.
   Melalui mitra dengan Baznas, usaha yang 
dijalankan warga tersebut akan terbina 
sebab menjual kebutuhan pokok. "Totalnya 
sudah ada 1.000 warung yang siap bermitra 
dengan program ini. Maka itu akan dilaku-
kan bertahap agar sesuai dengan target dan 
tujuan," kiatanya. (Achmad)

Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) dan Baznas Kota 
Tangerang menggelar 
Sekolah Pasar Modal Syari-
ah yang diikuti 120 peserta 

dari berbagai kelompok 
umur. Kegiatan ini merupakan 

yang pertama di Kota Tangerang.
   Pemkot Tangerang pun menargetkan, agar 
10 persen lulusan SMA di Kota Tangerang 
bisa memulai usaha dari bekal yang dimiliki 
khususnya investasi pasar modal. Sehingga, 
investasi di Kota Tangerang dilakukan oleh 
warganya sendiri dan mampu menarik 
investor dari luar daerah maupun luar 
negeri.
    Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri men-
gatakan, dari pengalaman yang sudah 
dilakukan sejak duduk dibangku SMA, 
setiap orang memiliki peluang untuk 
berwirausaha. Semuanya tergantung pada 
niat dan memanfaatkan peluang yang ada. 
"Sekolah pasar modal ini bagian dari pelu-
ang untuk dikembangkan," ujarnya.
  Ketua Baznas Kota Tangerang M. Aslie Al 
Khusaeri mengatakan, penerimaan zakat di 
Kota Tangerang dalam kurun waktu empat 
tahun terakhir tumbuh pesat mulai dari 70 
hingga 90 persen. "Peningkatan itu berkat 
kerjasama dengan Pemkot yang memberi-
kan kemudahan kepada masyarakat dalam 
berzakat misalnya aplikasi zakat online," 
ujarnya. (Achmad)
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pemilu perlu meningkatkan sosialisasi 
penyelenggaraan Pemilu agar partisipasi 
masyarakat dapat meningkat, sehingga 
hak masyarakat terpenuhi.
 Dari hal di atas jelas, bahwa kita 
sebagai umat Islam wajib hukumnya 
menggunakan hak pilihnya pada tang-
gal 17 April yang akan datang, karena 
kita yakin dari dua paslon Presiden dan 
Wakil Presiden, serta dari sekian ratus 
calon legislatif yang ada, pasti ada yang 
baik, pasti ada yang memenuhi syarat, 
dengan harapan dapat membawa 
kemaslahatan.
 Selain itu kita juga mempunyai 
kewajiban untuk sama-sama mengawasi 
jalannya Pemilu sesuai dengan kapasitas 
kita, agar Pemilu yang akan datang 
berjalan dengan jujur dan adil serta tidak 
terjadi hal-hal yang tidak kita ingin- 
kan.***

Baznas Gelar Sekolah Pasar Modal Syariah
Penerimaan Zakat Meningkat 90 Persen

Baznas Luncurkan Program Z-Smart
Pemberdayaan Ekonomi Atasi Kemiskinan

Target Zakat Kota Tangerang :



KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG

khusunya yang beragama. Karena kita 
tahu bahwa masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat religius yang memi-
liki nilai-nilai luhur akhlaqul karimah. 
Agama merupakan sumber akhlaq 
untuk membina akhlaq bangsa Indo-
nesia.
 Sebagaimana Allah ber�rman 
dalam Al-Qur’an yang artinya ;’’Dan 
hendaklah ada diantara kamu segolon-
gan umat yang menyeru kepada keba-
jikan, menyuruh kepada yang ma’ruf 
dan mencegah dari yang mungkar. 
Merekalah orang-orang yang berun-
tung’’. (QS : Ali-Imran 104).
 Dalam hubungan ini akan saya 
kutip fatwa Majelis Ulama Indonesia 
tahun 2009 tentang 
Mosail Asasiah 
Wathoniyah atau 
amalan strategis 
kebangsaan ada IV 
menggunakan hak 
pilih dalam Pemili-
han Umum. Yang  
pertama Pemilu 

 Tidak terasa Pemilihan Presiden 
(Pilpres) dan Pemilu Legislatif tinggal 
menghitung hari. Pemilu yang diada-
kan lima tahun sekali ini ternyata 
memiliki arti yang sangat strategis 
dalam kehidupan berbagngsa dan 
bernegara . mengapa demikian, 
lantaran dalam pemilu yang akan 
datang kita bangsa Indonesia yang 
memiliki hak pilih akan memilih dan 
menentukan siapa yang akan dijad-
ikan Presiden dan wakilnya, serta 
legislatif baik ditingkat DPRD Kabu-
paten/Kota dan propinsi juga wakiln-
ya di DPR-RI.
 Dalam perjalanan lima tahun 
belakangan ini, khususnya para wakil 
rakyat sebagaian besar rakyat kurang 
puas dengan kinerja para wakilnya. 
Oleh karena itu ada pula masyarakat 
yang apatis terhadap Pemilu, bahkan 
cenderung untuk golput atau tidak 
menggunakan hak pilihnya.
 Dari hal di atas timbul 
pertanyaan bagaimana halnya 
dengan kita bangsa Indonesia, 

dalam pandangan Islam adalah upaya  
upaya untuk memilih pemimpin atau wakil 
yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi 
terwujudnya cita-cita bersama sesuai 
dengan aspirasi umat dan kepentingan 
bangsa.
 Memilih pemimpin dalam Islam 
adalah kewajiban untuk menegakkan 
imamah dan umaroh dalam kehidupan 
bersama. Imamah dan umaroh dalam Islam 
mengajarkan syarat-syarat sesuai ketentu-
an agama, agar terwujud kemaslahatan 
dalam masyarakat.
 Memilih pemimpin yang beriman 
dan bertaqwa , jujur (sidiq), terpercaya 
(amanah), aktif dan as�ratif (tabligh), mem-
punyai kemampuan (fathonah) dan mem-
perjuangkan kepentingan umat Islam huk-
umnya adalah wajib.
 Kemudian  memilih pemimpin yang 
tidak memenuhi syarat-syarat  sebagaima-
na disebutkan di atas atau tidak memilih 
sama sekali, padahal ada calon yang meme-
menuhi syarat hukumnya adalah haram.
 Sehubungan dengan hal di atas 
Mejelis Ulama Indonesia mengeluarkan 
rekomendasi atau fatwa, agar umat Islam 
dianjurkan untuk memilih pemimpin dan 
wakil-wakilnya untuk mengemban tugas 
amar ma’ruf nahi munkar.
 Pemerintah dan penyelenggaraan 

  MTQ XVI 
Provinsi Banten 
Tahun 2019 
telah selesai. 
Kota Tangerang 
Selatan kemba-

li menjadi juara umum. Sedangkan Kota 
Tangerang sebagai tuan rumah meraih juara 
kedua dan naik peringkat dari tahun sebel-
umnya yang berada di posisi kelima.
  Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah 
menjelaskan, peningkatan peringkat terse-
but merupakan hasil kerjasama semua 
pihak. Kedepannya para alimil ulama 
khususnya para pembimbing, semakin 
semangat mempersiapkan anak-anak Kota 
Tangerang bukan hanya yang jadi peserta 
MTQ tapi juga seluruh masyarakat supaya 
gemar membaca Al-Qur'an.
   Wali Kota juga mengapresiasi terhadap 
seluruh pihak yang telah bekerja keras demi 
menjadi tuan rumah yang baik meski 
adanya kekurangan. "Untuk ka�lah yang 
menjadi terbaik I, akan ada apresiasi dari 
Pemkot Tangerang," ujarnya.
   Gubernur Banten Wahidin Halim pun 
menilai, penyelenggaraan MTQ XVI Tingkat 
Provinsi Banten tahun ini sangat meriah dan 
berjalan dengan sukses secara keseluruhan. 
"Penyelenggaraannya sukses, hebat untuk 
Kota Tangerang. MTQ Nasional di Pontianak 
tahun ini, Banten target juara umum," ucap 
Wahidin Halim. (Achmad)

Pemer intah 
K o t a 
Ta n g e r a n g 
terus meng-
g a u n g k a n 
k a m p a n y e 
damai dan 
m e n g a j a k 

masyarakat untuk menjaga keamanan 
secara bersama - sama. Berbagai upaya pun 
terus dilakukan mulai dari menyiapkan 
1.500 anggota Linmas untuk membantu 
keamanan di TPS. Deklarasi damai bersama 
KPU, Bawaslu, Partai Politik yang melibatkan 
TNI Polri. 
  Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
menghimbau kepada masyarakat untuk 
tidak terprovokasi dengan berita bohong 
atau hoaks dan segera mengkon�rmasinya 
kepada pihak berwajib.
   Dirinya juga berharap, deklarasi damai 
yang telah dilakukan oleh KPU, Bawaslu, TNI 
dan Polri bisa menciptakan Pemilu yang 
aman, nyaman dan damai. "Kami juga 
menghimbau kepada masyarakat untuk 
menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 
April 2019 mendatang," katanya.
   Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Agus 
Muslim mengatakan, melalui Kampung 
Rukun ini dapat mewujudkan Pemilu yang 
aman dan damai. Ketua KPU Kota Tangerang 
Ahmad Syailendra mengatakan, pihaknya 
optimis target partisipasi peserta pemilu 
tahun ini sebesar 80 persen akan tercapai 
serta mengajak peserta pemilu untuk bijak 
dalam memilih. (Achmad)

Mari Wujudkan Pemilu Aman 
dan Damai

Kota Tangerang Sukses 
Selenggarakan MTQ Banten
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