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MEMBACA SHOLAWAT

watmu untuk ku itu menjadi penebus 
dosamu, dan kesucian untukmu. 
Maka siapa membaca sholawat 
untukku satu kali, Alloh bersholawat 
padanya sepuluh kali, yaitu rakhmat 
Alloh tentu padanya sepuluh kali 
lipat.
 Dalam ayat lain Alloh SWT 
ber�rman yang artinya : “Dialah yang 
bershalawat kepadamu (wahai manu-
sia) dan malaikat-Nya (dengan 
memohonkan ampunan untukmu), 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari 
kegelapan kepada cahaya (yang 
terang). Dan adalah Dia Maha Pen-
yayang kepada orang-orang yang 
beriman” (QS 
al-Ahzaab:43).
 Dari penjela-
san di atas tentun-
ya kita harus lebih 
b e r s e m a n g a t 
membaca shola-
wat kepada nabi, 

 Dalam Al-Qur’an Alloh SWT 
ber�rman yang artinya; “Sesung-
guhnya Allah dan Malaikat-ma-
laikat-Nya bershalawat untuk Nabi. 
Wahai orang-orang yang beriman, 
bershalawatlah kalian untuk Nabi 
dan ucapkanlah salam penghor-
matan kepadanya.” (QS al-Ahzaab: 
56).
 Dari ayat di atas betapa 
luhurnya derajat Rasululloh SAW 
dimata Alloh SWT, sampai-sampai 
Alloh bersholawat, dan tentunya kita 
sebagai umat Nabi Muhammad juga 
jangan sampai tidak bersholawat. 
Alloh sudah memberi contoh 
kepada kita tentunya kita juga harus 
mengikuti sebagaimana �rman 
Alloh yang artinya; taatilah Alloh.
 Kalau kita diperintah Alloh 
untuk bersholawat tentunya ada 
kebaikannya buat kita sendiri. Dalam 
hubungan ini Rasululloh SAW bers-
abda yang artinya; ’’Bacalah shola-

karena begitu besar fadillahnya kepada 
kita, seperti dosa kita diampuni. Nah kalau 
bicara dosa, wah banyak sekali dosa kita, 
baik yang disengaja maupun tidak senga-
ja. Selain itu kita ingin dihari kiamat mem-
peroleh syafaat uzma dari Rasululloh SAW.
 Fadillah lain manakala kita memba-
ca sholawat sebagaimana sabda Rasu-
lulloh SAW yang artinya; telah datang 
kepadaku utusan Alloh dan memberi 
tahu, siapa yang membaca sholawat 
untukmu dari umatmu satu kali, maka 
Alloh akan mencatat untuknya sepuluh 
kebaikan dan menghapus dari padanya 
sepuluh dosa, dan dinaikan sepuluh dera-
jat dan dijawab atasnya sesuai dengan 
sholawatnya.
 Hadits ini menunjukkan keutamaan 
bershalawat kepada Nabi shallallahu 
‘alaihi wa sallam dan anjuran memper-
banyak shalawat tersebut, karena ini mer-
upakan sebab turunnya rahmat, pengam-
punan dan pahala yang berlipatganda 
dari Allah,SWT. 
 Dari hal di atas tentunya ini mer-
upakan berita gembira buat kita, merupa-
kan daya dorong yang kuat buat kita 
untuk lebih banyak membaca sholawat. 
Karena kita sudah sama-sama meyakini 
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Indonesia melakukan uji kompetensi 
kepada 275 karyawan hotel dan restoran di 
Kota Tangerang. Kegiatan ini dilakukan 
sebagai peningkatkan pelayanan karena 
jumlah kunjungan wisatawan yang terus 
meningkat.
   Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin 
mengatakan, uji kompetensi diharapkan 
mampu menambah profesionalisme dan 
etos kerja dari karyawan khususnya di 
bidang pariwisata.
"Kalau mereka profesional akan berdampak 
juga pada peningkatan kesejahteraan dari 
pengusaha hotel dan restoran serta pega-
wainya sendiri," ucap Wakil Walikota.
   Selain itu, uji kompetensi di bidang 
pariwisata yang sudah tiga kali dilaksanakan 
ini juga sebagai peningkatan PAD. Tahun 
2018, PAD pariwisata mencapai Rp322 Miliar 
dan tahun ini ditarget Rp360 Miliar.
   Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Kota Tangerang Rina Hernan-
ingsih menjelaskan, uji kompetensi sangat 
diperlukan agar pengusaha perhotelan dan 
restoran dapat bersaing secara profesional. 
Sementara itu, dalam waktu dekat akan 
digelar event Festival Cisadane dan Festival 
Budaya. "Ini menjadi momen bagi Hotel dan 
Restaurant dalam menjamu tamu," ujarnya. 
(Achmad)

Sampah anor-
ganik yang 
biasa kita hasil-
kan setiap 
harinya jika bisa 
diolah maka 
bukan lagi men-

jadi masalah. Bahkan, bisa menghasilkan 
pendapatan termasuk emas. Seperti halnya 
yang dilakukan di RW 05 Kelurahan Cipon-
doh Makmur melalui program Bank 
Sampah. Warga diajak menabung sampah 
yang dipilah untuk menjadi emas.
   Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri menuturkan, sampah yang dipilah 
dan disetorkan ke Bank Sampah, hasil 
penjualannya ditabung dan ditukarkan 
dengan emas. Program Bank Sampah ini 
pun mendapat antusias warga. "Manfaat 
lain dari Bank sampah adalah berkurangnya 
pembuangan ke TPA Rawakucing sebab 
dilakukan pemilahan langsung di sumber," 
katanya.
   Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota 
Tangerang Engkos Zarkasyi, menjelaskan 
alur dari penukaran sampah nantinya akan 
dikoordinir langsung oleh pengurus Bank 
Sampah.
   Sistemnya adalah warga membawa 
sampah anorganik mereka ke Bank Sampah. 
Kemudian dipilah dan ditimbang. Setelah 
ditimbang, biasanya warga akan menerima 
uang, tapi kali ini uangnya ditabung untuk 
ditukar emas di kemudian hari.
   "Nanti seperti tabungan biasa ada bukun-
ya, pencatatannya jelas, dan mulai dari 53 
ribu rupiah itu senilai dengan emas seberat 
0,1 gram," katanya. (Achmad)
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bersama besok atau lusa kita akan 
kembali kepada Alloh SWT alias 
meninggal dunia akan pindah ke alam 
yang lain.
 Kita kurangi membaca WA atau 
media sosial yang tidak ada hubungan-
nya dengan ibadah, yang hanya mem-
buang waktu saja dan kita ganti 
dengan memperbanyak sholawat 
kepada nabi. Agar kita di akhirat kelak 
mendapat syafaat dari Rasululloh SAW.
 Mudah-mudahan Alloh jadikan 
kita menjadi umat nabi Muhammad 
yang pandai bersyukur, umat yang 
istiqomah dalam beribadah.***

Program Bank Sampah Tangerang
Olah Sampah Anorganik Jadi Emas

Karyawan Hotel dan Restoran Ikuti Uji Kompetensi
PAD Bidang Pariwisata Ditarget Rp360 Miliar
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Pemerintah Kota 
Tangerang siap 

m e nyo n g s o n g 
Pemilu 2019 
dengan mewuj-
dkan demokrasi 

yang berkualitas. 
Sebagai daerah 

yang memiliki 
masyarakat beragam 

kultur budaya, Ras, Agama dan 
latar belakang namun tetap saling meng-
hormati dan menghargai setiap pilihan.    
Pemkot Tangerang pun menghimbau 
kepada masyarakat untuk tidak terprovokasi 
dengan berita bohong atau hoaks yang 
dapat mengganggu keamanan dan stabili-
tas daerah.
   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, untuk membantu keamanan 
Kepolisian dan TNI di wilayah, telah 
disiapkan anggota Satlinmas di 13 Keca-
matan. Tugasnya tak hanya di TPS saja tetapi 
juga melaporkan setiap perkembangan 
yang terjadi di wilayah.
   "Bila ada perbedaan pilihan dan menye-
babkan terjadinya keributan maka bisa 
melapor kepada pihak berwajib untuk 
segera dinetralisir. Intinya, demokrasi ini 
harus berjalan dengan aman dan nyaman," 
ujarnya.
    Terkait antisipasi terjadinya kecurangan, 
Pemkot Tangerang sudah berkoordinasi 
dengan Bawaslu dalam pengawasan. Intin-
ya, aparat dari Pemkot adalah membantu 
keamanan dan memastikan semuanya 
berjalan dengan lancar. (Achmad)

P e m e r i n t a h 
Kota Tangerang 
berkomitmen 
untuk mewu-
j u d k a n 
m a s y a r a k a t 
yang berakh-
lakul karimah 

sesuai visi. Salah satu program yang sudah 
dijalankan dan terus ditingkatkan adalah 
Tangerang Maghrib Mengaji dan Belajar.
   Sekretaris Daerah Kota Tangerang yakni 
Dadi Budaeri menjelaskan, program 
Tangerang Maghrib Mengaji dan Belajar 
kegiatan yang dilakukan bagi anak - anak 
mulai pukul 18.00 WIB hingga 19.30 WIB di 
setiap Musholla/Masjid. Oleh karena itu, 
Pemkot Tangerang pun mengeluarkan 
himbauan untuk melaksanakan shalat berja-
maah.
    Pertemuan diantara warga pada melak-
sanakan shalat berjamaah, akan menguat-
kan silaturahmi dan juga menguatkan 
persatuan untuk mencegah terjadinya 
kehidupan yang individual.
    Program lainnya adalah melalui Madrasah 
Diniyah Taklimiyah yang tahun ini melak-
sanakan ujian akhir bersama untuk yang 
ketiga dan diikuti 500 orang. 
   Direktur Pendidikan Pondok Pesantren 
Ahmad Jayadi mengatakan, bahwa Madra-
sah Diniyah Takmiliyah berperan sebagai 
instrumen kelembagaan dalam rangka 
penguatan pendidikan karakter. Selain juga 
tentunya untuk mengembangkan 
kehidupan sebagai muslim yang beriman, 
bertaqwa, dan berakhlakul karimah. (ach-
mad)
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