
KOTA TANGERANG
Buletin G R AT I S

TA’ZIAH

3. Memberi nasihat 
4. Mendoakan orang yang bersin 
5. Menjenguk orang sakit 
6. Mengantarkan jenazah
 Sebagaimana  Rasululloh SAW 
bersabda yang artinya : "Hak seorang 
muslim terhadap muslim yang lain 
ada enam: Jika engkau menjumpain-
ya maka berilah salam kepadanya, 
jika dia mengundangmu maka datan-
gilah, jika ia meminta nasihat kepada-
mu maka nasihatilah dia, jika dia 
bersin dan memuji Allah maka 
doakanlah dia, jika dia sakit maka 
jenguklah, dia jika dia meninggal 
maka iringkanlah." (HR.Al-Bukhari)
 Dalam hubungan ini tentunya 
kita masih ingat 
salah satu sabda 
Rasululloh SAW 
yang artinya; 
s e s u n g g u h n y a 
Alloh tidak melihat 
rupa dan harta, 
tapi Alloh hanya 
melihat hati dan 

 Salah satu hak muslim terha-
dap muslim lainnya adalah apabila 
ada tetangga mendapat musibah 
seperti ada yang meninggal, maka 
kita diperintahkan untuk ta’ziah. 
Ta’ziah dimaksud adalah menghibur 
untuk menyabarkan dan meringank-
an kesusahan yang diderita oleh 
orang yang lagi berduka tanpa pan-
dang bulu, artinya kadang-kadang 
dalam kenyataannya kita suka meli-
hat kalau yang mendapat musibah 
itu orang kaya atau seorang pejabat, 
maka banyak orang yang datang. 
Bahkan sekalipun tidak kenal 
dengan keluaraga yang mengalami 
musibah. Tapi giliran orang susah, 
sedikit sekali yang datang untuk 
ta’ziah.
 Ta'ziah hukumnya sunah dan 
merupakan hak muslim yang satu 
terhadap muslim yang lain. Hak 
orang Islam terhadap orang Islam 
yang lain ada enam, yaitu:
1. Menjawab Salam
2. Memenuhi undangan 

perbuatan. Keadaan ini tentunya cukup 
memprihatinkan kita, karena 
kadang-kadang kita mengabaikan �rman 
Alloh, yang artinya sessungguhnya orang 
yang beriman adalah saudara.
 “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) 
antara kedua saudaramu itu dan takutlah 
terhadap Alloh, supaya kamu mendapat 
rahmat” (QS. Al Hujurot: 10)
 Kehilangan orang yang dicintai 
bagi yang kaya atau berpangkat dan 
orang miskin sama saja sedihnya. Seha-
rusnya kita jangan membeda-bedakan. 
Dalam hubungan ini Rasululloh SAW bers-
abda yang artinya; tidak seorang mu’min 
yang menghibur saudaranya yang tertim-
pa musibah melainkan akan diberi oleh 
Alloh perhiasan kehormatan di akhirat.
 Kemudian kalau datang ke tempat 
yang terkena musibah jangan sampai 
menyusahkan keluarga yang terkena 
musibah dengan meminta atau membiar-
kan menyediakan jamuan buat orang 
yang datang. Kadang-kadang kita lihat 
kenyataan orang yang terkena musibah 
sampai berhutang kepada orang lain 
hanya untuk menyediakan makanan.
 Hal ini tentunya harus kita cegah, 
terlebih yang terkena musibah itu adalah 
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berjalan lancar dan aman. Partisipasi mas-
yarakat untuk memilih pun terbilang 
besar. Hal tersebut terlihat dari pantauan 
yang dilakukan tiga pilar ke sejumlah 
Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 
tanggal 17 April 2019.
    Sebelum memantau pelaksanaan 
Pemilu, Walikota, Wakil Walikota dan 
Sekda terlebih dahulu memberikan hak 
suaranya ke TPS terdekat di kediamannya. 
Dalam mencoblos, ketiga pejabat terse-
but ditemani istri dan anak - anaknya.
   Sementara dalam pemantauan yang 
juga didampingi KPU dan Bawaslu, 
Walikota mengingatkan kepada warga 
untuk tetap menjaga keamanan wilayah 
dan tak terprovokasi dengan isu yang 
belum pasti kebenarannya.
   Wali Kota juga mengharapkan agar 
kerukunan dan persatuan masyarakat 
Kota Tangerang dapat senantiasa terjaga 
di tengah proses demokrasi yang 
berjalan.
   "Sejauh ini semua berjalan kondusif, 
kalaupun ada kekurangan sudah dikomu-
nikasikan dengan KPU dan Bawaslu," 
ungkap Arief. (Achmad)
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akan berdampak pada penjualan yang 
meningkat. Pemkot Tangerang pun 
memberikan pembinaan kepada wirau-
saha melalui kegiatan Peningkatan Daya 
Saing Produk UMKM yang digelar Dinas 
Koperasi dan UMKM Kota Tangerang.
   "Kemasan menjadi faktor utama dalam 
penjualan produk, karena pandangan 
pertama itu yang menentukan," ujar Wali 
Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah.
   Wali Kota menambahkan nilai dari 
sebuah produk akan menjadi bertambah 
apabila bisa ditunjang dengan adanya 
merek dagang dan kemasan yang baik.
   "Misalnya rengginang yang dibungkus 
plastik biasa harganya 10 ribu, tapi ketika 
dikemas dengan kemasan full color dan 
bagus bisa dijual seharga 40 ribu," katan-
ya.
   Wali Kota Arief juga meminta agar 
seluruh peserta yang hadir untuk dapat 
mengembangkan wawasan tentang 
bagaimana cara memasarkan produk 
secara efektif dan e�sien. "Gunakan 
gadget untuk sarana belajar, karena 
gadget jadi modal untuk usaha," ujarnya. 
(Achmad)
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orang miskin, orang kecil. Justru kita 
harus membawa makanan agar 
mereka benar-benar terhibur hatinya, 
dan tertanam dalam hatinya, bahwa 
masih ada orang yang peduli terhadap 
dirinya.
 Oleh karena itu ta’ziah yang kita 
lakukan harus benar benar tidak mem-
beda-bedakan kaya miskin, satu 
daerah atau bukan tapi kita harus niat 
karena Alloh. Ta’ziah yang kita lakukan 
merupakan tambahan perbekalan 
amal buat di akhirat, karena kata Rasu-
lulloh SAW yang artinya; siapa yang 
menghibur orang yang tertimpa musi-
bah, maka ia mendapat pahala dari 
Alloh SWT.***

Kemasan Menarik Tingkatkan Penjualan Produk
Pandangan Pertama Itu Menentukan

Pemilu 2019 di Kota Tangerang
Lancar, Aman, Warga Rukun
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3. Memberi nasihat 
4. Mendoakan orang yang bersin 
5. Menjenguk orang sakit 
6. Mengantarkan jenazah
 Sebagaimana  Rasululloh SAW 
bersabda yang artinya : "Hak seorang 
muslim terhadap muslim yang lain 
ada enam: Jika engkau menjumpain-
ya maka berilah salam kepadanya, 
jika dia mengundangmu maka datan-
gilah, jika ia meminta nasihat kepada-
mu maka nasihatilah dia, jika dia 
bersin dan memuji Allah maka 
doakanlah dia, jika dia sakit maka 
jenguklah, dia jika dia meninggal 
maka iringkanlah." (HR.Al-Bukhari)
 Dalam hubungan ini tentunya 
kita masih ingat 
salah satu sabda 
Rasululloh SAW 
yang artinya; 
s e s u n g g u h n y a 
Alloh tidak melihat 
rupa dan harta, 
tapi Alloh hanya 
melihat hati dan 

 Salah satu hak muslim terha-
dap muslim lainnya adalah apabila 
ada tetangga mendapat musibah 
seperti ada yang meninggal, maka 
kita diperintahkan untuk ta’ziah. 
Ta’ziah dimaksud adalah menghibur 
untuk menyabarkan dan meringank-
an kesusahan yang diderita oleh 
orang yang lagi berduka tanpa pan-
dang bulu, artinya kadang-kadang 
dalam kenyataannya kita suka meli-
hat kalau yang mendapat musibah 
itu orang kaya atau seorang pejabat, 
maka banyak orang yang datang. 
Bahkan sekalipun tidak kenal 
dengan keluaraga yang mengalami 
musibah. Tapi giliran orang susah, 
sedikit sekali yang datang untuk 
ta’ziah.
 Ta'ziah hukumnya sunah dan 
merupakan hak muslim yang satu 
terhadap muslim yang lain. Hak 
orang Islam terhadap orang Islam 
yang lain ada enam, yaitu:
1. Menjawab Salam
2. Memenuhi undangan 

perbuatan. Keadaan ini tentunya cukup 
memprihatinkan kita, karena 
kadang-kadang kita mengabaikan �rman 
Alloh, yang artinya sessungguhnya orang 
yang beriman adalah saudara.
 “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman itu bersaudara. Sebab itu 
damaikanlah (perbaikilah hubungan) 
antara kedua saudaramu itu dan takutlah 
terhadap Alloh, supaya kamu mendapat 
rahmat” (QS. Al Hujurot: 10)
 Kehilangan orang yang dicintai 
bagi yang kaya atau berpangkat dan 
orang miskin sama saja sedihnya. Seha-
rusnya kita jangan membeda-bedakan. 
Dalam hubungan ini Rasululloh SAW bers-
abda yang artinya; tidak seorang mu’min 
yang menghibur saudaranya yang tertim-
pa musibah melainkan akan diberi oleh 
Alloh perhiasan kehormatan di akhirat.
 Kemudian kalau datang ke tempat 
yang terkena musibah jangan sampai 
menyusahkan keluarga yang terkena 
musibah dengan meminta atau membiar-
kan menyediakan jamuan buat orang 
yang datang. Kadang-kadang kita lihat 
kenyataan orang yang terkena musibah 
sampai berhutang kepada orang lain 
hanya untuk menyediakan makanan.
 Hal ini tentunya harus kita cegah, 
terlebih yang terkena musibah itu adalah 

S e b a n y a k 
650 Imam 
Masjid, Ketua 
DKM dan 
Marbot se 
K o t a 
Ta n g e r a n g 
m e n g i k u t i 

acara pembinaan yang diselenggarakan 
Pemerintah Kota Tangerang. Wali Kota 
Tangerang Arief R Wismansyah yang hadir 
pun mengajak imam masjid untuk bersa-
ma-sama mewujudkan Kota Tangerang 
yang akhlakul karimah 
    Wali Kota menjelaskan, Imam Masjid yang 
juga tokoh masyarakat di lingkungannya 
untuk bisa menjadi bagian dari solusi 
penanganan persoalan masalah sosial.
   "Melalui program Tangerang mengaji, 
Tangerang bersedekah, Subuh berjama'ah 
dan teranyar adalah pembentukan Unit 
Pengumpul Zakat (UPZ), saya titipkan nasib 
moral anak bangsa pada pendidikan di 
lingkungan masjid," tambahnya. 
   Selain itu, Arief juga agar masjid memiliki 
peran yang besar dalam pemberdayaan 
umat khususnya masyarakat Kota 
Tangerang. 
   "Bayangkan jika peradaban umat bisa 
berkembang pesat melalui masjid, saya 
yakin rahmat Allah akan turun. Bangun 
rumah-rumah tah�dz, cetak generasi peng-
hafal alquran agar anak-anak kita bisa men-
gerti dan paham betul kitab yang menjadi 
tuntunan hidup bagi umat Islam," Kata Wali 
Kota Arief. (Achmad)

Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional 
(ATR/BPN) menargetkan memberikan 
20.000 serti�kat tanah kepada masyarakat 
Kota Tangerang dalam program PTSL. 
Separuhnya pun sudah diserahkan, dan 
diantaranya 4.000 serti�kat tanah diserah-
kan awal bulan April ini.
  Wali Kota Tangerang Arief R berharap 
tahun ini target semua tanah di Kota 
Tangerang berserti�kat bisa tereal-
isasikan. Sehingga warga memiliki legali-
tas tanah untuk mendirikan usaha di atas 
lahannya.
   Kakanwil BPN Provinsi Banten Andi Tantri 
Abeng mengatakan bahwa tahun 2019 ini 
adalah tahun terakhir Program PTSL di 
Kota Tangerang.
   "Khusus Kota Tangerang ayo daftarkan 
tanahnya karena tahun 2019 ini terakhir, 
kenapa saya mengajak masyarakat karena 
biaya penerbitan ini ditanggung oleh 
pemerintah dan juga jelas waktunya," 
katanya. (Achmad)

Wujudkan Kota Akhlakul Karimahorang miskin, orang kecil. Justru kita 
harus membawa makanan agar 
mereka benar-benar terhibur hatinya, 
dan tertanam dalam hatinya, bahwa 
masih ada orang yang peduli terhadap 
dirinya.
 Oleh karena itu ta’ziah yang kita 
lakukan harus benar benar tidak mem-
beda-bedakan kaya miskin, satu 
daerah atau bukan tapi kita harus niat 
karena Alloh. Ta’ziah yang kita lakukan 
merupakan tambahan perbekalan 
amal buat di akhirat, karena kata Rasu-
lulloh SAW yang artinya; siapa yang 
menghibur orang yang tertimpa musi-
bah, maka ia mendapat pahala dari 
Alloh SWT.***
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