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MENYAMBUT RAMADHAN

sehat’’. Ini maksudnya dengan berpua-
sa badan kita jadi sehat, bukan sebali-
knya.
 Untuk menyambut bulan 
Ramadhan kita masih punya waktu 
beberapa hari lagi buat memper-
siapkan diri kita dalam rangka men-
yambut bulan suci Ramadhan, yaitu 
antara lain dengan melazimkan 
bangun malam, agar pada waktunya 
kita sudah terbiasa bangun malam. Hal 
ini tentunya akan berpengaruh terha-
dap kinerja.  
 Mengapa kita harus memper-
siapkan diri dari sekarang, agar kita 
kalau Alloh takdirkan kita bertemu 
dengan Ramadhan, supaya kita di 
bulan Ramadhan 
benar-benar dapat 
mengisi dengan 
s e b a i k - b a i k n y a 
dengan berbagai 
kegiatan yang 
bernilai ibadah. 
Tentunya kita bela-
jar dengan Ramad-

 Tidak terasa waktu berjalan 
begitu cepatnya, rasanya belum lama 
kita puasa Ramadhan, sekarang kita 
sudah mau Ramadhan lagi. Begitu 
cepatnya waktu berjalan, makanya 
kita harus pandai-pandai  memanfaat-
kan waktu atau peluang yang ada 
dengan melakukan kegiatan yang 
bernilai ibadah kepada Alloh. Sebab 
kalau tidak, maka kita termasuk 
orang-orang yang rugi.
 Kita tahu bahwa di bulan 
Ramadhan ada waktu yang mau tidak 
mau kita harus bangun malam, yaitu 
makan sahur. Kalau bangun malam 
tidak kita biasakan, maka akan 
berpengaruh terhadap sikap atau 
semangat kerja kita. Karena munculn-
ya rasa ngantuk lantaran tidak biasa 
bangun malam.
 Akibatnya kerja kita hanya tidur 
melulu, dengan alasan lagi puasa. Jadi 
seolah-olah puasa itu merupakan 
siksaan bagi kita. Padahal dalam 
hubungan ini Rasululloh SAW bersab-
da yang artinya; ‘’berpuasalah maka 

han tahun sebelumnya, dimana kita 
kadang-kadang mengisi Ramadhan tidak 
maksimal.
 Bahkan kita justru masih mengum-
bar hawa nafsu, padahal hakekat dari puasa 
adalah pengendalian hawa nafsu. Untuk 
kali ini tentunya harus dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan 
secara maksimal, karena kita tidak tahu di 
tahun 2020 masih ketemu atau tidak 
dengan bulan Ramadhan hanya Alloh yang 
tahu.
 Terlebih kalau kita ingat dengan 
dosa kita wah rasanya tidak bisa dihitung 
banyaknya, apakah itu dosa pada Alloh, 
pada manusia. Sebab kita ingat sabda Rasu-
lulloh SAW yang artinya; “Barang siapa 
berpuasa di bulan Ramadhan dengan 
penuh keyakinan (akan pahalanya) dan niat 
yang ikhlas dalam meraih ganjaran dari 
Allah, maka pasti dosa-dosanya yang telah 
lalu diampuni.” (HR. Bukhari- Muslim).
 Dari hadist tadi merupakan peluang 
atau kesempatan kita untuk belebur dosa 
kita yang begitu banyak antara lain mem-
perbanyak baca Al-Qur’an, tingkatkan 
sodaqoh dan amalan ibadah lainnya.
 Rasul kita shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, teladan terbaik bagi kita, beliau 
adalah orang yang paling dermawan, dan 
kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di 
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UMKM adalah kekuatan ekonomi bagi 
warga dan menggerakan perekonomian 
daerah. Pemkot Tangerang pun 
berkomitmen dengan membuat kemu-
dahan dalam pengembangan UMKM ke 
skala nasional serta bantuan.
   Salah satu program yang dilaksanakan 
yaitu melaksanakan kerjasama dengan 
Indomaret melalui pemberian gerobak 
kepada UMKM binaan dan PT. Forisa 
Nusapersada terkait inovasi dan kreatif-
itas. Sehingga, pelaku UMKM bisa mem-
buka lapangan kerja dan menjadi pen-
gusaha sukses.
   "Peluang mengembangkan usaha 
sangat terbuka lebar. Apalagi di era 
teknologi saat ini. Namun harus bisa 
melihat keunikan yang ditawarkan 
sehingga menarik bagi pembeli," ujar 
Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.
   Untuk membantu itu, Pemkot 
Tangerang melalui Dinas Koperasi dan 
UKM pun memberikan fasilitas bagi 
UMKM yang masuk ke dunia e-com-
merce dengan pelatihan dan pembi-
naan. (Achmad)
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Wisuda Tah�dz Al Qur'an 30 Juz. Wali 
Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah 
pun hadir dalam acara tersebut dan 
mengungkapkan kekagumannya.
   Wali Kota menuturkan, bekal hidup 
dunia dan akhirat yang terbaik adalah 
mempelajari Al-Quran. Apalagi jika 
dilakukan sejak dini. Oleh karena itu, 
Pemkot Tangerang telah membuat 
program Tangerang Maghrib Mengaji 
dan Belajar.
   Diharapkan program tersebut dapat 
membentuk anak yang cerdas dan bera-
khlak mulia dengan memulai belajar dari 
selesai maghrib. "Pembentukan karakter 
anak dilakukan secara mental dan spiri-
tual sehingga menciptakan generasi 
yang Qurani," ujarnya.
  Kepada para ha�dz dan ha�dzah, Wali 
Kota berharap agar ilmu yang telah 
dimilikinya dapat diamalkan dalam 
kehidupan sehari - hari dan memotivasi 
anak - anak lainnya.
   Apalagi, Kota Tangerang sebelumnya 
telah sukses menjadi tuan rumah MTQ 
Provinsi Banten dan berhasil meraih 
juara dua dari tahun sebelumnya diuru-
tan kelima. (Achmad)
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bulan Ramadhan. Hal ini diceritakan oleh 
Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma:
 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam adalah orang yang paling 
dermawan. Dan beliau lebih dermawan 
lagi di bulan Ramadhan saat beliau 
bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap 
malam untuk mengajarkan Al Qur’an. 
Dan kedermawanan Rasulullah shallalla-
hu ‘alaihi wa sallam melebihi angin yang 
berhembus.” (HR. Bukhari, no.6)
 Mudah-mudahan Alloh meman-
jangkan usia kita hingga kita bisa 
bertemu dengan Ramadhan tahun ini 
dan tahun-tahun yang akan datang. 
Hingga apa yang diharapkan Alloh SWT 
agar kita menjadi orang yang taqwa 
akan terwujud.***

Wisuda Tahfidz Al-Quran 30 Juz
Bekal Hidup Terbaik Pelajari Al-Quran

UMKM Jadi Kekuatan Ekonomi Warga
Pemkot Bantu dan Kembangkan UMKM Skala Nasional
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sehat’’. Ini maksudnya dengan berpua-
sa badan kita jadi sehat, bukan sebali-
knya.
 Untuk menyambut bulan 
Ramadhan kita masih punya waktu 
beberapa hari lagi buat memper-
siapkan diri kita dalam rangka men-
yambut bulan suci Ramadhan, yaitu 
antara lain dengan melazimkan 
bangun malam, agar pada waktunya 
kita sudah terbiasa bangun malam. Hal 
ini tentunya akan berpengaruh terha-
dap kinerja.  
 Mengapa kita harus memper-
siapkan diri dari sekarang, agar kita 
kalau Alloh takdirkan kita bertemu 
dengan Ramadhan, supaya kita di 
bulan Ramadhan 
benar-benar dapat 
mengisi dengan 
s e b a i k - b a i k n y a 
dengan berbagai 
kegiatan yang 
bernilai ibadah. 
Tentunya kita bela-
jar dengan Ramad-

 Tidak terasa waktu berjalan 
begitu cepatnya, rasanya belum lama 
kita puasa Ramadhan, sekarang kita 
sudah mau Ramadhan lagi. Begitu 
cepatnya waktu berjalan, makanya 
kita harus pandai-pandai  memanfaat-
kan waktu atau peluang yang ada 
dengan melakukan kegiatan yang 
bernilai ibadah kepada Alloh. Sebab 
kalau tidak, maka kita termasuk 
orang-orang yang rugi.
 Kita tahu bahwa di bulan 
Ramadhan ada waktu yang mau tidak 
mau kita harus bangun malam, yaitu 
makan sahur. Kalau bangun malam 
tidak kita biasakan, maka akan 
berpengaruh terhadap sikap atau 
semangat kerja kita. Karena munculn-
ya rasa ngantuk lantaran tidak biasa 
bangun malam.
 Akibatnya kerja kita hanya tidur 
melulu, dengan alasan lagi puasa. Jadi 
seolah-olah puasa itu merupakan 
siksaan bagi kita. Padahal dalam 
hubungan ini Rasululloh SAW bersab-
da yang artinya; ‘’berpuasalah maka 

han tahun sebelumnya, dimana kita 
kadang-kadang mengisi Ramadhan tidak 
maksimal.
 Bahkan kita justru masih mengum-
bar hawa nafsu, padahal hakekat dari puasa 
adalah pengendalian hawa nafsu. Untuk 
kali ini tentunya harus dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan 
secara maksimal, karena kita tidak tahu di 
tahun 2020 masih ketemu atau tidak 
dengan bulan Ramadhan hanya Alloh yang 
tahu.
 Terlebih kalau kita ingat dengan 
dosa kita wah rasanya tidak bisa dihitung 
banyaknya, apakah itu dosa pada Alloh, 
pada manusia. Sebab kita ingat sabda Rasu-
lulloh SAW yang artinya; “Barang siapa 
berpuasa di bulan Ramadhan dengan 
penuh keyakinan (akan pahalanya) dan niat 
yang ikhlas dalam meraih ganjaran dari 
Allah, maka pasti dosa-dosanya yang telah 
lalu diampuni.” (HR. Bukhari- Muslim).
 Dari hadist tadi merupakan peluang 
atau kesempatan kita untuk belebur dosa 
kita yang begitu banyak antara lain mem-
perbanyak baca Al-Qur’an, tingkatkan 
sodaqoh dan amalan ibadah lainnya.
 Rasul kita shallallahu ‘alaihi wa 
sallam, teladan terbaik bagi kita, beliau 
adalah orang yang paling dermawan, dan 
kedermawanan beliau lebih dahsyat lagi di 

Seluruh elemen masyarakat di Kota 
Tangerang bersepakat untuk menjaga 
keamanan dan kedamaian pasca Pemilu 
2019. Merajut kembali silaturahmi dan 
menghindari terjadinya perpecahan adalah 
komitmen bersama yang disepakati seluruh 
elemen.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
berharap agar masyarakat menerima hasil 
Pemilu dengan bijak dan menunjukan kede-
wasaan dalam berpolitik. Ada jalur hukum 
yang telah disediakan jika ada keberatan 
dan hindari cara yang inkonstitusional.
  "Yang terbaik untuk kita adalah bekerja 
bersama - sama dan bersinergi untuk mem-
bangun kepentingan bangsa dan negara," 
ujarnya.
   Wakil Ketua Umum MUI Kota Tangerang, 
KH Baijuri Khotib juga mengharapkan, 
keamanan dan kondusi�tas harus terjaga di 
Kota Akhlakul Karimah. 
   Sementara Kapolres Metro Tangerang 
Kota, Kombes Abdul Karim menuturkan, 
deklarasi damai adalah bagian dari upaya 
menjaga kondisi di wilayah tetap aman dan 
damai hingga KPU memberikan pengumu-
man secara resmi. "Mari jaga persatuan dan 
rajut silaturahmi," ajaknya kepada 
masyarakat. (Achmad)

Pasca Pemilu 
2019, Pemer-
intah Kota 
T a n g e r a n g 
menghimbau 
k e p a d a 

seluruh masyarakat untuk tetap menjaga 
kerukunan. Adapun terkait hasil peng-
hitungan suara, masyarakat diharapkan 
dapat bersabar menunggu hasil resmi dari 
KPU.
   Dirinya sangat mengapresiasi mas-
yarakat yang sangat begitu antusias 
datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 
lalu. Meski adanya kekurangan, namun 
seluruhnya dapat teratasi dan warga 
dapat memberikan hak suaranya.
   Kerukunan dan hidup saling menghargai 
yang kini terjalin, diharapkan dapat terus 
terjaga. Informasi yang menimbulkan 
kegaduhan, dapat segera dilaporkan 
kepada pihak terkait seperti Kepolisian 
dan TNI.
   Lalu kepada relawan pendukung calon 
Presiden maupun anggota Legislatif untuk 
menahan diri dengan tidak membuat 
kegiatan yang dapat menganggu 
keamanan wilayah atau memprovokasi.
   "Kepada seluruh relawan pendukung, 
mari kita jaga keamanan wilayah dengan 
tidak membuat kegiatan yang dapat 
membuat kegaduhan. Jadikan Kota 
Tangerang sebagai daerah yang aman dan 
nyaman," katanya. (Achmad)

Deklarasi Damai Pasca Pemilu 2019bulan Ramadhan. Hal ini diceritakan oleh 
Ibnu Abbas radhiallahu’anhuma:
 “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam adalah orang yang paling 
dermawan. Dan beliau lebih dermawan 
lagi di bulan Ramadhan saat beliau 
bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap 
malam untuk mengajarkan Al Qur’an. 
Dan kedermawanan Rasulullah shallalla-
hu ‘alaihi wa sallam melebihi angin yang 
berhembus.” (HR. Bukhari, no.6)
 Mudah-mudahan Alloh meman-
jangkan usia kita hingga kita bisa 
bertemu dengan Ramadhan tahun ini 
dan tahun-tahun yang akan datang. 
Hingga apa yang diharapkan Alloh SWT 
agar kita menjadi orang yang taqwa 
akan terwujud.***
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