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MAKSIMALKAN RAMADHAN

sebagaimana diwajibkan kepada 
orang-orang sebelum kalian agar 
kalian bertakwa (Q.S Al-Baqoroh:183).
 Ayat ini menunjukkan tujuan 
berpuasa adalah agar tercapai ketak-
waan. Ibadah puasa yang dikerjakan 
dengan sebenarnya akan menghantar-
kan seseorang pada ketaqwaan. 
Sedangkan ketaqwaan adalah peng-
hantar seseorang mendapatkan kesuk-
sesan/ keberhasilan yang hakiki.
 Kita sudah sama-sama tahu 
yang dimuliyakan Alloh adalah orang 
yang taqwa. Kemudian Surga yang 
luasnya seluas langit dan bumi juga 
buat orang yang taqwa. Hanya saja 
tentunya puasa itu 
adalah puasa yang 
benar-benar dapat 
m e n g e n d a l i k a n 
hawa nafsu, bukan 
menahan lapar dan 
haus saja.
 Memang hal 

 Kalaulah kali ini kita bertemu 
dengan bulan suci Ramadhan, maka 
anggaplah oleh kita adalah Ramadhan 
yang terakhir buat kita, belum tentu 
tahun depan kita ketemu Ramadhan. 
Melihat pengalaman Ramadhan 
tahun lalu tempaknya kita harus lebih 
mengoptimalkan pemanfaatan 
Ramadhan dengan kegiatan-kegiatan 
yang bernilai ibadah.
 Kita masih perlu menggenjot 
semangat dalam mengisi Ramadhan, 
sebab tampaknya di bulan Ramadhan 
yang lalu baru sebatas memindahkan 
makan siang ke malam. Padahal kita 
tahu banyak sekali fadilah yang ada 
dalam bulan suci Ramadhan.
 Oleh karena itu kita butuh 
Ramadhan, pertama-tama kalau ingin 
menjadi orang taqwa kuncinya ada di 
Ramadhan, sebagaimana �rman Alloh 
SWT dalam Al-Quran yang artinya; 
Wahai orang-orang yang beriman, 
diwajibkan kepada kalian berpuasa 

inilah yang cukup berat buat kita melak-
sanakan ibadah puasa sesuai dengan 
arahan dari Alloh SWT. Namun demikian 
insya Alloh kita bisa lakukan kalu kita niat 
ikhlas dan hanya mengharap ridho Alloh 
SWT.
 Ada hal-hal yang mendorong kita, 
agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa 
dengan sebaik-baiknya, antara lain hadist 
Nabi yang artinya; Barang siapa yang puasa 
disertai dengan sholat malam niat karena 
Alloh dan semata mengharap ridho Alloh, 
maka keluarlah dosa-dosanya bagai baru 
dilahirkan.
 Dan hadist lain Rasululloh bersabda 
yang artinya :“Barangsiapa berpuasa 
Ramadhan karena iman dan mengharap 
pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya 
yang telah lalu.” (HR. Bukhari, Muslim).
 Kalau kita bicara dosa, banyak sekali 
dosa kita, baik yang disengaja maupun 
yang tidak disengaja. Baik itu kepada Alloh 
maupun kepada manusia.
 Oleh karena itu kita pandai-pandai 
memanfaatkan kesempatan yang ada satu 
tahun sekali ini dengan sebaik-baiknya. 
Tentunya dengan catatan kita jangan terla-
lu berlebih-lebihan mencintai dunia. Karena 
kalau kita berlebihan mencintai dunia, 
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Pasokan sembako di 
pasar tradisional jelang 
puasa hingga lebaran 
nanti dipastikan dalam 
kondisi aman dan men-
cukupi. Kenaikan sejum-
lah harga bahan pokok, 
didorong karena tinggin-
ya kebutuhan namun 
tetap dalam batas yang 
wajar. PD Pasar bersama 

Disperindag akan terus melakukan 
pemantauan dan menyiapkan program 
untuk membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhan sembako dengan 
harga terjangkau.
    Dirut PD Pasar Kota Tangerang Titien 
Mulyati menjelaskan, komoditas pangan 
yang alami kenaikan harga karena 
permintaan tinggi adalah telur ayam, 
minyak goreng, daging ayam, gula pasir, 
cabe dan beberapa lagi.
    "Kenaikannya karena faktor perminta-
an yang tinggi namun akan kembali 
stabil setelahnya. Kita pun terus meman-
taunya menjaga agar tak terjadi 
kenaikan yang signi�kan sebab stok 
dalam kondisi aman," ujarnya.
   Untuk membantu mengetahui harga 
bahan pokok, maka masyarakat disa-
rankan untuk memantau harga bahan 
pokok melalui aplikasi SEGAR yang 
berada di aplikasi Tangerang LIVE. (Ach-
mad)

40 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan 
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 
(OKP) di Kota Tangerang menghadiri 
acara Pertemuan dan Kerjasama Antar 
Lembaga Pemerintahan, Partai Politik, 
Organisasi Kemasyarakatan dan Lemba-
ga Swadaya Masyarakat. Semuanya 
sepakat untuk menjaga keamanan dan 
mendukung program pemerintah.
   Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin 
menuturkan, pembinaan yang dilaku-
kan oleh Pemkot melalui Kesbangpol 
adalah bagian dari perhatian dan wujud 
jalinan kerjasama sehingga kota 
tangerang saat ini dalam kondisi aman 
dan kondusif.
   Selain itu, Sachrudin juga meminta 
pada Ormas dan OKP untuk menjadi 
motivator bagi masyarakat agar menja-
ga nilai dan budaya leluhur bangsa Indo-
nesia.
   "Jadi penggerak nilai-nilai pancasila 
dan bela negara, jangan sampai budaya 
dan kebiasaan gotong royong di mas-
yarakat kita hilang," harapnya. (Achmad)
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maka semangat ibadah kita terpen-
garuh.
 Bagi anak-anak muda diharapkan 
mengisi Ramadhan dengan meramaikan 
masjid, seperti tadarus Al-Qur’an dan 
lain sebagainya. Kemudian kalaulah 
mengadakan acara buka puasa bersama 
di rumah makan, cari yang ada mushol-
lanya yang dapat menampung orang 
banyak. Sebab kadang-kadang suka 
terjadi buka bersama tapi lupa akan 
sholat magrib.
 Mudah-mudahan Alloh meman-
jangkan umur kita hingga kita dapat 
melaksanakan ibadah dengan 
sebaik-baiknya.*** 

OKP - Ormas Se Kota Tangerang Sepakat 
Jaga Keamanan

Stok Sembako Selama Puasa Aman
Pantau Harga Sembako Di Aplikasi SEGAR
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Menyambut bulan suci Ramadhan 1440 
Hijriah, masyarakat Kota Tangerang khusus-
nya di Kelurahan Parung Jaya, Karang 
Tengah menggelar rowahan akbar. Kegiatan 
rutin yang diselenggarakan setiap men-
jelang bulan puasa tersebut, diawali dengan 
kegiatan pawai taaruf dan jalan sehat bersa-
ma.
   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
yang hadir dalam acara tersebut pun men-
yambut baik dan sangat mengapresiasi. 
Apalagi, kegiatannya diikuti semua kalan-
gan dari anak - anak, orang tua dan kelom-
pok komunitas.
  "Terima kasih kepada panita yang sudah 
mengajak masyarakat untuk bersama - sama 
menyambut datangnya bulan Ramadan 
dengan cara yang positif," ungkap wali kota.
   Walikota pun berharap, kegiatan seperti ini 
terus dilestarikan dan menjadi aura positif. 
Karena, seluruh masyarakat sangat suka cita 
menyambut bulan Ramadhan.
   Kemudian ini pun menjadi cerminan 
sebagai masyarakat berakhlakul karimah 
yang menjunjung saling menjaga 
kerukunan dan hormat menghormati. (Ach-
mad) 

S e l u r u h 
tempat hibu-
ran di Kota 
T a n g e r a n g 
tutup selama 
satu bulan 

penuh selama bulan suci Ramadhan. 
Sedangkan untuk rumah makan, diperbole-
hkan buka mulai pukul 15.00 WIB. Begitulah 
isu surat edaran Nomor 451/1437/Disbud-
par tertanggal 2 Mei 2019 mengenai jam 
operasional rumah makan dan tempat hibu-
ran selama Ramadhan.
   Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, jasa hiburan umum seperti 
Singing Hall, Karaoke, Sauna, SPA, Massage 
dan Billiard, wajib menutup segala akti�t-
asnya sehari sebelum hari pertama Bulan 
Suci Ramadan (H-1) yaitu tanggal 5 Mei 2019 
dan dapat buka kembali (H+3) setelah Hari 
Raya Idul Fitri 1440 H.
   Sedangkan rumah makan dan sejenisnya, 
jam mulai buka pukul 15.00 WIB dan tidak 
membuka usahanya secara terbuka atau 
menggunakan tirai.
   Ketentuan tersebut harus dipatuhi oleh 
para pengusaha rumah makan dan jasa 
hiburan umum karena sesama umat berag-
ama harus saling menghormati dan meng-
hargai.
   "Apabila para pengusaha rumah makan 
atau jasa hiburan tidak mematuhi peraturan 
tersebut, maka tempat usahanya akan ditut-
up," katanya. (Achmad)

Rowahan Akbar Menyambut Bulan Ramadhanmaka semangat ibadah kita terpen-
garuh.
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