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PERTAHANKAN GELAR TAQWA

tahankan gelar taqwa mudah saja, 
yaitu dengan mengamalkan kebiasaan 
kita pada saat melaksanakan ibadah 
Ramadan.
 Pertama biasa kita dibulan 
Ramadan suka akan memakmurkan 
masjid untuk beribadah berjamaah. 
Padahal kita sudah tahu bahwa 
orang-orang yang senantiasa memak-
murkan masjid akan mendapat 
kemuliaan dari Allah SWT.
 Kemudian kebiasaan lain adalah 
sholat di awal waktu dan berjamaah, 
terlebih sholat zuhur. Padahal kegiatan 
ini atau amal ini salah satu amal yang 
paling disukai Allah. Sebagaimana 
Rasulullah SAW 
bersabda setelah 
ditanya oleh saha-
bat Ibnu Mas’ud 
yang artinya; ya 
Rasululloh  amal 
apa yang paling 
dicintai Allah SWT, 

 Sebagaimana kita ketahui, 
bahwa sasaran akhir dari puas Rama-
dan adalah taqwa, sebagaimana 
�rman Allah SWT dalam Al-Qur’an 
yang artinya: ’’Wahai orang-orang 
yang beriman, diwajibkan kepada 
kalian berpuasa sebagaimana diwajib-
kan kepada orang-orang sebelum 
kalian agar kalian bertakwa”. (Q.S 
Al-Baqoroh:183).
 Satu gelar yang sangat didam-
bakan oleh setiap orang yang beriman 
yaitu gelar taqwa. Mengapa demikian, 
karena yang dimuliakan Allah adalah 
orang yang taqwa. Sebagai ilustrasi 
kita dimuliakan oleh manusia saja 
hidup kita Akan bahagia. Kalau kita 
ada keinginan terhadap sesuatu, 
maka orang lain, apakah tetangga, 
saudara dan lain sebagainya akan 
mewujudkan atau mengabulkan 
keinginan kita. Apalagi kalau 
dimuliakan Allah yang maha kaya.
 Bagaimana cara kita memper-

kemudian Rasulullah menjawab sholat 
diawal waktu.
 Bahkan kalau amal ini terus dilaku-
kan sampai kita meninggal dunia, maka 
Alloh jadikan kita yang memperoleh wari-
san dari Allah, yaitu Surga Firdaus, 
sebagaimana �rman Allah SWT dalam 
Al-Qur’an yang artinya ; “Sungguh berun-
tung orang-orang yang beriman … dan 
orang-orang yang memelihara sholatnya 
mereka itulah orang-orang yang akan 
mewarisi, (yakni) yang akan mewarisi surga 
Firdaus. mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al 
Mu’minun: 1-11). Firman Allah ini tentunya 
harus kita jadikan rujukan atau pegangan 
dalam upaya mempertahankan gelar kita. 
Sebab kalau janji Alloh tidak akan diingkari.
 Kemudian lebiasaan lain di bulan 
suci Ramadan adalah tadarus Al-Qur’an, 
membaca Al-Qur’an ini harus dilazimkan 
oleh kita. Karena dengan membiasakan 
Al-Qur’an berarti kita telah menunaikan 
kewajiban kita sebagai pemimpin anggota 
tunuh, yaitu hak mata. Sebab hak mata 
menurut informasi Rasulullah adalah mem-
baca Al-Qur’an.
 Bukan itu saja, sebab Qur’an yang 
kita baca kelak akan menjadi teman dan 
penolong kita di akhirat. Selain itu tiap 
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U n t u k 
memudah-
kan mas-
y a r a k a t 
yang ingin 
menyalur-
kan zakat 
�trah dan 

zakat Mal, Baznas Kota Tangerang mem-
buka Gerai Zakat di sejumlah pusat 
perbelanjaan dan rumah sakit. Sehingga 
warga bisa langsung menyalurkan 
zakatnya melalui gerai tersebut.
     Ketua Baznas Kota Tangerang, KH. M. 
Aslie Al khusaeri menuturkan, target dari 
penerimaan melalui program Gerai 
Zakat yakni sebesar Rp5 Miliar dan 
dibuka selama bulan Ramadan.
   Adapun lokasi gerai zakat tersebut 
yakni Tangcity, Plaza Puspem, Balekota, 
Robinson Plaza, Toserba Subur, RSUD 
Kota Tangerang, RS Sari Asih Karawaci, 
Sekretariat Posdaya, CBD CIledug 
Metropolis hingga Masjid Baiturahman 
Cipondoh.
  "Kami harapkan, dengan adanya 
layanan ini bisa lebih mudah. Karena 
kami juga menyediakan layanan lainnya 
untuk berzakat melalui Aplikasi zakat 
online kota tangerang maupun melalui 
Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap 
Masjid/Musholla," ujarnya.
   Baznas Kota Tangerang menargetkan 
penerimaan zakat �trah bulan Ramadan 
melalui penerimaan di setiap RT menca-
pai Rp5 Miliar. Sedangkan untuk total 
penerimaan zakat selama tahun 2019 
yakni Rp15 Miliar. (Achmad)

Ramadan adalah bulan yang penuh 
keberkahan. Setiap amalan yang dikerja-
kan, mendapat pahala yang berlipat 
ganda. Oleh karena itu, Pemkot 
Tangerang melalui program Tangerang 
Bersedekah membuat kegiatan "Rama-
dan Bersedekah".
   Masyarakat diajak untuk bersedekah 
dengan biaya sebesar Rp160 ribu yang 
dibayarkan melalui www.tangerangse-
dekah.id atau transfer ke rekening 
Baznas Kota Tangerang. Dengan biaya 
tersebut, maka anda sudah bersedekah 
satu paket berisi Mukena, Sarung dan 
Al-quran.
   Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri 
menjelaskan, paket yang disedekahkan 
akan disalurkan ke setiap Masjid atau 
Musholla di Kota Tangerang dalam 
kegiatan Tarawih Keliling yang dilak-
sanakan Pemkot Tangerang. "Kami men-
gajak peran warga untuk bersedekah, 
terutama di bulan Ramadan ini," katanya.
   Ketua Baznas Kota Tangerang KH. M. 
Aslie Al khusaeri menjelaskan, dana 
yang terkumpul hingga tanggal 8 Mei 
2019 mencapai Rp150 juta. "Jumlahnya 
terus bertambah sebab program ini pun 
terus disosialisasikan," ujarnya. (Achmad)
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huruf Al-Qur’an yang kita baca akan 
Allah ganti dengan kebaikan berlipat 
ganda.
 Hal lain yang harus dilakukan 
adalah kita gemar bersodaqoh, maka 
kebiasaan ini harus terus dijaga dan 
bahkan ditingkatkan. Sebab harta kita 
atau uang kita yang jadi milik kita diakhi-
rat yang dibelanjakan Allah SWT.
 Akhirnya jangan sampai 
kebiasaan kita selama berada di bulan 
suci Ramadan ditinggalkan begitu saja. 
Hal ini tentu akan sia-sia, mengapa 
demikian sebab surga yang luasnya 
seluas langit dan bumi adalah untuk 
orang-orang taqwa. Mudah-mudahan 
Alloh memberikan kekuatan kepda kita, 
hingga kita tetap istiqomah d a l a m 
menjalankan perintah Al lah 
mapun meninggalkan 
larangannya.***

Ayo Ikuti Ramadan Bersedekah Baznas Buka Gerai Zakat Di 
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Ramadan adalah momentum untuk 
meningkatkan kualitas keimanan dan ketak-
waan. Masjid selain sebagai tempat ibadah, 
juga sebagai sarana pembangunan akhlak 
masyarakat. Maka itu, makmurkan masjid 
selama bulan Ramadan dengan akti�tas 
yang positif.
   Wakil Walikota Tangerang H. Sachrudin 
menjelaskan, Pemkot Tangerang telah 
membuat program selama bulan Ramadan 
yakni Bazar Ramadan di Masjid Raya 
Al-Azhom selama satu bulan penuh. Selain 
itu ada juga kegiatan islami lainnya dan 
dapat diikuti masyarakat.
   "Mari kita makmurkan masjid dengan 
berbagai kegiatan. Kita dapat lakukan di 
setiap wilayah Kita sehingga Ramadan 
memiliki kualitas peningkatan," ujarnya.
   Sementara itu, Pemkot Tangerang menga-
dakan pengajian bagi pegawai sebagai 
pengganti apel pagi selama bulan puasa. 
Terkait pelayanan, pegawai diminta untuk 
menyesuaikan dan bukan menjadi alasan 
untuk menjadi lembat.
   "Pelayanan akan tetap seperti biasa. 
Waktunya yang disesuaikan. Pegawai tetap 
diminta menjaga stamina dan menjadikan 
pelayanan sebagai ibadah sehingga 
amalannya berlipat ganda," ujarnya. (Ach-
mad)

Bulan Ramadan adalah momentum bagi 
umat muslim khususnya di Kota Tangerang 
Banten untuk mengimplementasikan 
nilai-nilai Akhlaqul Karimah. Bulan yang 
penuh ampunan dan rahmat ini, menjadi 
bulan bagi kebahagiaan bagi semuanya 
yang menjadi ridha Allah SWT.
  Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, bulan Ramadan adalah 
waktunya untuk menyebarkan nilai - nilai 
islam yang rahmatan lil alamin sebanyak - 
banyaknya. Sebab, ganjarannya dari Allah 
berlipat - lipat.
   "Bulan penuh berkah ini, insyaallah mem-
bawa kebahagiaan dan kemaslahatan bagi 
kita semua. Mari kita perbanyak kegiatan 
positif yang memiliki nilai amal saleh," 
katanya. 
   Bulan Ramadan, lanjutnya, harus bisa diop-
timalkan untuk kemaslahatan umat baik di 
dunia maupun di akhirat. 
  "Mari niatkan untuk tidak menyia-nyiakan 
bulan penuh berkah ini, dengan menjadi 
masyarakat yang berakhlakul karimah," 
paparnya. (Achmad)
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