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melampaui batas, karena sesungguhn-
ya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang melampaui batas.” [QS- Al-Baqar-
ah:190].
 Dari hal di atas seolah-olah 
menyiapkan persiapan lebaran suatu 
kewajiban, sampai ada yang mengga-
daikan perhiasan dan lain-lain. Dalam 
hubungan ini Allah sudah menginfor-
masikan kepada kita melalui Firmann-
ya dalam Surat Al-Baqarah yang artinya 
Allah tidak memberatkan atau memak-
sakan sesuatu di luar kemampuannya. 
Sebagai contoh ibadah haji wajib huk-
umnya, tapi kalau tidak punya ongkos, 
tidak punya uang 
jadi tidak apa-apa 
kalau tidak menun-
aikan ibadah haji, 
apalagi hanya seke-
dar merayakan hari 
kemenangan atau 
lebaran.

 Makin mendekati berakhirnya 
bulan suci Ramadhan, orang-orang 
makin disibukkan dengan persiapan 
menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ada 
yang belanja baju ke Tanah Abang, ke 
Pasar Anyar, Thamrin City, Mangga 
Dua, ke tukang kredit dan sebagainya.
 Sudah menjadi tradisi bagi 
umat islam bila pada saat Hari Raya 
Idul Fitri, pakaian dan mukena serba 
baru, belum lagi rumah-rumah diper-
baiki atau setidaknya dicat ulang, hal 
itu sah-sah saja bahkan boleh-boleh 
saja tetapi kalau tidak mempunyai 
uang jangan paksakan diri, antara lain 
dengan cara menghutang bahkan 
sampai ada yang pinjam uang ke   
rentenir. Bahkan untuk membeli kue 
lebaran saja ada yang sampai hutang.
 Allah Subhanahu wa Ta’ala 
ber�rman: “Dan perangilah di jalan 
Allah orang-orang yang memerangi 
kamu, (tetapi) janganlah kamu 

 Dalam hadits lain pula Nabi Shallalla-
hu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah 
kamu memberat-beratkan dirimu sendiri, 
sehingga Allah Azza wa Jalla akan member-
atkan dirimu. Sesungguhnya suatu kaum 
telah memberatkan diri mereka, lalu Allah 
Azza wa Jalla memberatkan mereka. Sisa- 
sisa mereka masih dapat kamu saksikan 
dalam biara-biara dan rumah-rumah peri- 
badatan, mereka mengada-adakan 
rahbaniyyah (ketuhanan/kerahiban) pada-
hal Kami tidak mewajibkannya atas 
mereka.”
 Kegembiraan kita di akhir Ramada-
han atau awal syawal adalah pertama dosa 
kita dihapus, sebagaimana sabda rasulullah 
yang artinya Barang siapa puasa dan sholat 
malam didasarkan iman dan hanya meng-
harap ridho Allah, maka diampuni 
dosa-dosanya yang telah lalu.
 Kemudian hal lain yang menggembi-
rakan adalah kita mendapat gelar orang 
yang taqwa, sebagaimana �rman Alloh SWT 
dalam Al-Quran yang artinya; Wahai 
orang-orang yang beriman, diwajibkan 
kepada kalian berpuasa sebagaimana diwa-
jibkan kepada orang-orang sebelum kalian 
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Tunjangan Hari Raya (THR). Tujuannya 
adalah untuk membantu tenaga kerja 
mendapatkan haknya.
   Kepala Bidang Hubungan Industrial 
dan Jaminan Kesehatan Diisnaker Kota 
Tangerang yakni Sri Suprapti menjelas-
kan, Disnaker sebelumnya telah melaku-
kan sosialisasi agar tenaga kerja 
mendapatkan hak berupa THR dari peru-
sahaannya.
    Jika ada tenaga kerja tak mendapat-
kannya, maka bisa melapor melalui 
posko yang berlokasi di Kantor Disnaker 
Kota Tangerang Jalan Perintis 
Kemerdekaan No.1 Cikokol.
   "Jika ada yang melapor maka bisa  
mengadu melalui posko tersebut untuk 
kemudian nantinya kita tindak lanjuti 
kepada perusahaan terkait dengan 
proses mediasi dan pemanggilan,"  
ujarnya.
   Sementara itu, pembagian THR dilaku-
kan oleh perusahaan kepada tenaga 
yani H-7 sebelum lebaran. Pada tahun 
lalu, Disnaker menerima dua laporan 
terkait pembayaran THR dan berasal dari 
karyawan kontrak. (Achmad)

Tingkat konsumsi 
masyarakat saat 
bulan puasa 
mengalami pen-
ingkatan. Hal ini 
pun berdampak 

kepada kebutuhan pangan yang men-
cukupi. Namun kerap kali ada pedagang 
yang memainkan harga seiring dengan 
permintaan warga tersebut.
   Pemkot Tangerang melalui Dinas 
Ketahanan Pangan mengadakan "Gelar 
Pangan Murah 2019" di delapan keca-
matan. Adapun jadwalnya adalah 
Karang Tengah pada hari Rabu (15/5), 
Kec. Benda hari Kamis (16/5), Kec Periuk 
hari Jumat (17/5), Kec Neglasari hari 
senin (20/5), Kec Ciledug hari Rabu 
(22/5), Kec Pinang hari Kamis (23/5), Kec 
Cipondoh hari Kamis (23/5) dan Kec 
Tangerang hari Jumat (24/5). "Semua 
kegiatan dilaksanakan mulai pukul 10.00 
WIB hingga selesai," ujar Plt Sekretaris 
Dinas Ketahanan Pangan, dr Ibnu
    Adapun jenis pangan yang dijual 
adalah telur, cabe merah, bawang 
merah, bawang putih, beras, gula, 
minyak goreng, terigu dan daging 
kerbau. Seluruh bahan tersebut merupa-
kan kerjasama dengan Bulog. 
   "Harapan kami, program ini bisa mem-
bantu warga dalam mendapatkan harga 
bahan pangan dengan harga terjang-
kau," ujarnya. (Achmad)
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agar kalian bertakwa (Q.S Al-Baqo-
roh:183).
 Jadi jelas bahwa yang membuat 
gembira kita adalah kedua hal tersebut 
di atas. Kalau pakaian baru, kue lebaran 
bukan itu yang dianjurkan oleh Allah, 
yang diperintah oleh Allah pada saat hari 
raya adalah kita diperintahkan untuk 
bertakbir, bukan pasang petasan, kem-
bang api dan sebagainya. Sebagai wujud 
syukur kita terima kasih kita kepada Allah 
yang telah mengampuni dan memberi 
kekuatan, hingga kita dapat menjalank-
an ibadah puasa sebaik-baiknya.
 Akhirnya, mudah-mudahan Allah 
dapat memanjangkan umur kita hingga 
kita dapat bertemu kembali di bulan 
Ramadhan tahun berikutnya dalam 
keadaan sehat wal’a�at, serta Allah 
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 Dari hal di atas seolah-olah 
menyiapkan persiapan lebaran suatu 
kewajiban, sampai ada yang mengga-
daikan perhiasan dan lain-lain. Dalam 
hubungan ini Allah sudah menginfor-
masikan kepada kita melalui Firmann-
ya dalam Surat Al-Baqarah yang artinya 
Allah tidak memberatkan atau memak-
sakan sesuatu di luar kemampuannya. 
Sebagai contoh ibadah haji wajib huk-
umnya, tapi kalau tidak punya ongkos, 
tidak punya uang 
jadi tidak apa-apa 
kalau tidak menun-
aikan ibadah haji, 
apalagi hanya seke-
dar merayakan hari 
kemenangan atau 
lebaran.

 Makin mendekati berakhirnya 
bulan suci Ramadhan, orang-orang 
makin disibukkan dengan persiapan 
menyambut Hari Raya Idul Fitri. Ada 
yang belanja baju ke Tanah Abang, ke 
Pasar Anyar, Thamrin City, Mangga 
Dua, ke tukang kredit dan sebagainya.
 Sudah menjadi tradisi bagi 
umat islam bila pada saat Hari Raya 
Idul Fitri, pakaian dan mukena serba 
baru, belum lagi rumah-rumah diper-
baiki atau setidaknya dicat ulang, hal 
itu sah-sah saja bahkan boleh-boleh 
saja tetapi kalau tidak mempunyai 
uang jangan paksakan diri, antara lain 
dengan cara menghutang bahkan 
sampai ada yang pinjam uang ke   
rentenir. Bahkan untuk membeli kue 
lebaran saja ada yang sampai hutang.
 Allah Subhanahu wa Ta’ala 
ber�rman: “Dan perangilah di jalan 
Allah orang-orang yang memerangi 
kamu, (tetapi) janganlah kamu 

 Dalam hadits lain pula Nabi Shallalla-
hu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Janganlah 
kamu memberat-beratkan dirimu sendiri, 
sehingga Allah Azza wa Jalla akan member-
atkan dirimu. Sesungguhnya suatu kaum 
telah memberatkan diri mereka, lalu Allah 
Azza wa Jalla memberatkan mereka. Sisa- 
sisa mereka masih dapat kamu saksikan 
dalam biara-biara dan rumah-rumah peri- 
badatan, mereka mengada-adakan 
rahbaniyyah (ketuhanan/kerahiban) pada-
hal Kami tidak mewajibkannya atas 
mereka.”
 Kegembiraan kita di akhir Ramada-
han atau awal syawal adalah pertama dosa 
kita dihapus, sebagaimana sabda rasulullah 
yang artinya Barang siapa puasa dan sholat 
malam didasarkan iman dan hanya meng-
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Pemerintah Kota 
Tangerang telah 
m e m b u a t 
p r o g r a m 
T a n g e r a n g 
Maghrib Mengaji 

dan Belajar, Tangerang Bersedekah dan 
Salat Berjamaah di Masjid. Program ini 
sangat bagus untuk anak - anak dalam 
menanamkan nilai Al-Quran sejak dini. 
Kemudian, salat berjamaah pun dapat 
meningkatkan ukhuwah islamiyah.
   Wakil Wali Kota Tangerang H. Sachrudin 
pun mengajak masyarakat untuk mening-
katkan nilai ibadah di bulan Ramadan, dian-
taranya melalui program Pemkot yang ada. 
Termasuk juga menunjukan sikap peduli 
yang menjadi ciri masyarakat Kota 
Tangerang sebagai cerminan dari akhlakul 
karimah.
   "Warga Kota Tangerang itu hidup guyub, 
menjunjung nilai Akhlakul Karimah. Jadi, 
walaupun kita berbeda agama, tapi 
kepedulian harus tetap terjaga.," katanya 
saat tarawih keliling di Masjid Al-Falah RT 
03/01 Kelurahan Batusari, Kecamatan 
Batuceper.
   Terkait penyaluran paket peralatan salat, 
Sachrudin berharap bisa memberikan man-
faat kepada masyarakat setempat dalam 
meningkatkan ibadah.
   Ia pun menjelaskan, Baznas Kota 
Tangerang masih membuka kesempatan 
bagi masyarakat yang ini berinfak serta 
membayar zakat lewat gerai-gerai Baznas 
maupun UPZ-UPZ yang tersebar di masjid 
dan musala se-Kota Tangerang. (Achmad)

Pemerintah Kota Tangerang menggelar 
tarawih keliling dengan target 1.000 
Masjid/Musholla yang dikunjungi. Dalam 
kegiatan tersebut, dibagikan juga paket 
peralatan salat berisi Al-Qur'an, Sarung, dan 
Mukena. Totalnya ada 7.000 paket yang 
dibagikan selama kegiatan Tarawih Keliling.
   Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, pada kegiatan tarawih keliling 
dibagi tim kepada seluruh pejabat mulai 
dari esselon II hingga IV. Setiap pejabat 
berkewajiban menyampaikan amanat di 
tiga masjid berbeda.
   "Harapannya adalah agar setiap pejabat 
yang menyampaikan amanat, bisa menso-
sialisasikan program pemerintah dan juga 
menyerap aspirasi masyarakat," ujarnya saat 
melaksanakan Tarawih Keliling di Masjid 
Nurul Huda, Jl. Melati RT. 005/02, Kelurahan 
Tanah Tinggi.
   Selain itu, Wali Kota juga mendorong 
optimalisasi masyarakat dalam menjadikan 
Masjid/Musholla sebagai pusat kegiatan 
dengan menggerakan ekonomi sehingga 
warga sekitar bisa mendapatkan manfaat 
yang lebih besar. "Kalau bisa, buat pelatihan 
- pelatihan yang bisa neningkatkan pere-
konomian umat," pesanya. (Achmad)

Sachrudin Ajak Masyarakat Hidup 
Guyub dan Peduli
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