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PULANG KAMPUNG AKHIRAT

karena dikampung kita membuang 
uang  atau membelanjakan, buat 
persenan saudara, ponakan dan lain 
sebagainya. Orang-orang yang dikam-
pung tahunya kita banyak uang, apala-
gi kalau saudara tahu kita kerja di 
Tangerang di daerah kota 1000 indus-
tri. Semua itu dilakukan agar kita di 
kampung tidak susah, tidak belangsak.
 Demikian halnya kita besok atau 
lusa pasti akan pulang kampung akhi-
rat atau dengan kata lain meninggal 
dunia. Kalau kita meninggal dunia 
tentunya yang dibawa adalah hanya 
amal ibadah saja yang selama hidup 
dilakukan. Sedangkan harta dan lain 
sebagainya tidak 
dibawa, sebab kita 
tahu bahwa dunia 
adalah tempat bera-
mal bukan tempat 
pembalasan. Kemu-
dian yang dapat 
menolong diri kita 

 Bagi saudara-saudara kita 
momentum Hari Raya Idul Fitri diman-
faatkan untuk pulang kampung, dan 
kebiasan ini sudah menjadi budaya 
bangsa kita, terutama umat Islam. 
Pulang kampung tentunya suatu hal 
yang baik, karena dalam pulang kam-
pung ada unsur ibadahnya yaitu 
silaturahim dengan keluarga.
 Sebagaimana kita ketahui 
bahwa silaturahim adalah salah satu 
amal yang dianjurkan oleh agama. 
Bahkan dalam hubungan ini Rasu-
lulloh SAW bersabda yang artinya;  
“Barangsiapa yang suka diluaskan 
rezekinya dan ditangguhkan kemati-
annya, hendaklah ia menyambung 
silaturahim” (HR. Bukhari).
 Biasanya kalau kita ingin 
pulang kampung, maka persiapannya 
dilakukan jauh sebelum hari H. meng-
umpulkan uang sedikit demi sedikit, 
membeli tiket pesawat atau kereta. 
Mengapa mengumpulkan uang, 

di akhirat adalah diri kita sendiri.
 Sebagaimana Firman Allah dalam 
Al-Qur’an yang artinya: “Katakanlah: 
Sesungguhnya kematian yang kamu lari 
daripadanya, maka sesungguhnya kema-
tian itu akan menemui kamu, kemudian 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah), 
yang mengetahui yang ghaib dan yang 
nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa 
yang telah kamu kerjakan“. (QS Al-Jum’ah : 
8)
 Oleh karena itu nikmat panjang 
umur yang diberikan Allah itu harus bener 
-bener dimanfaatkan sebaik-baiknya. 
Jangan sampai kita membuang-buang 
kesempatan yang ada dengan tidak 
melakukan kegiatan yang bernilai ibadah.
 Banyak hari yang dilakukan dalam 
rangka memperbanyak perbekalan, seperti 
meningkatkan ibadah, baik yang wajib 
maupun yang sunah, puasa wajib maupun 
puasa sunah, sodaqoh ditingkatkan dan 
lain sebagainya.
 Dan ini harus dilakukan sesegera 
mungkin, karena kita berpacu dengan 
waktu. Mengapa kita harus bersegera, 
karena kita khawatir didahului oleh kema-
tian. Perlu diingat sampai posisi hari ini 
sudah ada, bahkan sudah banyak 
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keagamaan Muhammadiyah atas kontri-
businya dalam memajukan dunia pendi-
dikan di Kota Tangerang. Muhammadiyah 
memiliki andil yang besar dalam meningkat-
kan kualitas pendidikan.
 Hal tersebut dikatakan Sekretaris 
Daerah Kota Tangerang H. Dadi Budaeri 
menghadiri acara Silaturahmi Keluarga 
Besar Muhammadiyah Cipondoh yang 
berlangsung di Komplek Perguruan 
Muhammadiyah Cipondoh, Tangerang, 
Minggu (16/6).
 "Salah satu buktinya dengan 
banyaknya mahasiswa yang tidak hanya 
berasal dari dalam tapi juga dari luar Kota 
Tangerang di Universitas Muhammadiyah 
Tangerang (UMT)," tambah Dadi.
 Sekda Dadi juga menceritakan 
bagaimana dahulu sekolah - sekolah 
Muhammadiyah dikenal melahirkan pe- 
bisnis handal. "Belakangan pebisnis yang 
dilahirkan justru agak kurang, dibanding 
beberapa tahun silam," ungkap Sekda.
 Oleh karena itu, pihaknya mengajak 
kepada organisasi Muhammadiyah untuk 
dapat menggelar Islamic Fair dengan level 
internasional dengan Kota Tangerang 
sebagai tuan rumah.
 "Kita undang negara - negara saha-
bat seperti Malaysia, Brunei dan negara lain," 
katanya. (Achmad)
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terbukti dari hasil penerimaan penerimaan 
zakat �trah yang dilakukan oleh Unit Peng-
umpul Zakat (UPZ) di 13 Kecamatan selama 
bulan Ramadan yakni sebesar 
Rp2,511.066.051.
 Ketua Baznas Kota Tangerang KH. M. 
Aslie Al khusaeri mengatakan, penerimaan 
zakat di Kota Tangerang alami peningkatan 
setiap tahun. Dengan adanya peran UPZ 
yang semakin masif maka diyakini peneri-
maan kedepan akan lebih baik lagi.
 Pasalnya, UPZ tak hanya bekerja saat 
bulan Ramadan saja melainkan dalam 
program lainnya yang sudah disusun oleh 
Baznas. Baik dalam pengumpulan zakat 
maupun pengelolaan untuk kepentingan 
umat.
 "Jika diperlukan, UPZ dapat melak-
sanakan tugas pembantuan pendistribusian 
dan pendayagunaan zakat berdasarkan 
kewenangan dari Baznas," ujarnya.
 Sementara itu, penerimaan terbesar 
dari Kecamatan Cipondoh mencapai 
Rp333.440.641 lalu Kecamatan Pinang 
dengan penerimaan Rp255.359.800 dan 
urutan ketiga adalah Kecamatan Ciledug 
dengan penerimaan Rp254.924.795. (Ach-
mad)
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teman-teman kita yang meninggal 
dunia.
 Kalau mereka sudah lebih dahulu 
meninggal dunia tentunya sudah tidak 
ada lagi kesempatan memperbanyak 
ibadah. Nah kita yang masih diberi 
nikmat panjang umur harus dimanfaat-
kan sebaik-baiknya.
 Mudah-mudahan Allah berikan 
kekuatan kepada kita, hingga kita dapat 
melaksanakan seluruh perintah Alloh 
dan menjauhi larangan Alloh, sehingga 
kita dan keluarga kita termasuk golon-
gan yang mendapat ridho Allah SWT, 
dan dapat mempertahankan gelar 
taqwa, gelar yang sangat diharapkan 
oleh orang yang beriman, karena kita 
telah melaksanakan ibadah puasa di 
bulan Ramadan.***

Peran UPZ Kecamatan Semakin Optimal
Penerimaan Zakat Fitrah Selama Ramadan Rp2,5 Miliar
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Tangerang di daerah kota 1000 indus-
tri. Semua itu dilakukan agar kita di 
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pung ada unsur ibadahnya yaitu 
silaturahim dengan keluarga.
 Sebagaimana kita ketahui 
bahwa silaturahim adalah salah satu 
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 Sebagaimana Firman Allah dalam 
Al-Qur’an yang artinya: “Katakanlah: 
Sesungguhnya kematian yang kamu lari 
daripadanya, maka sesungguhnya kema-
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yang telah kamu kerjakan“. (QS Al-Jum’ah : 
8)
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waktu. Mengapa kita harus bersegera, 
karena kita khawatir didahului oleh kema-
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 Selama satu bulan Ramadan, umat 
muslim telah ditempa dalam peningkatan 
iman dan taqwa. Rutinitas ibadah yang berli-
pat ganda, diharapkan dapat terus diperta- 
hankan di bulan lainnya sebagai wujud dari 
nilai Akhlakul Karimah.
 Wakil Wali Kota Tangerang H. 
Sachrudin menuturkan, wujud kota yang 
aman dan nyaman adalah bukti dari 
masyarakat yang menjaga persatuan dan 
kesatuan.
 Di momen berbahagia, ketika 
semua masyarakat meningkatkan silaturah-
mi dan saling memaafkan maka kerukunan 
yang sudah terbina selama ini perlu diting-
katkan lagi. Perbedaan adalah bagian dari 
keragaman yang harus dijunjung tinggi 
dengan sikap saling menghargai.
 Potensi Kota ini yang begitu besar 
dari mulai sumber daya alam dan sumber 
daya manusia, akan menjadi dorongan 
dengan menghasilkan yang bermanfaat bila 
dilakukan secara bersama sama.
 "Mari perkokoh persatuan dan jalin 
kerukunan melalui ukhuwah islamiyah 
dengan menjadikan silaturahmi sebagai 
kebiasan yang baik," katanya saat mengelar 
open house di kediamannya. (Achmad)

 Idul �tri adalah momentum bagi 
setiap umat untuk saling memperkuat 
silaturahmi. Segala perbedaan dan kesalah-
an yang pernah terjadi, bukan menjadi 
batasan tetapi untuk lebih saling menghar-
gai dan membuka pintu maaf.
 Wali Kota Tangerang H. Arief R. 
Wismansyah mengatakan, Idul Fitri sejatinya 
dapat menjadi jalan untuk memperkuat tali 
persaudaraan dan ukhuwah melalui sikap 
menghargai segala perbedaan.
 "Mari kita jadikan perbedaan 
sebagai rahmat yang merekatkan persatuan 
demi kemajuan bangsa Indonesia dan Kota 
Tangerang tercinta," kata Wali Kota Arief saat 
memberikan sambutan sebelum pelaksa-
naan Salat Id di Masjid Raya Al Azhom, Rabu 
(05/06).
 Wali kota juga menyampaikan, 
momen idul �tri juga dapat dimaknai 
sebagai perekat rasa persatuan dan kesatu-
an bangsa. "Jaga kerukunan antar 
masyarakat dan jadikan kota ini sebagai 
kota yang aman dan nyaman," ujarnya. (Ach-
mad)
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melaksanakan seluruh perintah Alloh 
dan menjauhi larangan Alloh, sehingga 
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gan yang mendapat ridho Allah SWT, 
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