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QURBAN DAN KETAQWAAN

Siti Hajar.
 Setelah sekian lama beliau baru 
kembali kekeluarganya, sementara 
Ismail yang dulu masih bayi, sudah 
menjelma menjadi dewasa.
 Belum lama merasakan kebaha-
giaan karena berkumpul kembali 
dengan keluarga, setelah sekian lama 
berpisah, muncul pula ujian dari Alloh 
SWT, yaitu satu perintah dari Alloh agar 
Nabi Ibrahim menyembelih putra 
kesayangannya Ismail. Perintah itu 
disampaikan Alloh melalui mimpi di 
bulan Dzulhijah, kemudian disam-
paikan kepada putranya bahwa ada 
perintah agar menyembelih putranya. 
Memang karena anak dan ayah 
sama-sama taat 
kepada Alloh, seka-
lipun harus kehilan-
gan nyawa beliau 
ikhlas bersedia 
disembelih. Subha-
nalloh.
 Hal itu  
tertaung dalam 

 Tiap tahun kita melaksanakan 
qurban, setiap tahun pula yang dibic-
arakan berapa ekor hewan yang kita 
potong, berapa bungkus daging yang 
kita peroleh, setelah Idul Qurban 
lewat begitu saja, tanpa ada makna 
yang dapat meningkatkan ibadah kita 
kepada Alloh, SWT.
 Kalau kita membicarakan Iedul 
Qurban, maka mau tidak mau kita 
membicarakan perjalanan hidup 
hamba Alloh yang memiliki keimanan 
yang tangguh, yaitu Nabi Ibrahim AS 
dan putra beliau Nabi Ismail.
 Sudah sama-sama kita imani, 
bahwa sampai usia tua Nabi Ibrahim 
baru dikaruniai putra yang diberi 
nama nabi Ismail. Sudah barang tentu 
hati nabi Ibrahim sangat bersuka cita 
dan sangat senang kepada putranya 
Ismail. Namum dalam suasana gembi-
ra dengan kehadiran Ismail, Alloh 
perintahkan Nabi Ibrahim untuk 
berdak’wah, karena cintanya kepada 
Alloh, perintah itu dilaksanakan den 
meninggalkan anak dan istri beliau 

Al-Qurán yang artinya ; “Maka tatkala anak 
itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 
bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: 
‘Hai anakku sesungguhnya aku melihat 
dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. 
Maka �kirkanlah apa pendapatmu!’ Ia men-
jawab: ‘Hai bapakku, kerjakanlah apa yang 
diperintahkan kepadamu, Insya Allah kamu 
akan mendapatiku termasuk orang-orang 
yang sabar”. (QS As-Sa�at :102).
 Oleh karena itu kita sebagai orang 
yang ngaku beriman kepada Alloh, tentun-
ya harus mengambil pelajaran dari peristi-
wa itu dengan meningkatkan ketaqwaan 
kepada Alloh antara lain mau mengorbank-
an waktu untuk memakmurkan masjid, 
menyembelih seekor domba dan 
qurban-qurban lain dalam upaya 
mendekatkan diri kepada Alloh.
 Sebagaimana Alloh Ber�rman dalam 
Al-Qur’an yang artinya : “Daging-daging 
unta dan darahnya itu sekali-kali tidak 
dapat mencapai (keridaan) Allah, tetapi 
ketakwaan dari kamulah yang dapat men-
capainya. Demikianlah Allah telah menun-
dukkannya untuk kamu supaya kamu men-
gagungkan Allah terhadap hidayah-Nya 
kepada kamu. Dan berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang berbuat baik”. 
(QS Al-Hajj: 37).
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Tangerang mulai tampak. Berbagai gang 
perumahan hingga jalan - jalan protokol 
telah dipasangi bendera merah putih. 
Bahkan, Kecamatan Jatiuwung mema-
sang bendera sepanjang 328 meter di 
Lapangan Bola Gandasari. 
   Sekretaris Kelurahan Sudirmara Timur, 
Agus Lesmana menjelaskan di wilayahn-
ya digelar Kampung Merdeka yang 
diikuti 44 RW. "Jadi, penilaian tak hanya 
pada pemasangan bendera tetapi juga 
kebersihan lingkungan," ujarnya.
   "Kami mendorong kreati�tas warga 
dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan 
Republik Indonesia sehingga terjadi 
kerjasama antar tetangga," kata Tihar 
Sopian, Camat Karawaci. 
   Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Arief 
R Wismansyah telah mengeluarkan 
instruksi kepada seluruh RW agar meng-
gelar upacara bendera di lingkungannya 
masing-masing pada 17 Agustus men-
datang dan menyemarakan melalui 
kegiatan perlombaan atau lainnya. (Ach-
mad)

   Pemerin-
tah Kota 
Ta n g e ra n g 
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APBD Perubahan tahun 2019. Agaran 
digulirkan unrhm pembangunan sport 
center di tiga lokasi yakni Sport Center 
Neglasari, Cipondoh dan renovasi Stadi-
on Benteng.
  Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah menuturkan, pembangunan sport 
center adalah bagian dari rencana 
pemerintah menyediakan fasilitas olah-
raga yang lengkap. Pembangunan dim-
ulai tahun ini, maka akan lebih cepat 
selesai. 
   Wali Kota menambahkan, pembangu-
nan lainnya yang akan dilaksanakan 
adalah jaringan air bersih atau air 
minum. Berupa jaringan distribusi dan 
retrikulasi, perpipaan serta sambungan 
rumah. "Semua akan dibangun dengan 
anggaran sebesar Rp7 Miliar," ujarnya.
 Adapun lokasi pembangunan tersebar 
di Kelurahan Koang Jaya, Sumur Pacing 
dan Selapajang, citymal- RS Hermina 
dan Kelurahan Bugel. Lalu untuk jarin-
gan perpipaan menghubungkan M Toha 
ke Arya Wangsakara dan Arya Santika. 
(Achmad)
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 Oleh karena itu kita diperintah 
Allah untuk berqurban pula maka sepa-
tutnyalah bagi orang yang mampu 
untuk berqurban, karena banyaksekali 
nikmat yang Allah berikan kepada kita 
dan tidak dapat dihitung dengan alat 
secanggih apapun.
 Sebagaimana  Rasulullah shallalla-
hu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Barang 
siapa mendapatkan kelapangan tetapi 
tidak berqurban, maka janganlah dia 
mendekati tempat shalat kami.”
 Akhirnya mudah-mudahan Alloh 
SWT senantiasa memberikan kekuatan 
kepada kita, sehingga dapat melak-
sanakan perintah Alloh dengan 
istiqomah dan menjauhi segala laran-
ganNya, hingga kita dan keluarga kita 
selamat dunia dan akhirat.***

Pemkot Anggarkan Pembangunan 
Sport Center
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   Program pembentukan ATM Beras 
yang dicanangkan Pemerintah Kota 
Tangerang bersama Baznas di setiap 
Kelurahan/Kecamatan hingga kini terus 
bertambah. Berdasarkan data Baznas 
Kota Tangerang, sudah ada 3 lokasi ATM 
Beras di wilayah Kecamatan Cipondoh. 
   Camat Cipondoh, Rizal Ridallah menga-
takan, dengan adanya ATM Beras di 
wilayah Cipondoh maka kaum dhuafa 
akan lebih cepat mendapatkan bantuan 
dengan jarak yang terjangkau. Ketiga 
lokasi tersebut adalah di kelurahan Poris 
Plawad utara, kelurahan Cipondoh dan 
kelurahan ketapang.
   "Ini tindak lanjut dari instruksi Wali Kota 
dan mendekatkan pelayanan kepada 
warga khususnya kaum dhuafa dalam 
program ATM Beras," ujarnya.
   Ketua Baznas Kota Tangerang Aslie 
Elhusyairy menuturkan, setiap orang 
mendapatkan bantuan sebesar lima liter 
dan diambil dalam waktu dua pekan 
sekali. (Achmad)
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Saudi pada Selasa (6/9) saat menjalank-
an ibadah haji, meninggalkan duka yang 
mendalam. Pasalnya, bukan hanya 
warga NU dan bangsa Indonesia yang 
kehilangan tetapi juga dunia. Sebab, 
sosok yang begitu tawadhu ini memiliki 
pengaruh di belahan dunia.
   Ketua PC GP Ansor Kota Tangerang 
Sudarto berbagi pengalaman saat 
bertemu Mbah Moen di kediamannya. 
Ajakan untuk saling menghargai 
pendapat dan selalu menyerukan keda-
maian adalah pesan yang selalu disam-
paikannya.
   "Indonesia dan dunia berkabung atas 
berpulangnya Mbah Moen. Pesannya 
yang selalu diingat adalah mengajak 
dunia untuk belajar menghargai perbe-
daan dari Indonesia," ujarnya.
   Setelah mengetahui wafatnya Mbah 
Moen, seluruh kader Ansor di Kota 
Tangerang pun mengelar Shalat Ghaib 
yang dilaksanakan di Masjid Raya Al 
Azhom dan diikuti masyarakat umum. 
"Ajarannya akan tetap ada dihati kami," 
katanya. (Achmad)
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