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SIKAP MENRIMA KEMATIAN

dipahami akibatnya kita tidak siap 
menghadapi kenyataan, yaitu kema-
tian. Padahal dalam Al-Quran banyak 
sekali ayat-ayat tentang kematian.
 Dalam hubungan ini Rosu-
lulloh SAW bersabda dari Abdulloh 
radhiallahu anhu ia berkata bahwa 
Rasulullah shallallahu alaihi wasalam 
bersabda, “Bukanlah dari golongan 
kami orang yang menampari pipi 
(ketika ditimpa kematian), merobek 
pakaian dan yang mengeluh serta 
meratapi seperti kebiasaan jahiliah.” 
(HR. Muslim)
 Dari sabda Rosululloh tersebut 
tampak bahwasannya bahwa kesedi-
han yang berlebi-
han tidaklah diper-
bolehkan dalam 
Islam sebab men-
yakiti diri sendiri, 
mengurangi fokus 
dalam beribadah, 
dan memberi 
beban pada orang 

 Dalam kehidupan sehari-hari 
kita sering menyaksikan atau mun-
gkin pernah melakukan apabila kita 
mendengar kabar kematian orang 
yang kita cintai, apakah itu orang 
tua, saudara dan lain sebagainya, 
kita suka histeris lupa diri menangis 
sejadi-jadinya, bahkan sampai tidak 
makan beberapa hari karena diting-
gal orang yang dicintainya.
 Hal itu memang wajar-wajar 
saja manusiawi, namun hal itu 
tentunya tidak boleh berlarut-larut. 
Mengapa demikian, sebab Alloh 
SWT sudah memberi tahu kita 
melalui �rman-Nya dalam Al-Qur’an 
yang artinya; ‘’Tiap-tiap yang bernya-
wa pasti akan merasakan mati. Dan 
Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan serta kebaikan sebagai 
cobaan. Dan hanya kepada Kamilah 
kamu akan dikembalikan’’. (Q.S 
Al-Anbiya: 35)
 Namun demikian tampaknya 
informasi ini kurang dihayati dan 

yang sudah meninggal dunia, tentu jauh 
lebih baik jika diisi dengan mendoakan 
agar almarhum/almarhumah memiliki 
kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kita 
harus iklas menerima keputusan dari 
Alloh, bahkan salah satu rukun iman 
adalah percaya pada takdir baik dan 
buruk dari Alloh SWT.
 Untuk itu apabila kita menerima 
berita kematian atau musibah yang perta-
ma kita ucapkan Inna lillahi wa inma ilaihi 
rojiuun. Setelah itu kita harus ikhlas 
menerima kenyataan yang ada. Kalau 
sekedar keluar air mata wajar, yang pent-
ing jangan sampai berlarut-larut hingga 
seolah-olah kita menolak yang menjadi 
takdir atau keputusan Alloh.
 Kemudian kita mendoakan kepada 
almarhum/almarumah semoga segala 
kesalahan dan dosanya diampuni Alloh, 
dilapangkan kuburnya dan amal ibadahn-
ya diterima Alloh SWT.
 Sebagaimana sabda Rosulullah 
SAW bersabda, “Jika seorang manusia itu 
meninggal dunia, maka terputuslah amal-
nya kecuali dari tiga perkara, yaitu 
sedekah yang mengalir atau ilmu penge-
tahuan yang dapat diambil manfaatnya, 
atau anak saleh yang mendoakan padan-
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  Idul Adha momentum menumbuhkan 
semangat berbagi melalui berkurban. 
Terlebih memakmurkan masjid melalui 
jalinan silaturahmi dalam suatu kegia-
tan.
    Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah menuturkan, Pemkot telah mem-
bentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
yang bekerjasama dengan Baznas dalam 
memakmurkan masjid. Tugasnya adalah 
memastikan tak ada masyarakat diseki-
tarnya yang kekurangan.
   "Sebagai perpanjangan tangan Pemkot 
yang hasil kerjasama dengan Baznas 
Kota Tangerang. Jangan sampai ada 
masjid yang bagus tapi masyarakatnya 
kurang berkecukupan," ujarnya.
   Wali Kota juga mengajak warga untuk 
bisa menumbuhkan sifat berbagi dalam 
setiap waktu "Ini menunjukan bahwa 
Islam adalah agama yang menjaga 
persaudaraan dan perbedaan," katanya. 
(Achmad)

  Setelah meluncurkan program 
Tangerang Cerdas Center (TCC) dalam 
rangka mengatasi anak putus sekolah 
dan rentan putus sekolah, Pemkot 
Tangerang akan meningkatkan sarana 
pendidikan berupa pembangunan labo-
ratorium komputer dan taman literasi di 
semua sekolah dasar.
     Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Tangerang, Masyati Yulia mengatakan, 
penambahan fasilitas laboratorium 
komputer tersebut untuk menggali 
potensi siswa serta dilaksanakannya 
praktek. Prosesnya dilakukan secara 
bertahap mulai tahun ini.
   Sedangkan untuk taman literasi bagian 
dari sarana belajar dan menambah pen-
getahuan sehingga terwujud hobi mem-
baca. "Untuk mengajak siswa gemar 
membaca maka harus disediakan 
dahulu fasilitasnya dan kita siapkan di 
seluruh sekolah dasar," ujarnya. (Ach-
mad)
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ya.” (HR Muslim).
 Oleh karena apabila orang yang 
kita cintai meninggal dunia lebih baik 
perbanyaklah do’a untuk almarum/al-
marhumah daripada kita menangisi 
dan meratapi berlebihan bahkan 
sampai berlarut-larut dalam kesedihan.
 Perlu diketahui bahwa merintih 
itu termasuk kebiasaan jahiliyah dan 
orang merintih itu kata Rosululloh jika 
ia mati sebelum tobat, maka Alloh akan 
memotongkan untuknya pakaian dan 
kutang dari uap api neraka.
Akhirnya kita mohon kepada Alloh 
agar kita dijadikan hamba-hamba yang 
ikhlas dan ridho atas keputusan 
Alloh dan kita mohon agar di 
akhir hayat kita akhir yang 
husnul hotimah.***

SD Dilengkapi Lab dan 
Taman Literasi

Kesejahteraan Masjid, 
Kemakmuran Masyarakat
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fasilitas AC dan pintu penumpang otom-
atis (Automatic Door) serta desain 
bergaya retro akan mulai beroperasi 
tahun depan.
     Pemerintah Kota Tangerang bersama 
PT. Suzuki Indomobil Sales telah melaku-
kan ujicoba dan kini sedang disiapkan 
sarana kelengkapan lainnya. 
  "Mudah-mudahan dengan do'a dan 
dukungan masyarakat, transportasi di 
Kota Tangerang yang aman, nyaman, 
dan tepat waktu bisa dinikmati oleh 
seluruh masyarakat," ujarnya.
     Pemerintah Kota Tangerang saat ini 
sedang melakukan sosialisasi dan pen-
dataan jumlah angkot yang beroperasi. 
Pasalnya angkutan kota ini nantinya 
akan terintegrasi dengan BRT sehingga 
tak ada lagi isitilah "angkot ngetem" 
sebab sudah ditentukan trayek dan 
headway.      
  Arief berharap dengan program angku-
tan kota yang baru ini, masalah kese-
jahteraan dari supir dan pemilik angku-
tan kota menjadi lebih baik lagi.  (Ahc-
mad)

 Rencana pembangunan water 
way di Kota Tangerang saat ini terus 
dimatangkan. Sudah masuk Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) 2018-2023, menjadi 
salah satu upaya Pemkot Tangerang 
mengatasi kemacetan dengan menye-
diakan transportasi air.
 Wali Kota Tangerang Arief R 
Wismansyah mengatakan, water way 
menjadi solusi mengatasi kemacetan 
dari Serpong menuju Kota Tangerang. 
Selain itu, menjadi moda transportasi 
wisatawan. 
 Arief menambahkan, nantinya 
dermaga akan dibangun di belakang 
Lippo dan Masjid Agung Cikokol. 
Sehingga, akan terwujud transportasi 
massal terintegrasi bagi warga yang 
ingin ke Jakarta.
 "Pemprov Banten sudah 
menyetujui rencana ini dan siap mem-
bantu. Termasuk meninggikan jembatan 
sehingga dapat dilalui perahu," ujarnya. 
(Achmad)
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