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TAHUN BARU SEMANGAT BARU

ya. Berbagai macam acara direncanakan 
begitu luar biasa, tapi kalau menyambut 
tahun baru Islam suasananya sangat 
berbeda, bahkan ada orang yang berag-
ama Islam tidak ada tahun baru.
 Padahal kalau kita hayati sejarah 
hijrahnya Nabi Muhammad SAW beser-
ta pengikutnya dari Kota Mekah ke 
Madinah dapat meningkatkan 
ketaqwaan kita kepada Alloh SWT.
 Dalam hubungan ini saya tidak 
akan mendalami masalah hijrah, tapi 
lebih baik bagaimana persiapan kita 
menghadapi kehidupan yang akan 
datang sebagaiana �rman Alloh dalam 
Al-Qurán yang artinya ; “Hai 
orang-orang yang beriman, 
bertaqwalah kepada 
Allah dan hendak-
lah setiap diri mem-
perhatikan apa 
yang telah diper-
buatnya untuk hari 
esok (akhirat); dan 
b e r t a q w a l a h 

 Tidak terasa sekarang kita 
menginjak ke tahun baru 1441 Hijri-
yah. Tidak terasa pula usia kita berku-
rang satu tahun lamanya. Dengan 
berkurangya usia kita satu tahun 
berarti kita makin mendekati azal, 
sebagaimana �rman Alloh SWT dalam 
Al-Qurán yang artinya; ‘’Tiap-tiap 
umat mempunyai batas waktu; maka 
apabila telah datang waktunya 
mereka tidak dapat mengundurkann-
ya barang sesaatpun dan tidak dapat 
(pula) memajukannya’’. (QS Al-A’raf 
;34)
 Cuma kita masing-masing indi-
vidu tidak tahu batas usia ajal kita, 
sebab yang tahu adalah Alloh SWT.
 Suasana datangnya tahun baru 
Islam/Hijriyah berbeda manakala 
menyambut tahun baru masehi, kalau 
menyambut tahun baru masehi 
orang-orang begitu antusiasnya 
mempersiapkan diri. Ada yang mem-
beli terompet, membeli kembang api, 
ke tempat hiburan dan lain sebagain-

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS 
Al-Hasyr: 18). Hal ini agar kita orang yang 
beriman selamat baik dunia maupun akhi-
rat.
 Hal yang perlu dilakukan pertama 
kita melakukan koreksi terhadap sholat lima 
waktu yang selama ini kita lakukan, apakah 
sesuai dengan tuntunan Alloh atau tidak. 
Sebab kita sudah meyakini bahwa yang 
pertama kali dihisab oleh Alloh pada hari 
kiamat adalah melaksanakan sholat.
 Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah saw. bersab-
da, “Sesungguhnya amal yang seorang 
hamba yang pertama kali dihisab di hari 
Kiamat adalah shalatnya. Jika shalatnya 
bagus, maka ia menang dan sukses. Dan 
jika shalatnya rusak, maka ia menyesal dan 
rugi. Maka jika ada yang kurang dari shalat 
fardunya, Tuhan Azza Wa jalla ber�rman, 
“Lihatlah kalian, apakah hambaKu mempu-
nyai (amal) shalat sunnah, maka itulah yang 
dapat menyempurnakan kekurangan fard-
hunya, kemudian semua amalnya (juga) 
seperti itu.” (HR. At-Timidzi).
 Kemudian kita lakukan penilaian 
terhadap usia kita sendiri selama ini banyak 
digunakan ibadah atau tidak. Kalau dira-
sakan masih minim sekali usia yang digu-
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Tangerang, menyediakan ruang kelas 
khusus bagi pelajar tingkat SD, SMP dan 
SMA yang putus sekolah dan ingin 
melanjutkan pendidikan hingga selesai.
   Rektor UNIS Tangerang, Prof. Mustofa 
Kamil mengatakan, orang tua yang ingin 
anaknya kembali menempuh pendi-
dikan dan terkendala biaya, bisa datang 
ke Dinas Pendidikan untuk mendaftar. 
Nantinya, para dosen UNIS Tangerang 
siap membantu dalam pembelajaran 
hingga tuntas.
   "Target kita, yang belum lulus SD, SMP 
atau SMA maka akan kita bantu. Ini 
bagian dari upaya kerjasama Tangerang 
Cerdas Center. Oleh karena itu, UNIS 
Tangerang menyediakan kelas khusus 
sebanyak dua kelas," ujarnya.
   Sekretaris Dinas Pendidikan, Jamallu-
din menuturkan, perguruan tinggi 
memang diajak terlibat dalam mengata-
si masalah anak putus sekolah. Program 
yang disiapkan beragam mulai dari pen-
dampingan hingga membantu dalam 
pengajaran. (Achmad)
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(AHI) tahun 2019. Kegiatan yang diikuti 
oleh humas se-nusantara berlangsung 
selama tiga hari dari tanggal 28 - 30 
Agustus. 
   Terpilihnya Kota Tangerang sebagai 
tuan rumah disebabkan, cita - cita kehu-
masan sudah diterapkan di kota dengan 
konsep Tangerang LIVE. Mulai keterli-
batan yang aktif dalam kegiatan kehu-
masan dan prestasi yang mendukung, 
letak yang strategis serta konsep 
program yang diusung Walikota 
Tangerang Arief R Wismansyah.
   CEO PR indonesia, Asmono Wikan men-
gatakan, humas memiliki fungsi penting 
dalam manajemen sebuah lembaga. 
Maka itu, dengan pertemuan yang 
dilakukan akan ditemukan gagasan 
sesuai dengan perkembangan informasi 
saat ini.
   Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wisman-
syah mengatakan, keberhasilan konsep 
Tangerang LIVE (Liveable, Investable, 
Visitable, E-city)  dikenal masyarakat. 
Oleh karena itu dengan adanya strategi 
humas dapat melibatkan media dan 
sinergi semua pihak. (Achmad)
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nakan untuk ibadah, maka kedepan 
harus kita tingkatkan pemanfaatan 
waktu atau usia kita untuk ibadah 
kepada  Alloh.
 Hal ini harus dilakukan agar kede-
pan ada peningkatan akan ibadah 
kepada Alloh, mumpung masih diberi 
kesempatan atau diberi nikmat panjang 
umur kita manfaatkan sebaik-baiknya 
agar perbekalan dalam rangka men-
garungi kehidupan di alam lain cukup. 
Sebagaimana sabda Rasululloh SAW 
yang artinya; Perbanyaklah perbekalan, 
sebab jalan yang engkau tempuh 
tampak jauh dan panjang, sebab alam 
yang kita arungi ada beberapa alam lagi.
Mudah-mudahan Alloh SWT senantiasa 
memberikan kekuatan kepada kita, 
hingga kita dan keluarga kita dapat 
melaksanakan seluruh perintah Alloh 
dan menjauhi larangan Alloh.***  

Konsep Tangerang LIVE Wujudkan 
Cita-Cita Kehumasan

UNIS dan DISDIK Kota Tangerang Tuntas-
kan Pendidikan Anak Putus Sekolah
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tunai. Sistem ini sebagai salah satu 
inovasi untuk membedakan acara tahun 
sebelumnya. Sistem belanja di kawasan 
kuliner yang disiapkan pun dibuat lebih 
mudah yakni dengan menggunakan 
sistem non tunai. Nantinya pengunjung 
bisa mendapatkan kartu belanja setelah 
mengisi saldo di loket yang disediakan.
    Ketua Festival Al Azhom Kota 
Tangerang, Romi Abidin mengatakan, 
program yang bekerjasama dengan 
salah satu perbankan ini bertujuan 
untuk memudahkan masyarakat dengan 
tanpa perlu membawa uang dalam 
jumlah besar.
   Pasalnya pengunjung Festival Al 
Azhom dari tahun ke tahun terus men-
galami peningkatan. Sehingga perlu 
adanya inovasi kekinian dalam memu-
dahkan khususnya berbelanja.
    "Kita coba tahun ini secara bertahap 
dengan sistem non tunai. Meski masih 
ada yang beberapa menggunakan 
sistem lama tapi kedepannya akan disa-
makan," ujarnya.(Achmad)
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ikut serta 
d a l a m 
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A z h o m 
y a n g 
memasuki 

tahun ke 8  dengan mengambil tema 
Hijrah is Beautiful tahun ini untuk 
mengikuti lomba qori internasional 
diantaranya Singapura, Malaysia, Filipi-
na, dan Kamboja. Diketahui dari mas-
ing-masing perwakilan negara mengi-
rimkan peserta terbaiknya dalam mengi-
kuti lomba qori internasional. 
 Ketua Festival Al Azhom Kota 
Tangerang, Romi Abidin mengatakan, 
ikut sertanya peserta dari luar negeri 
adalah sebuah kemajuan karena Festival 
yang digelar dalam rangka Tahun Baru 
Islam ini telah menjadi daya tarik wisa-
tawan sebagai wisata religi.
 "Maka itu, kita mengajak mas-
yarakat untuk bisa hadir dan men-
yaksikan langsung sebagai momen 
untuk menambah ilmu pengetahuan 
dan juga pendidikan," ujarnya.
 Sementara itu , 20 Provinsi ikut 
serta dalam lomba MTQ.  Adapun 
provinsi yang mengirim peserta adalah 
Kalimantan Barat, Jawa Barat, Kaliman-
tan Selatan, Sultra, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, 
Kepulauan Riau, Papua Barat, DKI Jakar-
ta, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Jambi, 
Sumatera Selatan, Banten, Bengkulu dan 
Jawa Timur. (Achmad)
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Acara Festival Al Azhom
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Sistem Non Tunai


