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GRATIS

gan yang gigih dan tabah dari men-
egakan keadilan dan kebenaran. Pada 
10 muharram juga telah berlaku :
      a. Nabi Adam bertaubat kepada 
Allah 
      b. Nabi Idris diangkat ke langit 
oleh Allah
      c. Nabi Nuh diselamatkan oleh 
Allah keluar dari perahunya sesudah 
bumi ditenggelamkan selama 6 bulan. 
      d. Nabi Ibrahim diselamatkan 
Allah dari pembakaran raja Namrudz
      e. Allah menurunkan kitab Taurat 
kepada Nabi Musa 
      f. Nabi Yusuf dibebaskan dari 
penjara
     g. Penglihatan Nabi Yaqub yang 
kabur dipulihkan oleh Allah 
     h. Nabi Ayub dipulihkan oleh 
Allah dari penyakit kulit yang diderit-
anya
      i. 
N a b i 
y u n u s 
selamat 
k e l u a r 
d a r i 

 Muharram merupakan bulan 
pertama dalam penanggalan hijriyah. 
Secara etimologi Muhrram berasal 
dari kata haram yang artinya “diha-
ramkan” atau “dipantang”  yaitu 
dilarang melakukan  peperangan dan 
pertumpahan darah.  
 Muharram merupakan salah 
satu dari empat bulan yang 
dimuliakan oleh Allah SWT, yang 
dijelaskan didalam Al-Quran surah At- 
Taubah ayat:36 yang artinya: “sesung-
guhnya bilangan bulan pada sisi Allah 
ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah 
diwaktu Dia menciptakan langit dan 
bumi, diantaranya empat bulan 
haram”. 
 Selain sebagai salah satu bulan 
yang dimuliakan, pada bulan 
Muharram juga banyak terjadi peristi-
wa penting diantaranya :
   1. Satu Muharram khalifah Umar 
Al-Khattab mulai membuat peneta-
pan kiraan bulan dalam tahun hijriyah 
   2. 10 Muharram juga dinamakan 
juga hari “Asyura” pada hari itu banyak 
terjadi pristiwa penting yang mencer-
minkan kegemilangan bagi perjuan-

perut ikan paus
      j. Laut merah terbelah untuk menye-
lamatkan Nabi Musa dari kejaran Fira’un
      k. Kesalahan nabi Daud diampuni oleh 
Allah 
      l. Nabi Sulaiman dikaruniai Allah kera-
jaan yang besar
      m. Hari pertama Allah menciptakan 
alam
      n. Hari pertama Allah menurunkan 
hujan
      o. Allah menjadikan luh mahfudz
      p. Allah mengangkat nabi Isa ke langit
 Indonesia merupakan Negara 
dengan mayoritas penduduknya memeluk 
agama islam, saat ini masih terpuruk di 
segala aspek, baik aspek social ekonomi, 
dan moral. Umat islam tidak akan bangkit 
dan maju, jika tidak melakukan hijrah. 
Setidaknya umat islam Indonesia harus 
melakukan lima hal yaitu :
   1) Berhijrah dari kurangnya iman dan 
taqwa kepada Allah kepada kekuatan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah 
sebagai modal utama perjuangan mening-
katkan dan memperbaiki posisi di segala 

bidang.
   2) Berhijrah dari 
k e t e r b e l a k a n g a n 
tingkat pendidikan 
kepada generasi 
cerdas berilmu peng-
etahuan, karena 
islam tidak akan 
pernah bangkit dan 
maju jika tidak di 
tunjang dengan 

pengutamaan pendi-

Pemerintah Kota Tangerang terus melakukan 
percepatan pembangunan jembatan Teuku Umar 
dan Dadang Suprapto serta peninggian jalan GJA -  
Teuku Umar. Saat ini, pengerjaan suda mencapai 60 
persen dan ditargetkan akhir tahun ini selesai.   
   Kepala Bidang Bina Marga Kota Tangerang 
Gunawan Budi mengungkapkan jika proses 
pengerjaan untuk peninggian badan jalan GJA - 
Teuku Umar sepanjang 200 meter membutuhkan 
waktu selama dua pekan. Kemudian, untuk proses 
pengeringan dibutuhkan waktu dua pekan namun 
bisa lebih cepat sehingga estimasi waktunya satu 
bulan.
    Disisi lainnya, proses pembangunan jembatan 
Teuku Umar pun terus dipercepat dan ditargetkan 
selesai akhir tahun ini. Jembatan Teuku Umar yang 
memiliki panjang 100 meter dan lebar 10 meter 
akan menjadi solusi kemacetan karena selama ini 
satu jembatan dipakai untuk dua arah.
    Kepala Dinas PU Nana Trisyana menambahkan, 
saat ini proses pembangunan jembatan meny-
isakan proses �ooring dan �nishing. Dalam waktu 
dekat, ditargetkan akan selesai dan bisa digunakan. 
(dit)

D i n a s 
Perhubun-
gan Kota 
Tangerang 
m e n u t u p 
Jalan GJA - 
Teuku Umar 
s e l a m a 
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waktu satu 
bulan mulai 
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2017 pukul 00.00 WIB terkait peninggian badan 
jalan sepanjang 200 meter serta proses akhir 
pembangunan jembatan teuku umar.
     Terkait penutupan ini, Kepala Dinas 
Perhubungan Saiful Rohman mengatakan jika 
Dishub pun telah berkomunikasi dengan 
Kepolisian, Organda, Appindo dan Operator 
Bus. Termasuk menghimbau kepada operator 
bus dan truk agar beroperasi malam hari.
    Rekayasa lalu lintas pun telah 
disiapkan untuk menghindari dampak diantara-
nya efek konstruksi bagi keselamatan penggu-
na jalan dan kemacetan. Beberapa jalur alterna-
tif agar masyarakat tetap bisa menuju lokasi 
yang dituju walaupun harus berputar dari jalur 
biasanya.  "Kita sampaikan kepada pengguna 
jalan agar mencari jalan alternatif dan melaku-
kan perjalanan lebih awal dari biasanya agar 
memiliki waktu karena harus berputar," ujarnya. 
(dit)
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dikan dan ilmu pengetahuan.
   3) Berhijrah dari keterbatasan tingkat 
kesejahteraan kepada kecukupan harta 
benda sebagai modal hidup yang layak 
untuk berjuang memajukan bangsa dan 
Negara.umat islam akan terpuruk jika 
tidak mengambil peran dalam pemban-
gunan ekonomi.
   4) Berhijrah dari perpecahan menuju 
persatuan, sudah saatnya umat islam 
sadar bahwa perpecahan hanya akan 
menghambat kebangkitan dan kemajuan 
islam.
   5) Berhijrah dari malas menjadi rajin 
dan bekerja keras, tidak akan tercapai 
suatu tujuan jika tidak dibarengi dengan 
niat yang tulus, semangat yang tinggi, 
tekad yang kuat dan kerja keras.
 Oleh karena itu, Tahun baru Islam 1 
Muharram 1439 H kita jadikan sebagai 
momentum kebangkitan Islam yang 
diawali dengan muhasabah, merenungi 
segala kekurangan yang ada pada diri kita 
agar dapat kita perbaiki di masa depan. 
memupuk rasa persatuan dan persauda-
raan umat islam yang sudah mulai terkikis 
sehingga harmonisasi akan terbangun 
kembali ditengah umat yang akan men-
gantarkan umat islam ke jalan kebangki-
tan dan kejayaan yang dicita-citakan. 
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Baznas Kota 
Tangerang melaku-
kan penggalangan 
dana untuk Rohing-
ya selama kegiatan 
Festival Al-Azhom 
ke VI. Bagi 
masyarakat yang 
ingin berpartisipasi, 
maka bisa datang 
ke Gerai Amal 
Baznas di Masjid 
Raya Al-Azhom 
atau lokasi acara 
Festival Al-Azhom. 

Donasi dapat diberikan dalam berupa barang 
maupun produk.
    Ketua Baznas Kota Tangerang Drs HM 
Aslie Elhusyairy mengungkapkan, seluruh hasil 
penjualan akan disumbangkan kepada muslim 
Rohingya melalui Baznas Pusat yang nantinya 
menyalurkan langsung ke posko pengungsian 
di Myanmar, Bangladesh maupun pengungsi 
Rohingya di Indonesia.
   Sekertaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, persoalan yang menimpa 
etnis Rohingya di Myanmar merupakan persoa-
lan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian 
dunia, terlepas dari sekat agama dan negara.
    Sekda juga berharap agar aksi solidari-
tas yang dilakukan masyarakat Kota Tangerang 
menjadi aksi nyata untuk bersama-sama 
bergerak membantu yang menjadi korban 
penindasan.
    Aksi Solidaritas untuk Rohingya diada-
kan oleh Aliansi Masyarakat Banten untuk 
Rohingya. Aksi solidaritas yang bertajuk Konser 
Kemanusiaan dan Cinta dimeriahkan oleh 
penampilan artis ibu kota seperti Melly 
Goeslaw, Hedi Yunus dan Izzatul Islam.
     Aksi yang sama juga dilakukan oleh 
Pegawai Pemkot Tangerang yang menggelar 
doa untuk keselamatan Muslim Rohingya lalu 
masyarakat yang tergabung dalam Benda Care 
yang menggelar istighosah dan penggalangan 
dana untuk Muslim Rohingya. (dit)

 M e n y a m b u t 
Tahun Baru 

Islam 1439 
H i j r i a h ,  
Pemerintah 
K o t a 
Tangerang 
m e l a l u i 
D i n a s 
K e p e m u -

daan dan 
O l a h - raga yang 
bekerjasama d e n g a n 
BKPRMI, MUI dan DKM Masjid Raya 
Al-Azhom menggelar Festival Al-Azhom ke VI 
Tahun 2017 dengan tema Hijriah Penuh Warna 
yang dilaksanakan mulai tanggal 20 September 
2017 hingga 1 Oktober 2017 di Masjid Raya 
Al-Azhom.
    Berbagai kegiatan acara telah disiapkan 
mulai dari  lomba Marawis, Hadroh, Marching 
Band, penampilan band musik islami, bedah buku 
oleh penulis Achi TM hingga gerakan bersih - 
bersih masjid oleh 7000 personil Brigade Masjid.
   Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dedi 
Suhada mengatakan Festival Al-Azhom yang rutin 
dilaksanakan setiap tahun merupakan salah satu 
destinasi wisata rohani dan momentum untuk 
memperkuat silaturahmi antar warga.
     Hijriah yang merupakan perpindahan 
menuju lokasi yang baik, diharapkan dapat juga 
membawa kemajuan bagi Kota Tangerang dan 
masyarakatnya. Maka itu, Festival Al-Azhom diawa-
li dengan kegiatan Doa Akhir dan Awal Tahun lalu 
dilanjutkan dengan ceramah agama.
     Pada akhir acara rangkaian Festival 
Al-Azhom VI akan dilaksanakan kegiatan Jalan 
Sehat Sarungan Bersama Santri yang diperkirakan 
akan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai 
wilayah dan daerah. Maka itu, warga diharapkan 
bisa ikut serta dalam kemeriahan Festival 
Al-Azhom dengan datang dan mengikuti acara 
yang disiapkan. (dit)
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