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GRATIS

mendapatkan cobaan besar dan 
siksaan yang begitu pedih. Disamping 
itu hak kemerdekaan juga dirampas, 
mereka diusir dan harta benda milik 
mereka disita. Kedua, tradisi 
mayarakat Arab Jahiliyah Makkah 
sangat bertentangan dengan Risalah 
ajaran agama Islam. Ketiga, adanaya 
bai’at dari umat Islam di Madinah 
Tahun 621 Masehi, datanglah 13 orang 
yakni penduduk Madinah yang mene-
mui Nabi dibukit Aqoba. Mereka 
berikrar untuk  memeluk agama Islam. 
Peristiwa ini disebut dengan Bai’at 
Aqobah I. Di tahun 622 Masehi, datang 
lagi  sebanyak 73 orang dari Madinah 
Ke Makkah  yang terdiri dari Suku Aus 
dan Suku Kahzraj yang pada awalnya 
mereka datang untuk ibadah Haji, 
akan tetapi kemudian menjumpai 
Rasulullah dan mengajak beliau untuk 
h i j r a h 
k e 
M a d i -
n a h . 
Mereka 
berjanji 

 Tahun baru Hijriyah adalah 
salah satu hari yang memiliki sejarah 
besar dalam kebangkitan peradaban 
Umat Islam. Peringatan yang hadir 
setiap tahun untuk mengenang peris-
tiwa hijrahnya Rasulullah SAW, dan 
para pengikutnya  dari Makkah 
menuju Yatsrib (Madinah). Perayaan 
Tahun Baru Hijriyah jatuh pada tang-
gal 1 Muharram.
 Sebagai seorang muslim hen-
daknya kita perlu menengok sejarah 
masa lampau yang melatarbelakangi 
peristiwa hijrahnya Rasul dan para 
pengikutnya berhijrah dari makkah 
menuju Madinah. Pertama, alasan 
kondisi keamanan yang tidak men-
dukung dalam penyebaran dakwah 
Islamiyah di Makkah. Rasullah 
mendapatkan banyak penolakan dan 
perlawan serta kecaman luar biasa 
dari kelompok Ka�r Quraisy dengan 
hadirnya Islam sebagai agama baru di 
lingkungan masyarakat Makkah. 
Siksaan kaum Quraisy kepada Umat 
Islam semakin berat,selama 13 tahun 
Rasulullah hidup di kota Makkah 
beliau dan para pengikutnya  

untuk membela dan mempertahankan 
Rasulullah dan pengikutnya serta melind-
ungi anak dan istrinya seperti keluarga 
sendiri. Peristiwa ini dinamakan Bai’at 
Aqobah II. Keempat, pembaikotan dari 
Kaum Ka�r Quraisy kepada Rasulullah dan 
pada pengikutnya  (Bani Hasyim dan Bani 
Muthallib).
 Rasulullah SAW sendiri, dengan 
perkenanan  Allah SWT dalam Firman-Nya, 
menetapkan bahwa bulan Muharram 
adalah salah satu dari empat bulan yang 
dimuliakan (Rajab,Dzulq0’dah,Dzulhijjah 
dan Muharram) dan di dalamnya dilarang 
melakukan peperangan dan tindak 
kekerasan lainnya. Murarrah yang berarti 
diharamkan atau yang sangat dihormati, 
memang merupakan bulan perdamainan. 
Hal ini menunjukan bahwa umat Islam di 
manapun harus selalu bersikap damai tidak 
boleh berperang kecuali jika diperangi 
terlebih dahulu. Seyogyanya Umat Islam 
menghormati dan memaknai Muharram 
dengan spirit penuh dengan kedamaian 
dan kerukunan, sebab Nabi Muhammad 
SAW pada khutbah haji wada’ yang juga di 

bulan haram 
mewanti-wanti umat-
nya agar tidak saling 
bermusuhan,bertin-
dak kekerasan, atau 
berperang satu sama 
lain.
Essensi dari spirit 
Muharram adalah 
pengendalian diri 
demi terciptanya 

kedamaian dan keten-

 Pemerintah Kota Tangerang mulai melaku-
kan penanganan banjir di wilayah Timur secara 
bertahap. Adapun penyebab dari hasil pemantau-
an di lapangan yakni karena saluran air yang dang-
kal dan kondisi kali yang perlu dilaksanakan 
pengerukan.
    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, solusi untuk mengatasinya adalah 
dengan membuat sumur resapan di beberapa titik 
serta pelabaran saluran air. Sehingga, ketika 
adanya peningkatan debit air maka akan bisa 
ditampung.   
    Upaya lainnya yakni dengan membangun 
tandon air di perumahan tanpa menghilangkan 
fungsi taman. Tujuannya, ketika hujan turun maka 
tak ada lagi genangan karena bisa menjadi 
resapan.
    Walikota juga mengungkapkan, pengeru-
kan lumpur Kali Irigasi Lembang yang berada di 
belakang pasar Lembang masih terus berjalan. 
Kondisi kali yang dangkal, disebabkan karena 
buangan limbah rumah tangga dan pasar.
    Maka itu, kedepannya diperlukan partisi-
pasi warga agar tak membuang sampah ke kali. 
Apalagi kali tersebut berada di perbatasan antara 
DKI Jakarta dan Tangerang Selatan. "Perlu partisi-
pasi masyarakat dengan membangun sumur-su-
mur resapan dan itu yang sedang kita persiapan 
dengan LH membuat kampung Iklim Bebas Banjir," 
ujarnya. (dit)

 Pemerintah Kota Tangerang melibat-
kan masyarakat dalam pembangunan infras-
truktur di pemukiman, salah satunya saluran air. 
Peran warga sangat besar dalam pembangunan 
dan bentuk kerjasama dan sinergi dalam mem-
bangun kota.
    Pada tahun 2016, melalui Program 
Tangerang Berbenah yang telah berhasil mem-
bangun 79,436 meter saluran air, 109,625 jalan 
lingkungan dan membedah 1.405 unit rumah 
pada tahun 2016. 
    Di tahun 2017 ini, Pemkot Tangerang 
menargetkan kembali untuk membedah 2.314 
unit rumah dan drainase atau saluran air. Pelak-
sanaannya pun melibatkan peran 104 Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM).
    Tujuannya adalah agar masyarakat 
dapat serta membangun kotanya, terutama 
mengatasi banjir dan genangan di beberapa 
wilayah Kota Tangerang. Sehingga, warga 
merasa memiliki dan memelihara hasil pemba-
ngunan yang telah dilaksanakannya.
    Sebab, kelompok swadaya tersebut 
terlibat dari proses perencanaan, pelaksanaan 
dan pengawasan dalam pembangunan. "Apara-
tur pemerintah ditingkat Kelurahan dan 
Kecamatan akan membantu mendampingi dan 
mengawasi agar pekerjaan tersebut sesuai 
spesi�kasi teknis yang telah ditentukan," ujar 
Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri. (dit)
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traman hidup baik pisik,sosial,maupun 
spritual. Karena itu, di dalam bulan 
Muharram Nabi Muhammad SAW men-
ganjurkan  ummatnya untuk berpuasa 
sunnah ‘Asysyuro, Dari Abu Hurairah RA, 
Nabi Muhammad SAW bersabda, “ puasa 
Yang paling utama setelah Ramadhan 
adalah puasa di bulan Muharram . dan 
Sholat yang paling utama adalah sholat 
malam”. Melaui puasa suanah inilah umat 
Islam dilatih dan dibiasakan untuk dapat 
menahan diri agar tidak mudah dijajah 
oleh hawa nafsu, termasuk nafsu dendam 
dan amarah sehingga kedamaiandan 
ketentraman dapat diwujudkan di Indo-
nesia terkhusus di kota Tanggerang yang 
kita cintai yang bermottokan Akhlaqul 
Karimah.
 Muharram agaknya juga menjadi 
momentum untuk islah bagi semua pihak 
agar perdamaian dan ketentraman terwu-
jud. Muharram juga harus dimaknai 
sebagai bualan anti maksiat, yakni  
dengan menjauhi larangan-laranagn 
Allah SWT , seperti �tnah, narkoba, 
pornoaksi, pornogra�, judi, korupsi, teror 
dan lain sebaginya. Denhan peringatan 
tahu baru Hijriyah kali ini kita jadikan 
babak baru kehidupan dengan niat yang 
harus lebih baik dari tahun tahun kemarin, 
selamat Tahun Baru Hiriyah 1439 H.
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 Pemberantasan Narkoba menjadi 
program utama Pemerintah Kota Tangerang 
dalam membentengi masyarakat dari pengaruh 
negatif yang menghancurkan masa depan. Maka 
itu, telah dicanangkan program Tangerang 
Bersih Narkoba (Bersinar) melalui pembentukan 
BNN Kota Tangerang.
    Wakil Walikota Tangerang Sachrudin 
mengungkapkan, Pemkot Tangerang sangat 
fokus dalam menanggulangi dan mengatasi 
berbagai dampak yang dapat ditimbulkan dari 
bahaya narkoba bagi masyarakat kota 
Tangerang.  
    Untuk membentengi bahaya narkoba 
dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah 
Kota Tangerang melalui Kantor Kesatuan Bangsa 
dan Politik (Kesbangpol) dan bekerjasama 
dengan BNN akan melaksanakan tes urine bagi 
pegawai secara berkala.
    Kemudian dilaksanakan Penyuluhan 
dan Penindakan Terhadap Pengguna Narkoba 
yang diikuti oleh pegawai di tingkat Kelurahan 
dan Kecamatan dalam melawan bahaya dari 
peredaran narkoba.
    Tujuannya agar aparat memiliki penge-
tahuan yang baik terkait dengan bahaya yang 
dapat ditimbulkan dari penggunaan narkoba 
untuk dapat menyampaikan informasi tentang 
narkoba kepada masyarakat.
    "Pemkot juga sudah ada program 
tangerang Bersinar yang tujuannya untuk mem-
erangi narkoba di kota Tangerang," katanya. (dit)

Keberhasi-
lan Pemer-
intah Kota 
Tangerang 
d a l a m 
p e n g e l o -
laan keuan-
gan daerah, 
mendapat-
kan apresia-

si dan penghargaan dari Universitas Gajah Mada 
(UGM). Bahkan, dari hasil penelitian yang dilaku-
kan Program Studi (Prodi) Magister Ekonomi FEB 
UGM, Kota Tangerang masuk dalam ketegori 
keuangan daerah terbaik.
     Penghargaan diterima langsung oleh 
Sekertaris Daerah Kota Tangerang, Dadi Budaeri 
di Graha Sabha Purnama UGM Jogjakarta berte-
patan dengan pelaksanaan seminar Nasional 
dan Peluncuran Index Keuangan Daerah yang 
diselenggarakan oleh Magister Akuntansi Fakul-
tas Ekonomika dan Bisnis UGM, Kamis (07/09).
    Sekda Dadi mengatakan, Pemkot 
Tangerang berupaya untuk menyajikan laporan 
keuangan secara transparan sebagai bentuk 
tanggung jawab kepada masyarakat. Begitu juga 
dengan alokasi anggaran yang sebagian besar 
untuk kebutuhan dasar publik. Seperti pendi-
dikan mencapai Rp1 Triliun dan Kesehatan 
Rp378 Miliar. 
    "Pajak yang dibayarkan masyarakat 
dikembalikan lagi dalam bentuk pembangunan 
yang kini banyak dirasakan seperti saluran air, 
jalan lingkungan, penerangan jalan umum 
hingga layanan kesehatan gratis," ujarnya. (dit)
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