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bulan jumada (al-Akhir) dengan bulan 
sya’ban” (HR. Ahmad)
 Disamping memuliakan 
dengan tidak berperang, kaum mus-
limin juga juga memuliakannya 
dengan menyelenggarakan berbagai 
kegiatan relegius, seperti : pengajian 
akbar, majlis Ta’lim dan lain-lain dalam 
Rangka menyambut tahun baru  Hijri-
yah.
 Lebih dari itu, Rasulullah Saw 
sendiri menganjurkan agar 
memuliakan bulan Muharram dengan 
melaksanakan puasa sunah Tasu’a  
tanggal 9 dan Asura tanggal 10 bulan 
muharram).
 Menurut ahli �qh, puasa tasu’a 
termasuk sunat hammiyah (sunah 
yang direncanakan Rasullah saw. 
Tetapi beliau belum pernah melak-
sanakan). Dimana beliau pernah bers-
abda :
“sungguh 
sekiranya 
t a h u n 
d e p a n 
a k u 

 Selain sebagi bulan pertama 
dari dua belas  bulan kalender Islam, 
Muharram juga merupakan bulan 
utama dan termasuk satu dari empat 
bulan yang dimuliakan Allah, Sebagai 
mana ditegaskan Dalam Firmannya: 
Sesungguhnya bilangan bulan pada 
sisi Allah adalah dua belas bulan, 
dalam ketetapan Allah di waktu Dia 
menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram Itulah 
(ketetapan) agama yang lurus, Maka 
janganlah kamu Menganiaya diri[641] 
kamu dalam bulan yang empat itu. 
(Q.S. Al- Taubah :36)
 Adapun keempat bulan yang 
dimuliakan (haram unuk berperang), 
yaitu : “1. Muharram 2. Rajab 3. Dzul 
Qaidah 4. Dzul Hijjah”. Sebagai mana 
ditegaskan oleh rasullah Saw dalam 
sabdanya. Yang Artinya: “bilangan 
satu tahun (dalam islam) ialah belas 
bualan, diantaranya empat balan 
adalah bulan yang dimuliakan, yaitu 
tiga bualan berturut-turut : Dzul 
Qodah, Dzul Hijjah dan Muharram, 
sedangkan satu bulan menyendiri, 
yakni bualan Rajab yang terletak di 

masih hudup, niscaya aku akan berpuasa 
pada tanggal sembilan (Muharram).”
 Dua bulan setelah Rasullah saw. Ber-
sabda demikian, ternyata beliau wafat. 
Praktis belum sempat melaksanakan puasa 
tasu’a  yang direncanakan. Namun demiki-
an, ia tetap merupakan perbuatan sunah 
yang apabila kita kerjakan akan mendapat 
pahala. Adapun tentang puasa Asyura 
maka pahala yang dijanjikan sungguh luar 
biasa. Puasa sunah sehari saja, dapat meng-
hapuskan dosa selama setahun yang berla-
lu. Rasulullah bersabda :
 “Puasa asyura menghapus dosa-do-
sa setahun yang berlalu.” (HR. Muslim). 
Ditegaskan pula bahwa puasa pada bulan 
Muharram merupakan Ibadah yang paling 
utama setelah puasa Ramadhan. 
Sebagaimana  Rasullah saw. Menegaskan  
dalam sabdanya :
 “Puasa yang paling utama setelah 
puasa Ramadhan ialah puasa sunat bulan 
Muharram, karena bulan ini dimulikan 
Allah.” (HR. Muslim)
 Banyak sekali amalan-amalan yang 
dapat kita kerjakan dalam rangka 

memuliakan bulan 
Muharram, Khususn-
ya pada hari asyura. 
Dalam kitab 
Bughyatu al-murtasy-
idin disebutkan, ada 
empat belas bentuk 
amal sebagai berikut:
1. Bercelak, Menurut 
sebagian ulama, 
bercelak akan 

berkhasiat menghi-

 Pemer-
intah Kota 
T a n g e r a n g 
menargetkan 
pembangunan 
saluran air atau 
drainase di 
p e m u k i m a n 
warga selesai 
bulan Desem-
ber 2017. 

Tujuan pembangunan saluran air ini untuk menga-
tasi genangan yang kerap terjadi dan mempelancar 
aliran air. Sehingga, ketika debit air meningkat 
maka tak akan banjir.
    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, perbaikan drainase di 
pemukiman warga menggunakan U-ditch yang 
merupakan saluran beton pracetak yang berben-
tuk U dan ukuran kecil.
     Sekda pun menyampaikan permohonan 
maaf atas adanya gangguan dari pelaksanaan 
pembangunan ini namun bertujuan untuk jangka 
panjang diantaranya kelancaran saluran air. Sebab, 
pembangunan di pemukiman warga sangat 
banyak mulai dari jalan, drainase, lampu hingga 
penghijauan.
     Pemkot pun mengajak warga untuk ikut 
serta dalam mengawasi pembangunan agar tepat 
sasaran. Termasuk juga kerapihan setelah proses 
pembangunan dilaksanakan. (dit)

 Beberapa titik banjir dan genangan di 
Kota Tangerang secara perlahan mulai teatasi. 
Hal ini setelah dilakukannya proses penurapan 
yang dilakukan Pemerintah sejak tahun 2014 
hingga saat ini. Misalnya di Kelurahan Benda 
Tegal Alur yang banjir karena meluapnya air 
dari kali ke pemukiman tetapi sudah diatasi 
dengan pembangunan turap.
    Kepala Dinas PUPR Nana Trisyana 
mengatakan, pembangunan turap memiliki 
banyak fungsi diantaranya pengamanan aset 
saluran air agar tak menjadi sempit dan 
digunakan untuk bangunan. Fungsi saluran 
dipertahankan dengan adanya turap tersebut 
agar tak sempit dan menjadi menimbulkan 
masalah seperti banjir. "Fungsi Turap bahkan 
digunakan untuk estetika di suatu lokasi menja-
di lebih tertata dari yang sebelumnya hanya 
saluran biasa," ujarnya. (dit)
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dari kemungkinan penyakit mata.
2. Puasa sunat.
3. Sholat sunat.
4. Mandi sunat dengan sempurna.
5. Menziarahi orang-orang saleh dan 
makamnya.
6. Memperbanyak doa, membaca Hasbu-
nalloh Wa Ni’ma al Wakil Ni’ma al Maula 
Wa Ni’ma al Nashir, 70 kali setelah shalat 
kemudian membaca doa asyura 7 kali.
7. Menjenguk saudaranya yang sakit.
8. Melapangkan anggota keluarganya.
9. Memperbanyak sedekah.
10. Membaca surat al-ikhlas 1000 kali
11. Mengusab ubun-ubun anak yatim.
12. Membaca ayat kursi  360 kali.
13. Menghidupkan malam ‘Asyura.
14. Mengingat kematian.
 Dibalik kemulian ‘Asyura itu, tersim-
pan kisah-kisah teladan seprti, bertemun-
ya kelurga Nabi Ya’qub, bersujunya sebe-
las bintang kepada Nabi Yusuf, berakhirn-
ya ujian panjang Nabi Ayyub, hancurnya 
musuh besar Nabi Musa diampuninya 
Kehilafan Nabi Dawud, diciptakannya ruh 
Nabi Muhammad saw, dan lain-lain.

2014

2015

2016

2017

45 Ruas ( 4,514.54 M')

68 Ruas (7.104.47 M')

49 Ruas (4413.6 M')

32 Ruas (1.880.55 M')

2014

2015

98 Ruas ( 21,929.60 M')

163 Ruas (44.300.00 M')

2016

2017

472 Ruas (90.941.00 M')

419 Ruas (78.104.00 M')
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bulan jumada (al-Akhir) dengan bulan 
sya’ban” (HR. Ahmad)
 Disamping memuliakan 
dengan tidak berperang, kaum mus-
limin juga juga memuliakannya 
dengan menyelenggarakan berbagai 
kegiatan relegius, seperti : pengajian 
akbar, majlis Ta’lim dan lain-lain dalam 
Rangka menyambut tahun baru  Hijri-
yah.
 Lebih dari itu, Rasulullah Saw 
sendiri menganjurkan agar 
memuliakan bulan Muharram dengan 
melaksanakan puasa sunah Tasu’a  
tanggal 9 dan Asura tanggal 10 bulan 
muharram).
 Menurut ahli �qh, puasa tasu’a 
termasuk sunat hammiyah (sunah 
yang direncanakan Rasullah saw. 
Tetapi beliau belum pernah melak-
sanakan). Dimana beliau pernah bers-
abda :
“sungguh 
sekiranya 
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a k u 
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 Selain sebagi bulan pertama 
dari dua belas  bulan kalender Islam, 
Muharram juga merupakan bulan 
utama dan termasuk satu dari empat 
bulan yang dimuliakan Allah, Sebagai 
mana ditegaskan Dalam Firmannya: 
Sesungguhnya bilangan bulan pada 
sisi Allah adalah dua belas bulan, 
dalam ketetapan Allah di waktu Dia 
menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram Itulah 
(ketetapan) agama yang lurus, Maka 
janganlah kamu Menganiaya diri[641] 
kamu dalam bulan yang empat itu. 
(Q.S. Al- Taubah :36)
 Adapun keempat bulan yang 
dimuliakan (haram unuk berperang), 
yaitu : “1. Muharram 2. Rajab 3. Dzul 
Qaidah 4. Dzul Hijjah”. Sebagai mana 
ditegaskan oleh rasullah Saw dalam 
sabdanya. Yang Artinya: “bilangan 
satu tahun (dalam islam) ialah belas 
bualan, diantaranya empat balan 
adalah bulan yang dimuliakan, yaitu 
tiga bualan berturut-turut : Dzul 
Qodah, Dzul Hijjah dan Muharram, 
sedangkan satu bulan menyendiri, 
yakni bualan Rajab yang terletak di 

masih hudup, niscaya aku akan berpuasa 
pada tanggal sembilan (Muharram).”
 Dua bulan setelah Rasullah saw. Ber-
sabda demikian, ternyata beliau wafat. 
Praktis belum sempat melaksanakan puasa 
tasu’a  yang direncanakan. Namun demiki-
an, ia tetap merupakan perbuatan sunah 
yang apabila kita kerjakan akan mendapat 
pahala. Adapun tentang puasa Asyura 
maka pahala yang dijanjikan sungguh luar 
biasa. Puasa sunah sehari saja, dapat meng-
hapuskan dosa selama setahun yang berla-
lu. Rasulullah bersabda :
 “Puasa asyura menghapus dosa-do-
sa setahun yang berlalu.” (HR. Muslim). 
Ditegaskan pula bahwa puasa pada bulan 
Muharram merupakan Ibadah yang paling 
utama setelah puasa Ramadhan. 
Sebagaimana  Rasullah saw. Menegaskan  
dalam sabdanya :
 “Puasa yang paling utama setelah 
puasa Ramadhan ialah puasa sunat bulan 
Muharram, karena bulan ini dimulikan 
Allah.” (HR. Muslim)
 Banyak sekali amalan-amalan yang 
dapat kita kerjakan dalam rangka 

memuliakan bulan 
Muharram, Khususn-
ya pada hari asyura. 
Dalam kitab 
Bughyatu al-murtasy-
idin disebutkan, ada 
empat belas bentuk 
amal sebagai berikut:
1. Bercelak, Menurut 
sebagian ulama, 
bercelak akan 

berkhasiat menghi-

Pembangu-
n a n 
j e m b a t a n 
yang dilaku-
kan Dinas 
P e k e r j a a n 
Umum dan 
Perumahan 

Rakyat merupakan bagian dari solusi untuk 
mengatasi macet dan banjir.
    "Pembangunan jembatan didasarkan pada 
kebutuhan akses kelancaran lalu lintas. Ada 
beberapa ruas jalan yang kemudian dilebarkan 
dan dibuatkan jembatan," kata Kepala Bidang 
Sumber Daya Air Tau�k Syahzaeni 
   Diungkapkannya, meningkatnya jumlah kenda-
raan setiap tahun harus diimbangi dengan 
penyediaan sarana seperti jembatan. Sebab, jika 
selama ini satu jembatan bisa dipakai untuk dua 
arah maka kedepannya cukup satu arah dan 
dibuatnya jembatan baru.
     Fungsi lainnya adalah untuk mengatasi banjir 
atau genangan di suatu lokasi. Jembatan yang 
ditinggikan akan memperlancar aliran air di kali 
atau sungai. Ketika debit air meningkat maka tak 
akan terhambat sebab kerap diikuti dengan 
sampah.
   "Seperti pembangunan di jembatan Taman 
Cibodas. Perlu ditinggikan agar aliran air lancar 
dan juga mengatasi genangan di wilayah itu," 
pungkasnya. (Dit)

Pe n i n g k a -
tan jumlah 
p e n d u d u k 
dan kenda-
raan setiap 
t a h u n n y a 
h a r u s 
d i i m b a n gi 
d e n g a n 

ketersediaan sarana publik seperti infrastruktur 
jalan. Jika tak direncanakan dan dilakukan 
pembangunan skala besar maka akan mengaki-
batkan pertumbuhan yang tak sebanding.
   Pemerintah Kota Tangerang pun berupaya 
memenuhi infrastruktur dasar dalam mewujud-
kan Kota Layak Huni. Pembangunan jalan kota 
dan jalan lingkungan menjadi prioritas utama 
dalam perencanaan pembangunan.
   Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nana Trisyana mengatakan, pembangu-
nan dan peningkatan mutu jalan dilakukan 
secara merata di seluruh wilayah.
   Sebagai daerah Industri dan Jasa, Kota 
Tangerang merupakan tujuan investor. Maka itu, 
sejak tahun 2014 hingga 2017, sebanyak 244 
ruas jalan kota telah dilakukan peningkatan 
mutunya. (dit)

Peningkatan Mutu Jalan Kota - 
Jalan Lingkungan

Pembangunan Jembatan Atasi Macet 

Jadwal Sholat

04:2
11:45
14:53
17:50
18:59

Shubuh
Dhuhur
Ashar

Maghrib
Isya

dari kemungkinan penyakit mata.
2. Puasa sunat.
3. Sholat sunat.
4. Mandi sunat dengan sempurna.
5. Menziarahi orang-orang saleh dan 
makamnya.
6. Memperbanyak doa, membaca Hasbu-
nalloh Wa Ni’ma al Wakil Ni’ma al Maula 
Wa Ni’ma al Nashir, 70 kali setelah shalat 
kemudian membaca doa asyura 7 kali.
7. Menjenguk saudaranya yang sakit.
8. Melapangkan anggota keluarganya.
9. Memperbanyak sedekah.
10. Membaca surat al-ikhlas 1000 kali
11. Mengusab ubun-ubun anak yatim.
12. Membaca ayat kursi  360 kali.
13. Menghidupkan malam ‘Asyura.
14. Mengingat kematian.
 Dibalik kemulian ‘Asyura itu, tersim-
pan kisah-kisah teladan seprti, bertemun-
ya kelurga Nabi Ya’qub, bersujunya sebe-
las bintang kepada Nabi Yusuf, berakhirn-
ya ujian panjang Nabi Ayyub, hancurnya 
musuh besar Nabi Musa diampuninya 
Kehilafan Nabi Dawud, diciptakannya ruh 
Nabi Muhammad saw, dan lain-lain.

2014

2015

2016
2017

134 Ruas ( 39,173.43 M' ) 

90 Ruas
( 42,968.24 M" )

20 Ruas 
( 11,173.00 M' )

-----------

JALAN LINGKUNGAN

2014

2015

2016

2017

329 Ruas ( 88,863.80 M')

296 Ruas ( 84,220.48 M')

401 Ruas (106,496.73 M')

262 Ruas  ( 68,211.00 M')

2014

2015

2016

2017

14 Buah (152 M')

10 Buah (216 M')

5 Buah (68 M')

9 Buah (392 M') 
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bulan jumada (al-Akhir) dengan bulan 
sya’ban” (HR. Ahmad)
 Disamping memuliakan 
dengan tidak berperang, kaum mus-
limin juga juga memuliakannya 
dengan menyelenggarakan berbagai 
kegiatan relegius, seperti : pengajian 
akbar, majlis Ta’lim dan lain-lain dalam 
Rangka menyambut tahun baru  Hijri-
yah.
 Lebih dari itu, Rasulullah Saw 
sendiri menganjurkan agar 
memuliakan bulan Muharram dengan 
melaksanakan puasa sunah Tasu’a  
tanggal 9 dan Asura tanggal 10 bulan 
muharram).
 Menurut ahli �qh, puasa tasu’a 
termasuk sunat hammiyah (sunah 
yang direncanakan Rasullah saw. 
Tetapi beliau belum pernah melak-
sanakan). Dimana beliau pernah bers-
abda :
“sungguh 
sekiranya 
t a h u n 
d e p a n 
a k u 

 Selain sebagi bulan pertama 
dari dua belas  bulan kalender Islam, 
Muharram juga merupakan bulan 
utama dan termasuk satu dari empat 
bulan yang dimuliakan Allah, Sebagai 
mana ditegaskan Dalam Firmannya: 
Sesungguhnya bilangan bulan pada 
sisi Allah adalah dua belas bulan, 
dalam ketetapan Allah di waktu Dia 
menciptakan langit dan bumi, di 
antaranya empat bulan haram Itulah 
(ketetapan) agama yang lurus, Maka 
janganlah kamu Menganiaya diri[641] 
kamu dalam bulan yang empat itu. 
(Q.S. Al- Taubah :36)
 Adapun keempat bulan yang 
dimuliakan (haram unuk berperang), 
yaitu : “1. Muharram 2. Rajab 3. Dzul 
Qaidah 4. Dzul Hijjah”. Sebagai mana 
ditegaskan oleh rasullah Saw dalam 
sabdanya. Yang Artinya: “bilangan 
satu tahun (dalam islam) ialah belas 
bualan, diantaranya empat balan 
adalah bulan yang dimuliakan, yaitu 
tiga bualan berturut-turut : Dzul 
Qodah, Dzul Hijjah dan Muharram, 
sedangkan satu bulan menyendiri, 
yakni bualan Rajab yang terletak di 

masih hudup, niscaya aku akan berpuasa 
pada tanggal sembilan (Muharram).”
 Dua bulan setelah Rasullah saw. Ber-
sabda demikian, ternyata beliau wafat. 
Praktis belum sempat melaksanakan puasa 
tasu’a  yang direncanakan. Namun demiki-
an, ia tetap merupakan perbuatan sunah 
yang apabila kita kerjakan akan mendapat 
pahala. Adapun tentang puasa Asyura 
maka pahala yang dijanjikan sungguh luar 
biasa. Puasa sunah sehari saja, dapat meng-
hapuskan dosa selama setahun yang berla-
lu. Rasulullah bersabda :
 “Puasa asyura menghapus dosa-do-
sa setahun yang berlalu.” (HR. Muslim). 
Ditegaskan pula bahwa puasa pada bulan 
Muharram merupakan Ibadah yang paling 
utama setelah puasa Ramadhan. 
Sebagaimana  Rasullah saw. Menegaskan  
dalam sabdanya :
 “Puasa yang paling utama setelah 
puasa Ramadhan ialah puasa sunat bulan 
Muharram, karena bulan ini dimulikan 
Allah.” (HR. Muslim)
 Banyak sekali amalan-amalan yang 
dapat kita kerjakan dalam rangka 

memuliakan bulan 
Muharram, Khususn-
ya pada hari asyura. 
Dalam kitab 
Bughyatu al-murtasy-
idin disebutkan, ada 
empat belas bentuk 
amal sebagai berikut:
1. Bercelak, Menurut 
sebagian ulama, 
bercelak akan 

berkhasiat menghi-

 Pemer-
intah Kota 
T a n g e r a n g 
menargetkan 
pembangunan 
saluran air atau 
drainase di 
p e m u k i m a n 
warga selesai 
bulan Desem-
ber 2017. 

Tujuan pembangunan saluran air ini untuk menga-
tasi genangan yang kerap terjadi dan mempelancar 
aliran air. Sehingga, ketika debit air meningkat 
maka tak akan banjir.
    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, perbaikan drainase di 
pemukiman warga menggunakan U-ditch yang 
merupakan saluran beton pracetak yang berben-
tuk U dan ukuran kecil.
     Sekda pun menyampaikan permohonan 
maaf atas adanya gangguan dari pelaksanaan 
pembangunan ini namun bertujuan untuk jangka 
panjang diantaranya kelancaran saluran air. Sebab, 
pembangunan di pemukiman warga sangat 
banyak mulai dari jalan, drainase, lampu hingga 
penghijauan.
     Pemkot pun mengajak warga untuk ikut 
serta dalam mengawasi pembangunan agar tepat 
sasaran. Termasuk juga kerapihan setelah proses 
pembangunan dilaksanakan. (dit)

 Beberapa titik banjir dan genangan di 
Kota Tangerang secara perlahan mulai teatasi. 
Hal ini setelah dilakukannya proses penurapan 
yang dilakukan Pemerintah sejak tahun 2014 
hingga saat ini. Misalnya di Kelurahan Benda 
Tegal Alur yang banjir karena meluapnya air 
dari kali ke pemukiman tetapi sudah diatasi 
dengan pembangunan turap.
    Kepala Dinas PUPR Nana Trisyana 
mengatakan, pembangunan turap memiliki 
banyak fungsi diantaranya pengamanan aset 
saluran air agar tak menjadi sempit dan 
digunakan untuk bangunan. Fungsi saluran 
dipertahankan dengan adanya turap tersebut 
agar tak sempit dan menjadi menimbulkan 
masalah seperti banjir. "Fungsi Turap bahkan 
digunakan untuk estetika di suatu lokasi menja-
di lebih tertata dari yang sebelumnya hanya 
saluran biasa," ujarnya. (dit)

Pembangunan Turap Atasi Banjir dan Genangan Pembangunan Saluran Air Selesai Bulan Desember

TANGERANG

dari kemungkinan penyakit mata.
2. Puasa sunat.
3. Sholat sunat.
4. Mandi sunat dengan sempurna.
5. Menziarahi orang-orang saleh dan 
makamnya.
6. Memperbanyak doa, membaca Hasbu-
nalloh Wa Ni’ma al Wakil Ni’ma al Maula 
Wa Ni’ma al Nashir, 70 kali setelah shalat 
kemudian membaca doa asyura 7 kali.
7. Menjenguk saudaranya yang sakit.
8. Melapangkan anggota keluarganya.
9. Memperbanyak sedekah.
10. Membaca surat al-ikhlas 1000 kali
11. Mengusab ubun-ubun anak yatim.
12. Membaca ayat kursi  360 kali.
13. Menghidupkan malam ‘Asyura.
14. Mengingat kematian.
 Dibalik kemulian ‘Asyura itu, tersim-
pan kisah-kisah teladan seprti, bertemun-
ya kelurga Nabi Ya’qub, bersujunya sebe-
las bintang kepada Nabi Yusuf, berakhirn-
ya ujian panjang Nabi Ayyub, hancurnya 
musuh besar Nabi Musa diampuninya 
Kehilafan Nabi Dawud, diciptakannya ruh 
Nabi Muhammad saw, dan lain-lain.
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