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GRATIS

anak  dari Amru dari Bani Najjar. Rasu-
lullah SAW berkeinginan membangun 
masjid dan  bertempat tinggal di 
tanah tersebut, kebetulan kedua anak 
yatim itu mau menghibahkannya 
kepada Rasulullah SAW, tapi Nabi 
menolaknya. Akhirnya Abu Bakar r.a. 
membayar tanah tersebut dengan 
hanya sepuluh dinar.
 Rasul masuk Madinah dari 
Quba  tanggal 12 Rabi’ul Awwal hari 
Jum’at. Enam bulan pertama Rasul 
SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al – 
Alnshory.
  Rasulullah sangat memperhati-
kan kondisi seseorang. Beliau menolak 
hibah tanah dari anak yatim karena 
justru mereka anak-anak yatim itu 
harus mendapat santunan dan perha-
tian dari orang lain. Sesuai dengan 
�rman Allah SWT:
"M engu-
r u s 
u r u s a n 
m e r e k a 
s e c a r a 
p a t u t 

 Kita sekarang sudah berada 
dibulan Muharam 1439 Hijriyah, 
bulan kesatu penanggalan Hijriyah. 
Dalam rangka menyambut tahun 
baru Hijriyah ini ternyata hampir 
setiap acara yang diadakan selalu 
disertai dengan santunan anak yatim.
Kurang jelas apa sebabnya anak yatim 
mendapat perhatian khusus dibulan 
Muharram, mungkin hal ini ada 
kaitannya dengan riwayat hijrah Rasu-
lullah SAW.
  Ketika Rasulullah SAW mema-
suki kota Yatsrib( yang sekarang 
bernama Madinah ), beliau berada di 
atas untanya yang bernama Al-Qash-
wa. Setiap orang menyambut beliau 
dengan memohon kiranya beliau 
berkenan tinggal dirumahnya. Namun 
Rasulullah SAW selalu menjawab : “ 
Biarkan Al-Qashwa berjalan sebab dia 
diperintah oleh Allah.” Akhhirnya sam-
pailah Rasulullah SAW di satu tanah 
lapang tempat  penjemuran kurma, 
tidak jauh dari pekuburan Baqi. Rasu-
lullah SAW turun dari untanya, ternya-
ta tanah tersebut adalah milik dua 
anak yatim bernama Sahal dan Suhail 

adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan 
mereka, Maka mereka adalah saudaramu; 
dan Allah mengetahui siapa yang membuat 
kerusakan dari yang Mengadakan 
perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, 
niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan 
kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 ( QS : Al-Baqarah : 220 )
 Menzholimi, memakan dan men-
gambil hak anak yatim sangat ditakuti oleh 
Rosulullah SAW., sebab akan menimbulkan 
dosa besar.  Sebagaimana Allah peringat-
kan dalam �rman-Nya : “Dan berikanlah 
kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) 
harta mereka, jangan kamu menukar yang 
baik dengan yang buruk dan jangan kamu 
Makan harta mereka bersama hartamu. 
Sesungguhnya tindakan-tindakan (menu-
kar dan memakan) itu, adalah dosa yang 
besar.” ( QS : An – Nisa : 2 )
  Selanjutnya pada ayat 10 surat 
An-Nisa, Allah mengancam : “Sesungguhn-
ya orang-orang yang memakan harta anak 
yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu 
menelan api sepenuh perutnya dan mereka 

akan masuk ke dalam 
api yang menyala-ny-
ala (neraka).”
( QS : An – Nisa : 10 )
  Sungguh pun 
UUD ’45 negeri 
tercinta ini menjamin 
pendidikan dan kese-
jahteraan kaum 
dhu’afa yang dida-
lamnya termasuk 

anak-anak yatim ini, 

 Tangerang - Dinas 
Perhubungan Kota Tangerang 
menyediakan layanan pengad-
uan penerangan jalan umum, 
baik yang masuk dalam 
program Kampung Terang 
maupun Tangerang Terang. 
Layanan pengaduan tersebut 
berupa media sosial maupun 
hotline. Masyarakat pun bisa 
memanfaatkan 
     Wakil Walikota Tangerang 
Sachrudin mengatakan, masyarakat 
bisa melapor jika ada PJU di 
pemukiman yang tak berfungsi 
karena hal itu untuk keamanan dan kenya-
manan. Laporan bisa disampaikan kepada petugas 
atau Lurah/Camat.
     Pemkot pun saat ini terus melakukan 
layanan pemasangan PJU di jalan umum agar saat 
malam hari tak ada lokasi yang gelap dan bisa 
menjadi daerah rawan. "Warga bisa sampaikan 
terkait kebutuhan penerangan jalan agar tak ada 
yang mengambil listrik secara ilegal," ujarnya. (dit)

 Salah satu cara upaya Pemerintah Kota 
Tangerang untuk membuat lingkungan yang 
nyaman dan aman adalah dengan memasang 
penerangan jalan umum. Sejak tahun 2013, 
Pemerintah menggulirkan program Tangerang 
Terang dan Kampung Terang.
    Tangerang Terang adalah jenis lampu 
yang dibangun pada ruas jalan dengan lebar 
jalan di atas 3 m dan lampu yang dibangun di 
sepanjang bantaran sungai cisadane (cisadane 
walk). 
    Sedangkan Kampung Terang adalah 
jenis lampu yang dibangun pada ruas jalan 
dengan lebar jalan di bawah 3 m. Sasarannya 
adalah jalan kampung atau gang – gang 
kampung dan permukiman.
     Kepala Dinas Perhubungan Kota 
Tangerang Saiful Rohman mengatakan, 
Program tersebut sangat penting dan menjadi 
prioritas Pemkot Tangerang. Pasalnya, 
keberadaan penerangan jalan juga akan mem-
buat rasa aman masyarakat di kala berpergian, 
terutama dari tindak kejahatan. (dit)

58.749 TITIK PJU TELAH TERPASANG LAYANAN PENGADUAN DAN ARMADA PEMELIHARAAN

TANGERANG

namun langkah-langkah nyata pemerin-
tah belum nampak jelas. Sebaliknya 
syukur Alhamdulillah lembaga-lembaga 
swasta lebih menonjol kepeduliannya. 
Panti asuhan anak yatim lebih banyak 
dikelola oleh lembaga-lembaga swasta.  
Namun bagaimanapun juga perhatian 
yang lebih besar masih sangat dibutuh-
kan. Masih terlalu banyak anak-anak 
gelandangan di perempatan-perempatan 
lampu merah menjadi pemandangan 
sehari-hari yang tidak menyenangkan.
  Tentu saja kita masih harus penuh 
respon terhadap santunan anak yatim, 
bagaimanapun caranya, yang penting 
dengan hati yang penuh keikhlasan, men-
jauhkan sifat-sifat riya dan takabbur. 
Sistem pengelolaan anak yatim secara 
home care sangat ditekankan oleh Allah 
SWT dalam �rman-Nya :
 “Atau memberi Makan pada hari 
kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada 
hubungan kerabat, atau kepada orang 
miskin yang sangat fakir.” ( QS : Al – Balad : 
14 – 16 ). Rasulullah SAW juga pernah 
bersabda :
  “Shodaqoh kepada orang miskin 
itu satu shodaqoh, dan shodaqoh kepada 
orang yang mempunyai hubungan kera-
bat itu dua pahala, satu pahala shodaqoh 
dan satu pahala silaturrahim.”
 ( HR : Ahmad, turmudzi dan Nasai ).
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 Untuk menciptakan kota layak huni 
dengan penerapan hidup bersih dan sehat, 
Pemerintah Kota Tangerang membangun ribuan 
jamban sehat. Sejak tahun 2015 hingga 2016, 
Pemkot Tangerang telah membangun 3.024 
jamban sehat.
    Di tahun 2015, jumlah jamban yang 
dibangun sebanyak 1.692 unit. Sementara di 
tahun 2016, Pemkot Tangerang membangun 
1.332 unit jamban.
    Di tahun 2017, kata Dafyar, Pemkot 
Tangerang menargetkan pembangunan 1.000 
jamban sehat. Hingga Agustus 2017, sudah 
terbangun sebanyak 800 unit lebih. Sisanya 
ditargetkan selesai dalam empat bulan terakhir. 
“Program ini dibuat karena masih banyak 
penduduk yang memiliki rumah tapi tak memili-
ki jamban,” ujar Dafyar.(dit)

 Pembangunan rumah 
tak layak huni milik 
warga berpenghasilan 
rendah di Kota 
Tangerang terus 
meningkat jumlahnya 
setiap tahun. Selama 
empat tahun terakhir, 
sedikitnya 4.000 
rumah tidak layak huni 
telah direnovasi 
menjadi layak huni 

melalui program Tangerang Berbenah.
    Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan program bedah rumah 
merupakan upaya untuk mempercepat pemba-
ngunan infrastruktur dasar. 
    “Program bedah rumah dalam 
Tangerang Berbenah merupakan upaya Pemkot 
Tangerang menjadikan Kota Tangerang layak 
huni atau liveable. Semua program itu memerlu-
kan kontribusi dari masyarakat. Masyarakat Kota 
Tangerang harus terus proaktif dalam 
mendukung program pemerintah,” ungkap Arief 
R Wismansyah. 
    Kepala Dinas Perumahan dan 
Permukiman Kota Tangerang, Dafyar Eliyadi 
menuturkan   anggaran bedah rumah di tahun 
2017 mencapai 39 miliar rupiah. 
    Dinas Perumahan dan Permukiman 
membagi peruntukan program bedah 
rumah ke dalam kategori. 
Kategori pertama adalah 
rehabilitasi berat dengan 
total 1.600 penerima dan 
rehabilitas sedang. 
(dit)

Pemkot Sudah Renovasi 4.000 Rumah Bangun Ribuan Jamban Sehat
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