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ILMU
Oleh : H. Ahmad Chairudin

Manajemen Akhlaqul Karimah

Ilmu dalam agama Islam 
mendapat tempat yang khusus, 
karena dengan ilmu kita dapat 
melakukan apa saja di dunia ini, dan 
tentunya dengan izin Alloh. Banyak 
orang sekarang ini berusaha melan-
jutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi lagi, seperti perguruang 
tinggi, hingga sekarang ini 
orang-orang yang telah lulus jen-
jang S1.

Hal itu boleh-boleh saja. Hanya 
saja giliran kalau untuk mengikuti 
pengajian yang diselenggarakan di 
majelis atau di masjid tempaknya 
harus lebih ditingkatkan, karena 
biasanya minim sekali yang mengi-
kuti.

llmu adalah kunci segala 
kebaikan. Ilmu merupakan sarana 
untuk menunaikan apa yang Allah 
wajibkan pada kita. Tak sempurna 
keimanan dan tak sempurna pula 

amal kecuali dengan ilmu. Dengan 
ilmu Allah disembah, dengannya 
hak Allah ditunaikan, dan dengan 
ilmu pula agama-Nya disebarkan.

Sebagaimana Firman Alloh SWT 
dalam Al-Qur’an yang artinya ; ‘’Hai 
orang-orang beriman apabila dika-
takan kepadamu: "Berlapang-lapan-
glah dalam majlis", maka lapang-
kanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila 
dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 
berdirilah, niscaya Allah akan men-
gangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan 
orang-orang yang 
diberi ilmu beber-
apa derajat. Dan 
Allah Maha Meng-
etahui apa yang 
kamu kerjakan’’. 
(QS- Al-Mujad-
ilah-11)

Tangkal Virus Corona Melalui 
Pola Hidup Bersih dan Sehat

Dinkes Bentuk Satgas 
Penanganan Virus Corona

Menanggapi informasi adanya WNI yang positif 
virus corona, masyarakat Kota Tangerang diminta 
untuk tetap tenang dan menjalankan akti�tas harian 
seperti biasa. Warga pun dihimbau tak melakukan 
pembelian sembako secara besar - besaran sebab 
Pemkot memastikan stok sembako masih aman. 
Termasuk juga melakukan pembelian masker dalam 
jumlah banyak. Sebab Kemenkes telah menegaskan 
jika masker diperuntukan bagi pasien sakit.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menutur-
kan, Pemkot telah melakukan berbagai langkah dalam 
penanganan virus corona dan memastikan hingga kini 
tak ada warga Kota Tangerang yang suspect virus 
corona.

Masyarakat diharapkan untuk menjalankan Pola 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Seperti melakukan 
cuci tangan serta peningkatan pengawasan terhadap 
warga yang masuk melalui bandara. Warga pun bisa 
menjaga ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi 
ramuan dari rempah - rempah seperti jahe, temulawak 
dan kunyit. "Langka efektif yang bisa dilakukan adalah 
menjalankan pola hidup bersih dan sehat," ujarnya.

Pemerintah Kota Tangerang juga membuka 
layanan hotline terkait penanganan virus Covid-19. 
Masyarakat dapat menghubungi melalui layanan 
telepon 082299973322 atau menghubingi Call Center 
112 dan 119. (Achmad)

di Kota Tangerang dan meminta disiapkannya ruang 
isolasi khusus di seluruh rumah sakit. Kemudian, 
manajemen RS juga dituntut aktif melakukan sosial-
isasi dan edukasi kepada pasien mengenai perbedaan 
virus coronavirus dengan �u biasa serta pencegahan-
nya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr Liza 
Puspadewi menuturkan, hasil Rakor dengan seluruh 
manajemen RS telah disepakati untuk dibuat langkah 
konkrit dalam membuat ketenangan dan kenyaman-
an kepada warga. Setiap pasien yang datang ke RS, 
akan diberikan edukasi dan pemahaman mengenai 
pencegahan penyebaran virus corona yakni dengan 
hidup sehat dan bersih.

"Pemeriksaan di setiap RS pun akan ditingkatkan 
seperti menanyakan riwayat pasien, termasuk jika 
melakukan perjalanan ke luar negeri. Hal ini untuk 
penanganan dini dalam menangkal penyebaran virus 
corona," ujarnya.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah melakukan 
simulasi penanganan dan pencegahan virus corona 
yang melibatkan perwakilan dari 32 RS dan 36 puskes-
mas. Harapannya, ketika ada warga yang alami gejala 
terjangkit, pihak RS mengetahui langkah yang harus 
dilakukan.

"Kita sudah lakukan simulasi penanganan dari di RS 
hingga dirujuk ke RS rujukan. Termasuk juga, penggu-
naan Alat Pelindung Diri (APD) oleh petugas jika 
menangani pasien terjangkit. "Dari adanya kasus virus 
corona, kita sudah bentuk satgas penanganan virus 
corona," ujarnya. (Achmad)
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Pemerintah Kota 
Tangerang melakukan 
langkah cepat pasca 
diumumkannya dua 
Warga Negara Indone-
sia (WNI) telah positif 
terjangkit virus corona. 
Wali Kota Tangerang 
Arief R Wismansyah 
telah mengumpulkan 
seluruh manajemen RS 
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banyak lagi.
Oleh karena itu mulai sekarang kita 

harus terus meningkatkan kegiatan kita, 
khususnya mengikuti pengajian, bukan 
melalui gogle saja, tapi langsung dengan 
guru atau khiayi yang fahamnya jelas, tidak 
menyimpang.

Mudah-mudahan Alloh memberi 
hidayah kepada kita hingga kita diberi 
kekuatan oleh Alloh, hingga dapat melak-
sanakan seluruh perintah Alloh dan men-
jauhi larangan Alloh, serta keluarga kita 
senantias mendapat ridho Alloh SWT.***

Orang yang mengukuti pendidikan 
yang bersifat duniawi begitu luar 
biasanya, kadang-kadang lupa ilmu yang 
berkaitan dengan ibadah, seperti Akidah, 
Fiqih, dan Akhlaq kurang peminatnya. 
Akhirnya bisa kita lihat orang yang 
berwudhu kadang-kadang asal-asalan, 
demikian juga sholat dan kegiatan berssi-
fat ibadah lainnya. Selain itu pun akan 
dipengaruhi faham lain, disebabkan min-
imnya ilmu agama.

Dalam hubungan ini tentunya kita 
masih ingat dengan salah satu sabda 
Rasululloh SAW yang artinya; ‘’Menuntut 
ilmu sesaat lebih baik dari bangun sholat 
satu malam, dan menuntut ilmu satu hari 
lebih baik dari pada puasa tiga bulan’’.

Dari hadist tadi seharusnya kita 
jadikan rujukan untuk mengikuti pengaji-
an atau meramaikan majlis-majlis ta’lim. 
Karena ibadah yang kita lakukan harus 
ada ilmunya, sebagaimana �rman Alloh 
SWT dalam Al-Qur’an yang artinya; ‘’Pela-
jarilah apa-apa yang diwahyukan Alloh 
kepada engkau hai Muhammad, yaitu 
Al-Qur’an dan dirikanlah sholat’’.

Dari ayat tadi tampak kita harus memi-
liki ilmu bila beribadah, sebab kalau tidak 
maka bisa saja ibadah kita tidak diterima 
Alloh SWT. Selain itu dengan rajin kita 
mengikuti pengajian, maka bekal pahala 
yang akan kita bawa dihari akhirat makin 

Wali Kota Raih Penghargaan Kepala Daerah 
Pelopor Sertifikasi RS Syariah

Penanganan Banjir DKI, Jabar, Banten
Pemkot Usulkan pengerukan di sungai cisadane

RI KH. Ma’aruf Amin dalam acara 3rd International 
Islamic Healthcare Conference And Expo (IHEX) yang 
di inisiasi Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh 
Indonesia (MUKISI) hari Sabtu (29/2).

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menutur-
kan, RSUD Kota Tangerang merupakan satu dari 
empat RSUD yang mendapatkan serti�kasi Rumah 
Sakit Syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis 
Ulama Indonesia.

  Dalam implementasinya, RSUD Kota Tangerang 
telah menjalankan tiga standar mutu yakni pasien 
sakaratul maut terdampingi dengan talqin, mengin-
gatkan waktu salat bagi pasien, serta pemasangan 
kateter sesuai gender.

"Penerapan konsep syariah melalui pelayanan di 
RSUD Kota Tangerang sesuai dengan motto Kota 
Tangerang yakni Akhlakul Karimah. Kedepannya, 
konsep syariah pun akan diimplementasikan pada 
pelayanan masyarakat," paparnya.

Wakil Presiden RI KH. Ma’aruf Amin mengapresiasi 
Pemda yang telah menerapkan konsep - konsep 
syariah dalam pelayanan kesehatan kepada 
masyarakatnya. "Penerapan RS Syariah merupakan 
sebuah terobosan dalam pelayanan sesuai kaidah 
kepada masyarakat muslim di masing - masing 
daerah. Menjadi hak bagi muslim untuk mendapat 
bimbingan spiritual yang tidak didapat di rumah sakit 
pada umumnya," ungkap Wapres.

   Wapres menambahkan dengan penerapan 
konsep syariah, masyarakat memiliki pilihan untuk 
mendapat perawatan dan tindakan medis yang sesuai 
dengan syariah namun tetap dengan pelayanan 
kesehatan yang prima. (Achmad)

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengh-
adiri Focus Group Discussion (FGD) Penanganan 
Bencana Banjir di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jawa 
Barat dan Banten yang digelar Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB). Bertempat di 
Ruang Rapat Sutopo PN, Graha BNPB, Jakarta Timur, 
Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menyam-
paikan bencana banjir memerlukan penanganan dan 
solusi yang menyeluruh tak hanya dari pemerintah 
daerah namun juga pusat

Dalam forum tersebut, Wali Kota menyampaikan 
usulan mengenai kewenangan untuk menangani 
sungai/danau dan pengerukan Sungai Cisadane 
sepanjang 12 kilometer agar sedimentasi yang terjadi 
tidak semakin parah.

   Wali Kota mengatakan, Pemkot Tangerang memi-
liki keterbatasan kewenangan dalam urusan menan-
gani sungai/danau. Sebab, Pemda harus berkoordina-
si dahulu dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. 
Sementara masyarakat ingin agar penanganan banjir 
dilakukan cepat.

   "Penanganan banjir bukan pada sebatas evakuasi 
warga saat banjir tetapi juga antisipasi agar banjir tak 
terulang lagi. Tapi kenyataan yang ada, kita perlu 
banyak koordinasi, harapannya agar ada keleluasaan 
dari pemerintah provinsi maupun pusat," ujarnya.

   Terkait pengerukan sungai cisadane, Wali Kota 
juga menuturkan, Pemkot alami kendala saat bermitra 
dengan swasta sebab lumpur yang dikeruk masuk 
dalam aset negara sehingga ketika diangkut harus ada 
hitung volumenya. "Kita harapkan, penanganan 
dilakukan secara menyeluruh dari pusat hingga 
daerah," ujarnya. (Achmad)

Wali Kota Tangerang H. 
Arief R. Wismansyah meneri-
ma penghargaan sebagai 
Kepala Daerah Pelopor 
Serti�kasi Rumah Sakit 
Syariah yang diterapkan di 
RSUD Kota Tangerang. 
Penghargaan diserahkan 
langsung oleh Wakil Presiden 


