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G R AT I S

orang-orang yang selalu menegakkan 
keadilan karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencian kamu terhadap suatu 
kaum, mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 
Karena adil itu lebih dekat kepada 
taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya, Allah Maha mengeta-
hui terhadap apa-apa yang kamu 
kerjakan."
   3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia.
 Sila ketiga ini mengandung 
sebuah ajaran luhur bahwa bangsa 
Indonesia wajib membina persatuan 
dan kesatuan serta menjaga kebersa-
maan antara satu sama lain agar tidak 
bercerai-berai dan tetap stabil eksis-
tensinya di dalam bingkai NKRI. Hal ini 
ditegaskan di dalam QS Ali-'Imran [3]: 
103 sebagai berikut:
" D a n 
b e r -
p e g a n g 
teguhlah 
k a m u 
semuan-

 Pancasila adalah falsafah 
bangsa Indonesia dan tidak 
bertentangan dengan ajaran Islam. 
Karena, Pancasila merupakan bagian 
dari ajaran Islam dan sila-silanya men-
gandung nilai-nilai luhur yang harus 
dihayati dan diamalkan oleh bangsa 
Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan 
sebagai berikut:
  1. Sila Pertama: Ketuhanan Yang 
Maha Esa.
 Sila pertama ini mengandung 
prinsif dasar ketauhidan & keimanan 
yang bersumber pada QS Al-Baqarah 
[2]: 163 sebagai berikut: 
 "Dan Tuhan kamu adalah 
Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada tuhan 
selain Dia, Yang Maha Pengasih, Maha 
Penyayang."
   2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang 
adil dan beradab.
 Sila kedua ini merupakan 
cerminan akhlak mulia yang harus 
dimiliki oleh setiap hamba Allah dan 
ini bersumber pada QS Al-Maidah [5]: 
8 yaitu:
 "Hai orang-orang beriman! 
Hendaklah kamu menjadi 

ya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 
kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat 
Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa 
jahiliyah) bermusuhan, lalu Allah memper-
satukan hatimu, sehingga dengan 
karunia-Nya kamu menjadi saudara, 
sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 
jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 
kamu dari sana. Demikianlah, Allah men-
erangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 
kamu mendapat petunjuk."
   4. Sila Keempat: Kerakyatan yang 
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 
dalam permusyawaratan dan 
perwakilan.
 Sila keempat ini memberikan suatu 
petunjuk agar dalam kepemimpinan harus 
berdasarkan musyawarah sehingga akan 
tercapai hikmah dan kebijaksanaan. Hal ini 
tertuang di dalam QS Shaad [38]: 20 sebagai 
berikut:
 "Dan Kami kuatkan kerajaannya dan 
Kami berikan hikmah kepadanya serta kebi-
jaksanaan dalam memutuskan perkara."
Adapun mengenai bermusyawarah termak-
tub di dalam QS Ali 'Imran [3]: 159 yaitu:

"Maka berkat rahmat 
Allah engkau (Mu-
hammad) berlaku 
lemah lembut terha-
dap mereka. Sekiran-
ya engkau bersikap 
keras dan berhati 
kasar, tentulah 
mereka menjauhkan 
diri dari sekitarmu. 
Karena itu maafkan-

lah mereka dan 

       Kegiatan Normal-
isasi tandon air yang dilak-
sanakan dilengkapi dengan 
sistem inlet dan outlet pintu 
air dan Pompa. Pompa banjir 
ini berfungsi mengenda-
likan muka air di dalam 
embung. Selain itu juga 
untuk mengosongkan 
embung - embung ketika persiapan musim hujan. 
Sehingga kapasitas hidrolis embung dapat terjaga. 
     Pemkot Tangerang pun telah menyiapkan 
pompa skala besar dengan kapasitas 500liter/detik. 
Pompa ini untuk melengkapi yang skala kecil 
maupun mobile dalam mengatasi banjir di 
pemukiman. Dalam membantu penanganan banjir, 
Pemkot Tangerang telah menyiagakan personil 
gabungan yang berjumlah 1000 petugas. Seluruh 
personil dilengkapi dengan peralatan yang mema-
dai.
     Untuk membantu masyarakat yang terke-
na bencana banjir. Pemerintah Kota Tangerang 
sudah menyiapkan layanan Tangerang Siaga 112. 
Layanan ini bebas pulsa dan beroperasi selama 24 
jam. "Jadi, jika ada bencana diantaranya banjir dan 
membutuhkan bantuan bisa menghubungi 
telepon dengan nomor 112," kata Tabrani.
     Bantuan lainnya yang disiapkan adalah 
logistik makanan dan bahan pokok lainnya yang 
akan didistribusikan melalui Dinas Sosial. Bantuan 
ini diberikan bagi warga yang terkena musibah 
seperti kebakaran, banjir atau lainnya. (dit)

Dinas Pekerjaan 
Umum dan Tata 
Ruang Kota 
Tangerang telah 
dan sedang 
m e l a k s a n a k a n 
normalisasi atau 
pengerukan di 

tandon air atau embung dibeberapa wilayah. 
Seperti yang telah dilaksanakan di Bugel, Nusa-
jaya, Cimone, Pondok Bahar dan saat ini sedang 
melaksanakan pembersihan embung 
Darusalam di Batusari.
    Kepala Bidang Sumber Daya Air Tau�k Syah-
zaeni mengatakan, normalisasi embung 
merupakan sarana konservasi dan penyangga 
ekologi serta area ruang publik baru. Adapun 
konsepnya adalah melalui pembangunan 
perkuatan tebing embung melalui konstruksi 
talud atau tanggul tanah atau perkuatan 
konstruksi beton yang disesuaikan dengan 
kondisi lokasi. 
    Selain itu, skenario penanganan banjir lainnya 
adalah bekerjasama dengan Pemerintah 
Daerah tetangga seperti DKI Jakarta, Kabupat-
en Tangerang dan Tangerang Selatan. Lalu 
membangun sistem tata air di sebuah kawasan 
melalui pendekatan pembangunan Polder 
yang merupakan sistem kesatuan hidrologis 
buatan tidak terpengaruh dari suatu daerah 
tangkapan air alamiahnya, sehingga air larian 
atau rembesan air tanah bisa ditanggulangi 
dalam satu kesatuan sistem tata air. 
    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, telah melakukan komunikasi 
dengan Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies 
Baswedan dan mendapatkan respon positif 
terkait penanganan banjir. Begitu halnya 
dengan Pemkab Tangerang dan Tangerang 
Selatan. Kali dan Sungai yang membelah dan 
menjadi batas wilayah, harus ditangani bersa-
ma agar pemukiman di sekitar tak terkena 
dampaknya.(dit)

Normalisasi Tandon dan Kerjasama 
Antar Pemda

Siagakan Alat, Petugas dan Layanan 
Gawat Darurat
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mohonkanlah ampunan untuk mereka. 
Kemudian, apabila engkau telah membu-
latkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah mencintai 
orang-orang yang bertawakkal."
   5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia.
 Sila kelima ini merupakan tujuan 
negara Indonesia untuk mencapai 
keadilan sosial, yaitu terwujudnya rakyat 
yang adil, makmur, aman, sentausa dan 
damai. Adapun keadilan sosial ini termak-
tub di dalam QS An-Nahl [16]: 90 yaitu:
 "Sesungguhnya Allah menyuruh 
(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajik-
an, memberi bantuan kepada kerabat, 
dan Dia melarang (melakulan) perbuatan 
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran."
 Itulah lima sila Pancasila yang 
mempunyai nilai-nilai luhur dan sakti 
yang harus diamalkan oleh segenap 
rakyat Indonesia di dalam kehidupan 
sehari-hari, baik di dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa maupun 
bernegara.

Pompa kapasitas 500liter/detik : 3 unit
Pintu Air : 215 titik
Pompa Skala Kecil dan Mobile : 84 Unit
Personil PUPR  : 400 Personil
Personil PUPR  : 400 Personil
Perahu : 3 unit
Amfibi  : 3 unit
Eksavator  : 3 unit
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k a m u 
semuan-
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petunjuk agar dalam kepemimpinan harus 
berdasarkan musyawarah sehingga akan 
tercapai hikmah dan kebijaksanaan. Hal ini 
tertuang di dalam QS Shaad [38]: 20 sebagai 
berikut:
 "Dan Kami kuatkan kerajaannya dan 
Kami berikan hikmah kepadanya serta kebi-
jaksanaan dalam memutuskan perkara."
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tub di dalam QS Ali 'Imran [3]: 159 yaitu:

"Maka berkat rahmat 
Allah engkau (Mu-
hammad) berlaku 
lemah lembut terha-
dap mereka. Sekiran-
ya engkau bersikap 
keras dan berhati 
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diri dari sekitarmu. 
Karena itu maafkan-

lah mereka dan 

 Cara lainnya dalam pengendalian banjir 
adalah dengan membuat sistem drainase perko-
taan. Hal ini bertujuan agar aliran air di 
pemukiman bisa mengalir menuju kali atau 
sungai. Sekretaris Daerah Dadi Budaeri menga-
takan, pembangunan drainase yang saat ini 
dilakukan di pemukiman warga bertujuan untuk 
mengendalikan air hujan yang berlebihan 
sehingga tidak terjadi bencana banjir.
     Selain itu, drainase pun sebagai 
pengendali air ke permukaan sehingga tak ada 
genangan di jalan saat hujan. Jalan pun tak akan 
rusak sebab drainase juga berfungsi mengenda-
likan erosi tanah dan kelebihan air di suatu 
kawasan.
     "Upaya pengendalian banjir lainnya 
adalah dengan membuat drainase. Maka itu, 
Pemkot setiap tahunnya terus meningkatkan 
pembangunan drainase dengan melibatkan 
peran warga sebagai perencana, pelaksana 
hingga pengawas. Sehingga warga akan merasa 
memiliki untuk merawat dari hasil pembangu-
nan yang dilaksanakan," ujarnya. (dit)

 Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota 
Tangerang yang begitu pesat harus diimbangi 
dengan pengelolaan Sumber Daya Air yang 
komperehensif. Hal ini untuk antisipasi berku-
rangnya daerah resapan air serta peningkatan 
jumlah timbulan sampah dan berakibat pada 
banjir.
     Untuk penanganan banjir, Pemkot Kota 
Tangerang telah membuat skenario skala besar 
yang masuk dalam program jangka panjang 
dengan membagi pekerjaan menjadi tiga bagian 
yakni Barat, Tengah dan Timur. Keberadaan kali 
dan sungai yang selama ini menjadi penyebab 
banjir akibat luapan pun telah diatasi dengan 
proses normalisasi, penurapan hingga pengeru-
kan.
     Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang Nana Trisyana mengatakan, upaya yang 
dilakukan sejak kurun tahun 2013 hingga saat ini 
pun mampu mengurangi bahkan menghilang-
kan beberapa titik banjir dan genangan yang di 
pemukiman maupun jalan raya.        
    Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, titik banjir Kota 
Tangerang pada tahun 2017 ada 16 lokasi dan 
tersebar di beberapa wilayah keamatan. Luas 
genangan dari setiap lokasi pun bervariasi yakni 
mulai dari 0,14 hektar di Cibodas paling rendah 
hingga 53,02 hektar paling besar di Puri Kartika. 
"Titik banjir saat ini mulai teratasi. Genangan 
yang timbul pun cepat surut dalam waktu 
kurang dari 30 menit," ujarnya. (dit)
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Maghrib
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latkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah mencintai 
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damai. Adapun keadilan sosial ini termak-
tub di dalam QS An-Nahl [16]: 90 yaitu:
 "Sesungguhnya Allah menyuruh 
(kamu) berlaku adil dan berbuat kebajik-
an, memberi bantuan kepada kerabat, 
dan Dia melarang (melakulan) perbuatan 
keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia 
memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran."
 Itulah lima sila Pancasila yang 
mempunyai nilai-nilai luhur dan sakti 
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bermasyarakat, berbangsa maupun 
bernegara.

Lokasi Normalisasi/ 
Rehabilitasi/Penurapan

Kali Ledug

Sungai Cisadane Sungai Cirarab

Kali Sabi

KALI ANGKE
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5.

Data Pembangunan Drainase
RUAS

2014 2015 2016 2017

98 Ruas
(21.930 M’)

163 Ruas
(44.300 M’)

472 Ruas
(90.941M’)

419 Ruas
(78.104M’)


