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G R AT I S

agai daerah seperti Jong Ambon, Jong 
Celebes, Jong Java, Jong Sumatera, 
juga seperti Jong Islamieten Bond (JIB) 
dan menginspirasi sebagian pemuda 
seperti Moh. Hatta, Yamin, Soekarno, 
termasuk Natsir juga, dan lain-lain 
yang merasa harus berkumpul dan 
dikumpulkan pada suatu kongres.Dan 
ini menjadi titik balik dari kesadaran 
manusia Nusantara untuk membebas-
kan diri dari kolonialisme Belanda. 
Akhirnya, para pemuda memilih kata 
"Indonesia" .Arti kata Indonesia beras-
al dari Indo dan nesos yang berarti 
Kepulauan Hindia. Dalam kongres 
tersebut, para pelajar dan pemuda 
kemudian menemukan kata Indonesia 
untuk menyatukan semangat perjuan-
gan suku-bangsa di Nusantara yang 
awalnya masih tercerai berai.Perasaan 
simpati, empati dan persaudaraan ini 
d a l a m 
A g a m a 
I s l a m 
d i s e b u t 
Ukhwah 
 

Kedatangan Rasulullah ke Madinah 
secara langsung menjadi pemimpin 
baru di kota tersebut, hal itu dikare-
nakan Aus dan Khazraj, dua kabilah 
Arab yang mendominasi Madinah, 
adalah pihak yang mengundang seka-
ligus mengangkat beliau sebagai 
pemimpin. Latar belakang mas-
yarakat Madinah yang sangat 
majemuk, karena terdiri dari beberapa 
etnis Arab dan Yahudi membutuhkan 
adanya peraturan umum yang men-
gatur kehidupan bersama dengan 
baik. Disinilah letak pentingnya 
Piagam Madinah yang ditetapkan 
oleh Rasulullah berdasarkan kaedah 
dan prinsip Islam. Hal ini juga mem-
buktikan bahwa ajaran Islam dapat 
mengatur kepentingan bersama mas-
yarakat muslim dan non muslim, 
tanpa harus menghilangkan karakter 
khas masing-masing, terutama 
agama.
Hal serupa terjadi dalam rangkaian 
sejarah berdirinya Bangsa Indonesia, 
pada tanggal 28 Oktober 1928 Yang 
sekarang dikenal  “Sumpah Pemuda” .  
Melihat gerakan pemuda dari berb-

Macam-macam Ukhuwah : 

Ukhuwah Islamiyah 
Yaitu persaudaraan yang berlaku antar 
sesama umat Islam atau persaudaraan yang 
diikat oleh aqidah/keimanan, tanpa mem-
bedakan golongan selama aqidahnya sama 
maka itu adalah saudara kita yang harus 
kita jalin dengan sebaik-baiknya. 
Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam 
Alqur’an surat Al Hujarat : 10, yang artinya: 
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman 
itu adalah saudara, oleh karena itu pererat-
lah simpul persaudaraan diantara kamu, 
dan bertaqwalah kepada Allah, mudah-mu-
dahan kamu mendapatkan rahmatnya “.

Ukhuwah Insaniyah/Basyariyah 
Ukhuwah Insaniyah ini harus dilandasi oleh 
ajaran bahwa semua orang umat manusia 
adalah makhluk Allah, sekalipun Allah 
memberikan kebebasan kepada setiap 
manusia untuk memilih jalan hidup 
berdasarkan atas pertimbangan rasionya. 
Jika ukhuwah insyaniyah tidak dilandasi 
dengan ajaran agama keimanan dan 

ketaqwaan, maka yang 
akan muncul adalah 
jiwa kebinatangan 
yang penuh keser-
akahan dan tak kenal 
halal dan haram.

Ukhuwah Wathoni-
yah 
Yaitu persaudaraan 
yang diikat oleh jiwa 

nasionalisme tanpa 

 Penataan lingkun-
gan untuk mewujudkan 
Kampung Iklim Bebas 
Banjir harus didukung 
beberapa faktor. Mulai dari 
kondisi jalan yang layak, 
penerangan lingkungan 
yang tersedia hingga 
pemukiman yang layak huni. 
Pemkot pun telah melakukan pening- k a t a n 
1.300 ruas jalan hingga memasang 47 ribu titik 
Penerangan Jalan Umum.
    Wakil Walikota Tangerang Sachrudin 
mengatakan, Kampung Iklim Bebas Banjir pun 
harus dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air 
Limbah (IPAL) Domestik sebagai pengolahan air 
limbah rumah tangga (grey water). IPAL akan 
mengolah air limbah untuk memenuhi standar 
baku mutu sebelum dialirkan ke sungai atau kali 
terdekat sehingga tak terjadi pencemaran. Hasil 
studi EHRA tahun 2014 diketahui bahwa di Kota 
Tangerang 90,9 persen rumah tangga telah memili-
ki SPAL (Saluran Pembuangan Air Limbah).
   Indikator Kampung Iklim Bebas Banjir 
adalah pengolahan sampah. Pemkot pun telah 
membuat 320 Bank Sampah, Tempat Pembuangan 
Sementara (TPS) 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) 
hingga pembentukan kelompok masyarakat dan 
komunitas dalam membuat kompos.
   Lalu syarat kampung iklim bebas banjir 
lainnya adalah pemberdayaan masyarakat melalui 
Program Tangerang Berkebun dengan peman-
faatan perkarangan rumah untuk menanam 
Tanaman Obat Keluarga (Toga) telah merubah 
lingkungan menjadi hijau dan asri. Toga pun 
bermanfaat bagi warga yang terkena sakit. (dit)

 Pemerintah 
Kota Tangerang 
m e n g a j a k 
masyarakat untuk 
m e l a k u k a n 
sedekah oksigen 
dengan cara 
menanam pohon 

di setiap rumah. Sebab, pohon yang ditanam 
akan menghasilkan oksigen sebagai kebutuhan 
manusia. Sedekah oksigen menjadi salah satu 
indikator dari Kampung Iklim Bebas Banjir 
melalui penghijauan.
    Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
Engkos Zarkasyih menjelaskan, program peng-
hijauan dalam mewujudkan Kampung Iklim 
bebas Banjir lainnya yakni Urban Farming atau 
yang dikenal dengan Tangerang Berkebun. 
Tujuannya adalah untuk mensukseskan ketah-
anan pangan yang sehat dan aman serta 
pelestarian lingkungan menjadi hijau dan 
bersih.
    Lalu penghematan energi diantaranya 
pemanfaatan cahaya alami, penggunaan listrik 
energi dan transportasi umum, mengurangi 
penggunaan plastik dan beralih ke sumber 
energi alternatif.
    Sedangkan indikator lainnya adalah 
dengan membuat sumur resapan yang ditarg-
etkan di 290 lokasi. Sumur resapan memiliki 
manfaat yakni untuk menambah jumlah air ke 
dalam tanah sehingga ketika kemarau, keterse-
diaan air tanah tak turun dan sumur masih bisa 
digunakan. 
     Termasuk juga dengan pembuatan 
biopori namun lebih besar yakni dari 10 sentim-
er menjadi 30 sentimer. Tujuannya adalah untuk 
mengurangi genangan ketika hujan turun. 
Pemkot telah mencanangkan sejuta biopori. 
(dit)

Sedekah Oksigen Hingga Membuat 
Sejuta Biopori

Lingkungan Bersih dan Bebas Limbah
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membedakan agama, suku, warna kulit, 
adat istiadat dan budaya dan aspek-aspek 
yang lainnya. Semua itu perlu untuk 
dijalin karena kita sama-sama satu bangsa 
yaitu Indonesia. Mengingat pentingnya 
menjalin hubungan kebangsaan ini Rosu-
lullah bersabda “Hubbui wathon minal 
iman”, artinya: Cinta sesama saudara seta-
nah air termasuk sebagian dari iman.

Urgensi Ukhuwah
Di tengah kehidupan modern, yang cend-
erung individulis dan materilis ini, 
persaudaraan atau ukhuwah menjadi hal 
yang sangat urgen untuk dibangun demi 
terciptanya tatanan masyarakat yang 
rukun dan damai. Ukhuwah yang 
solid,memudahkan membangun mas-
yarakat madani. 

Masyarakat madani adalah masyarakat 
yang ideal yang memiliki karakteristik dan 
mejujung tinggi kedamaian, kerukunan, 
dan saling tolong menolong. Nilai-nilai 
tersebut akan mudah terwujud manakala 
manusia memiliki ketulusan dan kemauan 
yang tinggi untuk merajut dan memban-
gun simpul ukhuwah yang terpkoyak.
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 Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota 
Tangerang akan memiliki Gedung Laboratorium 
Kesehatan Daerah (Labkesda) yang lokasinya di 
belakang Masjid Raya Al-Azhom. Pembangunan 
gedung lantai tersebut telah memasuki tahap 
akhir dan akhir tahun ini sudah bisa beroperasi.
     dr. Lulik selaku Kepala UPTD Labkesda 
Kota Tangerang mengatakan, Labkesda yang 
dibangun nantinya dilengkapi dengan Laborato-
rium Halal. Sehingga, akan sangat membantu 
khususnya pelaku UMKM untuk mendapatkan 
serti�kasi halal bisa dengan cepat. Keberadaan 
gedung Labkesda pun sebagai solusi untuk 
memangkas antrian yang selama ini ada.
    Gedung Labkesda Kota Tangerang 
terdiri dari tiga jenis laboratorium yaitu Labora-
torium klinik, Laboratorium makanan dan minu-
man serta Laboratorium lingkungan.
    "Karena alat laboratorium Polymerase 
Chain Reaction (PCR) yang berfungsi sebagai 
penganalisa kehalalan suatu produk, baru diang-
garkan di tahun 2018, jadi mungkin untuk Labo-
ratorium Halalnya baru bisa beroperasi di tahun 
2018," terangnya.
   Namun kedepannya akan terus dikembangkan 
hingga mampu melayani 95 jenis pemeriksaan 
seperti pemeriksaan udara, kebisingan dan 
pencahayaan. (dit)

 Untuk mengatasi genangan yang 
terjadi pemukiman, Pemerintah Kota Tangerang 
melakukan terobosan dengan menjadikan 
setiap Rukun Warga (RW) sebagai pelopor 
melalui program Kampung Iklim Bebas Banjir.
     Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
menjelaskan, Kampung Iklim adalah lokasi 
setingkat Rukun Warga (RW) yang masyarakatn-
ya telah melakukan upaya penyesuaian dan 
penurunan dampak perubahan iklim secara 
berkesinambungan. 
    Kampung Iklim berfungsi untuk mem-
buat lingkungan bersih, nyaman, hijau dan 
bebas banjir. Oleh karena itu, dalam implemen-
tasinya warga diajak untuk melaksanakan 
gotong royong dan bersinergi dengan Pemerin-
tah maupun swasta. Hasilnya akan meningkatan 
ekonomi warga setempat.
   Ada tiga komponen dalam kampung 
iklim yakni mitigasi, adaptasi dan kelompok 
masyarakat yang mendapatkan dukungan 
berkelanjutan. Untuk mewujudkan Kampung 
Iklim tersebut, Pemkot Tangerang telah mem-
buat 11 program kegiatan di dalamnya yakni 
Urban Farming, Penghijauan, Penghematan 
Energi, Sumur Resapan, Biopori, Penataan 
Lingkungan, Pengolahan Air Limbah, Bank 
Sampah, Pengurangan Sampah Di Sumber (3R), 
Komposting dan Tanaman Obat Keluarga (Toga).
    "Kita jadikan RT/RW dan tokoh 
masyarakat sebagai pelopor dalam mengatasi 
masalah lingkungan melalui program Kampung 
Iklim bebas banjir," ujarnya. (dit)
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Labkesda Kota Tangerang Beroperasi 
Akhir Tahun
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