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GRATIS

seorang pahlawan adalah orang yang 
memiliki integritas yang tinggi dan 
loyalitas tanpa batas, dan mengab-
dian tidak terbatas bagi bangsa dan 
negara. Mereka adalah pribadi-pribadi 
yang pantang menyerah,senatiasa 
melihat kedepan,berdedikasi tinggi 
dan selalu optimis dalam segala hal.
Islam hadir sebagi sebuah agama yang 
menghargai prestasi, pengorbanan, 
perjuangan, dan pengabdian meman-
dang, siapa yang bermanfaat dan 
berkontribusi untuk sesasamanya, 
maka pribadi itu layak  dan pantas 
sebagai pahawan atau sebaik-baiknya 
manusia, Nabi Muhammad bersabda, “ 
sebaik-baik manusia diantara kalian 
adalah yang bermanfaat bagi mausia” 
(HR.Buk-
hori dan 
Muslim).
Jika berk-
a c a 
k e p a d a 

Islam adalah agama yang sempurna 
lagi �eksibel, dinamis, santun dan 
penuh nilai-nilai moralitas yang 
tinggi, secara historis Islam lahir 
sebagai penyatu, penengah yang 
memadukan berbagai perbedaan, 
baik etnis, budaya dan kearifa lokal. 
Ukuran Islam memandang kedudu-
kan manusia bukan berdasarkan 
kekayaan, jabatan, atau keturun 
namun ketaqwaan dan akhlak 
karimah yang menjadi timbangan. 
Allah ber�rman dalam Q.S. Al-Hujura-
tayat 13, “ sesungguhnya yang paling 
dekat disisi Allah adalah mereka yang 
paling bertaqwa diantara kalian”.
Pahlawan, sebuah kata yang populer 
dan memiliki makna yang dalam. 
dalam kamus bahasa indonesia pahla-
wan adalah seorang yang berjuang 
dengan segenap pengorbanan, baik 
materi, tenaga bahkan nyawa demi 
membela tanah air bangsa. Dari pen-
gertian tersebut, maka sesungguhnya 

kepahlawannan dalam Islam kita akan men-
emukan �gur-�gur yang luar biasa yang 
memang pantas disebut pahlawan sejati. 
Nabi Muhammad SAW adalah sosok utama 
yang layak menyandang predikat tersebut, 
maka tidak berlebihan jika seorang sejar-
awan barat  M.Heart memilih Muhammad 
SAW sebagai orang palin berpengaruh 
didunia. Terlepas dari itu semua, sosok Nabi 
Muhammad SAW merupakan pribadi sem-
purna dengan kepribadian yang elok, 
sebagaimana dengan �rman Allah dalam 
AL-Qur’an surat AL-Ahzab ayat 21, “sesung-
guhnya telah ada pada (diri)Rosulullah SAW 
itu suri tauladan yang baik bagi mu (yaitu) 
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
SWT dan (kedatangan) hari kiamatdan dia 
banyak menyebut Allah SWT”.
Allah SWT sangat menghargai mereka yang 
rela berkorban dengan harta dan nyawa 
mereka untuk kepentingan Negara dengan 
Agama sehingga Allah SWT menjanjikan 
surga sebagai balasan dari pengorbanan 

mereka, sebagaima-
na disebutkan dalam 
AL-Qur’an Q.S.: 
A t - T a u b a h : 4 1 , 
“berangkatlah kamu 
dalam keadaan 
merasa ringan atau 
pun berat dan berji-
had lah kamu dengan 

harta dan dirimu 

Dalam mem-
bangun tata 
kelola pemer-
intahan yang 
baik (good 
govermance) 
Pemerintahan 
K o t a 
T a n g e r a n g 
b e r s i n e r g i 
dengan para 
p e m u d a . 
Wakil Walikota Tangerang Sachrudin mengapresia-
si pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (Diklat) 
Pemuda Pelopor yang diselenggarakan oleh DPD 
KNPI Kota Tangerang.
 Dikatakannya, tujuan diklat ini untuk 
meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan 
wawasan bagi para pemud yang mampu bersaing 
di era globalisasi seperti saat ini. Semangat 
pemuda, katanya, harus dipupuk dengan pembi-
naan dan pelatihan dalam bingkai Akhlakul 
Karimah. Hasil dari pendidikan tersebut harus bisa 
diimplementasikan dalam membangun wilayah.” 
Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam 
pembangunan karena peranannya yang begitu 
penting dan utama," ujar Wakil Walikota Sachrudin 
di Aula Gedung KNPI Kota Tangerang, Jumat (3/11).
 Penghargaan Kota Layak Pemuda, 
tambahnya, adalah bukti dari sinergitas antara 
pemerintah dan masyarakat terutama para 
pemuda yang begitu peduli terhadap pembangu-
nan di kotanya.
"Penghargaan ini adalah bukti Pemda juga mem-
fasilitasi dengan baik dari regulasi maupun sarana 
dan prasarananya, pemuda pun juga harus berper-
an,” tambahnya.
 Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Rusdi 
Alam mengatakan, kegiatan Diklat Pemuda 
Pelopor diikuti 50 yang bertujuan untuk mencetak 
pemuda yang memiliki mental kuat, keteladanan 
serta leadership yang baik. Sehingga usai mengiku-
ti diklat dapat menjadi inspirator, motivator bagi 
pemuda lainnya serta lingkungannya berada. (dit)

 Kepemimpinan Walikota Tangerang H. 
Arief R Wismansyah mendapatkan apresiasi dari 
Kementerian Dalam Negeri Repulik Indoneisa.
 Kepala Pusat Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kemendagri, Syabnikmat 
Nizam menyampaikan, ada 14 kepala daerah 
kota dan kabupaten di Indonesia yang sudah 
masuk Final Penilaiana Kepala Dearah 
Berprestasi di Indonesia dan diantaranya Kota 
Tangerang. “Kita lihat saat ini Kota Tangerang 
sudah mengalami perubahan yang luar biasa 
salah satunya terkait dengan pengembanagan 
Smart City, menjadi salah satu faktor masuknya 
Walikota Tangerang sebagai Kepala Dearah 
berprestasi,” katanya.
  Penilaian tersebut bertujuan dengan 
mendekatkan pelayanan publik kepada 
masyarakat dan pembangunan terhadap Smart 
City untuk meningkatkan kualitas kesejahter-
aan masyarakat. "Intinya, proses penilaian yang 
kami lakukan ini melalui proses panjang. Mulai 
dari  cross check ke seluruh stakeholder seperti 
masyarakat, pihak pengusaha, wartawan, 
anggota dewan dan juga partai politik,” 
ungkapnya.
 Penekanan tehadap Smart City di Kota 
Tangerang diharapakan menjadi kota yang 
dapat mengatasi solusi permasalahan kepada 
masyarakat. Perubahan besar dalam pemban-
gunan dan inovasi pelayanan yang dilakukan 
terutama pengembangan Smart City menjadi 
salah satu faktor masuknya Walikota Tangerang 
sebagai Kepala Daerah berprestasi. (dit)
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dijalan Allah SWT. Yang demikia itu lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui”.
Untuk menjadi pahlawan sejati sebgaima-
na dicontohkan oleh Rosulullah SAW kita 
membutuhkan apa yang dinamakan 
dengan kesabaran sebab tanpanya mus-
tahil manusia mampu meraih hakikat 
kepahlawanan setiap individu manusia 
muslim dapat menjadi pahlawan pada 
komunitasnya masing-masing selagi 
dirinya mampu memberikan kebaikan 
pada masyarakat lingkungannya dan 
berada dalam jalan Allah SWT sesuai 
tuntunan syari’at ajaran agama Islam.
Kesimpulan dari itu semua bahwa kepahl-
awanan dalam Islam tidak didasarkan 
hanya kepada keberanian seseorang unuk 
seseorang, namun lebih dari itu, pahla-
wan adalah meraka yang bersung-
guh-sungguh berbuat dan bertindak 
demi kemaslahatan manusia, Agama, dan 
Negara, walaupun hanya sekedar melaku-
kan sesuatu yang sederhana tetapi dapat 
dirasakan manfa’atnya oleh orang banyak 
maka hal tersebut layak disebut sebagai 
seorang pahlawan. Dan yang terakhir 
harus diikuti dengan moralitas dan kesa-
baran yang tinggi.
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 Dalam mewujudkan Program 
Tangerang Berkebun Walikota Tangerang H. Arief 
R Wismansyah mecanangkan Festival Hidropon-
ik di setiap kelurahan. Hal ini bermanfaat untuk 
penghijauan, pemenuhan bahan pangan serta 
sebagai upaya mewujudkan Kota yang layak 
huni
 Walikota menjelaskan, bertani dengan 
sistem hidroponik tak memerlukan lahan yang 
besar sehingga cocok untuk pemukiman di 
perkotaan. Selain itu dapat menambahkan 
ruang terbuka hijau (RTH karena warga pun 
dapat menerapkannya di pekarangan rumah. 
“Bercocok taman ini memberikan edukasi dan 
kesehatan sebagai upaya melestarikan lingkun-
gan yang bersih,” pungkasnya
 Program Tangerang Berkebun yang 
digagas sejak tahun 2014 telah berhasil mem-
bentuk ratusan kelompok tani dan mendorong 
kreati�tas warga untuk memanfaatkan lahan 
mati sebagai tempat penghijauan. Program ini 
didominasi oleh kelompok wanita tani yang 
sebagian besar ibu rumah tangga.
 Walikota pun mengapresiasi kegiatan 
lomba tanaman hidroponik yang dilaksanakan di 
Larangan dan didukung produsen perusahaan 
pipa dan Media Massa.    Ada sebanyak 30 Kelom-
pok Tani dari setiap Kelurahan di Kecamatan 
Larangan yang ikut dalam kegiatan tersebut. 
Sebelum mengikuti lomba, kelompok tani diber-
ikan pelatihan menyemai benih hingga tata cara 
menanam. (dit)

P e m e r -
i n t a h 
K o t a 
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g e r a n g 
m e n g -
himbau 
k e p a d a 
p a r a 

guru dan orang tua murid untuk membiasakan 
membaca buku sedari dini. Hal tesebut, harus 
ditularkan kepada siswa guna menambah 
wawasan pengetahuan.
 Sekretaris Daerah Kota Tangerang Dadi 
Budaeri mengatakan, dengan mengoptimal-
kann gerakan gemar membaca yang merupakan 
wujud dari penguatan karakter pendidikan 
siswa, maka dapat menumbuhkan rasa 
kepedulian akan pentingnya pengetahuan 
membaca buku. “Porgram ini sudah lama 
dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, namun 
telah banyak dilupakan para siswa. Oleh karena 
itu kita tumbuhkan kemabli kepada paru guru 
melalui gerakan gemar membaca,” ungkap 
Sekda saat membuka kegiatan Diklat Literasi 
Satu Guru Satu Buku Bagi Guru SD 
  Sementara, minta membaca 
masyarakat saat ini mengalami penurunan 
seiring dengan perkembangan teknologi 
informasi. Oleh karena itu, tenaga pengajar 
harus bisa memiliki inovasi untuk mendorong 
para murid kembali membaca buku. ”Ini 
merupakan langkah yang tepat memperkenal-
kan kepada anak sejak dini untuk gemar memb-
aca,” jelasnya. Sebagai informasi, kegiatan Diklat 
ini diikuti sebanyak 30 guru SD untuk Diklat 
Literasi Satu Guru Satu Buku dan 25 Guru SMP 
untuk Diklat Bimbingan Konseling. 
 Sekda juga meminta kepada para 
tenaga pengajar untuk membuka wawasan 
tentang literasi yang nantinya dapat berguna 
sebagai referensi dalam proses belajar mengajar 
di sekolah. 
 "Selain mempertahankan ilmu yang 
sudah dikuasai, tapi juga bisa dapet tambahan 
pengetahuan baru," katanya. (dit)
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