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G R AT I S

uang dinar segepok dari banginda Sultan.
Langsung, tiba-tiba tubuh Abu Nawas 
yang telah dibalut kain kafan itu bergerak. 
Orang-orang yang berkerumun di 
rumahnya itu kaget, tapi untungnya di 
antara mereka ada yang berkomentar 
bahwa hal seperti itu adalah biasa, karena 
tubuhnya Abu Nawas masih hangat. Abu 
Nawas yang memang pura-pura mening-
gal dunia, tak tahan melihat perilaku 
istrinya yang mengambil uang di kantong 
secara terus menerus, ia pun bangkit dan 
berteriak “ampun, ampun, ampun”.
 Sontak, orang-orang lari tung-
gang langgang karena melihat Abu 
Nawas yang katanya meninggal dunia itu 
kembali hidup dan teriak. Setelah 
semuanya pergi, ia segera mencekal 
lengan istrinya dan berkata dengan ketus, 
“di mana seluruh uang yang kamu simpan 
tadi?”. Istrinya yang memang sudah men-
genal watak suaminya itu langsung 
menimpali “mas, sudah lama aku ingin 
m e m b e l i 
g e l a n g , 
s e p e r t i 
i b u - i b u 
tetangga 
kita”. Abu 
N a w a s 

 Ada sebuah kisah menarik, yang 
dalam dunia santri kisah ini sudah popul-
er. Sebuah kisah tentang Abu Nawas. 
Suatu hari Abu Nawas dan keluarganya 
menahan lapar. Mau masak tapi perse-
diaan di rumah tidak ada, mau hutang 
lagi di pasar tapi merasa tidak enak 
karena hampir seluruh pedagang sudah 
dihutanginya dan hutang yang kemarin 
belum dibayarnya. Hingga suatu malam, 
Abu Nawas memiliki ide dan istrinya 
menyetujui ide akal-akalannya itu.
 Kemudian esok harinya, kampung 
di mana tempat tinggal Abu Nawas 
geger, karena istrinya mengumumkan 
bahwa suaminya pagi itu mati mendadak. 
Sontak, warga kampung, termasuk bagin-
da Sultan Harun Al Rasyid, segera takziah 
ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas 
penuh sesak pun tak terelakkan.
 Istrinya kemudian memasang 
kotak besar di dalam rumahnya, karena 
tradisi di kampung itu setiap pelayat akan 
memberikan bantuan uang sebagai 
wujud rasa bela sungkawa kepada keluar-
ga yang ditinggalkan. Karena tumpukan 
uang itu sudah penuh hingga menggu-
nung, istrinya segera mengambil sebagi-
annya untuk dimasukkan ke kantong 
yang telah disediakan, termasuk dengan 

juga dengan ketus berkata “dasar, perempuan”. 
Seolah tak mau kalah, istrinya pergi dan menim-
palinya dengan mengatakan “dasar, orang 
sableng”.
 Dengan narasi yang agak panjang terse-
but, saya hendak mengatakan, cara berkabung 
masing-masing orang dan kelompok, memiliki 
cara yang beragam. Demikian pula yang dika-
bungi, motivasinya pun juga cenderung berag-
am. Demikian juga ekspresi yang ditujukan 
kaum santri terhadap apa yang dikabunginya. 
Beragam ekspresi dan gerakan mereka tunju-
kan.
 Di sini, saya ingin menunjukan bahwa 
seorang santri itu memiliki kemampuan 
banyak. Mereka dapat bergaul dengan siapa 
saja dan dari kalangan mana saja. Sekarang 
terbukti, sudah banyak kaum santri yang 
hingga menjadi pemimpin suatu lembaga 
pendidikan, perusahaan, dan bahkan menjadi 
kepala negara. Yang terakhir ini, seperti KH 
Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa 
dengan Gus Dur.
 Modal (dasar) itu kaum santri dapatkan 
tentu di bangku pesantren. Abdullah Syukri 
Zarkasyi (dalam Mastuhu, 1996) membagi 
pesantren menjadi tiga. Pertama, pondok 
pesantren tradisional. Tipologi pesantren yang 
pertama ini adalah yang tetap mempertahank-

an pengajaran kitab-ki-
tab klasik sebagai inti 
pendidikan di pesant-
ren. Sistem madrasah 
digunakan untuk 
memudahkkan sistem 
sorogan yang dipakai 
dalam pengajian 
bentuk lama, tanpa 
mengenalkan pelaja-
ran umum.
 Kedua, pondok 

 Untuk memper-
cepat dalam 
m e ny e l e s a i k a n 
masalah kota, 
Pemerintah Kota 
Tangerang meng-
gandeng Badan 
Pengkajian dan 
P e n e r a p a n 
Teknologi (BPPT) 
dalam merumus-
kan berbagai 
solusi.

     Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
menjelaskan, bentuk dari kerjasama yang dilak-
sanakan adalah penerapan teknologi informasi 
untuk penelitian struktur tanah dengan Geolistrik 
untuk mendapatkan pro�l lapisan tanah dasar. 
Sehingga, ketika akan dilaksanakan pembangunan 
jembatan bisa dilakukan pengecekan terlebih 
dahulu.
    Dengan digunakannya teknologi ini, maka 
pembangunan jembatan yang dilakukan tepat dan 
meminimalisir terjadinya longsor atau amblas. 
Sebab, beberapa wilayah di Kota Tangerang seperti 
Periuk, sepanjang kali Ledug dan Cisadane memili-
ki struktur tanah lempung.
    "Bentuk kerjasama lainnya yang akan 
diterapkan yakni mengenai penerapan teknologi 
peringatan dini banjir dan teknologi pembangu-
nan tunggal," ujarnya.
    Deputi Bidang Pengembangan Teknologi 
SDA, Professor Wimpie Agoeng Noegroho Aspar, 
PhD mengatakan jika kerjasama ini adalah langkah 
awal dan akan segera direalisasikan dalam bentuk 
penerapan di lapangan. 
    Kerjasama kemitraan ini ditandai dengan 
ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara 
Pemkot yang diwakili langsung oleh Wali kota Arief 
R. Wismansyah dengan BPPT yang diwakili oleh 
Deputi Bidang Pengembangan Teknologi SDA, 
Professor Wimpie Agoeng Noegroho Aspar, PhD. 
(Dit)

 Walikota Tangerang Arief R Wisman-
syah berharap agar kerjasama yang selama ini 
terjalin dengan Pemprov DKI Jakarta dalam 
mengatasi permasalahan kota di daerah 
perbatasan dapat semakin meningkat dan 
efektif dibawah kepemimpinan Gubernur Anies 
Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno.
    Wali Kota Tangerang Arief R Wisman-
syah mengatakan, masalah kota yang selama ini 
menjadi fokus Pemkot Tangerang dan Pemprov 
DKI Jakarta untuk diselesaikan adalah penanga-
nan banjir, kemacetan, pengangguran dan 
hunian terjangkau bagi warga.
    Berbagai upaya kerjasama pun telah 
dilakukan sebelumnya diantaranya beroper-
asinya bus Transjabodetabek dari Jakarta 
hingga Tangerang, revitalisasi kali mookervart 
dan pengerukan kali atau sungai di daerah 
perbatasan. 
    Kedepannya, penanganan masalah 
kota lainnya akan terus dilakukan. Bahkan 
Walikota telah menyampaikan masalah beserta 
usulan dan solusinya kepada Anies Baswedan 
sebelum pelantikan. "Pak Gubernur Anies 
menyambut baik dan siap melakukan sinergi 
karena penanganan masalah kota harus adanya 
jalinan kerjasama dengan daerah terdekat," 
ujarnya. (Dit)

Hilangkan kepentingan pribadi dan golong. Mari kita bersama membangun kota ini menjadi kota yang bahagia 
dan masyarakatnya memiliki sifat akhlakul karimah demi kesejahteraan semuanya
            H. Arief R Wismansyah

Walikota Harap Kerjasama Tangerang 
- Jakarta Semakin Efektif

Pemkot Gunakan Geolistrik Karya BPPT 
Untuk Pembangunan

TANGERANG

pesantren modern. Tipologi pesantren yang 
kedua ini sistem, metode dan sarana-prasara-
na sudah seperti pendidikan modern  Ketiga, 
perpaduan antara tradisional dan modern. 
Kendati memadukan di antara keduanya itu, 
tentu saja mengikuti prinsip al-muhafdzatu 
‘ala qadimis shalih wal akhdu ‘ala jadidil 
ashlah (mempertahankan tradisi yang diang-
gap masih relevan dan menambah hal-hal 
baru yang lebih baik sebagai pendukung 
yang sudah ada). 
 Dengan adanya tipologi pesantren ini 
menunjukan bahwa dunia pesantren sudah 
terbuka dengan dunia modern. Kemudian jika 
melihat perkembangan saat ini, dapat dika-
takan dalam dunia santri atau pesantren 
tengah mengalami “ledakan intelektual”. 
 Sebab itu, tanggal 22 Oktober 2016 
oleh presiden Jokowi mulai ditetapkan 
sebagai hari santri nasional. Penetapan itu 
tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 
22 tahun 2015. Kini, tinggal bagaimana kaum 
santri memaknai peringatan itu. Apakah 
hanya dimaknai sebagai seremonial, ataukah 
terus memberikan kontribusinya terhadap 
kemajuan bangsa Indonesia.



KOTA TANGERANG KOTA TANGERANG

uang dinar segepok dari banginda Sultan.
Langsung, tiba-tiba tubuh Abu Nawas 
yang telah dibalut kain kafan itu bergerak. 
Orang-orang yang berkerumun di 
rumahnya itu kaget, tapi untungnya di 
antara mereka ada yang berkomentar 
bahwa hal seperti itu adalah biasa, karena 
tubuhnya Abu Nawas masih hangat. Abu 
Nawas yang memang pura-pura mening-
gal dunia, tak tahan melihat perilaku 
istrinya yang mengambil uang di kantong 
secara terus menerus, ia pun bangkit dan 
berteriak “ampun, ampun, ampun”.
 Sontak, orang-orang lari tung-
gang langgang karena melihat Abu 
Nawas yang katanya meninggal dunia itu 
kembali hidup dan teriak. Setelah 
semuanya pergi, ia segera mencekal 
lengan istrinya dan berkata dengan ketus, 
“di mana seluruh uang yang kamu simpan 
tadi?”. Istrinya yang memang sudah men-
genal watak suaminya itu langsung 
menimpali “mas, sudah lama aku ingin 
m e m b e l i 
g e l a n g , 
s e p e r t i 
i b u - i b u 
tetangga 
kita”. Abu 
N a w a s 

KEREDAKSIAN : DINAS KOMINFO KOTA TANGERANG
Gedung Pusat Pemerintahan, Lt.4, Jalan Satria Sudirman, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111 | Telp. 021-5576 4955

 Ada sebuah kisah menarik, yang 
dalam dunia santri kisah ini sudah popul-
er. Sebuah kisah tentang Abu Nawas. 
Suatu hari Abu Nawas dan keluarganya 
menahan lapar. Mau masak tapi perse-
diaan di rumah tidak ada, mau hutang 
lagi di pasar tapi merasa tidak enak 
karena hampir seluruh pedagang sudah 
dihutanginya dan hutang yang kemarin 
belum dibayarnya. Hingga suatu malam, 
Abu Nawas memiliki ide dan istrinya 
menyetujui ide akal-akalannya itu.
 Kemudian esok harinya, kampung 
di mana tempat tinggal Abu Nawas 
geger, karena istrinya mengumumkan 
bahwa suaminya pagi itu mati mendadak. 
Sontak, warga kampung, termasuk bagin-
da Sultan Harun Al Rasyid, segera takziah 
ke rumah Abu Nawas. Rumah Abu Nawas 
penuh sesak pun tak terelakkan.
 Istrinya kemudian memasang 
kotak besar di dalam rumahnya, karena 
tradisi di kampung itu setiap pelayat akan 
memberikan bantuan uang sebagai 
wujud rasa bela sungkawa kepada keluar-
ga yang ditinggalkan. Karena tumpukan 
uang itu sudah penuh hingga menggu-
nung, istrinya segera mengambil sebagi-
annya untuk dimasukkan ke kantong 
yang telah disediakan, termasuk dengan 

juga dengan ketus berkata “dasar, perempuan”. 
Seolah tak mau kalah, istrinya pergi dan menim-
palinya dengan mengatakan “dasar, orang 
sableng”.
 Dengan narasi yang agak panjang terse-
but, saya hendak mengatakan, cara berkabung 
masing-masing orang dan kelompok, memiliki 
cara yang beragam. Demikian pula yang dika-
bungi, motivasinya pun juga cenderung berag-
am. Demikian juga ekspresi yang ditujukan 
kaum santri terhadap apa yang dikabunginya. 
Beragam ekspresi dan gerakan mereka tunju-
kan.
 Di sini, saya ingin menunjukan bahwa 
seorang santri itu memiliki kemampuan 
banyak. Mereka dapat bergaul dengan siapa 
saja dan dari kalangan mana saja. Sekarang 
terbukti, sudah banyak kaum santri yang 
hingga menjadi pemimpin suatu lembaga 
pendidikan, perusahaan, dan bahkan menjadi 
kepala negara. Yang terakhir ini, seperti KH 
Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa 
dengan Gus Dur.
 Modal (dasar) itu kaum santri dapatkan 
tentu di bangku pesantren. Abdullah Syukri 
Zarkasyi (dalam Mastuhu, 1996) membagi 
pesantren menjadi tiga. Pertama, pondok 
pesantren tradisional. Tipologi pesantren yang 
pertama ini adalah yang tetap mempertahank-

an pengajaran kitab-ki-
tab klasik sebagai inti 
pendidikan di pesant-
ren. Sistem madrasah 
digunakan untuk 
memudahkkan sistem 
sorogan yang dipakai 
dalam pengajian 
bentuk lama, tanpa 
mengenalkan pelaja-
ran umum.
 Kedua, pondok 

 Untuk menciptakan lapangan kerja dan 
mengatasi pengangguran, Pemerintah Kota 
Tangerang membuat Kampung Pemuda Mandiri 
ditingkat RW yang kegiatannya adalah pelatihan 
kewirausahaan bagi pemuda.
     Walikota Tangerang Arief R Wismansyah 
mengatakan, dibuatnya Kampung Pemuda 
Mandiri berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda 
Tanggal 28 Oktober. Selain pelatihan, Pemkot 
pun membuat Festival Pemuda Mandiri diting-
kat Kelurahan/Kecamatan dan Kota. Adapun 
kegiatannya adalah lomba - lomba seperti 
pramuka, band, mural dan kearifan lokal lainnya.
    Walikota mengatakan tujuan dari pelati-
han kewirausahaan di Kampung Pemuda Mandi-
ri adalah agar pemuda bisa berwirausaha 
dengan potensi dan peluang yang ada sehingga 
membuka lapangan kerja di lingkungan dan 
juga solusi mengatasi pengangguran. 
    Sebab di era globalisasi saat ini, tantan-
gan dalam mendapatkan pekerjaan begitu ketat 
sehingga setiap orang harus memiliki keahlian 
dan keterampilan. Disisi lain, Pemkot pun sudah 
menyediakan layanan aplikasi Siap Kerja yang 
berisi info lowongan kerja serta Balai Latihan 
Kerja di tingkat Kecamatan.
    "Pelatihan kewirausahaan di Kampung 
Pemuda Mandiri menargetkan agar generasi 
muda bisa berwirausaha, terutama dengan 
pemanfataan teknologi informasi. Oleh karena 
itu, kita libatkan pengusaha muda dari Forum 
Kewirausahaan Pemuda dalam memberikan 
motivasi dan cara dalam berwirausaha menggu-
nakan teknologi informasi," ujarnya. (dit)

 Pemuda memiliki peranan penting 
dalam pembangunan di Kota Tangerang. 
Semangat dan kreati�tas yang dimiliki serta 
inovasi yang dikeluarkan menjadi gagasan dan 
konsep baru untuk membantu pemrintah 
menyelesaikan permasalahan kota diantaranya 
pengangguran.
     Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 
Dedi Suhada menjelaskan, telah melakukan 
kerjasama dengan Forum Kewirausahaan 
Pemuda (FKP) dalam memberikan pelatihan 
kepada pemuda mengenai berwirausaha 
melalui pemanfaatan teknologi informasi.
  "Kita harapkan nantinya dari kampung pemuda 
mandiri, akan lahir pengusaha muda yang juga 
bisa membantu membuka lapangan kerja buat 
lingkungan yang ada di sekitarnya," ujarnya.
    Dalam setiap pelatihan dilaksanakan, 
Dispora dan FKP menghadirkan motivator yang 
telah sukses melakukan wirausaha melalui 
pemanfaatan teknologi informasi. FKP pun 
menawarkan pemuda untuk bergabung dalam 
pengembangan usaha.
    Pelatihan kewirausahaan Kampung 
Pemuda Mandiri dilaksanakan di tiga lokasi 
setiap kelurahan yang dimulai dari pekan kedua 
dan ketiga bulan Oktober. Kegiatan ini digelar di 
Posyandu, Pasar Lingkungan, Pujasera, Lapan-
gan Bola, BLK, GOR, Balai Warga hingga Msuhol-
la/Masjid. Tujuannya agar fasilitas tersebut 
menjadi pusat kegiatan warga. (dit)

Hilangkan kepentingan pribadi dan golong. Mari kita bersama membangun kota ini menjadi kota yang bahagia 
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