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Editorial
Harus diakui bahwa pemberdayaan perempuan di Indonesia semakin
hari semakin baik. Banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang terlahir
dan berjalan tanpa pertentangan. Meskipun terhitung terlambat, jika
dibandingkan dengan negara-negara lain, tetapi grafik kemunculan
pemimpin perempuan di Indonesia cukup signifikan.
Tidak hanya di lingkungan pemerintahan dan perkantoran swasta
(pemimpin formal) yang memiliki sistem penjenjangan karier yang mapan
saja, tetapi juga di lingkungan sosial masyarakat (pemimpin non formal). Di
lingkungan pemerintahan saat ini banyak bermunculan kepala-kepala OPD,
Bupati, Walikota, Gubernur, Ketua dan Anggota DPR/DPD/DPRD, Dirjen,
Dirjen, dan lain sebagainya. Bahkan Indonesia pernah memiliki presiden
perempuan, yakni Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5.
Sedang dalam pemimpin non formal, dapat dilihat dari banyaknya
kaum perempuan yang menjadi pemimpin di lingkungannya, seperti ketua
organisasi kemasyarakatan, komisi-komisi negara, organisasi profesi,
pergerakan mahasiswa, dan lain sebagainya. Keterbukaan profesi/karier
bagi perempuan yang dilandasi semangat kesetaraan gender telah
mencetak begitu banyak wanita karier, sekaligus membuka peluang bagi
perempuan untuk memimpin kelompok-kelompok masyarakat.
Semangat kesetaraan gender yang diilhami oleh kepeloporan RA
Kartini dalam memperjuangkan harkat dan martabat perempuan telah
menorehkan banyak inspirasi. Terlebih sejak pemerintahan orde baru yang
menempatkan kementerian urusan wanita dalam kabinetnya, langkahlangkah pemberdayaan perempuan semakin nyata.
Di Kota Tegal pemimpin perempuan banyak tersebar di berbagai lini,
dari mulai ketua RT/RW, LPMK, Lurah, Camat, Kepala OPD, Anggota
DPRD, Dekan Perguruan Tinggi, Advokat, Hakim, Jaksa, Direktur
Perusahaan, Wiraswasta, dan lain sebagainya. Bahkan pernah pula Kota
Tegal dipimpin oleh Walikota Perempuan. Dan sekali lagi kepemimpinan
perempuan tidak pernah terusik dengan pertentangan masalah gender.
Profesi yang sebelumnya didominasi oleh kaum laki-laki secara perlahan
diwarnai oleh hadirnya kaum perempuan. Bahkan beberapa profesi yang
sangat identik dengan laki-laki, seperti sopir, tukang parkir, operator SPBU,
ojek, tukang tambal ban, dan beberapa profesi lainnya pun sudah digeluti
oleh kaum perempuan juga.
Artinya bahwa kesadaran masyarakat Kota Tegal terhadap kesetaraan
gender telah tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Eksistensi
kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada gender, tetapi lebih pada
kemampuan yang dimiliki secara personal. Bahkan dalam beberapa kasus,
kepemimpinan perempuan di satu institusi dinilai lebih berhasil daripada
laki-laki. Dan ini gejala positif bagi kaum perempuan.
Harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih ada sebagian
orang yang masih mempersoalkan kepemimpinan perempuan dalam
tinjauan agama. Tetapi hal itu tidak terlalu merisaukan sebagian besar
masyarakat. Karena selama dalam kepemimpinan perempuan tidak
menimbulkan mudlorot bagi orang banyak, maka hal itu bukanlah
ancaman.
Dan yang tak kalah pentingnya dalam pemberdayaan perempuan
adalah peran dari pergerakan Tim Penggerak PKK Kota Tegal. Dibawah
kepemimpinan Ibu Endang Nusholeh, Tim Penggerak PKK Kota Tegal
selalu aktif melakukan pembinaan perempuan hingga ke tingkat RT.
Peningkatan kemampuan membina keluarga, peningkatan keterampilan,
hingga advokasi keluarga terus-menerus digalakkan.
Proteksi balita dan anak dari berbagai macam penyakit juga tak luput
dari fokus pergerakan PKK Kota Tegal. Antisipasi dini atas virus yang
berpotensi mewabah di masyarakat dilakukan dengan langkah-langkah
pencegahan. Peningkatan gizi anak dilakukan dengan serangkaian
imunisasi dan pemberian makanan tambahan. Karena proteksi dan
peningkatan kualitas anak berarti mempersiapkan generasi emas di masa
yang akan datang. Sehingga kelak Kota Tegal akan memiliki masyarakat
berkualitas tinggi, baik secara fisik maupun kemampuan. g
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Ibu kau mengandung 9 bulan, sampai engkau melahirkanku dengan susah payah
engkau merawatku sampai aku tumbuh besar, engkau juga merawatku tanpa pamrih, penuh kasih sayang
Ibu... aku juga merasa engkaulah pahlawanku, setiap aku kesusahan engkau selalu ada
Ibu... bekerja keras untuk menafkahiku, ibu... terima kasih atas pengorbananmu
yang engkau berikan kepada ku Ibu...
Hanya dengan kado Puisi yang bisa kuberi
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Pemberdayaan Perempuan:
Sebuah Keniscayaan

Pemberdayaan perempuan adalah sebuah keniscayaan bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia. Setiap kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai aspirasi, kebutuhan,
kesulitan, dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses dan berpartisipasi dalam pembangunan.

P

rogram pemberdayaan
perempuan berkontribusi dalam
menjawab persoalan yang
dihadapi perempuan yang lagi-lagi terjadi
adalah aktor yang sama dalam
pelaksanaan program pemberdayaan
tersebut sehingga kurang banyak
menyentuh kalangan perempuan yang
memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.
Oleh karenanya perlu adanya peran yang
besar yang dilakukan pemerintah dan
masyarakat sebagai aktor dalam program
pemberdayaan perempuan tersebut agar
dapat menyentuh seluruh perempuan di
sektor domestik.
Menumbuhkan kemandirian
masyarakat dan upaya meningkatkan
partisipasi pada seluruh elemen
masyarakat juga perlu dilakukan dengan
memberikan kesempatan perempuan
yang tidak tersentuh program dapat
mengaksesnya. Seperti pelatihan usaha
mikro atau pertemuan yang melibatkan
perempuan dalam acara rapat warga,

Oleh : Aris Purwanto, S.I.Kom

Pembangunan ekonomi
membuka banyak jalan untuk
meningkatkan kesetaraan
gender dalam jangka panjang.
Agenda tujuan pembangunan
berkelanjutan memiliki makna
yang penting karena setelah
diadopsi maka akan dijadikan
acuan secara global dan
nasional sehingga agenda
pembangunan menjadi lebih
fokus.

agar aparatur desa atau kelurahan
mengetahui apa yang menjadi
permasalahan yang dihadapi warganya
khususnya perempuan. Dengan
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demikian akan terciptanya kontribusi
perempuan yang berarti dan
menghasilkan kebijakan yang responsif
gender serta anggaran berbasis gender.
Oleh karena itu butuh
pengintegrasian isu gender, termasuk
juga isu pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak dalam rencana
pembangunan nasional sebagai investasi
besar bagi masyarakat Indonesia. Selain
isu gender, isu tentang anak dalam
pembangunan juga merupakan hal yang
tak bisa dikesampingkan. Karena hingga
saat ini masih ada kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang belum
mengakomodir kebutuhan masyarakat
yang sangat heterogen.
Pembangunan ekonomi membuka
banyak jalan untuk meningkatkan
kesetaraan gender dalam jangka panjang.
Agenda tujuan pembangunan
berkelanjutan memiliki makna yang
penting karena setelah diadopsi maka
akan dijadikan acuan secara global dan
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Plt. Kepada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DPPKBP2PA)
Diah Triastuti, SH mengatakan
sebagai garda terdepan
pemberdayaan perempuan di Kota
Tegal pihaknya menunjukkan
komitmennya untuk memajukan
perempuan melalui berbagai
program pemberdayaan.

nasional sehingga agenda pembangunan
menjadi lebih fokus. Setiap butir tujuan
tersebut menjunjung tinggi Hak Asasi
Manusia (HAM) dan untuk mencapai
kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, baik tua maupun muda.
Kesetaraan Gender juga telah
menjadi sasaran dunia melalui berbagai
komitmen untuk mengakhiri segala
bentuk diskriminasi terhadap kaum
perempuan di mana pun. Menghilangkan
segala bentuk kekerasan terhadap kaum
perempuan di ruang publik dan pribadi,
termasuk perdagangan manusia dan
eksploitasi seksual, serta berbagai jenis
eksploitasi lainnya. Menghilangkan
semua praktek berbahaya, seperti
pernikahan anak, pernikahan dini dan

paksa, serta sunat perempuan. Menjamin
partisipasi penuh dan efektif, dan
kesempatan yang sama bagi perempuan
untuk memimpin di semua tingkat
pengambilan keputusan dalam
kehidupan politik, ekonomi, dan
masyarakat.
Plt. Kepada Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (DPPKBP2PA) Diah
Triastuti, SH mengatakan sebagai garda
terdepan pemberdayaan perempuan di
Kota Tegal pihaknya menunjukkan
komitmennya untuk memajukan
perempuan melalui berbagai program
pemberdayaan. Terdapat empat pokok
program yang menjadi fokus

DPPKBP2PA dalam upayanya
melakukan program pemberdayaan
perempuan.
1. Program Kegiatan Peningkatan
Produktifitas Ekonomi Perempuan
(PEP)
Program ini bertujuan untuk
melatih dan membentuk
kader/fasilitator sebanyak 32 orang di
ma s i n g -ma s i n g k e l ur a h a n d a n
kecamatan. Fasilitator tersebut
nantinya diberikan pelatihan dan
ketrampilan untuk mengembangkan
ekonomi di keluarga yang harapannya
dapat ditularkan kepada masyarakat
di sekitarnya. Program Peningkatan
Ekonomi Produktif (PEP) merupakan
program lanjutan P2MBG. Program ini

Program ini bertujuan untuk
melatih dan membentuk
kader/fasilitator sebanyak 32
orang di masing-masing
kelurahan dan kecamatan.
Fasilitator tersebut nantinya
diberikan pelatihan dan
ketrampilan untuk
mengembangkan ekonomi di
keluarga yang harapannya
dapat ditularkan kepada
masyarakat di sekitarnya.
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Program Terpadu Pemberdayaan
Masyarakat Berspektif Gender
(P2MBG) bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup
keluarga menuju pada
kesejahteraan kesetaraan dan
keadilan melalui kegiatan lintas
bidang pembangunan. Program
dilakukan dalam upaya
penanganan kemiskinan dengan
fokus peningkatan kondisi, status,
kedudukan dan partisipasi
perempuan.

muncul untuk mendidik masyarakat
dan membentuk kelompok usaha dan
memberikan bantuan modal kepada
kelompok usaha masyarakat seperti
kelompok usaha catering, penyulam
ataupun pembatik.
2. Program Terpadu Pemberdayaan
Masyarakat Berspektif Gender
(P2MBG)
Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup keluarga
menuju pada kesejahteraan
kesetaraan dan keadilan melalui
kegiatan lintas bidang pembangunan.
Program dilakukan dalam upaya
penanganan kemiskinan dengan fokus
peningkatan kondisi, status,
kedudukan dan partisipasi
perempuan.
Program ini telah diwujudkan
dengan membentuk kelompok
masyarakat dari kelurahan sebanyak
40 orang untuk dilatih ketrampilan
memasak serta memberikan bantuan
modal usaha seperti yang sudah
dilaksanakan di Kelurahan Margadana
dan Debong Tengah.
3. Pembinaan Organisasi Perempuan.
Kegiatan tersebut dilakukan
dengan melibatkan berbagai
organisiasi perempuan di Kota Tegal.
S e p e r t i h a l n y a p a d a
penyelenggarakan Peringatan Hari
Kartini dan Hari Ibu yang dilakukan
bersama dengan organisasi wanita di
Kota Tegal. Selain itu diadakan juga
Seminar Pembinaan Organisasi,
Anjangsana pemberian bingkisan
kepada perempuan dhuafa dan

puncak peringatan berupa
pelaksanaan upacara.
4. Optimalisasi peran-peran perempuan
di dalam upaya pencegahan tindak
kekerasan terhadap perempuan dan
anak melalui sosialisasi-sosialisasi
yang diberikan kepada ibu rumah
tangga dan pembentukan kader-kader
satgas peduli perempuan dan anak.
Selain melalui berbagai program
tersebut diatas DPPKBP2PA juga akan
membentuk Satgas Perlindungan
Perempuan yang akan diberikan
pelatihan oleh Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Satgas akan diambil
dari tiap kecamatan sebanyak 7-10
orang. Satgas ini diharapkan dapat
membantu melaporkan kepada instansi
perlindungan perempauan jika di
lingkungannya terdapat tindak
kekerasan, upaya ini untuk menjangkau
kebutuhan perempuan dari bahkan dari
akar rumputnya.

Ke depan diungkapkan Diah,
pihaknya menargetkan untuk
memperoleh penghargaan
Anugerah Parahita Eka Praya
(APE). Sebuah penghargaan yang
diberikan bagi kota dan kabupaten
yang mempunyai komitmen tinggi
pada upaya penguatan
pengarusutamaan gender.
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DPPKBP2PA juga terus
mengembangkan keberadaan Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT) Puspa. Fasilitas
tersebut harapannya dapat menjadi
tempat aduan atau laporan bagi para
korban maupun orang yang mengetahui
adanya tindak kekerasan perempuan dan
anak di lingkungannya.
Ke depan diungkapkan Diah,
pihaknya menargetkan
untuk
memperoleh penghargaan Anugerah
Parahita Eka Praya (APE). Sebuah
penghargaan yang diberikan bagi kota
dan kabupaten yang mempunyai
komitmen tinggi pada upaya penguatan
pengarusutamaan gender.
Ada beberapa indikator dalam
penilaiannya meliputi proses tingginya
nilai yang dianggarkan di APBD untuk
program pemberdayaan perempuan,
keterlibatan perempuan dalam
penganggaran APBD serta kemanfaatan
hasil pembagunan bagi perempuan.
Karena itu menurutnya harus ada
penyusunan anggaran yang responsif
gender. “Renponsif yang berarti
kemanfaatan, keterlibatan perempuan
dalam prosesnya, serta hasilnya seberapa
bermanfaat bagi perempuan”, jelas Diah.
Ditambahkan Sekretaris
DPPKBP2PA Siti Cahyani, M.Si dalam
dua tahun terakhir pihaknya juga telah
banyak menggalakkan pelatihan. Ini
dilakukan karena banyak perempuan
yang diberdayakan
yang ingin
mempunyai bisnis di bidang kuliner
dengan menggunakan potensi lokal.
Pihaknya dikatakan Siti Cahyani bahkan
telah mengajarkan berbagai inovasi
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Ditambahkan Sekretaris
DPPKBP2PA Siti Cahyani, M.Si
dalam dua tahun terakhir pihaknya
juga telah banyak menggalakkan
pelatihan. Ini dilakukan karena
banyak perempuan yang
diberdayakan yang ingin
mempunyai bisnis di bidang kuliner
dengan menggunakan potensi
lokal.

produk makanan, seperti pada
pengolahan tempe dan hasil laut. Para
perempuan saat ini diajarkan untuk
membuat es krim dan brownis berbahan
tempe serta mengajarkan mereka untuk
membuat kemasan produk jualannya
agar lebih baik. Hasilnya menurutnya
saat ini banyak kelompok masyarakat
tersebut mampu membuat brownis dari
tempe, dan eskrim dari tempe.
Pelatihan dan pemberdayaan yang
dilakukan antara kelurahan juga berbeda
disesuaikan dengan kebutuhan. Namun
pelaksanaan pelatihan sebagai upaya
perempuan diprioritaskan untuk
dilaksanakan lebih dahulu di daerah
pinggiran sesuai nawacita presiden.
DPPKBP2PA sebagai dinas
pengampu tugas pemberdayaan

8

perempuan di Kota Tegal bahkan
menargetkan program pemberdayaan
perempuan di Kota Tegal yang selama ini
sudah banyak dilakukan kedepan dapat
menyentuh para perempuan yang ada di
komunitas WPS (Wanita Pekerja Seks).
Kita akan belajar memasukan satu
dua anggota komunitas WPS kedalam
program pemberdayaan. Kita akan
ajarkan mereka ketrampilan yang bisa
langsung digunakan untuk mencari uang
sepeti usaha salon kecantikan atau
potong rambut sekaligus untuk
memberikan modal.
Atas berbagai upaya pemberdayaan
yang telah dilakukan, dalam beberapa
tahun terakhir DPPKBP2PA telah
mendapatkan berbagai penghargaan.
Diantaranya mendapat penghargaan dari

Museum Rekor Indonesia atas
penyelenggaraan Pendongeng dengan
Perserta Terbanyak pada tahun 2012.
Mendongeng kepada anak dikatakan Siti
Cahyani merupakan langkah awal untuk
memberdayakan. Menurutnya dengan
cara mendongeng anak akan lebih dekat
dengan orang tua. selian itu melalui
dongeng pesan kepada anak akan lebih
efektif disampaikan.
Di tahun 2013, Kota Tegal mendapat
predikat Kota Layak Anak Kategori
Pratama, Selanjutnya di tahun 2016
mendapat pengahrgaan Manggala Karya
Kencana yang merupakan penghargaan
atas keberhasilan dalam bidang program
kependudukan. Di tahun 2017 Kota
Tegal juga mendapatkan Anugerah
Perempuan Indonesia serta kembali
mendapatan predikat Kota Layak Anak
Kategori Pratama. Kota Tegal juga masuk
10 besar Kota dan Kabupetn di Jawa
Tengah yang angka kekerasanya masuk
peringkat 10 besar bawah.
Kemampuan perempuan sebagai
sumber instrumen baru dalam
pembangunan perlu meningkatkan
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
tidak menutup kemungkinan bahwa
perempuan harus mendalami apa yang
sebenarnya mereka hadapi, agar mereka
dapat berperan aktif dan memanfaatkan
kesempatan yang ada untuk secara
maksimal berfungsi sebagai mitra sejajar
pria dalam pembangunan di semua
bidang dan dalam segenap tingkat
kegiatan pembagunan.
Demikian pula dalam kegiatan yang
tergolong dalam kegiatan perumusan
kebijakasanaan dan pengambilan
keputusan.
Berperan sebagai mitra
sejajar dengan laki-laki dalam
pembangunan berarti perempuan harus
dapat mengejar berbagai
ketertinggalannya dan mempunyai
kesempatan yang sama untuk berperan
serta dalam pembangunan. g
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Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Kekerasan perempuan dan anak merupakan masalah yang sudah lama terjadi di tengah-tengah
masyarakat, KDRT atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestik (domestic violence)
merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada
semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat
berstatus sosial tinggi. Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan, apakah istri atau anak dan
pelakunya ialah suami. Hal ini mendorong aktivis perempuan gencar dan terus menuntut haknya,
banyak lembaga dan organisasi sosial yang gencar menuntut haknya, salah satu organisasi sosial di
Kota Tegal yang perduli akan perempuan ialah PPT PUSPA.

Oleh : Turah Untung

F

aktanya, KDRT memang lebih
banyak menimpa perempuan,
walau ada juga suami yang menjadi
korban KDRT. Ironisnya, ada pula
seseorang yang tidak menyadari bahwa
dirinya adalah korban KDRT. Oleh karena
itu penting bagi kita untuk mengetahui
jenis-jenis tindakan yang termasuk dalam
tindakan KDRT.
Siapa saja yang masuk dalam lingkup
rumah tangga atau pihak yang dapat
menjadi pelaku ataupun korban dalam
KDRT yaitu:
1. Suami, isteri dan anak (termasuk anak
angkat dan anak tiri);
2. Orang-orang yang mempunyai
hubungan keluarga dengan orang
sebagaimana dimaksud pada huruf a
karena hubungan darah, perkawinan,
persusuan, pengasuhan, dan
perwalian, yang menetap dalam
rumah tangga. Contohnya mertua,
menantu, ipar dan besan;

Yang masuk dalam kategori
kekerasan fisik yaitu setiap
perbuatan atau tindakan yang
dilakukan seseorang sehingga
mengakibatkan rasa sakit,
hingga jatuh sakit atau luka
berat. Bahkan ada kalanya
KDRT hingga menewaskan
korban.

3. Orang yang bekerja membantu rumah
tangga dan menetap dalam rumah
tangga tersebut.
Dikarenakan KDRT termasuk dalam
tindak pidana, maka pemerintah melalui
UU Penghapusan KDRT telah mengatur
tindakan apa saja yang termasuk KDRT.
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Termasuk ancaman pidana yang dapat
kenakan pada pelaku.
Jenis-jenis KDRT yaitu:
1. Kekerasan fisik.
Yang masuk dalam kategori ini yaitu
setiap perbuatan atau tindakan yang
dilakukan seseorang sehingga
mengakibatkan rasa sakit, hingga
jatuh sakit atau luka berat. Bahkan ada
kalanya KDRT hingga menewaskan
korban.
2. Kekerasan psikis.
Kekerasan psikis disebabkan karena
adanya suatu perbuatan yang
mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya
kemampuan untuk bertindak, rasa
tidak berdaya dan/atau bahkan
penderitaan psikis berat pada
seseoang.
3. Kekerasan seksual.
Kekerasan seksual yang dapat terjadi
dalam ruang lingkup rumah tangga,
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yaitu:
- Pemaksaan hubungan seksual,
pemaksaan hubungan seksual dengan
cara tidak wajar atau tidak disukai
yang dilakukan terhadap orang yang
menetap dalam lingkup rumah tangga
tersebut;
- Pemaksaan hubungan seksual
terhadap salah seorang dalam lingkup
rumah tangganya dengan orang lain
untuk tujuan komersial atau tujuan
tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga
Terdapat 2 (jenis) tidakan yang
termasuk dalam penelantaran rumah
tangga yaitu:
- Tindakan seseorang yang
menelantarkan orang lain dalam
lingkup rumah tangganya.
Sedangkan menurut hukum yang
berlaku dirinya berkewajiban
memberikan kehidupan, perawatan
atau pemeliharaan kepada orang
tersebut.
Hal ini dapat terjadi antara
orang tua dengan anak-anaknya
atau yang berada di bawah
pengasuhannya. Termasuk bagi
orang-orang dewasa yang
bertanggung-jawab dalam suatu
panti asuhan atau tempat penitipan
anak (day care) kepada anak-anak
yang berada di dalamnya.
- Selain itu masuk dalam kategori
penelantaran, jika seseorang
melakukan suatu tindakan yang
mengakibatkan adanya
ketergantungan ekonomi pada
dirinya. Dengan cara membatasi
atau melarang orang lain dalam
lingkup rumah tangganya untuk
bekerja yang layak, baik di dalam

atau di luar rumah. Sehingga korban
berada dalam kendali orang
tersebut (pelaku.)
5. Anak-anak Korban Kekerasan
Anak-anak adalah masa depan, cikal
bakal kemajuan bangsa ditentukan
generasi sekarang, yang dapat
menentukan Indonesia akan seperti
apa dibangun dari anak-anak
sekarang. Kasus kekerasan terhadap
anak yang berulang terjadi di
masyarakat merupakan alarm akan
kelemahan besar bangsa ini dalam
melindungi aset masa depan.
Pemerintah kota Tegal dalam hal ini
memiliki kepedulian besar pada
perlindungan anak. Bahkan program
kota layak anak terus digenjot.
Berdasarkan data jumlah presentasi
dari PPA (Perlindungan Perempuan dan
Anak) Kota Tegal, dilihat dari tahun 2011
ke 2017 cenderung menurun, kasus
kekerasan pada anak tahun 2015
berjumlah 15, tahun 2016 berjumlah 8,
Dan pada tahun 2017 data terakhir pada
bulan November 2017 kasus kekerasan
anak hanya 8.
Untuk kekerasan pada orang dewasa
tahun 2015 berjumlah 14 tahun 2016
turun 11 kasus. Korban kekerasan anak
pada tahun 2015 berjumlah 20 pada
tahun 2016 turun 8 orang, sedang pada
tahun 2015 jumlah korban 14 orang,
tahun 2016 turun 11 orang. Dan untuk
tahun 2017 kasus kekerasan pada
perempuan turun 6.
Seperti dikatakan Sri Gunarto,
Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak,
“Trend kasus kekerasan terhadap anak
dan perempuan dari tahun ke tahun terus
turun. Apakah ini bukti kesadaran
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masyarakat semakin tinggi terhadap
perlindungan anak dan perempuan.
Ataukah ini karena kerja PPT PUSPA
yang gencar memberikan advokasi,
pendampingan, dan kegiatan
perlindungan anak. Program yang
dicanangkan dari PPT (Pusat Pelayanan
Terpadu) memang cukup baik, terutama
melalui tindakan preventif, karena
kegiatannya preventif, yang paling kita
utamakan adalah sosialisasi tentang
perlunya perlindungan, perlunya stop
kekerasan terhadap perempuan dan
anak.”
Berbagai tindakan yang dilakukan
PPT untuk mengurangi adanya tindak
kekerasan yang dapat menghambat masa
depan anak, mulai dari tindakan preventif
hingga kuratif. Kegiatan preventif berupa
sosialisasi yang biasa dilakukan melalui
siaran radio, pembagian leaflet, dan
kemudian sosialisasi ke berbagai sekolah
yang ada di kota Tegal. Lain halnya
dengan upaya kuratif yaitu berupa
pendampingan. Pendampingan yang
dilakukan terhadap korban anak maupun
terhadap pelaku.
Adanya pelaporan kasus terhadap
kekerasan mencerminkan kepedulian
terhadap perlindungan dan masa depan
anak. Namun jika tidak adanya kasus
yang dilaporkan, terkadang di karenakan
kurangnya pengetahuan dan kesadaran
terhadap perlindungan anak, kultur dari
masyarakat yang masih belum mau untuk
terbuka, serta sikap apatisme sosial
masyarakat terhadap kondisi di sekitar.
Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri
untuk peka dan sadar terhadap
lingkungan sekitar.
“Stop kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Dari empat hak
dasar yang harus dipenuhi untuk anak,
hampir seluruhnya kita sudah berupaya
untuk memberikan hak kepada anak, dan
yang lebih didorong lagi kita
membutuhkan pemenuhan hak
partisipasi terhadap anak. Jadi ke depan,
kami ingin anak betul-betul terlindungi,
perempuan juga terlindungi. Kemudian
kekerasan yang sekarang menjadi isu
nasional stop terjadi di Kota Tegal. Tidak
ada lagi kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak”, tambahnya.
Indikator turunnya kasus kekerasan Anak
dan Perempuan di tahun 2017 yang
hanya 14 kasus, mudah-mudahan ini
trend positif yang bisa mencerminkan
kondisi riil di lapangan.
g
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Semua pasti setuju bahwa generasi
selanjutnya yang akan meneruskan
kiprah generasi masa sekarang tidak
lain ada pada anak. Perkembangan
masa yang akan datang dan akan
menjadi dunia yang seperti apa sangat
bergantung pada potensi, kemampuan
dan peran penting anak. Anak jugalah
yang akan memajukan keluarga,
sekolah, lingkungan masyarakatnya,
bahkan bangsa dan negara.

Oleh: Imam Syafi’i

Sudah Saatnya Anak-Anak dan
Perempuan Kota Tegal Terayomi

K

arena posisinya dalam hal ini
sangat strategis, tetapi bisa
menjadi persoalan yang begitu
riskan manakala terjadi ketidakutuhan
dalam perkembangan fisik, mental, dan
spiritual anak. Jelas ketidakseimbangan
dan ketidakselarasan akan mewarnai
kehidupan anak. Akibatnya anak tidak
mampu menjalankan peran startegisnya
sebagai generasi penerus. Sebagai
langkah preventif, mau atau tidak mau,
suka atau tidak suka, anak harus
dilindungi.
Ini pulalah yang mendasari Ratna Edy
Suripno, S.Pt yang juga merupakan Tim
Pengarah di Pusat Pelayanan Terpadu
(PPT) Puspa mau dan peduli kepada anak
di Kota Tegal untuk mendapatkan
haknya sebagai seorang anak tetapi juga
jangan sampai melupakan kewajiban
sebagai anak pula.
Sekarang ada Undang-Undang
Perlindungan Anak, yaitu UU Nomor 35
Tahun 2014. “Anak dari dalam
kandungan hingga usia dibawah 18
tahun, anak-anak masih mendapat
perlindungan hukum dan sebagainya
sehingga Pemerintah maupun
masyarakat wajib memberikan
perlindungan terhadap anak”, ucap ibu
Ratna Edy Suripno mengawali
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Menyikapi kekerasan yang
terlanjur terjadi di Kota Tegal juga
tak lepas dari perhatiannya. Ini tak
lepas dari seringnya para korban
tidak mau menyampaikan atau
melaporkan kepada pihak yang
berwajib karena adanya anggapan
dari korban maupun keluarga
serta orang terdekat bahwa ini
adalah sebuah aib dimana tidak
perlu orang lain tahu dan ikut
campur.

wawancara dengan wartabahari.com di
rumahnya yang asri dan penuh dengan
tanaman peneduh.
“Sebagai ibu dan karena saya punya
anak. Bagi saya ini adalah sebuah
pengabdian kegiatan sosial saya, anakanak di Kota Tegal itu ibarat anak-anak
saya juga. Saya tidak ingin mereka
sampai ada kejadian-kejadian yang
mengalami kekerasan dalam rumah
tangga, kekerasan seksual, bullying dan
apapun bentuk kekerasan”, tambah
Ratna penuh semangat.
Gencarnya sosialisasi tentang

pentingnya perlidungan anak dan
perempuan terhadap kekerasan yang
dilakukan oleh Ratna baik melalui majelis
taklim, di sekolah maupun setiap ada
kesempatan pertemuan dengan warga
dapat dipastikan diselipkan pesan
pentingnya perlindungan dan
penghentian kekerasan terhadap anak
dan perempuan.
Menyikapi kekerasan yang terlanjur
terjadi di Kota Tegal juga tak lepas dari
perhatiannya. Ini tak lepas dari seringnya
para korban tidak mau menyampaikan
atau melaporkan kepada pihak yang
berwajib karena adanya anggapan dari
korban maupun keluarga serta orang
terdekat bahwa ini adalah sebuah aib
dimana tidak perlu orang lain tahu dan
ikut campur.
Di sinilah dibutuhkan peran dari
seorang ibu seperti yang dimainkan oleh
ibu Ratna yang berusaha arif dan
bijaksana dalam menyikapi hal yang
memang butuh perhatian ekstra khusus
dan kepercayaan dari korban untuk
melaporkan/menyampaikan kejadian
yang menimpa terhadapnya.
“Terhadap yang terkena kekerasan
saya berusaha menguatkan saja,
menguatkan hati mereka bahwa ini
bukan suatu aib dan ini memang harus
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dilaporkan dan kalau tidak dilaporkan
maka kejadian ini akan berlangsung terus
menerus dan mata rantainya harus
dipotong”, ucapnya.
Pentingnya memotong rantai
kekerasan terhadap anak dan perempuan
mengisyaratkan jangan sampai ada lagi
korban untuk yang kedua, ketiga dan
bahkan lebih dari itu. Kebesaran dan
kekuatan hati para korban untuk berani
melaporkan terhadap yang mereka alami
seperti yang dikatakan Ratna, mereka
para korban adalah orang-orang yang
hebat karena sudah ikut memberikan
sumbangsih bahwa para pelakunya harus
dihukum yang setimpal atas
perbuatannya.
Anak-anak Harus Dilindungi
Lebih jelas Ratna menyampaikan
bahwa anak dan perempuan harus
dilindungi dari kehidupan yang tidak
layak, dari ketiadaan pelayanan
kesehatan, dari peniadaan kesempatan
untuk tumbuh dan berkembang, dari
kekerasan, dari peniadaan hak untuk
berpartisipasi, dari ketiadaan
perlindungan.
Dari sekian penjelasan diatas terbesit
satu kata yaitu “mengapa?”.
Tentu
menjadi pertanyaan bagi kita semua,
mengapa anak-anak harus dilindungi?
Bukankah mereka dapat menolong dan
melindungi dirinya sendiri? Berikut ini
alasan-alasan yang menjadi dasar
mengapa anak-anak harus dilindungi:
1. Anak memiliki harkat dan martabat
yang sama dengan orang dewasa.
Anak juga memiliki harkat dan
martabat sama halnya dengan orang
dewasa yang mendapatkan harkat
dan martabat dari Sang Pencipta.
tidak ada alasan apapun, dalam
bentuk apa pun, untuk mengabaikan
harkat dan martabat anak yang
bersifat kodrati. Sebab harkat dan
martabat anak merupakan hak
asasinya.
2. Hak untuk secara merdeka dalam
kebebasannya diperlakukan sesuai
hak asasinya.
Perlindungan baik fisik maupun psikis,
terhadap anak mutlak dilakukan
dengan wajar dari orang yang lebih
dewasa. Jelas, bukan kebebasan yang
tanpa kontrol (kebablasan) tetapi juga
disini tidak ada pengekangan. Akan
menimbulkan persoalan serius bagi
orang tua jika anak diberikan
kebebasan tanpa kontrol.

“Sebagai ibu dan karena
saya punya anak. Bagi
saya ini adalah sebuah
pengabdian kegiatan
sosial saya, anak-anak di
Kota Tegal itu ibarat
anak-anak saya juga. Saya
tidak ingin mereka
sampai ada kejadiankejadian yang mengalami
kekerasan dalam rumah
tangga, kekerasan
seksual, bullying dan
apapun bentuk
kekerasan”, tambah
Ratna penuh semangat.
Ratna Edy Suripno, S.Pt
3. Karena perlindungan merupakan
salah satu hak anak yang harus
dipenuhi. Inilah yang disebutkan
dalam Konvensi Hak Anak. Tidak
memberikan perlindungan kepada
anak sama artinya dengan tidak
mengindahkan atau melakukan
pelanggaran terhadap hak asasi anak.
4. K a r e n a a n a k b e l u m m e m i l i k i
kemampuan yang cukup untuk
melindungi diri sendiri.
Kita tahu, pada dasarnya anak dalam
usia tertentu belum cukup mampu
melindungi diri mereka sendiri. Itu
sebabnya adalah tugas orang dewasa
untuk memberikan perlindungan
kepada mereka. Dan untuk maksud
itulah anak ada di tengah-tengah
orang dewasa.
5. Anak-anak memiliki ketergantungan
yang sangat tinggi terhadap orang
dewasa.
Karena sifat anak-anak yang
tergantung terhadap orang yang lebih
dewasa maka anak juga memiliki
sejumlah hak, yaitu hak hidup,
tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal dan hakhak ini harus mendapatkan jaminan.
Jika tidak ada jaminan, maka anak
tidak dapat hidup, tidak dapat
tumbuh, tidak dapat berkembang, dan
tidak dapat berpartisipasi secara
optimal.
Anak dan Media Sosial
Bagi Ratna di dunia yang serba
canggih ini dapat dipastikan penggunaan
media sosial semakin hari semakin
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banyak penggunanya, namun
penggunaan media sosial oleh anak-anak
perlu pengawasan dari orang yang lebih
dewasa atau orang tua, karena dampak
positif dan dampak negatif akan selalu
menyertainya. Oleh karenanya menilik
dari sifat anak-anak yang cenderung
meniru dari orang lain pemahaman
tentang bermedia sosial yang bijak perlu
ditanamkan sejak dini, jangan sampai
terjadi media sosial menjadi ajang sebut
salah satunya bullying terhadap orang
lain. “Ini yang selalu saya sosialisasikan
setiap kita ada kesempatan mengisi
materi baik di majelis taklim, sekolah
maupun saat berkumpu dengan ibu-ibu
sekitar selalu menyelipkan pesan tentang
pentingnya perlindungan anak, masalah
bullying dan penggunaan media sosial
dengan bijak,” tuturnya.
Dari sekian banyak penjelasan
betapa pentingnya perlindungan anak
dan perempuan di Kota Tegal yang
disampaikan oleh Ratna dapat
disimpulkan bahwa sudah saatnya
Pemerintah Kota Tegal dan seluruh
elemen masyarakat lebih peduli terhadap
mereka. “Saya menginginkan Pemerintah
Kota Tegal pada khususnya dan
masyarakat pada umumnya untuk bisa
lebih peduli terhadap perempuan dan
anak di Kota Tegal, tidak hanya formalitas
saja tetapi itu benar-benar menyentuh
kepada anak-anak kita dan perempuan di
Kota Tegal, sehingga masyarakat merasa
ada perhatian dan terlindungi yang pada
gilirannya masyarakat kota Tegal bisa
lebih terayomi”, pungkas Ratna.
g
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Perempuan-perempuan Tangguh
Meski sudah modern, perempuan masih sering dilihat dan dipandang sebagai kaum lemah.
Pendidikan bagi perempuan kerap dinomorduakan. Pendidikan tinggi seringkali
dianggap bukan prioritas utama bagi perempuan.

Oleh: Syaepulloh Aminudin

P

erempuan seringkali disandingkan
dengan sosok yang mengurus
sektor domestik, yaitu urusan
rumah dan keluarga. Perempuan masih
dipandang sebelah mata untuk
melakukan aktivitas di luar rumah seperti
halnya perempuan yang bekerja di luar
rumah. Padahal, kiprah mereka sangat
dibutuhkan oleh masyarakat.
Yang lebih hebat lagi, perempuanperempuan yang bekerja di luar rumah itu
sangat peduli dengan keluarganya. Siapa
saja perempuan-perempuan tangguh itu?
Berikut selengkapnya :
Dr. Hamidah Abdurrahman
Tanggal 22 Desember bagi
masyarakat Indonesia selalu dirayakan
sebagai Hari Ibu. Pada hari inilah
kebanyakan warga menyimbolkan cinta
kasih seorang anak kepada ibunya.

14

Kepada Warta Bahari, Rabu (6/12)
akademisi Universitas Pancasakti Tegal,
Dr. Hamidah Abdurrahman mengatakan

Hamidah menceritakan bagaimana
ia berbagi peran antara karir dan
seorang ibu bagi anak-anaknya.
Menurutnya, sejak sekolah di
tingkat SMA sampai dengan Pasca
Sarjana hingga meraih gelar
Doktor, tidak bisa lepas bagaimana
mengatur waktu. Sedikit atau
banyak waktu untuk berkumpul
dengan keluarga yang paling
penting adalah kualitasnya.

Hari ibu bukan sekedar mothers day tapi
di dalamnya apa upaya membangun
kesadaran perempuan untuk menjadi
bagian dari pembangunan bangsa.
“Saya lebih suka menyebut Hari Ibu
sebagai gerakan melawan budaya
domestik. Bahwa perempuan mampu
berperan aktif dan positif sebagai
penggerak kemajuan bangsa”, kata Dr.
Hamidah mengawali pembicaraan.
Direktur Pasca Sarjana Universitas
Pancasakti Tegal itu mengungkapkan kita
boleh bangga dengan kondisi saat ini.
Indonesia pernah ada presiden seorang
perempuan, mulai dari menteri, kepala
daerah, legislatif dan para pejabat
lainnya.
“Mereka adalah ibu dari anak-anak
bangsa yang dengan pengorbanannya
sama-sama berkesempatan peran dalam
kepemimpinan menuju Indonesia yang

WARTA BAHARI, Edisi 102 / Desember 2017

Saya lebih suka menyebut Hari Ibu sebagai
gerakan melawan budaya domestik. Bahwa
perempuan mampu berperan aktif dan positif
sebagai penggerak kemajuan bangsa”, kata
Dr. Hamidah mengawali pembicaraan.

adil dan merata”, imbuh Dr. Hamidah
yang juga anggota Komisi Kepolisian
Nasional (Kompolnas) periode 20122016 itu.
Hamidah menceritakan bagaimana ia
berbagi peran antara karir dan seorang
ibu bagi anak-anaknya. Menurutnya,
sejak sekolah di tingkat SMA sampai
dengan Pasca Sarjana hingga meraih
gelar Doktor, tidak bisa lepas bagaimana
mengatur waktu. Sedikit atau banyak
waktu untuk berkumpul dengan keluarga
yang paling penting adalah kualitasnya.
Kualitas itu lebih penting daripada
memiliki banyak waktu tapi sia-sia,
misalnya berada dalam satu ruangan tapi
semua orang bermain gadget, bahkan
serasa tidak peduli saat mereka bersama.
“Sebaiknya, kita memanfaatkan waktu itu
untuk berbicara, berdiskusi, bercerita,
apabila anak-anak kita ada kesalahan,
kita memberi tahu dengan cara sebaikbaiknya”, ujar Hamidah.
Saat ditanya suka duka menjadi
wanita karir, dia mengatakan saat
dihadapkan suatu pekerjaan yang sangat
penting namun kondisi anak sedang sakit.
Pada saat kondisi seperti itu terjadi
pergulatan yang luar biasa, apakah saya
harus pulang ke rumah atau tetap
menjalankan tugas negara (ia
menceritakan saat menjabat Kompolnasred).
Namun, kata Hamidah, keluarga, baik
suami dan sebagainya selalu memberikan

dukungan. Artinya, saat terjadi seperti
itu, keluarga yang di rumah menangani
dahulu, baru setelah kegiatan selesai ia
kembali. Selain itu, saat anak-anak duduk
di SD, SMP hingga SMA dimana saat itu
orang tua harus hadir dalam suatu
kegiatan sekolah tetapi ada agenda yang
tidak bisa ditinggalkan, biasanya kita
membuat kompromi.
“Boleh ngga mama tidak datang kali
ini, datangnya lain waktu. Boleh ngga
yang datang papa atau boleh ngga kali ini
yang datang kakak”, ujar Hamidah.
Akan tetapi saat penerimaan raport,
Hamidah menegaskan harus datang
sendiri. Dia mengungkapkan tidak
pernah memberikan target kepada
anaknya untuk jadi nomer satu. Sebab
anak tidak bisa dinilai dari satu sisi, tetapi
ada sisi lain. “Ini yang biasanya dilupakan
orang tua. Sisi lain ini misalnya ketaatan
mereka dalam melaksanakan ibadah
harus kita nilai”, paparnya.
Hamidah berpesan saat ini
perkembangan teknologi yang luar biasa
hanya bisa dibentengi dengan kekuatan
nilai keluarga dan nilai agama. Banyak
sekali contoh, anak-anak saat kumpul lalu
minum minuman keras. Hal itu terjadi
karena ikatan keluarga yang lemah.
“Kalau ikatan keluarga lemah, faktor
eksternal yaitu lingkungan sangat
mempengaruhi anak. Anak yang sudah
lepas dengan nilai keluarga ini menjadi
tanggung jawab orang tua. Mereka harus
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ditarik kembali dalam lingkungan
keluarga, kemudian diajarkan nilai-nilai
agama, sosial, mana yang boleh dilakukan
dan yang tidak”, pungkas Hamidah.
AKP Sri Ningsih Iriani,SH
Menjadi seorang ibu memang sudah
kodrat seorang wanita. Namun, menjadi
wanita karir belum tentu dilakukan
semua wanita. Sama halnya dengan
sosok Polisi Wanita yang bertugas di
Kepolisian Resort Tegal Kota. Sebut saja
AKP Sri Ningsih Iriani, SH yang saat ini
menjabat sebagai Kepala Satuan Lalu
Lintas (Kasat Lantas ) Polres Tegal Kota.
Sosok yang bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi Lalu Lintas
Kepolisian itu mengatakan walaupun
saat ini ia bertugas namun tidak lupa
kodratnya sebagai seorang ibu. “Saya
punya keluarga dan anak yang tentu
butuh bimbingan. Jadi, kita harus bisa
membagi waktu. Walaupun keluarga
saya ada di Semarang akan tetapi saya
pantau terus setiap hari”, kata AKP Sri
Ningsih mengawali pembicaraan kepada
Warta Bahari, di ruang kerjanya.
Dia menceritakan, selama ada waktu
untuk bisa komunikasi dengan mereka
(anak-anak), maka akan dilakukannya.
Sebab mereka membutuhkan bimbingan,
pendampingan, motivasi dari sosok Ibu.
“Saya tidak lepas begitu saja, setiap ada
waktu, saya komunikasi dengan anak,
sehari 3-4 kali bahkan lebih”, imbuh ibu
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“Saya punya keluarga dan anak
yang tentu butuh bimbingan. Jadi,
kita harus bisa membagi waktu.
Walaupun keluarga saya ada di
Semarang akan tetapi saya pantau
terus setiap hari”, kata AKP Sri
Ningsih mengawali pembicaraan
kepada Warta Bahari, di ruang
kerjanya.

dari dua orang anak.
Dalam menentukan masa depan
anak, Sri Ningsih mengungkapkan bahwa
ia selalu memberikan contoh, suri
tauladan, nasehat dan lain sebagainya
bahwa masa depan itu penting. Masa
depan itu tidak serta merta datang
dengan masa depan yang baik.
Kita terus mendorong mereka untuk
selalu melakukan hal-hal positif. Kita juga
memberikan contoh tokoh-tokoh yang
telah berhasil. Seperti halnya anak saya
itu, Dia sangat idola sekali dengan
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Saya harus mendorong mereka,

segala sesuatu mulai dari nol dan semua
itu harus diperjuangkan. Kita ajarkan
untuk meraih impiannya, Kita hanya
mendorong dan memberikan motivasi”,
pungkas Sri Ningsih.
K. Dyan Ningsih
General Manager Hotel Ranez Inn, K.
Dyan Ningsih megatakan peranan
seorang wanita, khususnya ibu rumah
tangga pada dasarnya sama dengan
profesi lain. Profesi ibu rumah tangga
juga membutuhkan profesionalitas sama
halnya wanita karir. Apalagi dengan
tingkat kemajuan teknologi yang semakin

canggih, teknologi sangat mudah diakses
dimanapun tempatnya.
“Saat ini anak-anak punya fasilitas
yang modern dan canggih maka seorang
ibu harus jauh lebih pintar mensiasati
kemajuan teknologi”, kata K. Dyan
Ningsih kepada Warta Bahari, Rabu
(7/12) ruang kerjanya, Hotel Ranez Inn,
Jalan Kapten Ismail Tegal.
Menguasai teknologi bagi ibu rumah
tangga tidaklah mudah, sebab para ibu
biasanya belajar secara otodidak. Akan
tetapi perlu dilakukan agar tidak
tertinggal dengan anak sendiri. Misalnya,
anak bisa main gadget, ibunya pun harus
bisa. Ini dalam arti untuk mengimbangi
anak dan orang tua dapat memantau
anak.
“Kita jangan lupa, saat anak bawa
gadget maka sebaiknya kita periksa
gadget mereka. Sebab, tidak mudah
menjadi Ibu di masa modern ini. Ia benarbenar harus bisa menbawa diri dalam
banyak peran. Karena kompleksitasnya
lebih tinggi, dibandingkan 20 tahun lalu”,
imbuh Dyan.
Sebab, kata Dyan, bagaimanapun
juga, tanggung jawab utama maju
mundurnya keluarga ada pada sosok
seorang Ibu. Bagi ibu yang bekerja,
dalam arti sebagai wanita karir maka
tugasnya tidak semudah seperti bapak.
Seorang Ibu tentu harus memikirkan
tugas rumah selain tugas kantor. Seperti,
besok makan apa, menunya apa,
kebutuhan dapur masih cukup atau
belum. “Itu semua yang dipikirkan
seorang ibu”, imbuh Dyan.

“Kita jangan lupa, saat anak bawa
gadget maka sebaiknya kita
periksa gadget mereka. Sebab,
tidak mudah menjadi Ibu di masa
modern ini. Ia benar-benar harus
bisa menbawa diri dalam banyak
peran. Karena kompleksitasnya
lebih tinggi, dibandingkan 20 tahun
lalu”, imbuh Dyan.
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Dosen Kepribadian itu berpesan
kepada para pemula ibu muda yang
berkomitmen menjalankan rumah tangga
tetapi masih melaksanakan karir maka
jangan sampai karir tersebut merubah
peran sebagai ibu rumah tangga di
rumah. Jangan sampai kewajibannya di
rumah itu dinomorduakan,
“Artinya benar-benar disadari dan
harus bisa membuat skala prioritas,
kapan fungsi saya sebagai ibu rumah
tangga dan kapan fungsi saya di luar
rumah dalam arti bekerja”, ujar Dyan.
Harus disadari bahwa ibu rumah
tangga yang berkerja secara profesional
di luar rumah harus benar-benar tangguh
baik secara fisik maupun mental. Jadi Ia
harus punya pengertian bahwasanya Ia
menjalani dua profesi.
“Kalau masih bisa bermanfaat untuk
orang lain, kita jalani. Namun jangan
sampai anak-anak kita terlantar,

Dalam mendidik dua
anaknya, Endang selalu
menanamkan
kedisiplinan,
mengajarkan ketakwaan
dan keimanan kepada
Allah SWT. Sebab, pada
saat keimanan sudah
tertanam pada mereka
maka dengan sendirinya
mereka tidak akan mudah
meninggalkan ibadah
terutama sholat.

aktif di Baznas Kota Tegal dan Ketua
Forum Silaturahmi Majelis Taklim (FSMT)
Kota Tegal. Endang menceritakan, FSMT
ini terdiri dari berbagai organisasi wanita
Islam, terbentuk sejak 1989 sampai
dengan saat ini. "Dari awal terbentuk
FSMT sampai dengan saat ini masih
aktif", imbuh Endang.
Menjadi Ibu yang aktif di masyarakat
tidaklah mudah. Perlu dukungan dari
keluarga. "Pada saat suami masih hidup,
alhamdulillah keluarga mendukung,
sehingga mudah bagi Saya untuk
membagi waktu antara bekerja dan
melaksanakan tugas di luar rumah",
imbuh Endang.
Dalam mendidik dua anaknya,
Endang selalu menanamkan kedisiplinan,
mengajarkan ketakwaan dan keimanan
kepada Allah SWT. Sebab, pada saat
keimanan sudah tertanam pada mereka
maka dengan sendirinya mereka tidak

Perilaku kita akan ditiru oleh anak, oleh
karena itu, Endang berpesan untuk selalu
memberikan contoh yang baik kepada anak,
jangan malas untuk memberikan nasehat
dengan halus dan medidik. "Mendidiklah
dengan lemah lembut", pungkas Endang.

kebutuhan, kasih mereka mereka juga
terpenuhi”, pungkas Sekretaris
Perhimpunan Hotel dan Restoran
Indonesia.
Hj. Endang Suciati
Perempuan tangguh selanjutnya,
yaitu Hj. Endang Suciati. Selain menjadi
seorang ibu bagi putra putrinya, Ia juga
dipercaya menjadi sosok Ibu dalam
Forum Silaturahmi Majelis Taklim Kota
Tegal.
Menurut Endang, seorang

perempuan terutama ibu sangat penting.
"Seorang ibu itu, membina rumah tangga,
mendidik anak dan berpartisipasi di
masyarakat", kata Endang singkat
mengawali wawancara dengan Warta
Bahari, Selasa (12/12) pagi.
Perjalanan karir Ibu dari dua anak ini
mulai guru, kelapa sekokah, menjadi
anggota DPRD Kota Tegal periode 19971999 dan menjabat Pengawas Tak/SD di
UPTD Dinas Pendidikan Kec. Tegal Barat
hingga pensiun.
Saat ini kesibukan Hj. Endang Suciati
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akan mudah meninggalkan ibadah
terutama sholat.
"Menanamkan kedisiplinan pada
anak dimulai pada diri sendiri. Tidak
hanya pada ucapan saja, juga perilaku
sehari-hari", ungkap Endang.
Perilaku kita akan ditiru oleh anak,
oleh karena itu, Endang berpesan untuk
selalu memberikan contoh yang baik
kepada anak, jangan malas untuk
memberikan nasehat dengan halus dan
medidik. "Mendidiklah dengan lemah
lembut", pungkas Endang. g
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Kampung Dongeng, Surga Anak Tegal
Secara naluriah, setiap anak senang
dengan cerita atau dongeng.
Berkembangnya kemampuan
berbicara anak semakin menuntut
keingintahuan mereka akan banyak
hal dengan cara diceritakan, karena
mendongeng memiliki daya tarik
tersendiri bagi pendengar dan
pembacanya.

Oleh: Seful Mu’min

A

lur dan tutur cerita memberikan
sentuhan emosi yang luar biasa
dalam kesehariaan anak, sehingga
cerita memberikan banyak manfaat bagi
perkembangan kepribadian anak.
Berbicara mengenai dongeng, tentu
masyarakat Kota Tegal sudah mengenal
Kak Tedi Kartino, akrab dipanggil Kak
Tedi. Pria kelahiran Tegal, 21 April 1982
ini adalah seorang pendongeng sekaligus
penggagas Kampung Dongeng Tegal.
Sejak April 2012 berdiri Kampung
Dongeng Tegal. Berbagai kegiatan
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dongeng sudah sering dilakukan Kak Tedi
bersama Kampung Dongeng Tegal.
Warta Bahari berkesempatan
menyambangi Kak Tedi, penuh
kehangatan kami diterima. Berikut
wawancara selengkapnya.
Warta Bahari (WB) : Sejak kapan Kak Tedi
terjun kedunia dongeng?
Kak Tedi (KT): Saya terjun ke dunia
dongeng sejak April 2012. Awalnya saya
seorang motivator bagi anak-anak, dan
remaja. Suatu saat tidak sengaja saat
akan memberikan motivasi kepada anak,
namun respon yang diberikan oleh anak
itu kepada saya adalah respon takut.
Maka saya berusaha untuk mencari cara
agar anak itu tidak takut dengan saya.
Akhirnya saya iseng mencoba melucu di
hadapan anak tersebut, alhasil anak itu
tertarik dan menerima saya. Sejak itu
saya berfikir apa yang saya lakukan itu
merupakan dongeng. Untuk
memperdalam dongeng akhirnya April
2012 saya mengikuti pelatihan dongeng
bersama Kampung Dongeng di Ciputat
Tangerang Selatan, dan saya meminta

izin untuk mendirikan Kampung
Dongeng di Tegal kepada pendiri
Kampung Dongeng pusat yang akhirnya
berdirilah Kampung Dongeng Tegal pada
akhir April 2012.
Sejak itulah saya intens bersama
Kampung Dongeng Tegal untuk
memotivasi anak dengan cerita atau
mendongeng. Saya berkeliling untuk
mendongeng kemanapun, mengajarkan
dongengpun saya lakukan kepada orang
tua, guru dan beberapa remaja. Bagi saya
pendongeng sesungguhnya atau

Bagi saya pendongeng
sesungguhnya atau pendongeng
sejati adalah bukan pendongeng itu
sendiri atau orang yang
memberikan dongeng kepada anakanak, tapi pendongeng
sesungguhnya adalah orang tua di
rumahnya masing-masing, dan
bapak ibu guru di sekolahnya
masing-masing.
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sesama dengan bersedekah juga
dihadirkan lewat dongeng.

Isi cerita dalam dongeng harus
sehat untuk tumbuh kembang
anak (hindari hal-hal bersifat
instan), namun lebih
mengajarkan anak untuk
menghargai proses. Hindari
cerita yang bersifat negatif, baik
dalam adegan maupun kata-kata,
berikanlah cerita yang
mengandung unsur-unsur positif
yang banyak.

pendongeng sejati adalah bukan
pendongeng itu sendiri atau orang yang
memberikan dongeng kepada anakanak, tapi pendongeng sesungguhnya
adalah orang tua di rumahnya masingmasing, dan bapak ibu guru di sekolahnya
masing-masing. Karena kehadiran saya
hanya sementara waktu saja, sedangkan
guru dan orang tua yang waktunya lebih
banyak di sekolah dan di rumah.
WB: Bagaimana caranya membentuk
karakter anak?
KT: Kampung Dongeng salah satu
misinya adalah mencetak titik-titik ramah
anak untuk tumbuh kembang anak di
berbagai kegiatan, kita mencoba
menghadirkan contoh dan teladan yang
baik bagi anak melalui dongeng. Ada tiga
hal untuk membentuk karakter anak
yakni yang pertama adalah untuk
mendidik anak tidak ada namanya tibatiba, butuh yang namanya proses.
Mengenalkan anak dengan proses.
Yang kedua mendidik anak tidak ada
kata selesai dan yang ketiga adalah
mendidik anak tidak bisa satu rumah
sendirian, tapi sekarang mendidik anak
diperlukan satu kampung. Contoh ketika
anak bermain ke tetangga, ketika pulang
kemudian anak membawa kosa kata yang
aneh bahkan kata-kata kotor. Meski kita
sudah menjaga anak kita di rumah
dengan hati-hati. Jadi kehadiran
Kampung Dongeng menciptakan
lingkungan yang ramah untuk tumbuh
kembang anak. Anak-anak butuh
pendampingan dari orang tua dan guru
ketika bersikap terhadap anak-anak.
WB: Program Kampung Dongeng Tegal
yang mampu menumbuh kembangkan
karakter anak apa saja?
KT: Di Kampung Dongeng Tegal kegiatan

menginduk di Kampung Dongeng pusat,
namun kita memiliki empat program
unggulan yang digulirkan Kampung
Dongeng Tegal yaitu Pekan Ceria,
kegiatan ini belangsung sebulan sekali
dilakukan bersama anak-anak dari
manapun ia datang, berkegiatan,
membuat nuansa bahagia, memberikan
kenangan untuk berkegiatan dengan
penuh kebahagian meski pun dengan
sangat sederhana, namun membekas ke
hati anak-anak. Bentuk kegiatannya
meliputi rumah baca dimana anak-anak
diminta untuk cinta buku. Ajang
kreatifitas anak, anak diasah
imajinasinya, kreatifitasnya. Diasah
fisiknya dengan dolanan tradisional serta
membuat keterampilan barang bekas,
kegiatan seni bernyanyi dan melukis. Dan
kegiatan dongeng adalah anak-anak
ditanamkan dengan dongeng atau cerita,
karena dengan dongeng kekuatan isi
dongeng akan terekam lama di memori
anak. Dongeng adalah cara
berkomunikasi yang menyenangkan.
WB: Apa dampak positif dongeng bagi
anak?
KT: Dengan dongeng kita mampu
mempererat hubungan kita dengan anakanak, orang tua dengan anak, guru
dengan siswanya, orang dewasa dengan
anak sekitar. Jadi harapannya anak-anak
semakin dekat dengan kita. Ketika sudah
dekat maka pesan-pesan yang
disampaikan bisa masuk dan anak bisa
meneladani kita.
Dongeng juga dapat menanamkan
karakter-karakter kebaikan, membuat
anak cerdas, baik pikiran, secara
pengetahuan ataupun secara hati.
Mendongeng itu menasehati anak tanpa
anak merasa dinasehati. Mengajarkan
anak untuk saling peduli terhadap
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WB: Bagaimana isi materi dongeng yang
pas untuk anak?
KT: Ada beberapa aturan ketika bercerita
di Kampung Dongeng yakni terkait
dengan isi cerita. Secara umum isi
ceritalah yang akan kita tanam, akan kita
install ke dalam hati dan pikiran anak.
Dongeng merupakan investasi jangka
panjang, yang nantinya akan terus diingat
oleh anak sampai kapanpun. Jadi dalam
pemilihan isi materi tidak diperbolehkan
salah.
Isi cerita dalam dongeng harus sehat
untuk tumbuh kembang anak (hindari
hal-hal bersifat instan), namun lebih
mengajarkan anak untuk menghargai
proses. Hindari cerita yang bersifat
negatif, baik dalam adegan maupun katakata, berikanlah cerita yang mengandung
unsur-unsur positif yang banyak.
Orangtua harus selektif ketika
memberikan buku atau membuat cerita
sendiri bagi anaknya. Dan cerita yang
disampaikan harus membangun,
bercerita tentang kedekatan kepada
Sang Pencipta kepada Allah SWT.
WB: Hal apa yang harus dilakukan seorang
Ibu bagi anaknya?
KT: Ketika orang tua, terutama ibu ingin
membentuk anak-anaknya ada beberapa
hal yang harus dimiliki yakni kemampuan
komunikasi ibu. Ibu harus mampu dan
berani belajar komunikasi yang baik
untuk anak. Seorang ibu harus memiliki
kemampuan komunikasi yang
menyenangkan bagi anaknya salah
satunya dengan mendongeng.
Komunikasi yang baik, dalam melakukan
dongeng diharuskan dengan kalimat kosa
kata yang positif dan berkomunikasi
dengan kalimat yang baik, kalimatnya
lengkap (SPOK).
Karena anak-anak sedang belajar,
dengan adanya kalimat atau kosa kata
yang lengkap terdiri dari Subyek Predikat
Obyek Keterangan, maka akan membuat
otak anak terstruktur dengan baik.
Orangtua harus berani bersikap baik di
hadapan anak-anak, memberikan contoh
baik bagi anak. Anak melihat dan meniru
dari orangtuanya. Dan hal yang sangat
kuat sekali adalah kekuatan doa orang
tua, setiap saat doakan anak kita menjadi
anak - anak yang terbaik.
Dongeng mengembangkan daya
imajinasi anak. Maka biarkan anak
mengembangkan daya kreasinya melalui
dongeng… g
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GEBYAR UN
(Pajak Bumi dan B

Plt. Walikota Tegal H.M. Nursholeh, M.M.Pd.
menekan tombol undian hadiah utama
pada pengundian PBB di Kecamatan Tegal Barat
( 5 Desember 2017)

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Drs. R. Supriyanta
saat menyerahkan secara simbolis hadiah utama kepada
pemenang (diwakili camat Tegal Timur) pada Pengundian
PBB di Kecamatan Tegal Timur (28 November 2017)

Menyerahkan secara simb
sepeda motor kepada p
Kelurahan
(5 Desemb

Berfoto bersama para p
di Kecamatan
(27 Novem

NDIAN PBB
Bangunan) 2017

bolis hadiah utama 1 buah
pemenang undian dari
Muarareja
ber 2017)

pemenang undian PBB
Tegal Selatan
mber 2017)

Upacara HUT ke-46 KORPRI yang dilaksanakan
di Alun-alun Kota Tegal (29/11/2017)

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Tegal, Drs. R. Supriyanta
memberikan sambutan pada Pengundian PBB
di Kecamatan Tegal Timur
(28 November 2017)

Perwakilan Bank Jateng Cabang Kota Tegal
menyerahkan salah satu hadiah kepada pemenang undian
pada Pengundian PBB Kecamatan Margadana
(4 Desember 2017)

VARIA LEGISLATIF

DPRD Akan Tindak Lanjuti LHP BPK-RI

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Tegal, Edy
Suripno menyampaikan siap untuk
menindaklanjuti Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang
sudah diserahterimakan Senin (11/12)
di Kantor BPK-RI Perwakilan Provinsi
Jawa Tengah, Semarang.

Oleh: Tomi, A.Md.

P

olitisi dari PDIP ini menyampaikan,
bahwa LHP dari BPK-RI ini akan
dijadikan sebagai dasar atas
pengawasan DPRD terhadap tata kelola
aset di Pemerintah Kota Tegal. Pihaknya
akan melihat secara detail hasil LHP BPKRI ini dan akan berkoordinasi dengan
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Pemerintah Kota Tegal.
Dari sekilas hasil LHP tersebut, Edy
Suripno menuturkan ada beberapa hal
yang dicermati oleh BPK-RI, ia
mencontohkan terkait pada penataan
aset, seperti beberapa aset tanah Pemkot
Tegal yang belum disertifikatkan, ini

artinya ke depan perlu dianggarkan
untuk pembiayaan pembuatan sertifikat
aset-aset milik Pemkot Tegal tersebut.
Hal lain yang menjadi temuan BPK-RI
adalah ada aset milik Pemkot Tegal yang
sudah dilepas namun belum dihilangkan
dari neraca aset, contohnya beberapa
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VARIA LEGISLATIF
Sementara itu Plt. Walikota Tegal M
Nursholeh yang juga hadir dalam
Penyerahan LHP Atas Manajemen
Aset Tahun Anggaran 2016 dan 2017,
menyampaikan akan menindaklanjuti
serius LHP dari BPK RI tersebut,
pihaknya akan memberikan perhatian
khusus bagi Kepala-kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang masih
menyisakan persoalan aset, dengan
dasar LHP BPK-RI tersebut. Dengan
selalu berkoordinasi dengan BPK-RI,
Nursholeh optimis Pemerintah Kota
Tegal akan berhasil menyelesaikan
persoalan-persoalan aset ke depan.

kendaraan yang sudah dilelang namun
masih tercatat pada neraca aset daerah.
Sementara itu Plt. Walikota Tegal M
Nursholeh yang juga hadir dalam
Penyerahan LHP Atas Manajemen Aset
Tahun Anggaran 2016 dan 2017,
menyampaikan akan menindaklanjuti
serius LHP dari BPK RI tersebut,
pihaknya akan memberikan perhatian
khusus bagi Kepala-kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang masih
menyisakan persoalan aset, dengan dasar
LHP BPK-RI tersebut. Dengan selalu
berkoordinasi dengan BPK-RI,
Nursholeh optimis Pemerintah Kota
Tegal akan berhasil menyelesaikan
persoalan-persoalan aset ke depan.
Masih dalam kegiatan yang sama,
Kepala perwakilan BPK-RI Perwakilan
Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, di
depan beberapa pimpinan daerah yang
menerima LHP, ia menghimbau agar LHP
yang diserahkan ini untuk diperhatikan
dengan baik, untuk kemudian
ditindaklanjuti. Kepada DPRD, Hery
Subowo menyampaikan agar LHP ini bisa
dijadikan sebagai dasar dalam melakukan
pengawasan kepada eksekutif.
Dan bagi Kabupaten/Kota yang
masih belum mendapatkan predikat
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
pihaknya akan selalu membantu
membenahi persoalan yang dihadapi
kabupaten/kota, baik dari pengadaan
aset, pengelolaan bahkan sampai
penghapusan aset, masih ada waktu
untuk memperbaiki pada laporan yang
akan disampaikan pada semester
pertama tahun 2018 mendatang. g
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Tuhan menciptakan wanita sebagai
makhluk yang istimewa. Tuhan
membekali setiap wanita dengan
kecantikan dan kecanggihan
sistem reproduksi, mahluk yang
memberikan keturunan melalui
sebuah mekanisme ilahiah yang
teramat indah. Namun apakah
anda tahu bahwa dibalik
keistimewaan sistem
reproduksinya, wanita dibayangi
oleh sebuah ancaman mematikan
oleh sebuah penyakit.
Ancaman nyata tersebut adalah
“kanker serviks”.
Oleh: Tomi, A.Md.

K

anker serviks merupakan
penyakit mematikan yang
menyerang pada leher rahim
wanita. Leher rahim sendiri berfungsi
sebagai pintu masuk menuju rahim dari
vagina. Semua wanita dari berbagai usia
berisiko menderita kanker serviks. Tapi,
penyakit ini cenderung memengaruhi
wanita yang aktif secara seksual dan
berusia antara 18 tahun sampai 49 tahun
atau sebelum menopause.
Menurut Kepala Bidang Kesehatan
Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota
Tegal, Wiharto kanker serviks ini
disebabkan oleh infeksi Human
Papillomavirus (HPV) tipe 16 dan 18. Tak
semua HPV mendatangkan kanker
serviks. Ada tipe jinak dan ganas. Yang
ganas di antaranya tipe 16, 18, 31, 33, 52,
dan 58. Gerombolan HPV ganas ini bisa
menyebabkan kanker serviks, dan kanker
lainnya. HPV sangat umum ditularkan
melalui hubungan seks dan dapat
menjadi penyebab munculnya kanker
serviks.
Selain itu, kebiasaan hidup yang
kurang baik juga bisa menyebabkan
terjangkitnya kanker serviks ini. Seperti
kebiasaan merokok, kurangnya asupan
vitamin terutama vitamin C dan vitamin
E. Kebiasaan buruk lainnya yang dapat
menyebabkan kanker serviks adalah
seringnya melakukan hubungan intim
dengan berganti pasangan, melakukan
hubungan intim dengan pria yang sering
berganti pasangan dan melakukan
hubungan intim pada usia dini
(melakukan hubungan intim pada usia
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Pembunuh Wanita itu
Bernama “Kanker Serviks”
<16 tahun bahkan dapat meningkatkan
resiko 2x terkena kanker serviks). Faktor
lain penyebab kanker serviks adalah
adanya keturunan kanker, penggunaan
pil KB dalam jangka waktu yang sangat
lama, terlalu sering melahirkan.
Pada tahap awal, kanker serviks
biasanya tidak memiliki gejala. Gejala
kanker serviks yang paling umum adalah:
- siklus menstruasi jadi tidak teratur
- keputihan yang dialami oleh wanita
secara terus-menerus dengan bau
yang menyengat dan warna bening
kuning dan kebiru-biruan
- nyeri pada panggul (di perut bagian
bawah)
- nyeri saat berhubungan seks atau
berhubungan seks
- pendarahan pada vagina yang terjadi
setelah berhubungan seks, di luar masa
menstruasi, atau setelah menopause
Wiharto menurutkan meski terjadi
pendarahan, belum berarti anda

Pusat data Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia pada akhir 2015
menyebut kanker serviks sebagai
pembunuh wanita nomor satu di
Indonesia. Bahkan WHO merilis
jumlah perempuan penderita kanker
serviks di Indonesia sekitar 21 ribu
kasus per tahun, sehingga
menempatkan Indonesia sebagai
negara dengan urutan kedua tertinggi
di dunia.

menderita kanker serviks. Apabila
seorang wanita mengalami beberapa
gejala seperti diatas, untuk memastikan
penyebab kondisi sebaiknya segera
diperiksakan di Puskesmas terdekat,
bidan atau kepada dokter.
Jika dicurigai atau diindikasikan
terdapat kanker serviks, segera lakukan
pap smear atau tes IVA. Pap smear yaitu
mengambil sel dari serviks, lalu diperiksa
dengan mikroskop untuk mengetahui
adanya kelainan pada serviks. Sedangkan
tes IVA adalah tes inspeksi visual dengan
asam asetat pada serviks. Luka atau
infeksi yang terjadi di mulut rahim
diberikan asam asetat kemudian
dianalisa, untuk mengetahui apakah
infeksi tersebut merupakan kanker
serviks atau bukan.
Pencegahan untuk kanker ini bisa
dilakukan, antara lain dengan
pencegahan primer, yaitu dengan
melakukan vaksinasi serviks, atau dengan
pencegahan sekunder yakni melakukan
pap-smear atau dengan tes IVA.
Pusat data Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia pada akhir 2015
menyebut kanker serviks sebagai
pembunuh wanita nomor satu di
Indonesia. Bahkan WHO merilis jumlah
perempuan penderita kanker serviks di
Indonesia sekitar 21 ribu kasus per tahun,
sehingga menempatkan Indonesia
sebagai negara dengan urutan kedua
tertinggi di dunia. Wiharto juga
menyampaikan di dunia setiap 2 menit
seorang perempuan meninggal karena
kanker serviks dan di Indonesia
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diperkirakan setiap 1 jam seorang
penderita kanker ini meninggal dunia.
Kematian itu terjadi biasanya karena
ketidaktahuan di kalangan perempuan
akan bahaya kanker serviks. Artinya,
pengetahuan mengenai penyebab
kanker serviks pada perempuan masih
sangat minim. Dan biasanya baru
memeriksakan saat stadium kanker
sudah memasuki stadium 3 atau 4.
Oleh karena itu, Wiharto
menghimbau bagi para wanita agar tidak
malu-malu memeriksakan secara rutin.
Lakukan pemeriksaan pap smear
ataupun tes IVA minimal 2 tahun sekali,
khususnya bagi yang aktif melakukan
hubungan intim. Jika anda belum pernah
melakukan hubungan intim, ada baiknya
melakukan vaksinasi HPV. Pemeriksaan
lebih dini keberadaan penyakit ini sangat
penting, karena apabila terdeteksi di
gejala awal atau stadium nol, maka
penyakit ini masih bisa diobati. Namun
apabila kita terlambat dalam mendeteksi
kanker ini, bukan tidak mungkin akan
mengakibatkan kematian. Pengobatan

Segera lakukan pemeriksaan dini kanker serviks
ketika sel-sel masih dalam tahap prakanker bisa dilakukan agar risiko terkena
kanker serviks bisa berkurang.
Pemeriksaan dini ataupun konsultasi
bisa dilakukan di puskesmas-puskesmas

INSPEKSI VISUAL
MENGGUNAKAN ASEM ASETAT/CUKA (IVA)

terdekat dan gratis, selain itu juga bisa di
bidan-bidan sebagai salah satu tenaga
medis yang paling dekat dengan
masyarakat, atau jika anda kurang puas
bisa langsung konsultasi ke dokter.
Berikut ini adalah beberapa hal yang
dapat dilakukan kaum perempuan dalam
hal mencegah kanker serviks agar tidak
menimpa dirinya, antara lain:
- Jalani pola hidup sehat dengan
mengkonsumsi makanan yang cukup
nutrisi dan bergizi
- Selalu menjaga kesehatan tubuh dan
sanitasi lingkungan
- Hindari pembersihan bagian genital
dengan air yang kotor
- Jika anda perokok, segera hentikan
kebiasaan buruk ini
- Hindari berhubungan intim saat usia
dini
- Selalu setia kepada pasangan anda,
jangan bergonta-ganti apalagi diikuti
dengan hubungan intim
- Perbanyaklah konsumsi makanan
sayuran yang mengandung banyak
beta karoten
- Konsumsi vitamin C dan E.
Meningkatkan kesadaran serta
kepedulian masyarakat akan kanker
serviks agar bersedia untuk melakukan
deteksi dini kanker serviks adalah upaya
yang perlu didukung oleh semua pihak.
Budaya acuh dan malu untuk
memeriksakan diri harus kita sudahi.
Dengan begitu nantinya penyakit
mematikan ini dapat dicegah secara
bersama-sama dalam mewujudkan
wanita Indonesia bebas kanker serviks.
g
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PKK Kota Tegal Masuk Tiga Besar
Lomba HKG Tingkat Jateng

berharap antara dinas terkait dan PKK
ke depan dapat meningkatkan
kerjasama dan kolaborasi dalam upaya
mensejahterakan masyarakat menuju
kemandirian.
Usai diterima Ketua Tim PKK Kota
Tegal, Tim Penilai Evaluasi Lomba HKG
PKK Tingkat Jawa Tengah kemudian
langsung bergerak menuju Sekretariat
PKK Kota Tegal dan tiga kelurahan
tesebut untuk menilai ketertiban
administrasi serta meninjau langsung
hasil-hasil program PKK di masyarakat.
Sementara itu Ketua I Tim
Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah
Hj. Sudarli Heru Sudjatmoko dalam
sambutannya mengungkapkan
apresiasinya kepada Tim Penggerak
PKK Kota Tegal yang diketuai Endang
Nursholeh yang berhasil membawa
kota Tegal masuk ke tiga besar nominasi
lomba HKG PKK tingkat Provinsi Jawa
Tengah.
Sudarli Heru Sudajtmoko
menerangkan untuk kategori tertib
administrasi
Kota Tegal
mempunyai
Terkait netralitas
Pegawai
Negeri
pesaing
Kota
Semarang
Kota
Sipil (PNS), walikota jugadan
meminta
Magelang,
sedangkan
untuk
kategori
kepada seluruh
Pegawai
Negeri
Sipil di
UP2K
dan Hatinya
PKK, Kota Tegal
Kota Tegal
dapat menjalankan
tugas
akan
d a n melawan
f u n g s iKota
s e Semarang
b a g a i a dan
p a r Kota
atur
Surakarta.
pemerintah, “Mudah-mudahan
abdi negara, dan bisa
abdi
masuk
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bisa proporsional
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dan
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Ketua Panwaslu: Pelaku Money Poilitik Dipidana
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adanya kerjasama lintas sektor terkait
dan seluruh komponen masyarakat.
“Pelaksanaan HKG PKK harus
mendapat dukungan dari pemerintah
dan semua
masyarakat
meliputi
misi
bahwa elemen
pemilu adalah
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untuk
LSM,
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Kang Nur Berharap
“Persegal Bangun
dari Tidurnya”

P

lt. Wali Kota Tegal, M Nursholeh,
atau yang akrab disapa Kang Nur
dalam acara Pengukuhan Persatuan Sepak Bola Kota Tegal (Persegal)
periode 2017 s.d 2021, menyampaikan
bahwa setelah hampir sepuluh tahun
Persegal tidur, kini telah bangun kembali.
Kang Nur menaruh harapan besar kepada
kepengurusan Persegal yang baru akan
kemajuan persepakbolaan di Kota Tegal
setelah sekian lama tidak aktif.
Pengukuhan Pengurus baru Persegal
oleh Plt. Wali Kota ini dilaksanakan pada
Minggu (18/12) di Ruang Adipura
elaksana Tugas (Plt) Walikota
Kompleks Balai Kota. Dalam kesempatan
Tegal HM. Nursholeh tegas
tersebut Plt. Wali Kota menyampaikan
menyatakan pihaknya
jika melihat animo masyarakat Kota Tegal
menyerahkan sepenuhnya seleksi
terhadap sepakbola, menurutnya bukan
terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
harapan yang terlampau tinggi jika
Pratama di lingkungan Pemerintah
persepakbolaan kota Tegal akan
Kota Tegal kepada Panitia Seleksi
mengalami kemajuan yang signifikan.
(Pansel). Sosok yang akrab disapa Kang
Kepengurusan Persegal periode
Nur itu, mendorong agar rekruitmen ini
benar-benar transparan dan tidak ada
2017 sampai dengan 2021 terdiri dari;
intervensi dari seorang Walikota.
Pelindung Plt. Wali Kota Tegal, Pembina
Hal ini disampaikan Kang Nur saat
Komandan Lanal Tegal, Ketua Bambang
membuka
Test Assesment Calon
Daryanto, Sekretaris 1 G Indra
Pejabat
Pimoinan
Tinggi Pratama Kota
Kurniawan, Sekretaris 2 Yanuar Tri
Tegal di kantor Badan Kepegawaian
Wahyu Widamanto, Bendahara 1 Lucky
Daerah Provinsi Jawa Tengah, jalan
Setia Budi, Bendahara 2 Agus Riyanto,
Stadion Selatan, Kota Semarang, Senin
sedangkan untuk pelatih terdiri dari,
(11/12).
Pelatih 1 Iwang Heru Rudsianto, Pelatih 2
Ia menambahkan, jika seorang
Mubarok, Pelatih 3 Isman Waluyo,
Walikota mengintervensi penilaian
Pelatih 3 Tyas Bambang Tetuko dan
dari Pansel maka tidak ada artinya
Pelatih 4 Rayitno.
seleksi yang dilakukan. Kepada para
peserta Kang Nur menyampaikan agar
Adapun Sie Perlengkapan/Sarpras 1
mengikuti rangkaian test assesment
Heri Susanto, Sie Perlengkapan/Sarpras
sebaik mungkin, agar hasilnya bisa
2 Muh. Abu Khair, Sie
mencerminkan kemampuan masingPerlengkapan/Sarpras 3 Ridwan dan Sie
masing
individu untuk menjabat
Perlengkapan/Sarpras 4 Wandi.
seperti yang dinginkan peserta seleksi.
Sedangkan Sie Humas1 Adi Jefri
“Bagi peserta yang nantinya lolos
Hemanto, Sie Humas 2 Ari Novandi dan
seleksi, bukan sekadar mengejar jabatTim Kesehatan dr.H agus, Sie Kesehatan
an eselon II saja, namun mampu melak1 Rada dan Sie Kesehatan 2 Darwanto.
sanakan apa yang menjadi visi dan misi
Menutup sambutannya, Kang Nur
Walikota yang telah dijabarkan dalam
berpesan kepada kepengurusan Persegal
program pada masing-masing jabatan”,
yang baru agar bisa membawa semangat
kata Kang Nur.
Sebanyak 35 orang mengikuti
baru untuk mengelola organisasi cabang
seleksi tersebut dari 44 orang peserta.
olah raga ini menjadi lebih dinamis, demi
Seleksi ini merupakan hasil dari seleksi
kemajuan sepak bola di kota Tegal. g
administrasi
dan penyampaian ide
(Bag. Humas dan Protokol)

Kang Nur Tegas:
“Tidak Ada Intervensi Terhadap Pansel”

P
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gagasan sebelumnya.
Sementara itu, dalam sambutan
kepala BKD Provinsi Jawa Tengah
yang dibacakan oleh Sekretaris BKD
Sancoyo Hadi menyampaikan bahwa
seleksi lelang terbuka ini dilaksanakan
sebagai upaya untuk menjamin
obyektifitas, keadilan, transparansi dan
akuntabilitas dalam seleksi jabatan
struktural.
“Sehingga diharapkan ASN yang
menjabat struktural memiliki
kompetensi unggul dan mampu
bekerja secara profesional”, kata
Sancoyo. Sancoyo Hadi
menyampaikan bahwa BKD Provinsi
Jawa Tengah tengah mengembangkan
model assesment centre yang mampu
menggali potensi kandidat melalui
observasi tingkah laku sesuai dengan
tuntutan situasi di lingkungan
penugasan yang dihadapi.
Penillaian yang dilaksanakan
selama dua hari, Senin (11/12) sampai
Selasa (12/12) ini menurut Sancoyo
Hadi dibagi dalam dua kompetensi,
yakni Kompetensi Utama dan
Kompetensi Pendukung. Untuk
Kompetensi Utama terdiri dari
penilaian kepemimpinan, integritas
dan komitmen terhadap organisasi.
“Sedangkan untuk kompetensi
pendukung terdiri dari penilaian
seberapa jauh berpikir analisis,
pengambilan keputusan, inovasi,
membangun hubungan kerja,
berorientasi pada pelayanan dan
perencanaan”, pungkas Sancoyo. g
(Bag. Humas dan Protokol)
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PUISI-PUISI ZAENAL ABDI

Ibu
Ibu adalah langit cinta
Yang tak lelah menuangkan hujan kasih sayang pada anak
tercinta
Ibu adalah bumi kasih
Yang dengan kerasnya perjuangan dan perihnya
pengorbanan terus menumbuhkembangkan bunga jiwa
anaknya
Agar mekar dan harum di taman masa
Ya, ibu adalah sungai susu, telaga darah, danau keringat
dan laut air mata
Yang mengkristal dalam diri anak tercinta
Walau anak bisa hidup seribu tahun, tak akan pernah
mampu membalas budi ibu
Dan anak yang baik adalah anak yang tak lelah berdoa,
Agar Tuhan mengampuni segala dosa ibunya, disamping
membalas yang ia mampu dan ia bisa!
Tegal, 6 Desember 2017

Pesan Ayah Miskin pada Anaknya
Anakku, ayah tak bisa memberimu sepeda motor
Ayah hanya bisa memberimu sepeda bekas pakai, seragam
sekolah, uang SPP, buku pelajaran, tas sekolah, dan sedikit
uang saku
Semua itu bekal untukmu mencari ilmu di sekolah
Seraya menghormati dan bakti pada bapak ibu guru
Serta menghargai dan sayang pada teman sekolah
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Anakku, ilmu itu ada dua
Pada intinya yakni ilmu lahir dan ilmu batin
Ilmu lahir adalah bintang dunia yang bia membuat cerah dan
terang akal budi manusia
Sedang ilmu batin adalah telaga surga
Yang bisa membuat jernih dan sejuk hati nurani manusia
Anakku, hanya akal nan purnama dan hati nan telaga
Yang bisa membuat dunia ini jadi maju, aman, damai, dan
sentausa!
Tegal, 6 Desember 2017

Sajak Lingkungan
Makanan yang kita makan melahirkan sampah lingkungan
Pakaian yang kita kenakan melahirkan sampah lingkungan
Perkakas yang kita gunakan melahirkan sampah lingkungan
Dan kata yang kita ucapkan atau tuliskan serta perbuatan yang kita
lakukan juga melahirkan sampah sosial budaya
Orang yang arif dan bijaksana adalah orang yang mampu
membersihkan sampah lingkungan dan sampah sosial budaya di sekitar
lahir dan batinnya
Nabi Muhammad SAW bersabda; “Kebersihan itu sebagian dari iman!”
Maka setiap kita membersihkan sampah lingkungan dan sampah sosial
budaya, hakekatnya sedang membersihkan iman sendiri di dalam dada!
Tegal, 6 Desember 2017
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DAHSYATNYA PAHALA IBU
Seorang ibu adalah sosok yang
penuh kelembutan, arif, bijaksana
dan penuh kasih sayang. Segalanya
tercurahkan untuk anak-anaknya
yang selalu dipuji, disanjung
dicintai dan disayangi.
Kehidupannya hanya untuk
kesenangan dan kebahagiaan anakanaknya. Pengorbanan dalam
mengandung, melahirkan,
menyusui, membesarkan dan
mendidiknya tanpa hitungan harga,
tak terhingga banyaknya sampai
tak terbalaskan oleh anak-anaknya.
Oleh: Darsiti, S.Ag*)

P

antas sekali
dalam agama
Islam, ibu menempati
kedudukan yang amat luar
biasa yaitu orang yang nomor satu
yang harus dipuji, dicintai, disayang
dan dihormati oleh anak-anaknya,
melebihi cintanya rakyat kepada
rajanya, bawahan kepada atasannya
dan lain-lain. Bahkan sampai
dikatakan ridho Illahi karena ridho ibu,
murka illahi juga karena murkanya.
Sungguh luar biasa…
Dalam Al-Qur`an dikatakan,
“Dan Kami perintahkan kepada manusia
(berbuat baik) kepada dua orang ibubapanya. Ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah yang bertambahtambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu.” (Luqman:
14).
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Menjadi seorang ibu adalah
amanah yang harus dilaksanakan
sesuai dengan kewajiban yang ada
terhadap anak-anaknya, yaitu
menjadikan anak-anaknya memiliki
pengetahuan, akhlak yang mulia dan
keimanan yang matang yang tidak
mudah tergoyahkan oleh apapun
walaupun diterpa badai yang dahsyat.
Pada jaman sekarang ini,
mungkin ada
seorang ibu yang
berpikir untuk melahirkan dengan
jalan yang tidak normal/operasi,
karena takut “jalan lahir”nya akan
rusak. Ada juga seorang ibu yang tidak
mau menyusui anaknya, karena takut
bentuknya akan berubah. Ada juga
yang tidak mau mendidik anaknya
secara langsung karena waktunya
merasa tersita. Hal tersebut sudah
muncul di lingkungan sekitar kita.
Maka marilah kita kembali kepada

kodrat sebagai seorang wanita yaitu
seorang ibu.
Menjadi seorang ibu patut kita
syukuri. Allah Swt telah menyediakan
pahala yang amat dahsyat, yang
terkadang tidak pernah kita ketahui,
betapa berharganya kita menjadi
seorang ibu. Ada beberapa pahala
yang didapatkan oleh seorang ibu
yang hamil, melahirkan dan menyusui,
maka ia akan mendapatkan pahala

Seorang ibu dengan anaknya takan
bisa terpisahkan. Anak lahir
bagaikan kertas putih atau mereka
lahir dalam keadaan fitrah. Kedua
orang tuanyalah yang akan melukis
dan membentuk mereka, apakah
mereka akan menjadi putih atau
berwarna hitam. Maka amat besar
peranan orang tua terutama ibu
karena dengan dekapan kasih
sayangnya akan mampu membentuk
anak-anak yang berkarakter kuat,
generasi yang sholeh dan sholehah.
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Pada jaman sekarang ini, mungkin
ada seorang ibu yang berpikir
untuk melahirkan dengan jalan yang
tidak normal/operasi, karena takut
“jalan lahir”nya akan rusak. Ada
juga seorang ibu yang tidak mau
menyusui anaknya, karena takut
bentuknya akan berubah. Ada juga
yang tidak mau mendidik anaknya
secara langsung karena waktunya
merasa tersita. Hal tersebut sudah
muncul di lingkungan sekitar kita.
Maka marilah kita kembali kepada
kodrat sebagai seorang wanita
yaitu seorang ibu.

yang disetarakan dengan pahala jihad
di jalan Allah SWT. Hal ini dapat kita
lihat dalam sebuah riwayat :
“Perempuan yang merawat
Ibrahim berkata kepada Rasulullah
Saw:”Wahai Rasulullah, engakau
memberikan kabar gembira kepada para
lelaki dengan seluruh kebaikan, apakah
engkau tidak memberikan kabar
gembira kepada para wanita?”Beliau
menjawab yang artinya:”Apakah salah
seorang diantara kalian tidak ridha jika
ia hamil, kemudian suaminya ridha
dengannya, maka ia mendapatkan
pahala seperti berjihad dijalan Allah
SWT. Jika ia mengalami thaliq
(pengaturan nafas ketika melahirkan),
maka penduduk langit dan bumi tidak
mengetahui kebahagiaan yang
tersembunyi. Jika ia melahirkan,
tidaklah satu tegukan pun yang keluar
dari susunaya dan tidak dihisap satu
hisapan pun dari payudaranya, kecuali
ia mendapatkan kebaikan dari setiap
tegukan dan setiap hisapan itu. Jika hal
itu menyebabkannya begadang di
malam hari, maka ia akan mendapatkan
pahala tujuh puluh budak yang
dimerdekakannya di jalan allah SWT.
Apakah engkau mengetahui untuk siapa
semua ini? Untuk para wanita yang
menjaga kesuciannya , yang salehah,
yang taat kepada suami mereka, yang
tidak kufur terhadap keluarga.” (HR.Ath
Thabrani).

Berdasarkan hadits tersebut
diatas, luar biasa dahsyatnya pahala
seorang ibu yaitu :
1. Ibu yang hamil akan mendapat
pahala seperti berjihad di jalan
Allah
2. Ibu yang menyusui anaknya akan
mendapatkan kebaikan setiap
tetes ASI.
Dan masih banyak hadits yang
menerangkan dahsyatnya pahala ibu.
Mari kita kembali menjadi
seorang ibu sejati, yang siap untuk
mengandung, melahirkan dan
mendidik anak-anak menjadi anakanak yang sholeh dan sholehah demi
agama, bangsa dan Negara Indonesia
tercinta.
Apabila kita melihat di sekitar
jalan raya, banyak anak-anak yang
berpenampilan unik dan aneh, tidak
sewajarnya, mereka berpakaian
kumuh, tidak sedap dipandang mata,
rambut yang berwarna-warni,
pergaulan yang bebas antara laki-laki
dan perempuan. Tidak hanya itu, di
lampu merah banyak juga ibu-ibu yang
meminta-minta dengan
menggendong anaknya yang masih
balita, dan menyuruh anak-anaknya
meminta-minta untuk dijadikan
sebagai sumber penghasilan. Hal
tersebut siapakah yang harus
bertanggung jawab?
Seorang ibu dengan anaknya
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takan bisa terpisahkan. Anak lahir
bagaikan kertas putih atau mereka
lahir dalam keadaan fitrah. Kedua
orang tuanyalah yang akan melukis
dan membentuk mereka, apakah
mereka akan menjadi putih atau
berwarna hitam. Maka amat besar
peranan orang tua terutama ibu
karena dengan dekapan kasih
sayangnya akan mampu membentuk
anak-anak yang berkarakter kuat,
generasi yang sholeh dan sholehah.
Demikian pula, maju mundur, kuatlemahnya suatu negara akan dapat
ditentukan dengan kuat-lemahnya
iman para ibu. Dengan iman yang kuat,
Indonesia
akan menjadi bangsa
bangsa yang kuat dan maju, baldatun
thoyyibatun warobbun ghofur. Aamiin.
“Selamat Hari Ibu, surga dibawah
telapak kaki ibu”. g
*) Penyuluh Agama Islam Kantor
Kementerian Agama Kota Tegal

Mari kita kembali menjadi seorang
ibu sejati, yang siap untuk
mengandung, melahirkan dan
mendidik anak-anak menjadi anakanak yang sholeh dan sholehah demi
agama, bangsa dan Negara
Indonesia tercinta.
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WIRA USAHA

Perempuan Wirausaha
Penguat Ekonomi Keluarga
Di jaman sekarang ini, sudah bukan
sesuatu yang aneh atau asing, ketika
seorang perempuan mampu bekerja
seperti halnya pria bekerja membanting
tulang. Bahkan, beberapa profesi yang
kerap dilakoni pria, seperti juru parkir,
jasa tambal ban (bengkel), kurir
ekspedisi, ojek, kini sudah tidak malumalu lagi menjadi profesi perempuan.
Oleh: Cahya Kamandanu

I

tu semua dilakoninya untuk membantu keluarga ataupun
suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita
tidak berbicara pada waktu dulu, tentunya sudah jauh berbeda.
Ketika krisis moneter belum melanda, ketika harga minyak tidak
seperti sekarang ini. Semuanya saling bertautan, saat sekarang ini
ketika satu naik, harga yang lain menjadi turut naik.
Sudah hal yang wajar saat ini suami isteri bekerja dalam rangka
menuju perekonomian keluarga yang lebih baik. Bekerja tidak hanya
terpaku pada profesi yang mengharuskan perempuan keluar rumah.
Ada yang berwirausaha di rumah, berdagang dirumah. Tentunya
semua yang dikerjakan tanpa ada paksaan, namun sebuah keikhlasan
untuk membantu suami, lebih khusus pada penguatan ekonomi
keluarga.

>>

Produsen Makanan
Olahan Berbahan Ikan

Kaipah
Seperti yang dilakoni Kaipah warga jalan
Layang No 26 Kelurahan Tegalsari Kota Tegal.
Di usianya yang sudah 58 tahun tak lelah
membantu perekonomian keluarganya dengan
membuka usaha olahan ikan seperti nugget
ikan, bakso, otak-otak, siomay ikan, kaki naga
hingga krupuk ikan.
Berawal dari keikutsertaannya dalam
pelatihan-pelatihan tentang pengolahan hasil
perikanan sejak tahun 2010. Dari sinilah
keahlian membuat olahan hasil perikanan
menjadi usahanya untuk membantu keluarga.
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Yaying suami dari Kaipah yang
kesehariannya bekerja di pelabuhan
sangat mendukung penuh apa yang
dilakukan Kaipah. Termasuk ketika
orderan olahan ikannya membludak,
Yaying turut membantu.
Usaha yang diberi nama Ulam Jaya
ini juga turut memberdayakan
perempuan di sekitar rumah Kaipah.
Sedikitnya ada 5 perempuan tetangga
kanan kiri rumah Kaipah yang turut
membantu memproduksi olahan
ikannya. Biasanya Ulam Jaya mulai
memproduksi dari pukul 10 pagi hingga
sore hari. Kaipah juga sangat terbuka bagi
siapa saja yang ingin turut belajar
membuat olahan ikan.
Setiap harinya, Kaipah mengolah
sekitar 5 kg ikan. Dengan takaran 1 kg
ikan untuk seperempat tepung aci.
Dengan takaran tersebut, menurut
Kaipah akan membuat rasa ikannya lebih
terasa. Olahan ikan yang sudah siap
disajikan ini setiap harinya mampu terjual
5-10 pack. Diungkapkan Kaipah, berbeda
dengan dulu, ketika belum banyak
wirausaha olahan ikan bermunculan,
setiap harinya mampu menjual 5 kg
olahan ikan Ulam Jaya.
Selain melayani penjualan dalam
bentuk packing, Kaipah juga memiliki
warung khusus olahan ikannya yang
berada di depan rumahnya. Warung yang
buka setiap hari mulai pukul 8 pagi,
menawarkan bakso ikan, otak-otak ikan,
nugget ikan dan sejenisnya. Tidak hanya
melayani pembeli dari Tegal saja, Kaipah
juga kerap mengirim hasil produksinya ke
Jakarta sebanyak 150 pack dengan
produk yang variatif, dari mulai nugget,
otak-otak, krupuk hingga bakso ikan.
Dari hasil penjualan olahan ikannya,
akan dikumpulkan oleh Kaipah, dan
sebulan sekali dari laba yang didapat akan
dibagikan kepada mereka yang
membantu produksi olahan ikannya.
Dengan usaha seperti itulah, dirinya

Usaha yang diberi nama Ulam Jaya ini
juga turut memberdayakan perempuan
di sekitar rumah Kaipah. Sedikitnya
ada 5 perempuan tetangga kanan kiri
rumah Kaipah yang turut membantu
memproduksi olahan ikannya.
Biasanya Ulam Jaya mulai
memproduksi dari pukul 10 pagi
hingga sore hari. Kaipah juga sangat
terbuka bagi siapa saja yang ingin turut
belajar membuat olahan ikan.

Hj Endang Nursholeh selaku Ketua Tim
Penggerak PKK Kota Tegal
mengungkapkan, bahwasannya
perempuan juga memiliki hak-hak yang
sama seperti halnya pria, dari mulai
hak pendidikan hingga hak untuk
menjadi pekerja atau kariernya.
Namun keterlibatan perempuan dalam
penguatan ekonomi keluarga harus
melihat konteks saling melengkapi,
yang tertuju pada kekuatan
manajemen atau ekonomi keluarga.
Tidak dipungkiri, saat sekarang ini
pemenuhan kebutuhan hidup keluarga
membutuhkan dana yang tidak sedikit,
untuk mencapainya atau
mencukupinya terkadang tidak hanya
kepala rumah tangga saja yang bekerja,
namun dibarengi isteri yang juga
turut bekerja.
Hj Endang Nursholeh,
Ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal
ma mpu me mb a n tu s ua mi d a l a m
memenuhi ekonomi keluarga, sekaligus
memberdayakan perempuan di sekitar
rumahnya.
Hj Endang Nursholeh selaku Ketua
Tim Penggerak PKK Kota Tegal
mengungkapkan, bahwasannya
perempuan juga memiliki hak-hak yang
sama seperti halnya pria, dari mulai hak
pendidikan hingga hak untuk menjadi
pekerja atau kariernya. Namun
keterlibatan perempuan dalam
penguatan ekonomi keluarga harus
melihat konteks saling melengkapi, yang
tertuju pada kekuatan manajemen atau
ekonomi keluarga. Tidak dipungkiri, saat
sekarang ini pemenuhan kebutuhan
hidup keluarga membutuhkan dana yang
tidak sedikit, untuk mencapainya atau
mencukupinya terkadang tidak hanya
kepala rumah tangga saja yang bekerja,
namun dibarengi isteri yang juga turut
bekerja.
Akan tetapi, semua yang dilakukan
dalam suatu rumah tangga didasari atas
kesepakatan dan dukungan. Jangan
sampai kewajiban akan hak-hak anak di
dalam keluarga malah justru sebaliknya,
yakni terlewatkan dan terabaikan.
Seorang ibu atau isteri dalam rumah
tangga juga berkewajiban mengelola
sedetail mungkin apa yang ada di dalam
rumah. Tidak hanya sekedar mengasuh
anak, juga kewajiban lainnya seperti
memasak, mencuci dan lain sebagainya.
Dijelaskan Hj Endang, bahwa
penguatan ekonomi dalam keluarga akan
lebih dinamis manakala ibu mampu
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berwirausaha di rumahnya. Karena
sambil bekerja, sekaligus mampu
melaksanakan kewajibannya sebagai ibu
rumah tangga. Sejauh isteri dan suami
bisa saling memahami, tentunya tidak
menjadi masalah.
Terkait dengan keahlian
berwirausaha, PKK Kota Tegal melalui
Pokja 2 sudah memberikan berbagai
pelatihan dan program pemberdayaan
bagi wanita dan memberikan pelatihan
potensi diri. Diantaranya sosialisasi
budidaya cabe yang merupakan program
Corporate Social Responsibility (CSR)
dengan Bank Indonesia Tegal, pelatihan
budidaya jamur tiram dan pelatihan
pengolahan limbah serbuk kayu untuk
media jamur tiram, dan pelatihan
pemanfaatan limbah kain perca untuk
souvenir.
Pelatihan-pelatihan tersebut
dimaksudkan untuk membekali ibu-ibu
atau perempuan sehingga apa yang
sudah didapat diharapkan bisa menjadi
peluang usaha dirumah. Selain
pemberian pelatihan, upaya
menjembatani produk-produk dari ibuibu rumah tangga juga sering dilakukan
melalui promosi pameran-pameran baik
yang digelar Pemerintah Kota Tegal,
Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat
ataupun pihak-pihak swasta. Dengan
keterlibatan pada pameran-pameran
tentunya akan membuat produk
usahanya lebih dikenal, sehingga
diharapkan akan mendatangkan banyak
orderan atau pesanan.
g
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PROGRAM NASIONAL
Early Harvest Programme CAFTA
UNTUK MENINGKATKAN EKSPOR PERTANIAN INDONESIA
migas terutama pangan yang juga besar.
Selain sebagai negara mitra dagang
bilateral, sebagai anggota ASEAN Indonesia dalam kerangka kerjasama
multilateral menjadi bagian dari CAFTA juga dapat memanfaatkan Early Harvest
Programme untuk meningkatkan nilai dan
volume perdagangan terutama
komoditas hasil pertanian dengan China.

Penulis: Dra. Ratna Sri Mawarti M, MA *)
Pendahuluan
Sejak tahun 2001, ASEAN-China
telah menjalin kesepakatan perdagangan
bebas dengan tarif bea masuk sampai
dengan 0 persen untuk produk-produk
dari negara anggota ASEAN dan China
yang dikenal dengan China-ASEAN Free
Trade Area (CAFTA). Dalam kerjasama
tersebut didalamnya terdapat Early
Harvest Programme yang merupakan
kerjasama perdagangan yang didesign
untuk mempercepat implementasi
ASEAN-China Economic Cooperation
Framework Agreement yang mulai
diberlakukan sejak 2003. Dengan adanya
Early Harvest Programme maka
diterapkan pengurangan tarif untuk
beberapa produk terutama produk
pertanian termasuk peternakan, ikan,
daging, dairy product, tanaman hidup,
sayuran, buah, dan kacang-kacangan dari
anggota ASEAN untuk memasuki pasar
China. Tarif terhadap produk-produk
tersebut termasuk buah-buahan tropis
secara bertahap menurun. Pada Januari
2004 tarif masuk untuk buah-buahan 10
persen, pada tahun berikutnya menjadi 5
persen, dan sejak 2006 telah bebas tarif.
China selain merupakan negara
produsen, sebenarnya juga merupakan
pasar yang sangat besar jika ditinjau dari
sisi demografi sebagai pemilik penduduk
terbesar di dunia yang mencapai 1,3
miliar orang. Selain membutuhkan
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pasokan migas untuk memenuhi
energinya karena China merupakan
negara dengan konsumsi energi terbesar,
China juga membutuhkan komoditi non

Early Harvest Programme CAFTA dan
Negara-negara yang Memanfaatkan
China melakukan program Early
Harvest dalam kerangka kerjasama
perdagangan bebas dengan banyak
negara, namun ASEAN lebih diuntungkan
dan berhasil menjadi eksportir buah
terbesar ke China karena faktor geografi
yang cukup berdekatan dengan China
sekaligus sebagai penghasil buah tropis.
Thailand, Vietnam, dan Philipina
merupakan negara-negara ASEAN telah
berhasil mendominasi pasar buah di
China (Grafik 1). Nilai ekspor buahbuahan dari Thailand, Vietnam, dan

Grafik 1. Negara pengekspor buah segar ke China
2012-2015 (dalam USD juta)

Sumber: China Produce Marketing Association
(PMA China market development representative, 2016)
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Philipina meningkat ke China.
Thailand telah berhasil menjadi
pengeskpor utama buah-buah tropis
(durian, kelengkeng, manggis, leci, pisang
kecil, dan pamelo) ke China. CAFTA
merupakan kesempatan Thailand untuk
menjadikan China sebagai pasar terbesar
untuk ekspor buah-buahan dan
sayurannya. Volume ekspor buah dan
sayuran Thailand ke China merupakan
salah satu dari 10 komoditi pertanian
terbesar yang masuk ke negara tersebut.
Nilai ekspornya mencapai USD 1 Miliar
selama 3 tahun berturut-turut (20132015) (grafik 1). Eksekutif senior wakil
presiden dan direktur group perbankan
internasional Bangkok Bank mengakui
bahwa pada saat beberapa sektor
ekonomi menurun, ekspor buah ke China
justru meningkat tajam (Uthaisangchai,
2009).
Isu utama China adalah kualitas buah
dan adanya syarat bahwa buah-buah
yang masuk ke negaranya harus berasal
dari petani yang lahannya sudah
teregistrasi, yang artinya terkontrol
penggunaan pestisida, penggunaan
pupuk, termasuk pemilihan bibit
(Widjaya, 2011). Dalam upaya
menembus pasar dan menikmati akses
bebas tarif ke China, Thailand juga
berusaha memenuhi standard Sanitary
and Phytosanitary (SPS) yang ditetapkan
oleh Badan Supervisi Mutu dan
Karantina China. Produk Thailand
dipastikan berasal dari kebun yang
disertifikasi oleh pemerintah daerah.
Para petani juga dididik dalam
penggunaan kadar pestisida kimia,
proses menumbuhkan bibit tanaman
dengan cara yang baik, menerapkan
prosedur pasca panen yang baik, dan
memberikan informasi dan data lengkap
kepada pembeli. Kebijakan tersebut
mulai diterapkan kepada para petani
sejak 1 Mei 2009.
Dalam upaya memperlancar
pengiriman buang yang cenderung
rentan busuk, Thailand juga berusaha
mengurangi hambatan logistik dan biaya
transportasi dengan membuka 9 jalur
sepanjang 1.200 km yang terhubung
dengan Mukdahan (provinsi di Laos),
Vietnam, dan China (Uthaisangchai,
2009). Dalam rangka promosi produk,
pemerintah Thailand bekerja sama
dengan swasta secara intensif melakukan
road show ke beberapa kota di China
seperti:
Tianjin, Beijing, Dalian,
Shenyang dan Xi'an.
Tidak berbeda dengan Thailand yang

telah menempatkan China sebagai pasar
terbesar buah dan sayuran, Vietnam dan
Philipina juga memanfaatkan program
Early Harvest sebagai tujuan ekspornya.
Ekspor buah dan sayuran Vietnam ke
China mencapai 70,4 persen dari total
ekspor buah dan sayuran Vietnam ke luar
negeri (Trung, 2006). Beberapa buah
yang diekspor adalah: buah naga, leci,
rambutan, manggis, dan kelengkeng.
Nilai ekspor buah dan sayuran Vietnam
ke China meningkat pesat hampir 100
persen selama kurun waktu 2012-2015.
Vietnam menjadi pesaing utama bagi
Thailand. Nilai ekspor buah Thailand ke
China masih tetap mendominasi namun
sedikit berfluktuasi kemungkinan
sebagai dampak atas masuknya produk
buah dari Vietnam yang ditandai dengan
kecenderungan meningkatnya nilai
ekspor Vietnam ke China pada kurun
waktu yang sama (2012-2015).
Volume ekspor buah-buahan dari
Philipina tahun 2003 meningkat tajam
mencapai lebih dari 300 ribu metrik ton
senilai USD 82 juta. Share volume ekspor
tahun 2003 mencapai 30 persen dari
total impor buah di China pada tahun
tersebut, meningkat dari tahun 2002
yang baru mencapai 21 persen (Embassy
of People Republic of China in Philippines,
2004). Penerimaan ekspor buah Philipina
tahun 2003 juga meningkat 30 persen
dari tahun sebelumnya. Nilai ekspor buah
Philipina ke China terus meningkat
mencapai USD 320 juta apda 2012 dan
USD 564 juta pda 2015, dengan sedikit
berfluktuasi pada periode tersebut.
Pada awal-awal program, pisang dari
Philipina sangat mendominasi di China
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yang mencapai 89 persen dari total impor
pisang China pada tahun 2003, namun
kemudian mulai menurun dan mencapai
60 persen pada tahun 2015 karena
meningkatnya persaingan dengan Sri
Lanka, Equador, Costarica, dan Columbia
(Olga, China Grants Export Permission to
28 Philippine Fruit Companies, 2016).
Selain pisang, buah-buahan tropis lain
seperti mangga, pepaya, dan nanas dari
Philipina telah memenuhi pasar China.
Beberapa negara pemasok buah utama
ke China lainnya adalah Malaysia,
Thailand, dan Vietnam.
Bukan hanya negara ASEAN yang
memanfaatkan besarnya pasar China,
Jepang juga merupakan pemasok utama
untuk apel dan pir ke China meskipun
buah-buah tersebut dikenal mahal
karena terjamin kualitasnya. Sedangkan
India menjadi mengekspor anggur dan
mangga. Kedua buah tersebut
menduduki peringkat ketiga dan keenam
di China. China juga mengimpor produk
hasil bumi seperti berbagai produk
olahan kelapa seperti kopra, minyak
kelapa, dan coco peat. Kebutuhan China
terhadap kelapa cukup besar karena
China mengembangkan serat kelapa
untuk mengatasi erosi. Indonesia,
Vietnam, dan Philipina menjadi negara
pengekspor kelapa ke negara tersebut.
Dengan semakin meningkatnya
persaingan negara pengimpor buah, pada
tahun 2015 China melakukan peninjauan
kembali terhadap kerjasama
perdagangan (FTA) yang telah dilakukan
dengan beberapa negara secara bilateral
dan multilateral melalui peningkatan
sertifikasi karantina. Beberapa FTA
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China yang telah direnegosiasi adalah Sri
Lanka, Maldives, Norwegia, Georgia, dan
Jepang - Korea Selatan (tri-lateral
agreement), negara-negara anggota GCC
(Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia, UAE), anggota ASEAN (Brunei,
Burma, Cambodia, Indonesia, Laos,
Malaysia, Philippines, Singapore,
Thailand, Vietnam), dan negara Regional
Comprehensive Economic Partnership
(RCEP), termasuk Australia, India, dan
New Zealand (Olga, China's Pending FTAs:
Potential Impact on Imported Fruit
Market?, 2016). Dengan demikian,
kualitas buah yang masuk ke China harus
melalui uji seleksi yang lebih tinggi.
Kinerja perdagangan buah-buahan
Indonesia-China dan dampaknya pada
ekspor komoditas non migas Indonesia
Kinerja ekspor buah-buahan
Indonesia (termasuk kelapa dan kacangkacangan) 2002-2015 menunjukkan
peningkatan yang signifikan setiap
tahunnya, meskipun berfluktuasi tajam
pada tahun 2013 dan 2015 (grafik 2).
Dibandingkan dengan Vietnam, Philipina,
dan Thailand yang telah menjadi negara
pengekspor buah utama ke China, nilai
ekspor buah Indonesia masih jauh

Indonesia/AESBI). Sebagai solusinya
buah-buah tersebut diekspor melalui
Malaysia dan Thailand, selanjutnya
mendapat label buah dari Malaysia atau
Thailand. Namun demikian, kedua negara
tersebut juga mensyaratkan pendataan
kebun original pada pengimpornya,
memenuhi standar internasional, isi buah
setiap kg hanya 6-10 butir manggis, tidak
boleh dangkal, rasa harus asam-manis,
dan warna kulit harus cerah serta batang
masih lengkap (Hasan, 2015).
Penurunan ekspor buah-buahan
Indonesia ke China pada tahun 2015,
berdampak pada total ekspor non migas
Indonesia ke negara tirai bambu tersebut
yang mencapai nilai terendah USD 13,3
miliar pada periode 2012-2016 (grafik 3).
Kontribusi nilai ekspor buah Indonesia
memang masih sangat kecil terhadap
total ekspor non migas ke China, namun
dalam menghadapi kondisi
perekonomian global yang menurun,
maka sekecil apapun penurunan nilai
ekspor suatu komoditas akan
mengurangi penerimaan negara
(revenue) dalam bentuk valas. Dampak
lain yang dikhawatirkan lagi adalah
hilangnya pasar karena kelemahan dalam
berkompetisi produk. Dalam konteks

Grafik 2. Ekspor Buah Indonesia ke China (FOB) 2002-2015

Sumber: BPS
tertinggal.
Penurunan nilai ekspor buah
Indonesia ke China pada tahun 2013 dan
2015 karena beberapa buah seperti
manggis dan salak tidak dapat diekspor
langsung ke China (Ketua Asosasi
Eksportir Sayur dan Buah
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CAFTA, kecilnya nilai ekspor buah
Indonesia ke China menunjukkan bahwa
Indonesia belum mampu memanfaatkan
program Early Harvest dengan
penerapan tarif 0 persen.
Total nilai perdagangan non migas
Indonesia – China 2012-2016 menurun

8,1 persen dari USD 49.826,1 juta
menjadi USD 45.802,4 juta. Penurunan
tersebut disebabkan oleh menurunnya
nilai ekspor non migas -27,6 persen
sekaligus meningkatnya impor non migas
6 persen sehingga defisit neraca
perdagangan komoditas non migas
mencapai -92,4 persen (grafik 3). Kinerja
ekspor triwulan 1 tahun 2017 meningkat
65,4 persen dibandingkan triwulan 1
tahun 2016, dan impornya meningkat 7,9
persen. Dengan masih besarnya impor
komoditi non migas dari China,
menunjukkan bahwa Indonesia menjadi
pasar bagi China.
Pentingnya memanfaatkan CAFTA bagi
perekonomian Indonesia melalui Early
harvest Programme
Perekonomian China pada 2016
hanya tumbuh 6,7 persen, menurun 0,2
persen dari tahun sebelumnya (World
E co n o m i c F o r um , 2 0 1 6 ) . Na mun
demikian, kontribusi China dalam
perekonomian global mencapai 39
persen. China merupakan mesin
penggerak pertumbuhan ekonomi dunia
dengan kontribusi 1,2 point persentase
dari pertumbuhan global. Sedangkan
Amerika Serikat yang tumbuh 2,2 persen
hanya berperan 0,3 point persentase,
Jepang hanya 0,1 point persentase, dan
Eropa 0,2 point persentase. Bahkan India
yang tumbuh 7,4 persen pada 2016,
hanya berkontribusi 0,6 point
persentase. Total output dari
perekonomian China mencapai 18
persen dari global (yang dihitung
berdasarkan purchasing-power-parity
basis), sedangkan India hanya 0,8 persen.
Peran China yang besar terhadap
pertumbuhan ekonomi dunia karena
persistensinya dalam membangun sektor
manufaktur untuk ekspor, investasi di
bidang jasa, dan konsumsi rumah tangga.
Dalam menghadapi situasi perlemahan
ekonomi global yang hanya mencapai 2,2
persen pada 2016 (UN, World Economic
Situation Prospects 2017), persaingan
untuk memperoleh penerimaan (income)
dari ekspor komoditas semakin berebut
pasar. Sehingga, sangat penting
memasuki pasar China dengan
memanfaatkan tarif 0 persen untuk buah
dan sayur karena besarnya pasar, dan
kontribusinya terhadap perekonomian
global.
Mempelajari pembangunan
pertanian yang dilakukan di Thailand
sebenarnya cocok dilakukan di Indonesia
yang mayoritas penduduknya juga masih
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bekerja pada sektor pertanian. Besarnya
ekspor hasil bumi Thailand, Vietnam, dan
Philipina terbukti mampu menopang
perekonomian negara tersebut bahkan di
saat ekonomi global melemah.
Kemampuan mengekspor buah-buahan
dan sayuran ke China merefleksikan daya
saing produk yang sudah tersentuh riset,
teknologi, dan standar global karena
komoditi tersebut harus memenuhi
kriteria kuantitas, ukuran, rasa,
kesehatan, dan persyaratan sertifikasi
serta pengelolaan lahan, bahkan
informasi pada konsumen.
Oleh karena itu, jika Indonesia ingin
menembus pasar buah tropis di China,
maka harus memenuhi persyaratanpersyaratan tersebut. Dengan
mengembangkan pertanian, maka
petani akan didorong untuk
meningkatkan kualitas cara bertani yang
lebih modern, meningkatkan kuantitas
Petani didorong untuk meningkatkan kualitas cara bertani yang lebih modern,
dan kualitas produk, dan dampaknya
meningkatkan kuantitas dan kualitas produk,
akan meningkatkan kesejahteraan
dan dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan petani
petani. Beragamnya varietas buah tropis
(seperti mangga, pisang, jambu) dan
kelapa dari Indonesia cukup berpotensi
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The Mother’s love and children’s future
are supporting for better environment
Love, life and mystery; those words are
usually expressed in our daily
activities. Sometimes what we need is
more than what we expected. Quality
is more than quantity; when mother’s
love is more than children’s one, the
environment will be shown in reality.
There is no more important job in the
universe than to raise a child to love
God, live productively, and serve
humanity. The responsibilities of
effective parenthood are staggeringly
heavy at times. Children are terribly
dependent on their parents and the
task of meeting their needs is a fulltime job.based on it they will grow well
or better even best.

By: Sanday Jamaludin

S

ome gadgets are really helpful but
in contrary, it made an acute
addiction. In some viral videos
there is a child who wants to be the
mobile which always bring by her or his
mother. Beside the carrier women and
other businesses, the sophisticated
technology will create the mother in lazy
things. What should we do to make it
better?
1. Think that children are more than
treasure.
2. G e t c l o s e r t o g e t b e t t e r i n
communication.
3. Make a family is teamwork.
4. Build the mind set in positive thinking.
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5. Supporting each other in any
conditions.
Raising kids properly is one of life’s
richest challenges. It is not uncommon
for a mother, particularly, to feel
overwhelmed by the complexity of her
parental assignment. In many homes, she
is the primary protector for each child’s
health, education, intellect, personality,
character, and emotional stability. As
such, she must serve as physician, nurse,
psychologist, teacher, minister, cook and
policeman. Since in many cases she is
with the children longer each day than
her husband, she is the chief
disciplinarian and main giver of security
and love.
Mother is coming from the lady but
not for every lady can be the mother, it

Raising kids properly is one of
life’s richest challenges. It is not
uncommon for a mother,
particularly, to feel overwhelmed
by the complexity of her parental
assignment. In many homes, she is
the primary protector for each
child’s health, education, intellect,
personality, character, and
emotional stability. As such, she
must serve as physician, nurse,
psychologist, teacher, minister,
cook and policeman. Since in many
cases she is with the children
longer each day than her husband,
she is the chief disciplinarian and
main giver of security and love.

needs more than skill since pregnancy
time around 9 moths 10 days or even
more, taking care of babies, serving the
menus for breakfast, lunch or even
dinner. Most of modern mom will never
do it exactly like the mother in the
previous era. Some millennium gadget
will take care on it. Even the most
important things are communication
skills for the mother who has been a real
super hero for their children and family.
One mother can serve 2, 3 even more
children but not in vise versa. Polygamy is
one of another solution for some people
who believe based on reality on helping
some widows, some women who need
more than a husband. Religion,
economics, life style and feeling safe as
the wife of their children and we can call
it as a family. Some women activists say
that the polygamy is not a solution for
overcome the women or widow case.
For the environment at least when
the women are smarter than the people
who live there will be in smart society;
since family is the main source for
exploring our life on making better
future. The best environment will be on
real when we know how to create it well.
As the lecturer who has been studying in
a scientific thing, should try to train them
especially the young mother on facing
the reality. Alloh (The God almighty)
won’t change your life till you change it
by yourself. Failure will never happen for
the real mother. For every mother in
Indonesia, face on it; this is the heavy
duty in a very light movement, but it
won’t be heavy when we change our
perspective or POV (point of view) as the
vocation on duty or even the reality will
never be real as mother’s dream. They
never ask for the returns or the gift as
long as their children are getting better.
As the children we should do more on
respecting our parents (mother is one of
parents) who had been protecting,
helping and giving the best praying ever.
Have a nice national mother’s day, be a
real mother who can be the lady in every
ceremony, to get more than family, glory,
fantasy and also reality. Be the queen
who never needs the king but still needs
the king as the partner and leader. For the
young mom; please try to study and learn
on being the super mother. Since it will
create the golden children and even more
the greatest environment as our nation is
waiting for. The greatest men will be
successful and this is not easy to get what
the men dream on. g
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P

lt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh, M.M.Pd atau yang akrab dipanggil Kang Nursholeh bersama
jarajaran Forkompinda Kota Tegal, Staf Ahli, Asisten dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tegal,
ketua Tim Penggerak PKK Kota Tegal, Ibu Endang Nursholeh hadir pada Dialog Interaktif dengan warga
Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Senin (11/12/2017) malam.

P

emerintah Kota Tegal akan mendorong pengrajin pengolahan makanan berbahan dasar ikan agar lebih berinovasi
dan mengeluarkan variasi-variasi baru, hal ini disampaikan Plt. Wali Kota Tegal, M. Nursholeh saat menghadiri
Pameran Produk Perikanan di Pendopo Balai Kota Tegal, Senin (18/12).
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