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ari Jadi adalah sebuah momen
yang istimewa, terlebih bagi
k o ta Te g a l . Empa t r a tus
tigapuluh delapan tahun tentu bukan usia
yang muda lagi. Sudah banyak perubahan
yang terjadi sejak tahun 1580 sampai
dengan tahun 2018. Sebagai bentuk rasa
syukur dan penanda Hari Jadi, banyak
kegiatan yang dilakukan untuk
merayakan saat spesial yang hadir
setahun sekali, seperti Festival Tegal
Tempo Doeloe, Pagelaran Ketoprak
Jateng Gayeng, Tegal Pesisir Karnaval
dan masih banyak lagi acara lain yang
memang digelar untuk menghibur dan
mengajak masyarakat turut bersuka cita
menyambut usia baru kota Tegal.
Keterlibatan masyarakat juga
bentuk terimakasih pemerintah kepada
dukungan yang telah diberi warga kota
Tegal setiap tahun. Keberhasilan
pembangunan dan program-program
pemerintah hanya mungkin terjadi
karena adanya keikutsertaan masyarakat
untuk menyambut, menangkap dan
melaksanakan program pemerintah yang
tujuannya memang untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Terlebih saat
ini pemerintah Kota Tegal sedang giat
mewujudkan pelayanan yang prima dan
purna bagi masyarakat dengan aktif
bergerak. Petugas langsung menjemput
bola membuka layanan di berbagai
tempat umum di mana warga banyak

berkumpul.
Implementasi dari pelayanan prima
dicanangkannya Tegal Melayani
beberapa waktu lalu. Dengan program ini
pemerintah kota Tegal secara utuh
berusaha benar-benar hadir di
masyarakat dengan memberi pelayanan
cepat, terpadu dan tuntas. Secara
bergiliran dan berkala pelayanan publik
seperti perpustakaan keliling, program
KB, dan pelayanan E-KTP hadir di
sekolah, pasar dan titik-titik keramaian
lainnya. Pada hari Minggu, layanan
tersebut tidak libur, karena masih bisa
dinikmati di area Car Free Day alun-alun.
Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) juga telah
dilaksanakan di 4 kantor kecamatan di
Kota Tegal, yaitu di Kecamatan Tegal
Timur, Kecamatan Tegal Selatan,
Kecamatan Tegal Barat dan Kecamatan
Margadana. PATEN memungkinkan
pelayanan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
terselenggara secara efisien dan terpadu.
Dengan mendekatkan, semakin memikat.
Kemajuan suatu kota selain
didukung pelayanan prima, juga dapat
dilihat dari pembangunan
infrastrukturnya. Perbaikan,
penambahan di sana-sini dan
penyempurnaan infrastruktur dari hari ke
hari sangat terlihat di Kota Tegal.
Program pembangunan Pemerintah Kota
Tegal di tahun 2018 akan difokuskan

pada pembangunan fasilitas-fasilitas
umum yang manfaatnya menyentuh
masyarakat. Di antaranya betonisasi dan
perbaikan saluran air di gang-gang dan
melanjutkan program penggantian lampu
PJU dengan sistem penerangan LED.
Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) juga jadi prioritas
pemerintah.
Hari Jadi adalah penanda sekaligus
pengingat apa saja yang sudah dan masih
terus harus dilakukan serta diupayakan
untuk membangun Kota Tegal. Namun
sebuah seremoni Hari Jadi tetaplah
menjadi sesuatu yang penting agar kita
mengingat sejarah, mengingat bahwa
menjadikan Kota Tegal seperti sekarang
ini harus melewati perjuangan. Bukan
saja peluh bercucuran keringat, jiwa raga
dan pemikiran juga dipersembahkan
untuk mewujudkan cita-cita dan harapan
masyarakat.
Generasi saat ini harus tahu dan
meresapi benar perjuangan membangun
Kota Tegal agar rasa cinta, kebanggaan
dan karakteristik yang kuat sebagai
bagian dari keluarga besar Kota Tegal,
tertanam dalam sanubari kita. Mari
bersatupadu, saling menguatkan serta
bergerak bersama. Hanya dengan
dukungan masyarakat, pemerintah akan
mampu membangun. Masyarakate
Rukun, Pemrentahe Kiyeng Mbangun.
Dirgahayu Kota Tegal! g
(Yolla)
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Aku terkenang kepada pertemuan dengan orang-orang yang
sederhana. Kusir dokar di Tegal yang mula-mula terkejut
mendengar bahwa aku hendak melihat-lihat pemandangan,
namun lalu mafhum akan apa yang kumaksud, dan
berkata:”Mari kita melihat-lihat kampung yang cantik.” Dan
kemudian ketika dia mau mengganti kudanya, mengundangku
ke rumahnya untuk menghirup semangkuk kopi. Tegal, Tegalku
sayang, sumber inspirasiku yang tak kunjung kering.
(Ajip Rosidi – SALIM Pelukis Indonesia di Paris).

TEGAL

TAK KUNJUNG KERING
Penulis: GENDRA WISNU BUANA

Kota Tegal terjangkit virus
modern seperti kota-kota
kecil lainnya tetapi tak juga
memunculkan keunggulan
barang satu sektor saja. Kita
dibuat bingung kemana arah
dan tujuan sebuah kota
dibangun ataukah memang
kota ini hanya sebagai
tempat tinggal saja, asalkan
kebutuhan sehari-hari
terpenuhi itu sudah lebih
dari cukup.

D

alam kutipan catatan Salim di
atas kita dapat membayangkan
latar peristiwa di Tegal pada
awal abad 20an atas suasana
perkampungan yang asri nan jauh dari
hiruk pikuk pusat kota. Keramahan dan
“kepolosan” warga Tegal pada saat itu
sangat membekas di ingatan Salim
sebagai pelancong atau “warga asing”,
hingga dia menyebutkan Tegal -sebagai
sebuah kota- adalah sumber
inspirasinya.
Sebuah kota akan menjadi
bermakna dan selalu dikenang jika
dapat menginspirasi warga atau
pengunjungnya. Rasa belonging atau
perasaan menjadi bagian dari sesuatu
itu yang senantiasa memberikan makna,
kenangan, bahkan impian para warga
dan pengunjungnya pada sebuah kota.
Kota menggambarkan sebuah
karakter, daya tarik, gaya dan
personalitas kota. Di dalamnya terdapat
pedoman hidup (norma), kegiatan
ekonomi, edukasi, kesehatan, sejarah
dan kebudayaan yang terangkum dalam
kualitas hidup warganya.
Plato seorang filsuf dari Yunani
pernah menggambarkan sebuah kota
This City is what it is because our citizens
are what they are. Bahwa sebuah kota
akan berkesan apa adanya selayaknya
warganya. Artinya warga adalah refleksi
dari sebuah kota. Warga yang hidup
sederhana dan apa adanya akan
menjadikan kotanya dikenal demikian
pula.
Seperti kota Tegal masyarakatnya
dikenal egaliter, sebuah cerminan
masyarakat yang semestinya tidak suka

membeda-bedakan orang berdasarkan
derajat atau gaya hidupnya. Hal ini juga
dapat kita lihat dari unggah-ungguh
bahasa Tegal yang unggah-ungguh
bahasanya tidak dibeda-bedakan
berdasarkan tingkatan-tingkatan sosial
atau stratifikasi sosial.
Generasi (Kota) Millenial dan
Penerusnya
Saat ini kita memasuki zaman di
mana peran perangkat digital sangat
mendominasi. Era digital menuntut
kemampuan untuk menggunakan
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) dan Internet sebagai bentuk baru
dalam mengenal dunia literasi (Europan
Commision, 2003) yaitu dengan
memahami literasi tentang dunia digital.
Literatur yang mencakup karya dalam
perangkat digital, seperti komputer,
tablet, dan handphone menjadi penting
untuk menunjang kreativitas, inovasi,
kewiraswastaan, kewirausahaan dan
pendidikan.
Para abdi pemerintah, para
pengendali kebudayaan masyarakat,
para pendidik, para stakeholders
kehidupan sosial, termasuk pemimpinpemimpin agama perlu menyikapi peran
perangkat digital untuk dimanfaatkan
keberadaannya bukan untuk dicegah
apalagi diperangi. Mereka berperan
sebagai pendukung sekaligus benteng
agar generasi millenial dan penerusnya
memiliki ketrampilan dan pengetahuan
yang diperlukan untuk ikut berperan
aktif dalam membangun kemajuan kota
dan dapat memecahkan permasalahan
yang terjadi.

Namun demikian, bagi generasi
millenial dan penerusnya rasanya perlu
menelaah kembali ciri budaya leluhur
kita yang menonjolkan orientasi
pandangan dunia yang melihat
masyarakatnya sebagai suatu rumpun,
tak terpisahkan antara “jagad cilik”,
“jagad gede” dan Allah, yang dapat
menjaga keseimbangan antara manusia
dan alamnya.
Di sini harmoni menjadi nilai yang
paling dasar. Bukan menekankan
persaingan, penonjolan prestasi dan
kesuksesan individu semata. Generasi
saat ini semakin didukung oleh “alam”
yang menghalalkan “iklim”
konsumtivisme yang menghamba pada
benda dan pasar dan mengesampingkan
nilai guna. Belum lagi show kemewahan
yang marak diunggah ke sosial media
semakin menunjukkan sekat-sekat
tingkatan sosial.
Kota di Persimpangan Zaman
Urbanisme di kota Tegal semakin
nampak terlihat. Kota Tegal semakin
padat
penduduk, akses kesehatan
meningkat, lembaga-lembaga
pendidikan mulai bermunculan
walaupun kebutuhan tenaga kerja di
perusahaan dan pabrik-pabrik industri
semakin sempit, bangunan tempattempat bersejarah “diperbaharui”,
pembangunan jalan tol, tempat hiburan
dan rekreasi, hotel, serta pusat
perbelanjaan modern kini telah mejeng
di tempat-tempat strategis.
Hampir seluruhnya pembangunan
tersebut bersifat infrastruktur fisik,
sebagaimana ciri kota modern.

Sebaliknya kurangnya perhatian untuk
soft infrastructure yang mengacu pada
tujuan, wawasan, desain, kebijakan,
peraturan, pendidikan (Bob Graves,
2014) yang menjadi ciri atau visi kota
Tegal itu sendiri.
Kota Tegal terjangkit virus modern
seperti kota-kota kecil lainnya tetapi tak
juga memunculkan keunggulan barang
satu sektor saja. Kita dibuat bingung
kemana arah dan tujuan sebuah kota
dibangun ataukah memang kota ini
hanya sebagai tempat tinggal saja,
asalkan kebutuhan sehari-hari
terpenuhi itu sudah lebih dari cukup.
Hanya pemimpin yang visioner
yang dapat menentukan arah dari
persimpangan (kebingungan) ini.
Pemimpin yang berani melakukan
perubahan dan menerima resiko.
Pemimpin yang dapat menjaga serta
mengembangkan kearifan lokal, seni
dan budaya yang kita miliki. Serta
pemimpin yang rela memahami
generasi saat ini dan terus mengikuti
perkembangan zaman.
Kami yakin kota Tegal tak kunjung
kering, kota Tegal akan selalu
menginspirasi segenap warga dan
pemimpinnya dalam mewujudkan
mimpi, harapan dan cita-cita bersama.
Untuk kota yang ingin kita tinggali
selamanya.
Selamat ulang tahun Kota Tegal yang ke
438.
Tegal, 20 Maret 2018
Gendra Wisnu Buana
Warga Tegal
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Tentang Wajah Kalian,
Tentang Mimpi Itu
Penulis: Suriali Andi Kustomo

L

aki-laki itu bergegas masuk
ke area di mana sebelumnya
banyak orang tetapi ini
tengah lengang. Adzan Dhuhur
beberapa saat lalu terdengar.
Hanya ada mereka yang memang
bertugas melayani sambil makan
kudapan. Ia menyerahkan selembar
kertas dan KTP-nya, mengingatkan
saat boarding di stasiun, sebelum
kereta berangkat. Ia kemudian
diberi dua kertas bergambar yang
harus ia bawa ke suatu sudut
bagian dari area itu.
Tampak petugas keamanan
memperhatikannya. Tetapi, ia tidak
peduli. Dan, di sudut ruangan,
dengan penutup lempangan
setinggi pundaknya, ia terdiam.
Satu gambar sudah ia perhatikan,
dan dengan mantap dan pasti ia
torehkan tanda. Pada lembar
gambar kedua, dia tersenyum,
tetapi kemudian wajahnya sedikit
tegang bercampur semacam
kebingungan.
Ah, seandainya ia tadi datang
bersama istri dan dua orang
anaknya- yang telah lebih dulu
hadir, pasti mereka juga akan
terheran-heran. Suami atau
ayahnya, mengapa tidak seperti
biasanya, mengapa harus seperti
menyimpan bimbang di raut
mukanya. Atau mungkin istrinya,
akan sedikit cerewet berbisik dari

Dengan posisi masih
berdiri laki-laki itu
kembali memandangi
gambar di depannya.
Masih sama orang-orang
itu jua, orang-orang yang
sebelumnya ia jumpai di
pinggir, jalan, got, gang,
sungai, dekat tempat
sampah, WC umum, baik
hujan maupun terang,
siang atau malam.
Mereka orang-orang
yang tahan segala cuaca
dengan tetap tersenyum!

B A L A I KO TA

samping, sudahlah, tidak perlu
dipikirkan lebih panjang, memilih
kok malah jadi pusing.
Ia tersenyum melihat wajahwajah yang seperti memandanginya. Ia senang bukan kepalang,
kebingungan sedikit tersapu.
Wajah mereka ramah, dan penuh
takzim. Berpenampilan sopan,
gagah, ceria, dengan semuanya
penuh simbol kesalehan yang
melekat di tubuh mereka. Laki-laki
itu kaget ketika wajah-wajah itu
seperti berharap dengan dirinya.
Memintanya segera bersikap
dengan cerdas dan mantap.
Ah, wajah itu bukan orangorang yang tadi mempersilahkan
masuk dan sedikit memeriksa
lembar kertas, atau petugas
keamanan yang santai dan bisa
tetap merokok. Ia menggerakkan
wajah-wajah itu dalam kertas yang
dipegangnya. Mereka tetap
tersenyum, gambar warna-warni
ini sumringah, tanpa cacat. Ia
menggerakkan lagi, mereka tetap
senyam-senyum dan seperti bisa
memaklumi dirinya dan
mengatakan, pikirkanlah lagi,
gunakan pikirmu. Bahkan ada yang
nyeletuk, pergunakan juga

imanmu.
Ya ruangan itu tetap lengang.
Mungkin memang sudah semua
orang yang diundang. Seorang di
ruangan ini sempat menyapanya,
kok lama mas? Atau, masih
sejaman kurang kok Mas, santai
saja? Yang ditimpali dengan
senyum beberapa orang temannya.
Dengan posisi masih berdiri
laki-laki itu kembali memandangi
gambar di depannya. Masih sama
orang-orang itu jua, orang-orang
yang sebelumnya ia jumpai di
pinggir, jalan, got, gang, sungai,
dekat tempat sampah, WC umum,
baik hujan maupun terang, siang
atau malam. Mereka orang-orang
yang tahan segala cuaca dengan
tetap tersenyum!
Tiba-tiba kertas yang
dipegangnya seperti bergerak.
Gambar-gambar wajah yang
semula sabar dengan senyum
menunggu berubah. Laki-laki ini
kaget. Wajah yang semula senyamsenyum, ada yang berharap bahkan
sangat memelas agar ia segera
mendekatkan jari dan alat tajam di
tangannya yang lain itu ke
wajahnya. Wajah beberapa orang
itu sungguh di luar dugaannya,

Ia tersenyum melihat
wajah-wajah yang seperti
memandanginya. Ia
senang bukan kepalang,
kebingungan sedikit
tersapu. Wajah mereka
ramah, dan penuh
takzim. Berpenampilan
sopan, gagah, ceria,
dengan semuanya penuh
simbol kesalehan yang
melekat di tubuh mereka.
Laki-laki itu kaget ketika
wajah-wajah itu seperti
berharap dengan dirinya.
Memintanya segera
bersikap dengan cerdas
dan mantap.

berubah penuh kesedihan, bahkan
berlahan meneteskan airmata dan
sesenggukan. Begitu kasihannya,
sungguh maaf, terkesan mengemis
kepadanya.
Laki-laki itu bukan tukang
ramal. Ia mendapati wajah-wajah
itu seperti takut kehilangan entah
apa. Takut ada harapan yang lepas,
entah mengapa. Ini membuatnya
serba salah, tidak enak, bahkan
tidak kuat menatap mereka. Maka
dengan cepat ia balik kertas
bergambar warna-warni itu. Hanya
lembaran putih. Ah, ada apa ini?
Mengapa kesedihan menyapu
kesemringahan mereka? Mengapa
ketegaran digantikan dengan rasa
takut kehilangan?
Pelan-pelan ia balik lagi kertas
itu. Laki-laki ini menarik nafas
dalam-dalam. Kali ini malah yang
muncul wajah-wajah dengan
ekspresi lain. Lebih senyum, lebih
percaya diri, bahkan begitu
yakinnya. Tetapi terhadap dirinya,
yang tetap saja memegang alat
penanda di tangan kanannya itu
mereka juga seperti tidak sabar.
Wajah-wajah itu seperti
mengingatkan agar ia tidak
melupakan sebagian mereka begitu
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saja. Ingat? Ah, setahunya ia tidak
pernah ketemu barang sekali pun.
Termasuk dengan orang atau pihak
yang disebut tim sukses itu. Kok
tiba-tiba ia disuruh mengingatnya.
Belum cukup dengan ajakan
mengingat, wajah-wajah itu pelanpelan berubah. Mereka seperti
memintanya segera ambil putusan.
Lebih-lebih dengan sepenuh hati
mereka seolah-olah menuntut. Ha,
menuntut? Menuntut apa? Kok
tiba-tiba mereka seperti meminta
sesuatu, mengharap sesuatu
kepadanya. Lalu laki-laki ini
kembali mengingat-ingat apa yang
telah terjadi dengan orang-orang
ini. Tidak ada apa-apa. Tidak ada
sesuatu apa yang harus mereka
minta, bahkan tagih darinya? Ha,
tagih? Kata-kata itu meluncur
dalam gumamnya.
Sejenak ia mengubah posisi
tubuhnya, melihat sejenak
sekelilingnya. Tetapi kertas gambar
dalam tangan kirinya di atas meja itu
bergetar keras. Ia bingung, bagaimana
bisa kertas ini seperti memberontak
kepadanya. Dan, wajah-wajah tadi
belum reda nada protes, menuntutnya
untuk segera mendekatkan alat
penanda itu ke wajah mereka atau
temannya. Ah, wajah-wajah itu
sebagian mendelik, memeloti dirinya
yang seperti orang tolol atau sok
bodoh karena tidak tahu.
Makin didesak dengan ekspresi
ngeri semacam ini laki-laki itu ikut

Sejenak ia mengubah
posisi tubuhnya, melihat
sejenak sekelilingnya.
Tetapi kertas gambar
dalam tangan kirinya di
atas meja itu bergetar
keras. Ia bingung,
bagaimana bisa kertas ini
seperti memberontak
kepadanya. Dan, wajahwajah tadi belum reda
nada protes, menuntutnya untuk segera mendekatkan alat penanda
itu ke wajah mereka atau
temannya. Ah, wajahwajah itu sebagian
mendelik, memeloti
dirinya yang seperti
orang tolol atau sok
bodoh karena tidak tahu.

merasakan takut, serba salah. Dan, ah,
tiba-tiba ia ingat penagih utang alias
petugas debt-collector yang bolakbalik ke rumah tetangganya. Beberapa
orang dengan motor dan jaket hitam
yang ketuk-ketuk pintu, diiringi ributribut di dalam rumah tetangganya,
sampai beberapa minggu kemudian,
sepeta motor relatif baru yang dipakai
tetangga itu bersama istri dan anak
lucunya tiap pagi, diambil.
Terus apa hubungannya
denganku, protes laki-laki itu. Namun
karena saking seru dan mencekamnya
wajah itu sampai seperti menarik
kerah kaos bahkan akan
memukulnya, lagi-lagi itu sadar, harus
melawannya. “Kalian menagih saya,
menagih apa? Memang saya punya
hutang apa pada sampeyan? Maaf,
saya tidak pernah menerima
pemberian orang tanpa saya
memberikan pekerjaan saya. Enak saja
semua orang kalian mau tagih,” kata
laki-laki itu geram, dan cuhhh.
Orang-orang di ruangan itu
serentak menengok kepadanya.
Tampak laki-laki itu menyimpan
amarah. Orang-orang yang tadi asyik
ngobrol dengan teman yang lain
malah kini kebingungan. “Mas, belum
selesai? Mau diapakan gambarnya.
Sudah punya pilihan ‘kan?” ujar salah
satu perempuan berbatik itu sambil
heran. Seorang berbaju batik lainnya
berdiri dan akan mendekat laki-laki itu
tetapi dicegah temannya. “Gambarnya
rusak Mas? Kalau rusak bisa ditukar.
Cukup pilih salah satu ya Mas, kalau
lebih percuma, tidak sah.”
Jarum di ruangan itu
menunjukkan pukul 12.20. kembali ia
pegangi kertas bergambar foto warnawarni itu. Ajaib, kali ini seperti
tersenyum kembali. Laki-laki ini pun
lebih tenang, menguasai emosinya,
dan bersiap mengambil sikap. Ya, ia
harus menentukan sikap. Ia pun ingat
sebuah ungkapan yang diyakini dan
muncul justru dalam kesehariannya.
Sebuah kota dibangun dengan
mimpi. Ya benar. Tidak mungkin,
dibuat serampangan, tanpa desain
yang jelas, tanpa roadmaps yang
amburadul. Pemimpinnya harus punya
mimpi, tanpa itu diyakininya tidak
akan muncul passion. Tidak akan
muncul keinginan mewujudkan
mimpi, tidak ada rasa memiliki dari
kota yang akan dibangunnya. Tidak
merasa tindakannya bakal berdampak
bahkan melukai kotanya.
Ah, ia yang merasa orang biasabiasa saja memiliki mimpi itu. Ia pun
ingat taman-taman dan trotoar yang
memanjakan warganya di Surabaya,
beberapa kawasan asri-nya Bandung,
penataan beberapa sungai di Jakarta,
atau dinamika perdagangan wisata di
sepanjang Malioboro-nya Jogja sana.
Ia berkeyakinan kota ini cukup

Orang-orang di ruangan itu serentak menengok
kepadanya. Tampak laki-laki itu menyimpan
amarah. Orang-orang yang tadi asyik ngobrol
dengan teman yang lain malah kini
kebingungan. “Mas, belum selesai? Mau
diapakan gambarnya. Sudah punya pilihan
‘kan?” ujar salah satu perempuan berbatik itu
sambil heran. Seorang berbaju batik lainnya
berdiri dan akan mendekat laki-laki itu tetapi
dicegah temannya. “Gambarnya rusak Mas?
Kalau rusak bisa ditukar. Cukup pilih salah satu
ya Mas, kalau lebih percuma, tidak sah.”

belajar dari beberapa bagian kota itu.
Bukan semuanya, bukan tiruannya,
tetapi spirit dengan kolaborasi,
sinergisitas, dan paduan lain yang
disesuaikan dan dicarikan kreativitas
lain dari kota ini dengan tetap
mempertahankan kekayaan dan
menggali wisdom atau kelebihan yang
dimilikinya.
Laki-laki itu tersenyum. Ia malu
dan merasa sok pintar. Tetapi ingin
rasanya ia bertanya pada wajah-wajah
yang kini menatapnya. Apa mimpi
mereka tentang kota ini? Apa passion
mereka terhadap kehadiran mereka di
sini? Lalu sebenarnya apa sih yang
mereka cari dari kota yang mengalami
uji-coba berkali-kali dan hasilnya
selalu kurang mengembirakan ini?
Kalian teriak anti ini-itu, mengucap
sumpah dan janji, di bawah kitab suci,
bisakah kalian tidak menerima apa
yang bukan hak kalian? Bisa
menjamin orang-orang yang antri
perijinan tidak membayar atau harus
berterima kasih dengan segepok
amplop untuk satu tanda tangan
“Tuan”?
Jika nanti kalian jadi CEO-nya
kota ini, hal nyata apa yang bisa
kalian suguhkan pada kami? Cuma
rutinitas saja? Cuma yang penting
jalan saja? Gonta-ganti tanpa
kejelasan kemajuan? Sungguh tanpa
mimpi, tanpa passion kalian tidak jauh
beda dengan orang-orang orang
kebanyakan. Terus kalau kalian sama
dengan mereka apa alasanku
memilihmu?
Laki-laki ini seperti tidak bisa
mengendalikan dirinya. Ada amarah
yang mendadak akan pecah. Ia ingat
lembaga antirasuah itu. Ia ingat kota
ini disebut terus dalam kurun tahunan
dengan stigma yang buruk. Tidak ada
kemajuan, tidak ada perubahan

fenomenal, rutinitas yang
menjemukan, anggaran berapa yang
entah dihabiskan tetapi output-nya
tidak jelas digambarkan, dan sungguh
tidak terpikirkan lagi pembangunan
kebudayaannya. Ia tidak ingin semua
terulang, ia tidak ingin salah lagi
memutuskan suatu pilihan.
Sejenak dipandanginya kertas di
depannya. Kali ini kertasnya bergetar
karena tangannya sendiri. Ia rasa
memang tidak ada pilihan, kecuali
menentukan. Tidak ada waktu lagi
buat berpikir, walau memang tidak
ada yang perlu dipikirkan karena
semua orang di tangannya memang
tidak pernah jelas menunjukkan “siapa
mereka” sebenarnya kecuali jargonjargon yang jadi barang daganganya.
Jadi ini perjudian baginya? Bisa
jadi, tetapi bisa saja ini sebuah sikap
rasional yang harus diambilnya. Apa
pun resikonya. Maka sebagai warga
yang baik kota ini ia akhirnya
memutuskan vonisnya. Bismillah...
“Semoga kamu dan pasanganmu
bukan kucing dalam karung (lagi)!”
g

Suriali Andi Kustomo
seorang esais, menekuni bisnis.
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Tulus Mengemban Amanah
Menjadi Pejabat
Sementara (Pjs) kepala
daerah tentu luar biasa
bagi seorang ASN. Apalagi
bagi Achmad Rofai, pria
kelahiran Palembang,
sebelum jadi Pjs Walikota
Tegal, pernah menjadi
Pj. Walikota di Salatiga.
Tentu ini istimewa, untuk
mengungkapnya Warta
Bahari berbincang lebih
dekat dengan Pjs
Walikota kita.

Ternyata masyarakat Tegal
tidak seperti apa yang dibayangkan . . .

Penulis: Tomi, A.Md.

B

eban amanah Achmad Rofai tidak
ringan karena harus mengantarkan
kota Tegal sukses dalam Pilkada
tahun 2018 yang aman, jurdil dan kondusif.
Apalagi dengan masyarakat kota Tegal yang
berasal dari berbagai golongan, jelas bukan
lah perkara mudah. Waktu 4 bulan sebagai
Pjs Walikota harus diemban dengan baik.
Bagaimana strategi dan apa
motivasinya menjadi kepala daerah? Kepada
Warta Bahari, berikut petikan wawancara
khusus di ruang kerjanya.
Warta Bahari: Sebagai Pejabat Sementara
Wali Kota Tegal, menurut Bapak masyarakat
Kota Tegal seperti apa?
Pjs. Walikota Tegal: Di awal, sejak hari
pertama saya menjabat Pjs. Wali Kota Tegal
yang saya mulai dengan melaksanakan apel
bersama, dilanjutkan silaturahmi dengan
beberapa pihak. Sampai saat ini saya
melakukan kegiatan bertemu dengan
masyarakat Kota Tegal, saya merasakan,
setelah saya pahami dan amati, masyarakat
kota Tegal selama beberapa waktu di Tegal,
ada rasa kesejukan di sana.
Ternyata masyarakat Tegal tidak
seperti apa yang dibayangkan, sebagai
masyarakat pesisir dengan watak yang
keras. Namun ternyata saya tidak
menemukan itu di sini, yang saya alami
adalah orangnya asik, dan ramah penuh
kesejukan.
Mereka juga bisa beradaptasi dengan
lingkungannya, bisa saling harga
menghargai, bisa menghormati, dan yang
tidak kalah pentingnya, mereka juga

menghormati orang-orang di sekitarnya.
Menurut saya mereka punya budaya,
punya karakteristik sendiri. Nampaknya
masyarakat kota Tegal tidak terlalu banyak
mengurusi permasalahan-permasalahan
orang lain, sehingga mereka lebih banyak
pada kehidupan atau aktivitas mereka
sendiri, dan tidak mempersoalkan
keberadaaan orang yang ada di sekitar,
apakah mereka berasal dari kota Tegal atau
dari luar kota Tegal atau pendatang, mereka
“welcome”. Itu yang saya tahu sepintas saya
tinggal di kota Tegal.

Menurut saya mereka punya
budaya, punya karakteristik
sendiri. Nampaknya masyarakat
kota Tegal tidak terlalu banyak
mengurusi permasalahanpermasalahan orang lain, sehingga
mereka lebih banyak pada
kehidupan atau aktivitas mereka
sendiri, dan tidak mempersoalkan
keberadaaan orang yang ada di
sekitar, apakah mereka berasal
dari kota Tegal atau dari luar kota
Tegal atau pendatang, mereka
“welcome”. Itu yang saya tahu
sepintas saya tinggal di kota Tegal.

Warta Bahari: Perasaan Bapak ketika
mendapat kabar penugasan di kota Tegal,
bisa diungkapkan, barangkali suka dukanya?
Pjs. Walikota Tegal: Pada tanggal 13
Februari 2018 pukul 10.00 malam, saya
sudah dikasih tahu, bahwa saya akan
diberikan tugas, untuk menjadi Pejabat
Sementara. Namun saat itu belum
mengetahui, akan ditempatkan dimana.
Saya merasakan sesuatu yang luar biasa,
karena sebelumnya saya sudah pernah
ditugaskan sebagai PJ. Wali Kota Salatiga,
dan saya pikir mendapatkan amanat dan
tugas menjadi PJ di Kota Salatiga saja saya
tidak menyangka, apalagi ini diberikan
kepercayaan tugas untuk menjadi PJS Wali
Kota untuk yang kedua kali.
Untuk menggapai menjadi PJ atau Pjs
itu sulit, dan setelah mendengar berita
tersebut saya mendapat tugas menjadi Pjs
Wali Kota di Kota Tegal ini saya kaget.
Dan jika ditanya suka dukanya di Kota
Tegal, saya merasa lebih banyak sukanya.
Berbekal pengalaman jadi PJ Wali Kota di
Salatiga, minimal memberikan pengalaman
saya untuk melangkah lebih dalam di kota
Tegal. Mungkin pengalaman di Salatiga
menjadi bahan untuk melakukan sesuatu,
paling tidak bisa meningkatkan, karena
mungkin antara kota Salatiga dan kota Tegal
tidak jauh berbeda.
Sukanya yang lain, merupakan rasa
syukur dan keberuntungan bagi saya dan
keluarga, saya tidak pernah membayangkan
menjadi PJ atau Pjs Wali Kota untuk kali
kedua, diberikan amanat yang cukup besar
oleh Bapak Gubernur. Ini merupakan
kepercayaan, dan kepercayaan ini harus kita
imbangi dengan rasa tanggung jawab yang
besar juga. Artinya bahwa selama menjabat
PJS Kota Tegal, saya akan berupaya dengan
sekuat tenaga, semaksimal mungkin, sesuai
dengan kemampuan yang saya miliki yang
tentunya didukung oleh teman-teman
birokrasi, dalam hal ini termasuk dukungan
dari seluruh masyarakat kota Tegal, media,
tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di
Kota Tegal sehingga amanah itu bisa betulbetul dilaksanakan dengan baik.
Jadi lebih banyak sukanya dari pada
dukanya, hanya dukanya sendirian di kota
Tegal sementara jauh dari keluarga. Di Tegal
saya tidur rata-rata diatas pukul 24.00 WIB
dan bangun pukul 04.00 WIB. Namun
demikian jika diprosentasekan 95% saya
suka dan 5 %nya ya katakanlah itu hal-hal
yang mengganggu pikiran dalam arti
keluarga tidak di Tegal, dan tempat tinggal

jauh dari kota Tegal. Saya harus bisa
mengatur waktu bertemu dengan keluarga,
walaupun di Tegal fasilitas sudah terpenuhi
namun tanpa keluarga di sisi memang
rasanya agak berbeda. Walaupun di rumah
fasilitasnya sederhana, namun terasa
nyaman.
Warta Bahari: Menurut Bapak, konsepsi
kepemimpinan seperti apa, setelah
mengetahui karakteristik masyarakat kota
Tegal?
Pjs. Walikota Tegal: Jadi pola kepimpinan
saya adalah pola kepemimpinan partisipasi.
Saya mengikuti pola yang dulu pernah
diterapkan teman saya yang ada di
Sumatera, Ia mengatakan, “Pak Rofai, besok
kalau anda jadi pimpinan gunakan
kepemimpinan yang partisipatif” dan
mudah-mudahan bisa diterima oleh semua
pihak. Pola ini sudah saya terapkan di
Salatiga dan ternyata berdampak sangat
baik.
Jadi pola kepemimpinan partisipatif
yang saya maksud bahwa, jika saya berada di
birokrasi, itu saya tidak menganggap
bawahan, tapi saya anggap sahabat dan
teman, karena sahabat dan teman itu yang
dapat membantu dan mendukung kita dalam
bekerja. Tapi kalau kita mengganggap itu
bawahan seolah-olah itu ada jarak atau gap
antara saya dengan teman-teman birokrat,
dan itu saya hindari.
Kepeminpinan partisipatif itu bisa saja
suatu saat kita menerapkan model
“komandan”, dalam hal tertentu kita bisa
menerapkan seorang kepala OPD sebagai
bawahan saya, dan saat itu saya bisa berlaku
sebagai komandan. Jadi pada saat tertentu
saya bisa minta bantuan dengan keputusan
yang tepat,
Selain itu, bisa saja saya dianggap
sebagai “guru”, seolah-olah saya bisa
memberikan arahan semuanya. Jadi pada
saat-saat tertentu kita merasa dihormati,
guru yang dihormati murid. Ini kan hanya
dalam moment-moment tertentu saja.
Tetapi tidak selama menjabat itu
seperti itu, kepemimpinan partisisipatif itu
sebenarnya adalah kepemimpinan yang bisa
merangkul semua pihak, baik di birokrasi
maupun teman-teman di Forkopimda,
termasuk tokoh agama dan tokoh
masyarakat. Artinya saya butuh mereka,
apakah itu dalam bentuk pemikiran apakah
itu dukungan moril untuk dan banyak lah
untuk memajukan kota Tegal. Saya bukan
pemimpin yang otoriter, karena kalau
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Sebenarnya menjadi ASN itu
ada dua yang harus kita pegang,
pertama kita harus loyal,
baik kepada pimpinan
pemerintah dan negara.
Yang kedua kita harus
melaksanakan tugas
sesuai dengan tupoksi
dan perintah pimpinan,
tentunya selama
tidak melanggar aturan.

kepemimpinan itu tidak ada reaksi dan
interaksi, yang ada hanya perintah, perintah
dan perintah, yang penting manut (menurut :
red) padahal apa yang kita sampaikan itu
belum tentu benar.
Warta Bahari: Bapak adalah seorang ASN, bisa
diceritakan perjalanan karier Bapak?
Pjs. Walikota Tegal: Saya memulai karier
PNS 1982, masih menggunakan sarjana
muda karena S1 saya belum selesai,
tepatnya di Ditsospol Provinsi Jawa Tengah.
Tetapi penugasan saya ada di Kabupaten
Semarang, jadi saya itu lingkup kerjanya di
Pemerintah Provinsi namun diperbantukan
di Kabupaten Semarang. Karena waktu itu di
Kabupaten Semarang yang namanya Kantor
Sosial Politik kekurangan tenaga, sehingga
orang Pemprov diperbantukan, kurang lebih
selama lima tahun.
Agar saya bisa naik jabatan, waktu itu
Pemprov merubah SK diperbantukan
menjadi ditempatkan di kabupaten
Semarang, dan di tahun 1987 saya
dipromosikan dengan jabatan awal Kepala
Sub Seksi selama setahun lebih dan tahun
1989 ditarik ke Pemprov menjabat kepala
Seksi di lingkup DitSospol Pemprov.
Cukup lama saya menjabat Kepala
Seksi, selama 12 tahun sampai di tahun 2001
baru menduduki eselon III menjadi Kepala
Bidang Pengamanan dan Penanggulangan
Bencana di Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat, dimana dari
Ditsospol berubah nomenklaturnya. Sekitar
7 tahun nomenklatur berubah lagi menjadi
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat. Saya masih menduduki jabatan
Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan
sampai 2009, selama dua tahun. Dan di
tahun 2010 masih di Kesbangpolinmas saya
menjabat Kepala Bidang Poldagri. Jadi saya

menjabat kepala Bidang tiga kali dalam satu
instansi.
Saat saya menjadi Kepala Bidang
tersebut saya menempuh studi Strata II
saya. Saya mengambil MAP di Universitas
Diponegoro tahun 2003 dan ditempuh
selama 18 bulan. Alhamdulilah atas berkat
dorongan dari pimpinan dan keluarga, dan
berbekal S2 itulah oleh pimpinan diberi
kepercayaan untuk mengemban amanat
lagi.
Sampai pada bulan September 2011,
saya dilantik sebagai Kepala Biro
Pemerintahan Pemprov Jateng. Hanya
sebentar saya disitu, dan di tahun 2012
bulan Maret dilantik menjadi Kepala Badan
Kesbangpol sampai sekarang.
Terkait dengan perjalanan karier saya
hingga sekarang, saya bersyukur walaupun
mungkin untuk menjabat eselon IV ini
selama 12 tahun. Bahkan sebelum saya
menentukan sikap, saya pernah ditawari
oleh kepala Biro Kepegawaian untuk pindah
ke daerah dan ditawari untuk menjadi
seorang camat. Pada saat itu saya menolak,
saya merasa cukup di Pemprov saja. Bahkan
saya diberi waktu selama 1 minggu untuk
berfikir, tetapi saya sampaikan tidak perlu
menunggu satu minggu untuk berpikir, pada
saat itu juga saya sampaikan saya menolak,
karena itu merupakan tipe saya. Saya punya
petimbangan keluarga, saya sudah
berketetapan hati untuk tinggal di Salatiga.
Jadi anak-anak biar bersekolah sampai SMA
di Salatiga, dan setelah itu silahkan anakanak untuk berkuliah dimana,
Dengan ketetapan hati saya tersebut,
saya bersyukur, dan mungkin jika saya
mengambil jabatan camat tersebut saya
tidak bisa menjadi Pjs, Wali Kota Tegal,
karena itu rahasia Allah. Kita tidak tahu,
karena saya dibesarkan di Kesbangpol, maka
saya akan tetap di Kesbangpol apapun yang
terjadi samapi pensiunpun nggak apa-apa,
bahkan saya tidak mendapatkan jabatan
lebih tinggipun saya siap.
Warta Bahari: Menurut pendapat Bapak,
sikap seorang ASN harus seperti apa dalam
perjalanan karier birokrasi?
Pjs. Walikota Tegal: Sebenarnya menjadi
ASN itu ada dua yang harus kita pegang,
pertama kita harus loyal, baik kepada
pimpinan pemerintah dan negara. Yang
kedua kita harus melaksanakan tugas sesuai
dengan tupoksi dan perintah pimpinan,
tentunya selama tidak melanggar aturan.
Ada dua saja dalam menjadi ASN, jadi
loyal itu tidak bisa ditawar-tawar, kesetiaan
kepada Negara, Pemerintah termasuk

kesetiaan kita kepada pimpinan, kalau
prinsip saya itu. Kemudian kita harus
melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita
sebagai ASN, sesuai lingkup kerja kita,
perintah pimpinan tentu sesuai dengan
tupoksi kita, tidak mungkin dia menugaskan
diluar tupoksi kita atau bisa saja kita diberi
tugas tambahan atau limpahan, dan
disamping itu kita wajib untuk melaporkan
kepada pimpinan hasil-hasil yang sudah kita
lakukan, baik yang diminta maupun yang
tidak, dan kemudian yang lain-lain sifatnya
normatif, tinggal menyesuaikan saja.
Warta Bahari: Sebagai PJS. Wali Kota, tentu
tugas Bapak cukup berat, apalagi saat Bapak
menjabat ini terjadi perhelatan Pilkada.
Sukses dan tidaknya Pilkada kota Tegal
menjadi pertaruhan Bapak, bagaimana
Bapak menjalaninya?
Pjs. Walikota Tegal: Sebetulnya tidak ada
tugas yang berat dan sulit, sepanjang kita

Sebetulnya tidak ada tugas
yang berat dan sulit,
sepanjang kita memang
bersama-sama melaksanakan
tugas itu. Artinya kita bisa
memposisikan diri kita.
Sebagai seorang Pjs. Wali Kota,
saya kan tidak bekerja sendiri.
Saya diberikan teman-teman
di Pemkot Tegal untuk
membantu saya, termasuk
teman-teman Forkopimda
dan media (pers- red).
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memang bersama-sama melaksanakan
tugas itu. Artinya kita bisa memposisikan diri
kita. Sebagai seorang Pjs. Wali Kota, saya
kan tidak bekerja sendiri. Saya diberikan
teman-teman di Pemkot Tegal untuk
membantu saya, termasuk teman-teman
Forkopimda dan media (pers- red).
Melihat pengalaman pertama saya di
Salatiga, saya tidak merasakan sesuatu yang
baru, tidak menemukan sesuatu yang
sangat-sangat sulit. Tetapi ini merupakan
amanah yang harus kita emban, laksanakan
dengan ikhlas tulus, dan tentu kita harus
bekerja sama dengan teman-teman yang
ada di Kota Tegal. Artinya kita harus kompak
dalam melaksanakan tugas, juga tanpa
melupakan tugas-tugas membangun
komunikasi dengan stakeholder atau mitra
untuk membangun.
Dan menghadapi pilkada yang
merupakan pesta demokrasi yang siklusnya
lima tahun sekali, secara normatif secara
aturan dan ketentuan kita tetap melakukan
itu, Pemerintah sebagai fasilitator, dan pihak
penyelenggara adalah KPU, sehingga bagi
Pjs. Wali Kota, tugas itu tidak berat, kita bisa
menjaga situasi dan kondisi di Pemerintah
Kota Tegal. Kita harus memiliki komitmen
bersama agar melaksanakan pilkada ini
dengan tujuan supaya terlaksana dengan
aman, lancar dan terpilih pemimpin yang
memang diinginkan oleh masyarakat kota
Tegal.
Proses Pilkada Kota Tegal menurut
saya cukup dinamis juga cukup menarik
perhatian masyarakat dengan 5 calon ini.
Meskipun demikian harapan besar saya
pelaksanaan pilkada kota Tegal 27 Juni
mendatang bisa berjalan dengan lancar
tanpa hambatan.

Warta Bahari: Bagaimana pendapat Bapak
melihat kondisi politik di kota Tegal?
Pjs. Walikota Tegal: saya melihat
perkembangan politik yang ada di kota Tegal
tidak sehebat seperti apa yang saya
bayangkan. Dulu saya bayangkan ada lima
pasangan calon, itu kan cukup melelahkan,
dan kekhawatiran akan rentan terjadi
benturan dan gesekan. Ternyata di lapangan
di kota Tegal tetap enjoy saja dengan kondisi
kampanye, artinya tetap kondusif, masingmasing pasangan calon sudah sama-sama
bisa saling memahami, mereka bisa
melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan tertib. Sehingga saya beranggapan
mungkin kota Tegal merupakan kota yang
melaksanakan Pilkada dengan kondusif,
walaupun dengan lima pasangan calon,
walaupun dengan dinamika politik yang
tinggi. Dan walaupun petahananya maju,
nuansanya masing-masing pasangan calon
bisa menjaga konstituennya masing-masing.
Harapan saya masing-masing pasangan
calon pada saat pencoblosan betul-betul
bisa menjaga situasi agar tetap kondusif,
termasuk mengendalikan tim suksesnya,
pendukungnya, dan pasangan calon tidak
menggunakan money politic.
g
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Netralitas ASN Makin Ketat

Aturan netralitas aparatur sipil negara
(ASN) dalam menghadapi pemilihan
kepada daerah tahun ini semakin
ketat. Unggahan-unggahan konten
yang menyangkut pilkada seperti
foto, memberi komentar, bahkan
menyukai (like) unggahan berbau
pilkada pun bakal menjadi sasaran
sanksi untuk ASN.
Penulis: Imam Syafi’i, A.Md.

H

al itu seiring dengan terbitnya surat
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
Nomor B-2900/KASN/11/2017
tanggal 10 November 2017 hal Pengawasan
Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan
Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Surat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27
Desember 2017 hal Pelaksanaan Netralitas
bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif
Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2019.
Setidaknya ada 8 dasar hukum tentang
netralitas ASN, baik berupa UndangUndang, Peraturan Pemerintah, maupun
Surat Edaran. Hal ini tak lain bentuk
keseriusan pemerintah agar ASN netral dan
lebih menjadikan sebagai abdi masyarakat
dan abdi negara.
Dalam kontestasi Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) serentak 2018 khususnya
di Kota Tegal yang sudah di depan mata dan
iklim politik sudah terasa. Sebanyak 5
pasangan calon kepala daerah melalui tim
sukses ataupun langsung sudah memasang
atribut politiknya termasuk dukungan dari
berbagai kalangan.
Terkait dukungan, terkadang para
pasangan calon juga mendekati pendukung
ataupun pemilih potensial dari kalangan
ASN, tentunya kantong suara dari ASN ini
bisa mencoblos pasangan calon tersebut.
Sadar ataupun tidak disengaja kadang
ASN juga ikut bermain atau menjadi bagian
dari suksesnya pasangan calon dalam
memenangkan kompetisi pilkada, biasanya
secara sembunyi-sembunyi. Jarang yang
berani ASN memakai atribut atau
menyanyikan yel-yel paslon terkait, atau
ikut deklarasi pasangan calon.
Yang perlu diperhatikan adalah perang
medsos dari Tim Sukses di media sosial, jika
ASN ikut memposting berupa komentar, like,
atau bahkan imbauan kepada pasangan
calon tertentu menjadi pelanggaran. Bahkan
foto bersama dengan mengikuti simbol yang
digunakan paslon, juga masuk pelanggaran.
Pejabat Pemerintah Daerah juga tidak
boleh memfasilitasi dan ikut serta dalam
kegiatan deklarasi paslon, atau menjadi
narasumber pada kegiatan pertemuan partai
atau ulang tahun partai politik.
Jika ada ASN yang merupakan suami/
istri bakal paslon ikut dalam kegiatan
deklarasi dan mengimbau pihak lain untuk
berpihak ke bakal paslon tersebut, tidak
dibolehkan.
Hal ini disampaikan Dewi Umaroh,
Kasubdit Pembinaan dan Kesejahteraan
Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah, bahwa berdasarkan
Undang Undang ASN harus netral.
“Dasarnya Undang-Undang, jadi ASN

harus netral dengan tidak berpihak kepada
paslon Walikota/Wakil Walikota, DPRD,
Gubernur. Pokoknya yang terkait dengan
pemilihan itu PNS harus netral kalau tidak
netral akan ada sanksinya,” ucap Dewi
Umaroh beberapa waktu lalu.
“ASN boleh mengikuti kampanye
terbuka paslon tapi jauh-jauh saja, sekedar
kita mengetahui visi misinya apa, dalam
memilih pimpinan harus cerdas, harus tahu
orangnya seperti apa termasuk track record.
Boleh mengikuti kampanye selama tidak
memakai atribut,” tambah Dewi Umaroh.
Tentang foto yang diambil oleh orang
lain atau yang tidak disengaja, misal kita
kenal dan ketemu di suatu tempat dengan
paslon atau bersalaman dan mucul di media
sosial atau menjadi aduan dimana yang
melaporkan orang lain, akan ada ada
klarifikasi kenapa sampai ada foto yang
dianggap ASN tidak netral.
“Di BKKPD ada tim yang terdiri dari tim
pemeriksa, unsur pengawasan inspektorat,
unsur kepegawaian dan atasan yang
bersangkutan dan tetap akan dilakukan
pemeriksaan dan klarifikasi. Tidak serta
merta karena ada foto otomatis dikenakan
sanksi selama ada laporan juga ada
pengawasan dari Panwas,” pungkas Dewi
Umaroh.
Berbagai tindakan tersebut merupakan
bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN,
atau setidaknya berpotensi menimbulkan
pelanggaran netralitas. Kalau itu terjadi,
maka sanksi sedang hingga berat siap
dijatuhkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian (PPK). Sebagaimana disarikan
dari Panwaslu Kota Tegal setidaknya ada 18
kewajiban dan larangan bagi ASN.
Kewajiban bagi ASN diantaranya
adalah Setia dan taat kepada Pancasila, UUD
1945, NKRI dan Pemerintahan, melaporkan
harta kekayaan bagi ASN tertentu, masuk
kerja dan menaati ketentuan jam kerja,
mencapai sasaran kerja pegawai yang
ditetapkan, memberikan pelayanan sebaiksebaiknya kepada masyarakat, memberikan
kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karir.
Kewajiban diatas mungkin sebagian
besar sudah dilaksanakan oleh para ASN dan
reward pun akan mereka dapatkan berupa
perbaikan tujangan ataupun karir, tapi para
ASN juga harus mengetahui larangan yang
menempel pada diri mereka sebagai Abdi
Masyarakat dan abdi Negara.
Larangan bagi ASN diantaranya
memberi atau menyanggupi akan memberi
untuk diangkat dalam jabatan, menerima
hadiah atau janji yang berkaitan dengan
jabatan, memberikan dukungan kepada
calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD,
dan DPRD, memberikan dukungan kepada
calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
mengadakan kegiatan yang mengarah

kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama, dan sesudah kampanye.
Regulasi hukum netralitas ASN sudah
jelas. UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, UU No. 10/2016 tentang
pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
PP No. 37/2004 tentang larangan PNS
menjadi anggota Parpol, PP No.53/2010
tentang disiplin PNS, PP No. 42/2004
tentang pembinaan jiwa korps dank ode etik
PNS, SE Mendagri No. 273/3772/SJ
tentang netralitas ASN dan larangan
penggunaan fasilitas Pemda, SE Menpan-RB
no. B/71/M.SM.00.00/2017 tentang
pelaksanaan netralitas bagi ASN dan SE
KASN No. B. 2900/KASN/11/2017 tentang
pengawasan netralitas pegawai ASN pada
pilkada serentak 2018.
Hukuman
PP 53/2010 dalam pasal 7
menyebutkan ASN yang melanggar akan
dijatuhi hukuman disiplin yang terdiri dari
hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin
sedang dan hukuman disiplin berat.
Untuk hukuman ringan sebagaimana di
maksudkan dalam pasal 7 ayat (2) , hukuman
yang diterima oleh seorang PNS adalah
teguran lisan; teguran tertulis; dan
pernyataan tidak puas secara tertulis.
Dalam hukuman disiplin pada PP
53/2010 disebutkan. Hukuman disiplin
sedang sebagaimana dimaksudkan dalam
pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran
terhadap larangan atas butir (9) yakni:
“memberikan dukungan kepada calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
dengan cara terlibat dalam kegiatan
kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
mengadakan kegiatan yang mengarah
kepada keberpihakan terhadap pasangan
calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,
selama dan sesudah masa kampanye
meliput pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS
dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 angka 15 huruf a
dan huruf d”.
Jenis hukuman yang diberikan adalah
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat
selama 1 (satu) tahun dan penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 1
(satu) tahun.
Untuk hukuman disiplin berat
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat
(4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan atas butir (13), yakni: “memberikan
dukungan kepada calon kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau

membuat keputusan dan/atau tindakan
yang menguntungkan atau merugikan salah
satu pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
15 huruf b dan huruf c” dengan jenis
hukuman penurunan pangkat setingkat
lebih rendah selama 3 (tiga) tahun,
pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan
dari jabatan, pemberhentian dengan hormat
tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
dan pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai PNS.
Sebagaimana disampaikan oleh Akbar
Kusharyanto, ketua Panwaslu Kota Tegal,
“Potensi pelanggaran kerap terjadi sebelum,
selama dan sesudah masa pilkada di tahun
politik, Untuk itu Bawaslu dalam
pengawasan Netralitas ASN melakukan
beberapa langkah strategis”, tuturnya.
Langkah yang dilakukan oleh Bawaslu
dalam pengawasan Netralitas ASN yaitu,
melakukan MOU dengan Kementerian
Dalam Negeri, KemenPAN dan RB, KASN
dan BKN melalui Nota Kesepahaman
tentang Pengawasan Netralitas,
Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik dan
Kode Perilaku ASN dalam penyelenggaraan
pemilihan gubernur, bupati dan walikota.
Juga melalui Surat Edaran Nomor
0402/Bawaslu/X/2015, perihal tindak
lanjut laporan Pelanggaran Netralitas ASN di
Provinsi dan Kabupaten/Kota, membentuk
forum netralitas dengan KASN dan
MenPANRB, serta menyusun peraturan
Bawaslu pengawasan netralitas ASN, TNI
dan POLRI.
Bentuk-bentuk Pelanggaran
Beberapa bentuk dugaan pelanggaran
yang kerap terjadi dalam dalam pilkada,
yaitu:
1. Mengumumkan dukungan;
2. Menggunakan atribut pasangan calon;
3. Memberikan forum kepada salah satu
pasangan calon untuk melakukan
kampanye;
4. Terlibat dalam kegiatan deklarasi
relawan bakal pasangan calon;
5. Mengarahkan staf di lingkungan
kerjanya untuk mendukung pasangan
calon tertentu;
6. Memasang alat peraga kampanye salah
satu pasangan calon;
7. Mengganti dan melantik pejabat dalam
kurun waktu 6 bulan sebelum
penetapan pasangan calon bupati dan
wakil bupati dalam pilkada;
8. Mengantarkan pasangan calon pada
saat mendaftar ke KPU dan
mengantarkan mengguanakan atribut
pasangan calon;
9. Hadir dalam pertemuan tatap muka
pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur;
10. Menuliskan status di media sosial yang
berisi ajakan untuk memilih salah satu
pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur;
11. Turut sosialisasi bakal pasangan calon;
12. Turut serta dalam pengukuhan tim
pemenangan salah satu pasangan calon
bupati dan wakil bupati;
13. Terlibat menjadi tim pemenangan
pasangan calon;
14. Memberikan testimoni yang dimuat
dalam tabloid pasangan calon.
Pilkada adalah sarana demokrasi untuk
memilih kepala daerah, baik gubernur,
bupati dan walikota yang membutuhkan
biaya mahal. Agar pilkada berkualitas, maka
sangat penting ASN menjaga netralitas.
Netralitas ASN akan memberikan bobot
demokrasi, karena kita memiliki sejarah
panjang politisasi PNS di jaman Orde Baru
dengan konsepsi monoloyalitas pada salah
satu partai politik untuk melanggengkan
kekuasaan. g
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GISA Bangun Kesadaran Administrasi Kependudukan

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan(GISA) sebuah
gerakan membangun ekosistem pemerintahan yang sadar pentingnya
administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4
hal, yakni kesadaran pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya
pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data
kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan
yang membahagiakan rakyat.
Penulis: Aris Purwanto, S.I.Kom

G

ISA di-launching Menteri Dalam
Negeri Tjahjo Kumolo bersama
Dirjen Dukcapil Zudan Arif
Fakrulloh, pada pelaksanaan Rapat
Koordinasi Nasional Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) Tahun
2018 yang mengangkat tema "Gerakan
Indonesia Sadar Adminduk (GISA) Menuju
Sukses Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu
2019" di Hotel Harmoni One & Convention
Center Batam, Kepulauan Riau, pada
tanggal 8 Maret 2018. Launching GISA
disaksikan oleh lebih dari 1.600 pejabat
yang membidangi Adminduk dari provinsi
dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Gerakan tersebut bahkan telah
tertuang dalam Instruksi Mendagri No.
470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia
Sadar Administrasi Kependudukan. Dalam
instruksi yang ditujukan kepada Gubernur,
Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia
tersebut Mendagri mengajak untuk
melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar
Administrasi (GISA) serta menciptakan
ekosistem yang mendukung suksesnya
GISA.
Menjawab tantangan tersebut
Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Tegal bertekad mewujudkan masyarakat
Kota Tegal yang sadar administrasi
kependudukan melalui Gerakan Indonesia
Sadar Kependudukan. Dijabarkan Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Tegal melalui Kabid Kependudukan
dan Pencatatan Sipil, Budi Saptaji, ada 4 hal
yang jadi fokus dalam terlaksananya GISA
yakni:
Pertama, Sadar Kepemilikan Dokumen
Kependudukan. Merupakan Dokumen
kependudukan yang terkait dengan
peristiwa penting maupun dokumen
kependudukan dalam bentuk seperti Kartu
Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP)
maupun Akte Kelahiran. Pada poin pertama
ini pemerintah mengajak kepada
masyarakat sadar pentingnya pemenuhan
kepemilikan dokumen kependudukan
setidaknya bagi individu yang bersangkutan
beserta keluarganya.
Kedua, Sadar Pemutakhiran Dokumen
Kependudukan. Banyaknya masyarakat

yang acuh terhadap pemutakhiran data
kependudukan membuat data
kependudukan saat ini banyak yang tidak
sesuai realitas. Fakta tersebut yang akhirnya
membuat pemerintah Kota Tegal terus
melakukan himbauan serta ajakan kepada
masyarakat akan pentingnya pemutakhiran
data kependudukan. Perubahan status pada
anggota seperti perubahan status
perkawinan, pekerjaan, maupun tempat
tinggal menurut Budi sudah semestinya
harus dilaporkan.
Ketiga, Sadar Pemanfaatan Data
Kependudukan Untuk Semua Kepentingan.
Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013
disebutkan bahwa satu-satunya data
kependudukan yang dijadikan dasar untuk
semua keperluan adalah data
kependudukan yang dikeluarkan intansi
yang mempunyai kekuatan hukum sebagai
alat autentik yang dihasilkan dari pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Pemanfatan data yang dimaksud adalah
untuk perencanaan pemebangunan, alokasi
anggaran maupun untuk layanan publik.
Semua pemanfaatan tersbut harus
berdasarkan dari data yang dikeluarkan
dinas yang berkekuatan hukum dalam hal ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
di daerah.
Di Kota Tegal sendiri diungkapkan Budi
Saptaji, petunjuk pelaksanaan pemanfaatan
dokumen kependudukan telah tertuang
dalam Peraturan Walikota Tegal No. 37
Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Data
Kependudukan Berbasis NIK. Diungkapkan
Budi, setiap instansi atau lembaga baik
pemerintah maupun non pemerintah yang
akan mengakses data kependudukan harus
terlebih dahulu melakukan perjanjian
kerjasama dengan pihaknya. Saat ini
tercatat sudah ada tiga instansi pemerintah
yang telah melakukan kerjsama tersebut
diantaranya Dinas Kesehatan, Dinkominfo
dan Dinas penanaman Modal Terpadu Satu
Pintu Kota Tegal.
Keempat, Sadar Melayani Administrasi
Kependudukan Menuju Masyarakat Yang
Bahagia. Pada poin keempat ini pemerintah
melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil secara akif melayani
masyarakat. Baik melalui sosialisasi,

publikasi di media massa maupun
melakukan kegiatan pelayanan administrasi
kependudukan secara langsung di lapangan.
Berbagai terobosan tersebut diungkapkan
Budi Saptaji dilakukan Disdukcapil Kota
Tegal sebagai tindak lanjut dalam
mensukseksan program GISA. Diungkapkan
Budi dengan masih tingginya angka warga
Kota Tegal yang belum melakukan
perekaman E KTP, pihaknya
mengedepankan proses pelayanan “jemput
bola” tanpa harus menunggu masyarakat
yang aktif. Beberapa langkah yang
dilaksanakan diantaranya melaksanakan
kegiatan One Day Service di Pasar Pagi Kota
Tegal pada tahun 2016 dengan melakukan
pelayanan berupa perekaman KTP
elektronik, penerbitan perubahan KK serta
penerbitan akta kelahiran dalam satu hari
itu.
Tahun 2017 Disdukcapil melanjutkan
inovasi pelayanan program perekaman KTP
elektronik bagi penduduk Kota Tegal
dengan kriteria penduduk jompo, warga
dengan penyakit kronis, serta warga yang
mengalami cacat serta penderita gangguan
jiwa. Diungkapkan Budi program tersebut
dikarenakan secara fisik warga tersebut
tidak mampu beraktifitas untuk melakukan
perekaman KTP Elektronik maupun
mengurus dokumen lainnya.
Atas dasar itulah jajaran Disdukcapil
Kota Tegal berinisiatif untuk mendatangi
langsung ke rumah warga yang
bersangkutan untuk melakukan pelayanan
perekaman KTP Elektronik serta dokumen
kependudukan lainnya berdasar data yang
diambil dari kelurahan setempat. “Bahkan
jika rumah warga masuk ke gang dan tidak
bisa dijangkau mobil pelayanan, Disdukcapil
bahkan menyediakan kursi roda untuk
membawa warga dari rumah ke mobil
pelayanan”, ucap Budi.
Masih di tahun 2017 Disdukcapil Kota
Tegal juga melakukan perekaman KTP
Elektronik bagi warga binaan di Lapas Tegal.
Perekaman dan pelayanan dokumen
kependudukan dilakukan hanya kepada
warga binaan yang tercatat sebagai warga
Kota Tegal. Pelayanan di Lapas dilakukan
sebagai upaya untuk mempermudah warga
binaan yang mengalami kesulitan mengurus
administrasi di lapas karena kurangnya
dokumen kependudukan yang dimiliki. Bagi
warga yang telah direkam diberikan Surat
Keterangan Pengganti KTP Sementara
dapat digunakan untuk kepengurusan
administrasi di lapas.
Tidak berhanti di Lapas, upaya lainnya
yang dilakukan Disdukcapil salah satunya
ikut dalam Program Tegal Melayani pada
event Car Free Day 28 Januari 2018. Pada
event tersebut, Disdukcapil melakukan
pelayanan rekam dan pencetakan ktp

elekteronik. Dari keikutsertaanya tersebut
mobil pelayanan Disdukcapil mampu
tercatat mencetak 150 keping KTP
Elektronik hanya dalam waktu 2-3 jam.
Program terobosan lainnya dalam
mensukseskan GISA yang sudah
dilaksanakan sampai sekarang yakni
program wajib perekaman KTP elektronik
pemula bagi anak yang baru menginjak umur
17 tahun dan akan menginjak 17 tahun
smapai pada bulan juni 2018. Program
“jemput bola” ini dilakukan Disdukcapil Kota
Tegal dengan melaksanakan perekaman ktp
elektronik bagi siswa yang sudah masuk
kriteria tersebut langsung di sekolahsekolah.
Diungkapkan Budi program tersebut
dilakukan sebagai bagian dari upaya
dinasnya untuk pemutakhiran data
kependudukan untuk mensukseskan
Pilkada Kota Tegal yang akan dilaksanakan
Juni mendatang. Siswa yang yang sudah
menginjak 17 tahun sampai juni mendatang
diungkapkan Budi sudah wajib memiliki ktp,
selain itu mereka juga telah memiliki hak
pilih dalam pilkada.
Dalam pengurusannya, siswa pun
dipermudah karena mereka tidak perlu ijin
keluar sekolah untuk mlekasanakan
perekaman KTP di kecamatan, dan KTP
yang dicetakpun nantinya juga akan
didistribusikan kembali ke siswa di sekolah.
Ke depan Disdukcapil Kota Tegal
berencana akan melakukan pelayanan
“jemput bola” bagi warga Kota Tegal yang
berprofesi sebagai petani melalui
kelompok-kelompok tani yang ada di Kota
Tegal. Menurut Budi, langkah ini diambil
karena minimnya kesadaran di kalangan
petani akan pentingnya kepemilikan serta
pemutakhiran data kependudukan.
Program terobosan Disdukcapil lainnya
yakni melakukan pelayanan pembuatan
Kartu Identitas Anak (KIA) langsung di
sekolah-sekolah. Siswa yang belum memiliki
KIA dapat akan langsung didata dan
diproses cetak KIA-nya. Namun
diungkapkan Budi, program tersebut
sementara akan difokuskan pada anak usia 5
tahun keatas. Hal ini menurutnya
dikarenakan anak usia tersebut sudah mulai
bersinggungan dengan layanan publik.
Harapannya KIA tersebut dapat
dimanfaatkan dalam kepengurusan layanan
publik bagi anak tersebut.
Berbagai upaya yang dilakukan
Disdukcapil Kota Tegal untuk memunculkan
ekosistem pemerintahan dan masyarakat
yang sadar akan pentingnya administrasi
kependudukan. Sehingga harapannya di
Kota Tegal akan terbangun pemerintah dan
masyarakat yang sadar administrasi
kependudukan.
g
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KARDINAH
Dalam Catatan Bu Sardjoe
Ketika kita melintas di depan
RSU Kardinah, apa yang
terlintas dalam pikiran kita.
Banyak orang yang tidak tahu
kenapa rumah sakit itu
dinamakan Kardinah.
Barangkali banyak orang Tegal
yang gegar sejarah, tidak tahu
sejarahnya, apalagi ketika ia
harus mengudar benang kusut
sejarah yang lebih purba
tentang Tegal. Pada sejarah
dalam hitungan kurang dari
lima puluh tahun saja orang
masih buta merabanya.
Penulis: Tomi, A.Md.

A

da apa di balik sejarah nama RSU
Kardinah, gerangan apa yang
melingkupi sejarah Kardinah.
Barangkali orang-orang hanya tahu cerita
tentang Kardinah hanya sebatas saudara
dari Kartini. Nama Kartini barangkali lebih
kesohor dari Kardinah karena menghiasi
buku-buku sejarah nasional kita. Sementara
tahukah kita sejarah tentang Kardinah,
orang yang banyak memahat jasa untuk
Tegal. Barangkali kita masih meraba-raba
dalam keremangan tabir sejarahnya.
Gelap memang sejarah Kardinah. Hal ini
bukan tanpa alasan, disamping karena
Kardinah sendiri sengaja memendam cerita
tentang kehidupannya. Meskipun hampir
separuh umur ia habiskan untuk Tegal.
Karena pengabdian Kardinah berbalas tuba,
yang ditumpahkan oleh Kutil dalam
peristiwa “tombreng-tombreng”, Kardinah
diarak keliling kota dengan baju karung goni.
Peristiwa gelap ini
menjadi traumatik
dirinya terhadap Tegal.

Sumiati Sarjoe

Rekam jejak sejarah Kardinah tidak bisa
dilepas dari konstelasi politik saat itu. Di
mana Indonesia waktu itu masih seumur
jangung harus menghadapi rongrongan dari
luar menghadapi penjajah dan dari dalam
menghadapi merongrong pemberontak. Di
Tegal pemberontakan Tiga Daerah yang
dipimpin Kutil melumpuhkan pemerintahan
sah di Tegal. Kutil bersama gerombolannya
menyebar kebencian kepada pamong praja,
tidak terkecuali kepada Kardinah, meskipun
saat itu sang suami telah meninggal, ia tetap
dipandang sebagai kaum priyayi dan tetap
menjadi simbol pamong praja.
Kardinah diculik dan diarak dengan
diberi pakaian karung goni dan rencananya
Kardinah akan dibunuh, tetapi pada saat
diarak di depan Rumah Sakit Tegal, Kardinah
pura-pura sakit dan oleh beberapa orang
yang mengaraknya dimasukkan ke rumah
sakit dan dirawat. Tetapi malam harinya ada
usaha penyelamatan sehingga Kardinah bisa
selamat, belum diketahui siapa yang
menyelamatkan Kardinah pada saat itu.
Dimungkinkan diselamatkan oleh orangorang yang loyal dan melihat jasa Kardinah
yang besar bagi Tegal.
Jejak Kardinah semenjak peristiwa itu
seperti tenggelam ditelan bumi, tidak
diketahui lagi keberadaanya. Di Tegal cerita
Kardinah cuma tinggal cerita dari mulut ke
mulut masyarakat Tegal. Sampai pada saat
Sumiati Sarjoe, istri Walikota Tegal
merupakan orang yang menaruh perhatian
besar untuk menyingkap keberadaaan
Kardinah. Upaya ini dilakukan dengan
mendatangi beberapa keluarga Kardinah di
Jepara, meski di sana ia tidak menemukan
jejak Kardinah.
Keberadaan Kardinah baru terendus di
Salatiga setelah hampir 24 tahun sejak
peristiwa Kutil. Sumiati Sarjoe menemui
Kardinah di Salatiga. Pada saat pertama kali

Kardinah diculik dan diarak
dengan diberi pakaian karung
goni dan rencananya Kardinah
akan dibunuh, tetapi pada saat
diarak di depan Rumah Sakit
Tegal, Kardinah pura-pura sakit
dan oleh beberapa orang yang
mengaraknya dimasukkan ke
rumah sakit dan dirawat.
Tetapi malam harinya ada
usaha penyelamatan sehingga
Kardinah bisa selamat, belum
diketahui siapa yang
menyelamatkan Kardinah pada
saat itu. Dimungkinkan
diselamatkan oleh orang-orang
yang loyal dan melihat jasa
Kardinah yang besar bagi
Tegal.

pertemuan dengan Kardinah masih
menunjukan kecurigaan ketika ada orang
Tegal mencarinya, ia masih memiliki rekam
jejak yang kelam tentang orang-orang Tegal,
setelah dijelaskan tentang maksud
keinginan mengangkat jejak perjuangan
Kardinah beliau akhirnya mau menemui
Sumiati Sarjoe.
Kardinah kemudian diajak berkunjung
ke Tegal, setelah dibujuk terus oleh Sumiati
Sarjoe akhirnya Kardinah mau ke Tegal.
Dalam pikiran Kardinah mungkin ingin sekali
menengok kuburan suaminya di Tegal
Arum. Keinginan ini mampu mengubur
pengalaman traumatiknya. Tahun 1969
Kardinah berkunjung ke Tegal.
Mengukir Tegal
Kardinah seharusnya dipahami sebagai
nama besar yang patut disejajarkan dengan
Kartini, karena ketika melihatnya harus
dipahami bahwa nama besar Kartini lebih
ditopang oleh gagasan yang tertuang dalam
buku “Habis Gelap Terbitlah Terang” yang
kemudian gagasan itu terkubur dengan
meninggalnya Kartini, sementara Kardinah
berada pada sisi operasional yang
mengimplementasikan gagasan besar
Kartini, melakukan program-program sosial
secara nyata dengan membangun
pendidikan dan kesehatan berupa rumah
sakit.
Khazanah sejarah tentang Kardinah
bagi masyarakat Tegal harusnya menjadi
lengkap. Melihat Kardinah bukan hanya
sepotong karena dikenal sebagai saudara
kandung dari Kartini, yang tergabung dalam
organisasi tiga serangkai bersama saudara
lainnya Kardinah (1881-1971), Kartini
(1879-1904), Rukmini (1880-1951). Tetapi
ketika melihat Kardinah sebagai pengukir
nama Tegal lewat jasa sosialnya.
Ia mendirikan sekolah Kaputren Wisma
Pranawa, yang kemudian sekolah itu diambil
alih oleh Belanda tahun 1920 diberi ganti
rugi, dari hasil ganti rugi tersebut tahun
1927 dengan biaya pertama 16.000 gulden
ditambah penjualan hasil buku karya
tulisnya digunakan untuk mendirikan
Rumah Sakit (sekarang Rumah Sakit Umum
Kardinah). Hal itu ia lakukan karena
dorongan hasrat untuk menolong rakyat
miskin, khususnya kaum wanita yang waktu
itu belum mendapatkan pelayanan
kesehatan secara layak.
Sekarang kita mengerti kenapa nama
Kardinah ada di dinding nama Rumah Sakit
Tegal, di tahun 1971 Kardinah tutup usia di
Salatiga. Dengan inisiatif warga Tegal
berusaha membawa jenazah Kardinah
untuk dimakamkan di Tegal. Sebagai daerah
puritan yang jauh dari pusat pemerintahan
klasik, Tegal memang miskin sejarah, oleh
karenanya masyarakat butuh sosok
kebanggaan. Kardinah menjadi salah satu
sosok pahlawan wanita yang bisa menjadi
kebanggaan. Kardinah dimakamkan di
kompleks pemakaman Amangkurat I di
Tegal Arum, di samping makam suaminya
R.M Sujitno Reksonegoro IX.
Rekam jejak Kardinah ini baru bagian
kecil nukilan, tentunya perlu penelusuran
sejarah yang lebih mendalam. Hal ini
menjadi tanggungjawab pemerintah kota
Tegal dan masyarakat sejarah untuk
menyusun kembali serakan-serakan sejarah
Kardinah yang tercecer. Sebagai rentang
sejarah madya, tentu hal ini tidak sulit untuk
menggali sejarah Kardinah. g

mereka
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G

enap sudah Kota Tegal berusia 438
tahun. Kota Tegal dari waktu ke
waktu memiliki kisah, memiliki
cerita, memiliki peninggalan baik berbentuk
atau tak berbentuk. Hal inilah yang
sepatutnya diperhatikan bagi kita semua,
yakni sektor pariwisata.
Berbicara pariwisata Kota Tegal, maka
yang ada di benak kita adalah Kota Tegal
sebagai kota Bahari. Potensi Bahari dengan
menawarkan wisata pantai dan laut menjadi
ciri khas Kota Tegal. Sebut saja Pantai Alam
Indah, Pantai Muarareja Indah, Pantai Pulo
Kodok. Ada pula wisata wahana air, wahana
permainan modern serta tempat-tempat
lain yang masih menjadi kemungkinan untuk
dikembangkan. Wisata Kuliner, Sejarah,
Religi dan Edukasi yang mungkin bisa digali
menjadi daya tarik wisata baru. Wartabahari
(WB) berkesempatan mewawancarai

Saunan Rasyid

Prospek Wisata dan Perhotelan di Kota Tegal
pengusaha, pemerhati sektor Pariwisata di
Kota Tegal yakni Saunan Rasyid (SR).
WB: Bagaimana menurut pendapat anda
mengenai Kota Tegal dilihat dari sudut
pandang pariwisata?
SR: Kota Tegal adalah magnet bagi
masyarakat sekitar Kota Tegal seperti
Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes,
bahkan masyarakat Cirebon, Pekalongan
banyak berkunjung ke Kota Tegal.
Kehadiran mereka di Kota Tegal sebagian
besar untuk berwisata belanja, jalan-jalan ke
wisata pantai dan water park. Ini adalah bukti
bahwa Kota Tegal memiliki daya tarik bagi
masyarakat di sekitar Kota Tegal. Bahkan
masyarakat Kota Tegal sendiri pada saat hari
libur banyak yang berkunjung ke Pantai
Alam Indah, Pantai Muarareja atau wisata
belanja di beberapa tempat perbelanjaan
modern. Bukan hanya tempat wisata saja,
Kota Tegal nampaknya juga dalam wisata
kuliner sudah mendapat tempat khusus di
hati wisatawan yang memburu kuliner khas
Kota Tegal. Akomodasi perhotelan sudah
berjalan dengan baik, Kota Tegal sudah
memiliki beberapa hotel berbintang yang
dapat dimanfaatkan para wisatawan.
WB: Kota Tegal saat ini memiliki daya tarik
wisata berupa wisata bahari, bagaimana
cara memanfaatkan atau menciptakan daya
tarik wisata baru di Kota Tegal?
SR: Sebetulnya Kota Tegal dapat
mengembangkan daya tarik wisata yang
sudah ada dengan cara mempromosikan
semaksimal mungkin apa yang kita miliki.

Kota Tegal terkenal dengan Kota Bahari,
terkenal dengan budaya minum teh, banyak
tempat-tempat bersejarah yang bisa
dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata.
Iventarisasi daya tarik wisata di Kota Tegal
harus dilakukan, baik dari wisata kuliner,
wisata religi, wisata edukasi, wisata tempattempat bersejarah. Dengan inventarisasi
wisata apa saja yang dapat dikembangkan
oleh Kota Tegal maka kita dapat
memetakan, dapat menawarkan kepada
wisatawan apa yang dimiliki Kota Tegal
tentu dengan konsep dan kesiapan Sumber
Daya Manusia (masyarkat) yang siap
menjadi pengelola masyarakat pariwisata.
WB: Seperti apa perkembangan dunia
perhotelan di Kota Tegal untuk menunjang
pariwisata di Kota Tegal?
SR: Dari tahun ke tahun Kota Tegal dalam
bidang perhotelan makin berkembang, dan
saat ini Kota Tegal memiliki hotel berbintang
yang menawarkan kenyamanan dan
keindahan interior dan fasilitas lainnya. Itu
semata mata untuk mendukung
kepariwisataan dan memenuhi kebutuhan
pengunjung dari luar Kota Tegal. Baik untuk
keperluan bisnis, pariwisata, transit dan
keperluan lain. Ini membuktikan bahwa Kota
Tegal sudah siap dalam sektor pariwisata
terutama untuk memehuni kebutuhan tamu
atau pengunjung.
WB: Tidak dipungkiri nantinya Kota Tegal
pada saat berfungsinya jalan tol, Kota Tegal
kemungkinan tidak dilewati oleh pengguna
jalan dari dari daerah lain. Kemungkinan

sektor pariwisata juga berpengaruh di Kota
Tegal. Apa solusi menurut anda terkait hal
tesebut?
SR: Kemungkinan tersebut bisa terjadi, oleh
karenanya bagimana kita harus memiliki
daya tarik orang untuk berkunjung ke Kota
Tegal, jadi kota Tegal bukan sekedar
dilewati saja, namun ada motivasi lain agar
orang mau singgah di Kota Tegal. Ini adalah
pekerjaan rumah bagi Kota Tegal, bagi
Pemerintah, Masyarkat, dan pengusaha di
sektor pariwisata. Semua unsur harus duduk
bersama untuk mencari solusi agar Kota
Tegal kedapan tidak mati atau sepi.Namun
lebih memanfaatkan dengan keberadaan tol
tesebut menjadi pemompa agar orang mau
berkunjung di Kota Tegal. Harus ada cara
dan nantinya cara tersebut dapat di
aplikasikan terhadap kemajuan Kota Tegal.
WB: Adakah cara lain untuk menyokong
pariwisata di Kota Tegal?
SR: Kota Tegal mungkin bisa bekerja sama
dengan Kabupaten Tegal dalam hal
akomodasi perhotelan, kita tidak bisa
dipungkiari bahwa Kabupaten Tegal secara
potensi memiliki daya tarik wisata yang
cukup alternatif, cukup banyak. Oleh
karennya Kota Tegal mungkin bisa
bekerjasama dalam bidang akomodasi
perhotelan. Daerah lain menyediakan daya
tarik atau destinasi wisatanya, Kota Tegal
lah yang menyediakan akomodasi
perhotelannya, kuliner, souvenir. Dengan
demikian Kota Tegal tetap mampu bertahan
dan mengembangkan sektor wisata bidang
lain. g
Seful Mu’min

Pilkada, Ekonomi dan Tantangan Kepala Daerah ke Depan

S

aat ini Kota Tegal sedang
melaksanakan hajat besar pemilihan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal
periode 2018-2023. Kota Tegal merupakan
salah satu dari tujuh daerah di Jawa Tengah
yang menggelar hajat ini.
Warga Kota Tegal tentu mendambakan
pemimpin yang mampu disegala bidang,
baik ekonomi, politi, mengelola tata
pemerintahan dan sebagainya. Sedangkan
visi misi calon Kepala Daerah terus
disosialisasikan kepada masyarakat sebagai
daya tarik agar mereka (Masyarakat)
memilihnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank
Indonesia (KPw BI) Joni Marsius
mengatakan, dalam proses pilkada saat ini
telah banyak pemilih yang rasional seiring
meningkatnya tingkat pendidikan
masyarakat. Permilih rasional artinya
pemimpin yang bisa mengungkapkan
program dan bisa menyakinkan masyarakat
pasti akan dipilih masyarakat.
Selain mesin politik yang bekerja saat
kampanye, ada pemilih yang
belum
menentukan pilihan. Pilihan itu ditentukan
dengan program dari pasangan calon itu.
Menurut mereka (Pemilih) baik atau tidak,
jika
program dari paslon itu bagus dari
aspek ekonomi, pasti mereka akan memilih.
“Harapannya begitu calon Wali Kota itu
dipilih, program-programnya yang bagus
dan akan segera dieksekusi. Sehingga Wali
Kota (Kepala Daerah) terpilih akan
meningkatkan perekonomian daerahnya”,
kata Joni, Rabu (14/3) di Kantor BI Tegal.
Didampingi Wakil Kepala BI Tegal
Gunawan Purbowo dan Humas BI Tegal
Tulus, Joni menambahkan secara umum
tantangan calon Kepala Daerah ada dua
indikasi. Pertama, Kepala Daerah yang baik,
bisa meyakinkan masyarakat bahwa
program-programnya dapat menjaga harga
stabil secara umum.
Kedua, Kepala Daerah ini paling tidak

mempunyai visi bahwa, dengan terpilihnya
Dia, pertumbuhan ekonomi Kota Tegal
dapat tumbuh. Pertumbuhan ekonomi
dapat diukur dengan PDRB (Produk
Domestik Regional Bruto). PDRB Kota Tegal
banyak disektpor perdagangan, konstruksi
dan industry. Selain itu Kota Tegal adalah
Jepangnya Indonesia.
“Jadi Kepala Daerah terpilih harus
paham ekonomi,
paling tidak pada
pemahaman tentang inflasi dan pemahaman
terhadap pertumbuhan ekonomi”, imbuh
orang nomor satu di BI Tegal itu.
Jika inflasi, Joni menjelaskan, Kepala
Daerah harus paham bahwa Kota Tegal
salah satu kota penghitung inflasi. Komoditi
penyebab inflasi di Kota Tegal apa saja,
bagaimana menyediakan ketersediaan stok
bahan pangan, bagaimana mengingatkan
masyarakat agar tidak mengkonsumsi
barang yang berlebihan diluar kebutuhan.
Selain itu, Dia (Kepala Daerah) harus hadir
dalam waktu tertentu, misal saat libur
panjang, hari raya dan sebagainya. Dia harus
hadir untuk berkomunikasi dengan
masyarakat, harus pandai memanfaatkan
kelembagaan yang ada, seperti Tim
Pengendali Inflasi Daerah (TIPD).
Terkait pengendalian inflasi, Dia juga
harus mengerti terkait penimbunan stok
barang dan dapat bekoordinasi dengan
aparat keamanan dalam hal ini Satgas
Pangan bahwa, jangan sampai terjadi
penimbunan sehingga dapat mendistorsi
stok.
Tantangan lain bagi Kepala Daerah
harus mengerti Kota Tegal. Kata Joni,
Kepala Daerah harus jeli melihat sumbersumber pertumbuhan ekonomi Kota Tegal
atau paling tidak meningkatkan kembali
yang dahulu penah ada seperti telur asin,
shuttlecock, logam dan batik Tegal.
Kepala Daerah harus mampu
berkoordinasi Pemerintah Provinsi dan
Pusat serta stakeholder lainnya. Joni

Joni Marsius
menyampaikan, seperti halnya koordinasi
dengan Bank Indonesia. BI telah
meluncurkan program-program
pembayaran non tunai. Pembayaran dengan
cara ini telah berhasil diterapkan pada
pembayaran jalan Tol. Dalam hal ini, BI
sedikitnya memiliki pengalaman dengan
transaksi menggunakan non tunai, bahkan
ke depan akan lebih digencarkan
penggunaan transansi non tunai.
Menurut Joni, Kepala Daerah harus
dapat memanfaatkan, untuk itu dibutuhkan
kemampuan untuk berkoordinasi. "Selain
itu, dengan Kantor Pajak, jika Kepala Daerah
mampu menjadikan kantor pajak sebagai
patner, tentu dapat meningkatkan sumbersumber Pendapatan Asli Daerah", tutur Joni.
Disinggung perihal kaitan antara Inflasi dan
Pilkada, kata Joni, Inflasi itu dipengaruhi
beberapa faktor. Adanya penyelenggaraan
Pilkada, tentu akan menumbuhkan hasrat
untuk konsumsi yang meningkat khususnya
terkait kebutuhan pilkada, misalnya baliho,
stiker, kaos, umbu-umbul dan sebagainya.

Tahun ini (2018) banyak resiko
mempengaruhi kenaikan inflasi yaitu
Demand Pull Inflation atau permintaan lebih
banyak dibandingkan dengan normal.
Namun, BI Tegal optimis dapat menekan laju
inflasi pada momen Pilkada ini. Salah
satunya dengan menambah ketersediaan
cadangan uang dibandingkan momen biasa.
Selain adanya permintaan yang meningkat,
Joni menuturkan saat ini, trend minyak
mentah dunia mulai merangkat naik. Harga
beberapa jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)
sudah mengalami kenaikan, seperti BBM
jenis pertamax. Saat ini Pertamax dijual
seharga Rp 8.900 per liter, dari sebelumnya
Rp 8.600 per liter. Kenaikan ini, jika dapat
menyebabkan ongkos produksi sesuatu
tentu akan naik.
“BI Tegal selalu mengingatkan Kepala
Daerah (Wali Kota) dalam bentuk anlisis,
saran, tindakan yang perlu dilakukan.
Nantinya, Wali Kota yang mengeksekusi
rekomendasi tim sesuai kemampuan
daerah. termasuk sumber-sumber baru
pertumbuhan ekonomi”, ujar Joni.
Disinggung adanya jalan tol Jakarta
hingga Surabaya, Joni mengungkapkan, adanya tol dapat berpotensi menjadi hal positif,
bisa juga sebaliknya. Tergantung Walikota
menyusun kebijakan/program. Namun
menurut Joni, Kota Tegal memiliki potensi
wisata maupun industri yang jika digarap
dengan baik akan menjadi daya tarik.
Kota Tegal sangat berpotensi daerah
wisata maupun daerah untuk pertemuan
perusahaan. Meeting, Incentive,
Convention, and Exhibition (Pertemuan,
Insentif, Konvensi, dan Pameran). Kota
Tegal memiliki stasiun kereta api, yang
dilintasi dan berhenti.
“Kita tidak mempunyai exit tol, paling
tidak kita aktif agar Kota Tegal menjadi kota
tujuan Meeting, Incentive, Convention, and
Exhibition (MICE)”, pungkas Joni. g
Syaepulloh Aminudin
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Beban Berat Man Damin

Hidupkan DKT
Penulis: Turah Untung

Masyarakat kesenian (seniman) Kota Tegal menggelar Musyawarah
Daerah Kesenian Tegal (DKT) di Pendopo Ki Gede Sebayu, Minggu, 25
Pebruari 2018 lalu. Musyawarah Daerah Tegal yang digelar untuk
membentuk kepengurusan setelah mati suri.

B

ermusyawarah dengan tujuan
mencapai mufakat dalam membentuk wadah berkumpulnya
para penggiat seni, seniman di Kota
Tegal. Artinya, DKT menjadi pemersatu
seluruh seniman di kota Tegal dengan
target menggali seni dan budaya yang
ada.
DKT sudah lama ada, tetapi
bagaikan “hidup segan mati tak mau”.
Meskipun DKT bagaikan “hidup segan
mati tak mau” tetapi para seniman tetap
berkreasi, berkarya meski tak ada
pengayoman dari pengurus dan
anggota DKT. Andaikata DKT ada,
maka seniman berkarya akan lebih baik
lagi.
DKT sempat vakum paruh 20162017, karena meninggalnya ketua DKT,
Nurhidayat Poso. DKT bangkit kembali
melalui Musda DKT tanggal 25 Pebruari
2018 dengan Yono Daryono sebagai
ketua DKT.
Dewan Kesenian Kota Tegal (DKT)
adalah organisasi mitra kerja
Pemerintah Kota Tegal yang bertugas
ikut mensukseskan pembangunan
masyarakat dalam bidang seni budaya.
Organisasi ini kali pertama dibentuk
pada tahun 1999 dengan berlandaskan
pada Instruksi Menteri Dalam Negeri
No. 5A tahun 1993, Keputusan
Walikota Tegal Nomor
430/0074/1999 tanggal 29 April 1999,
dan Peraturan Dasar Dewan Kesenian
Kota Tegal (mulai tahun 2012
diamendemen menjadi Anggaran Dasar
DKT).
DKT dipimpin oleh seorang ketua,
dibantu oleh beberapa wakil ketua,
sekretaris, bendahara, litbang, dan
beberapa komite. Keputusan tertinggi
DKT adalah Musyawarah Daerah
(Musda) yang dilaksanakan setiap tiga
tahun sekali. Sebagian besar kegiatan
DKT dibiayai oleh dana hibah dari
Pemkot Tegal. Namun demikian Dewan
Kesenian Jawa Tengah, tetap otonom.
Yono memiliki beban berat untuk
menghidupkan kembali DKT yang
sempat mati. Disamping itu “Man
Damin” panggilan akrab Yono Daryono
harus bisa meneguhkan kembali
kepercayaan Pemerintah Daerah

kepada DKT. Ini tugas berat, tutur
Yono, karena sebagian birokrat
menganggap dewan kesenian
merupakan subordinasi pemerintah.
Padahal sesungguhnya dewan kesenian
adalah mitra dari pemerintah. Kerap kali
keberadaan dewan kesenian di
berbagai kota adalah keliru tafsir,” kata
pelakon Man Damin dalam sinetron
Tukang Bubur Naik Haji.
Menurut Yono, Pemda masih
kurang paham bahwa dewan kesenian
memiliki posisi yang jelas dalam
legalitas, mekanisme operasional,
hingga perumusan program kerja dan
penganggarannya. Ia mengkritik
persepsi birokrasi bidang kebudayaan
yang menempatkan dewan kesenian
sebagai bawahan mereka.
“Dewan kesenian itu wadah
berpikir merumuskan kajian yang dapat
menjadi inspirasi dan masukan pada
kebijakan pemerintah. Misalnya ketika
kota Tegal akan mentas di TMII, maka
DKT diajak ngomong, karena DKT
memiliki data base seni yang bisa diajak
tampil”.
Dewan kesenian, menurut Yono,
tugas utamanya adalah menyediakan
diri untuk memantau setiap denyut nadi
kehidupan seni-budaya di kota Tegal,
memberikan amatan, analisis, dan
simpulan, masukan, pembinaan, dan
mengajak para seniman untuk
memikirkan berbagai hal dalam konteks
kesenian dan kebudayaan.
Tugas Dewan Kesenian menjadi
penasihat Walikota dalam kebijakankebijakan kesenian dan kebudayaan,”
kata Yono.
Disinggung tentang konsolidasi
DKT yang boleh diibaratkan bangunan
yang telah runtuh, sekarang harus
menata kembali fasel-fasel yang
berserakan. Yono ingin
memberdayakan keberadaan KomiteKomite yang ada di DKT. Ketua hanya
ngemong, biarkan komite-komite ini
bekerja dan berkarya. Saya cukup teken
aja. Bukan berarti saya mau enaknya,
saya tidak mau one man show.
Ia mengatakan selama ini para
seniman kota Tegal lebih banyak
berkiprah sendiri-sendiri di berbagai

forum kesenian. Kini wadahnya sudah
ada. Harapan Yono pentas-pentas luar
kota juga banyak dilakukan, disamping
di dalam kota untuk membangun
atmosfir kesenian. Saat ini seniman kota
Tegal harus bangkit.
Ke depan dengan bangkitnya DKT,
aneka kegiatan dilakukan, seperti
diskusi, seminar, lokakarya seni dan
Pementasan. Pembangunan ekosistem
seni dan budaya harus
jadi kerja
bersama. Program ini turut melibatkan
dewan kesenian setempat, akademisi,
dan organisasi masyarakat sipil.
Sebagian besar mitra organisasi ini
adalah anak muda. Model kerja DKT
harus mengedepankan kolaborasi
dibandingkan kompetisi dari masingmasing komite. g
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