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Kuliah di Daerah,
Tak Kalah Gengsi

e–Kelurahan Mudahkan
Layanan Publik

P

js. Walikota Tegal, Drs. Achmad
Rofai, M.Si. menerima hasil
Pekerjaan pada Pelaksanaan
TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD)
Sengkuyung Tahap I Tahun 2018 di
Kota Tegal dari Perwira Pelaksana
TMMD Kapten Kav. Mukholim pada
Penutupan TMMD yang dilakukan di
halaman Kecamatan Tegal Barat
(Kamis, 3 Mei 2018)

P

js. Walikota Tegal, Drs.
Akhmad Rofai, M. Si dan
rombongan melihat langsung
dan berdialog dengan pelaku
Industri Kecil Menengah (IKM) di
Kota Tegal pada Gelar Produk IKM
Kota Tegal di Pacifik Mall (Minggu,
11 Mei 2018)
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Memperoleh pendidikan tinggi, merupakan hak setiap rakyat. Tidak
dinafikan bahwa perguruan tinggi menjadi agen pembangunan SDM.
Termasuk Perguruan tinggi di kota Tegal, tentu menjadi lokomotif
pembangunan sebuah daerah.
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Keberadaan perguruan tinggi di daerah, seperti di Kota Tegal, bukan
saja dapat dimaknai sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan,
tetapi dapat dijadikan symbol kebesaran, gengsi, dan martabat kota
tersebut. Dapat dibayangkan Kota Tegal yang hanya memiliki luas 39,68
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Tegal.
Apalagi jika perguruan tinggi yang didirikan di Kota Tegal ini dapat
berhasil maju, maka ini akan menjadi sebuah fenomena. Kota Tegal
sebenarnya sebuah kota yang tidak begitu besar. Namun yang menarik,
tumbuhnya pusat pendidikan di Kota Tegal. Bahkan salah satu perguruan
tinggi di Kota Tegal, Poltek Keselamatan Transportasi Jalan adalah
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perguruan tinggi satu-satunya di Indonesia dengan jurusan yang menjadi
magnet bagi siswa-siswa baru dari luar daerah di seluruh Indonesia.
Keberadaan Perguruan Tinggi ini terbukti menjadi aset, daya tarik,
dan prioritas bagi calon mahasiswa di dalam maupun luar Kota Tegal.
Kini, boleh dikata Kota Tegal telah sejajar dengan kota-kota lain yang
selama ini telah menjadi pusat pendidikan tinggi di Jawa Tengah.
Di wilayah selatan Jawa Tengah ada Unsoed Purwokerto, di
wilayah timur Jawa Tengah ada Undip Semarang dan UNS di Solo.
Dengan adanya Poltek Keselamatan Transportasi Jalan, UPS Tegal dan
perguruan tinggi lain menjadikan Kota Tegal sebagai pusat pendidikan
tinggi alternatif di Jawa Tengah. Lulusan Poltek Keselamatan
Transportasi Jalan bahkan akan menjadi CPNS, maka kota Tegal akan
menjadi buruan lulusan SMA di seluruh Indonesia. g

MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Penerbit: Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal
l
Penasehat: Plt. Walikota Tegal, Drs. H. Nursholeh, M.M.Pd.
l
Pembina: Plt. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Drs. Yuswo
Waluyo l
Pengarah : Asisten Administrasi Umum Setda Kota
Tegal, Subagyo, S.IP, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab:
Kabag Humas dan Protokol, Dra. Hendiati Bintang Takarini ,
M.M. l
Redaktur Pelaksana: Kasubag Pemberitaan, Adhitya
Wakil Redaktur Pelaksana: Kasubag
Fajar Santosa, S.T., M.Si. l
Dokumentasi dan Publikasi, Yeni Dwi Hastuti, S.Kom. l
Lay
Out & Setting: Slamet Akbari l
Staf Redaksi: Imon Dwi B A,
S.Sos, Turah Untung, Tomi, A.Md., Aris Purwanto, S.I.Kom,
Peliputan:
Imam Syafi’i l
Fotografer: Edhy Purnomo l
Syaepulloh Aminudin, Seful Mu’min l
Bagian Produksi: Endang
Retnowati l
Paska Produksi: Fatimatus Zahro, Sri Hartati l
Bagian Sirkulasi: Yolla Pamela, Siti Ika Rahmawati Aman Sucipto
l
Alamat Redaksi: Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setda Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no. 12 Tegal - 52123,
Telp/Fax. (0283) 355137-355138 Pswt. 202.
l
Terbit 2 bulan sekali

Redaksi menerima sumbangan naskah dalam bentuk artikel, opini, wawancara atau foto. Jika diperlukan, redaksi berhak mengubah atau mengedit
tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan maksimal 3 halaman folio spasi rangkap (dobel) atau 4000-6000 karakter, dialamatkan pada redaksi:
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no.12 Tegal
Telp.: (0283) 355137-355138, Pswt. 122 atau e-mail: humaskotategal@yahoo.com Website: http://www.wartabahari.com

WARTA BAHARI, Edisi 104 / Mei 2018

3

Tahun ajaran baru 2018 / 2019 akan dimulai. Berbondong-bondong siswa baru mendaftar sekolah
pilihannya. Sekolah sekarang tak berebut siswa pintar, karena adanya zonasi sekolah, pemerataan
siswa dilakukan. Sekarang taka da istilah sekolah favorit.
Diharapkan semua sekolah bisa membangun suasana ramah, aman, dan nyaman bagi pembelajaran.
Dimulai dengan serangkaian program Pengenalan Lingkungan Sekolah kepada Siswa Baru.
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Lulus Kuliah Siap Jadi CPNS

Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (Poltran) di Kota Tegal, merupakan perguruan tinggi
rujukan keselamatan lalu lintas dan diyakini sebagai terbesar di Asia Tenggara.
Perguruan tinggi ini berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan.

Oleh : Syaepulloh Aminudin

K

elahiran Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan (PKTJ)
Bermula dari
hadirnya
pengembangan dari Balai Pendidikan dan
Pelatihan Transportasi Jalan Raya (Balai
Diklat Transjaya) Tegal yang didirikan
pada tanggal 14 Mei 1971 dan pada
tanggal 27 September 1971 dibuka dan
diresmikan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Bpk. Sumpono
Bayuaji.
Awal berdirinya lebih dikenal sebagai
Pusdik Perhubungan Darat dibawah
naungan Lembaga Pendidikan (LEMDIK)
Perhubungan Darat di Jakarta. Dengan
adanya perubahan struktur organisasi
Departemen Perhubungan Nomor:
KM.415/U/PHB-1975 nama LEMDIK
Perhubungan Darat diubah menjadi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Perhubungan Darat (Pusdiklat
Perhubungan Darat).
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Sesuai dengan misinya,
PKTJ hadir untuk melaksanakan
program pendidikan vokasi,
penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat di bidang
keselamatan transportasi jalan.
Membentuk jejaring dengan
dunia kerja serta berbagai
institusi terkait untuk
merealisasikan sistem
pendidikan yang
komprehensif.

Pusdik Perhubungan Darat di Tegal
berubah menjadi Unit Pelaksana
Pendidikan dan Latihan Perhubungan
Darat dan dengan Surat Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor:
KM.51/OT/PHB-1978 tanggal 8 Maret
1978 berubah menjadi Balai Pendidikan
dan Latihan Transportasi Darat dan Jalan
Raya ( Balai Diklat Transjaya) Tegal.
Kemudian dengan adanya Surat
Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor: KM.73 Tahun 2002 namanya
berubah lagi menjadi Balai Pendidikan
dan Pelatihan Transportasi Darat
(BPPTD) Tegal dan berubah lagi
berdasarkan
Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor: PM.15 Tahun
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Keselamatan Transportasi
Jalan menjadi Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan sampai dengan saat
ini.
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PKTJ Tegal memiliki tiga
program studi (prodi). Ketiga
prodi tersebut antara lain: D-IV
Manajemen Keselamatan
Transportasi Jalan (MKTJ), D-IV
Teknik Keselamatan Otomotif
(TKO), dan D-III Pengujian
Kendaraan Bermotor (PKB).

Pada tahun 2014 berubah menjadi
Badan Layanan Umum (BLU) sesuai
Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 405/KMK.05/2014,
tanggal 3 September 2014 tentang
Penetapan Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan Tegal pada
Kementerian Perhubungan sebagai
instansi pemerintah yang menerapkan
pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum.
Sesuai dengan misinya, PKTJ hadir
untuk melaksanakan program
pendidikan vokasi, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat di bidang
keselamatan transportasi jalan.
Membentuk jejaring dengan dunia kerja
serta berbagai institusi terkait untuk
merealisasikan sistem pendidikan yang
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komprehensif.
Mengintegrasikan pengembangan
kepribadian dalam proses pembelajaran
dan atau kegiatan ekstra kurikuler untuk
meningkatkan keimanan dan ketakwaan
pada Tuhan Yang Maha Esa serta
berakhlakul kharimah, membangun
masyarakat akademis berkualitas yang
mampu berkompetisi secara global dan
menyelenggarakan tata kelola
pendidikan yang profesional, transparan
dan akuntabel.

Saat ini PKTJ memiliki dua lokasi
kampus, kampus lama dengan luas 6.5
hektare berada di Jalan Semeru No.3
Tegal. Sedang kampus baru atau kampus
II PKTJ dengan luas 14 hektare berada di
Jalan Abdul Syukur Nomor 1 Margadana,
Kota Tegal.
Selesai Pendidikan Pola Pembibitan
Menjadi CPNS
PKTJ Tegal memiliki tiga program
studi (prodi). Ketiga prodi tersebut antara

Direktur Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan Tegal Syafek
Jamhari, M.Pd mengatakan,
tahun 2018, penerimaan
taruna/taruni PKTJ menggunakan
Pola Pembibitan. Hal tersebut,
berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor:
Bl22OIM.SM.O1.OO/2018
tentang Persetujuan Prinsip
Tambahan Kebutuhan CPNS dari
Pola Pembibitan Kemenhub
Tahun Anggaran 2018.
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lain: D-IV Manajemen Keselamatan
Transportasi Jalan (MKTJ), D-IV Teknik
Keselamatan Otomotif (TKO), dan D-III
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB).
Untuk masuk menjadi Taruna dan Taruni
PKTJ, pendaftaran mengggunakan sisten
online melalui https://ssndikdin.bkn.
go.id dan melakukan registrasi ulang
melalui http://sipencatar.dephub.go.id.
Direktur Politeknik Keselamatan
Transportasi Jalan Tegal Syafek Jamhari,
M.Pd mengatakan, tahun 2018,
penerimaan taruna/taruni PKTJ
menggunakan Pola Pembibitan. Hal
tersebut, berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor:
Bl22OIM.SM.O1.OO/2018 tentang
Asrama bagi Taruna dan Taruni

Selain kriteria khusus di atas,
ada pula persyaratan umum
bagi calon peserta yang akan
mendaftar di PKTJ Tegal
Kemenhub tahun ini. (a) Selain
Warga Negara Indonesia,
peserta harus berusia maksimal
23 tahun dan minimal 16 tahun
pada 1 September 2018. (b)
Untuk Calon lulusan tahun
2018, memiliki nilai rata-rata
rapor untuk komponen
Pengetahuan pada 5 semester
tidak kurang dari 7,0 (skala
penilaian 1-10) atau 70,00
(skala penilaian 10-100) atau
2,8 (skala penilaian 1-4).

Ruang Makan Taruna

Persetujuan Prinsip Tambahan
Kebutuhan CPNS dari Pola Pembibitan
Kemenhub Tahun Anggaran 2018.
“Setelah Taruna dan Taruni selesai
pendidikan dengan Pola Pendidikan ini,
secara otomatis akan menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS)”, kata
Syafek, Kamis (17/5) di ruang kerjanya.
Dari pola ini, jumlah yang mengikuti
pola pendidikan sebanyak 150
Taruna/Taruni. Syafek merinci, untuk DIV MKTJ (Manajemen Keselamatan
Transportasi Jalan) sebanyak 60
Taruna/Taruni. D-IV TKO (Teknik
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Syafek merinci, untuk D-IV
MKTJ (Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan) sebanyak
60 Taruna/Taruni. D-IV TKO
(Teknik Keselamatan Otomotif)
sebanyak 30 Taruna/Taruni dan
D-III PKB (Pengujian Kendaraan
Bermotor) sebanyak 60
Taruna/Taruni.

Keselamatan Otomotif) sebanyak 30
Taruna/Taruni dan D-III PKB (Pengujian
Kendaraan Bermotor) sebanyak 60
Taruna/Taruni.
Untuk prodi D-IV MKTJ, terbuka bagi
siswa SMA/MA IPA, PAKET C (IPA), SMK
Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknik
Komputer dan Informatika (kecuali
Multimedia), Teknik Ketenagalistrikan,
Teknik Elektronika dan Teknologi
Konstruksi dan Properti, Teknik
Geomatika dan Geospasial.
Sementara untuk prodi D-IV TKO
dan D-III PKB, calon peserta yang dapat

mendaftar adalah siswa SMA/MA IPA,
PAKET C (IPA), SMK Teknik Mesin,
Teknik Otomotif, Teknik Komputer dan
Informatika (kecuali Multimedia), Teknik
Ketenagalistrikan, Teknik Elektronika.
Selain kriteria khusus di atas, ada pula
persyaratan umum bagi calon peserta
yang akan mendaftar di PKTJ Tegal
Kemenhub tahun ini. (a) Selain Warga
Negara Indonesia, peserta harus berusia
maksimal 23 tahun dan minimal 16 tahun
pada 1 September 2018. (b) Untuk Calon
lulusan tahun 2018, memiliki nilai ratarata rapor untuk komponen

Pengetahuan pada 5 semester tidak
kurang dari 7,0 (skala penilaian 1-10) atau
70,00 (skala penilaian 10-100) atau 2,8
(skala penilaian 1-4).
Lalu, (c) Tinggi badan minimal pria
160 cm dan wanita 155 cm. (d) Berbadan
sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas
HIV/AIDS serta bebas narkoba. (e) Calon
Taruna tidak boleh bertato/bekas tato
dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya
atau anggota badan lainnya, kecuali yang
disebabkan oleh ketentuan agama atau
adat. (f) Calon Taruni tidak boleh
bertato/bekas tato dan tidak

Untuk prodi D-IV MKTJ,
terbuka bagi siswa SMA/MA
IPA, PAKET C (IPA), SMK
Teknik Mesin, Teknik Otomotif,
Teknik Komputer dan
Informatika (kecuali
Multimedia), Teknik
Ketenagalistrikan, Teknik
Elektronika dan Teknologi
Konstruksi dan Properti, Teknik
Geomatika dan Geospasial.
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Jika ada pihak-pihak yang
menjanjikan kelulusan dengan
motif apa pun, maka hal
tersebut merupakan tindakan
penipuan dan kepada para
Calon Taruna/Taruni, keluarga
dan pihak lain dilarang
memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun yang dilarang
dalam Peraturan Perundangundangan terkait pelaksanaan
seleksi, apabila dlketahui maka
akan diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku dan
digugurkan kelulusannya.

ditindik/bekas tindik anggota badan
lainnya selain telinga dan tidak
bertindik/bekas tindik di telinga lebih
dari 1 pasang (telinga kiri dan kanan).
Kemudian, (g) Ketajaman
penglihatan normal dan tidak ada
kelainan buta warna baik parsial maupun
total. (h) Tidak sedang menjalani dan
terancam hukuman pidana karena
melakukan kejahatan. (i) Belum pernah
diberhentikan sebagai taruna/taruni di
lingkungan Badan Pengembangan SDM
Perhubungan dan Perguruan Tinggi
lainnya dengan tidak hormat.
Dan, (j) Bersedia menaati segala
peraturan pada Pola Pembibitan.
(k)Bersedia diberhentikan dengan tidak
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hormat jika
melakukan
tindakan kriminal
antara lain
mengkonsumsi
dan atau menjual
belikan narkoba,
melakukan
tindak kekerasan
(perkelahian,
pemukulan,
pengeroyokan,
perundungan dll),
melakukan
tindakan asusila
a
t
a
u
penyimpangan
seksual.
(l)
Dinyatakan
gugur apabila terbukti melakukan
pemalsuan identitas atau dokumen, serta
(m) Bersedia menandatangani Surat
Pernyataan Calon Taruna/Taruni
(bermaterai 6000 Rupiah).
Syafek menambahkan, selama
mengikuti pendidikan biaya akademik
(biaya SPP atau Semester, biaya Masa
Dasar Pembentukan Karakter)
ditanggung oleh Pemerintah. Kelulusan
Calon Taruna/Taruni adalah prestasi
Calon Taruna/Taruni sendiri.
Jika ada pihak-pihak yang
menjanjikan kelulusan dengan motif apa
pun, maka hal tersebut merupakan
tindakan penipuan dan kepada para

Calon Taruna/Taruni, keluarga dan pihak
lain dilarang memberikan sesuatu dalam
bentuk apapun yang dilarang dalam
Peraturan Perundang-undangan terkait
pelaksanaan seleksi, apabila dlketahui
maka akan diproses sesuai dengan
hukum yang berlaku dan digugurkan
kelulusannya;
Selain, penerimaan taruna dan taruni,
Politeknik Keselamatan Transportasi
Jalan juga aktif dalam penyelenggaraan
diklat pemberdayaan untuk masyarakat
Kota Tegal dan sekitanya dan tidak
dipungut biaya. Pada tahun 2018, PKTJ
menerima 3.930 peserta Diklat
Pendidikan dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi antara lain: Diklat
Mengemudi Dasar, Diklat Teknik Las,
Diklat Teknisi AC dan Kendaraan
Bermotor, Diklat Spooring dan
Balancing, dan Diklat Juru Parkir.
Ada pula program yang dikhususkan
untuk Lembaga, Instansi ataupun
Individu luar baik pemerintah maupun
swasta yakni Diklat Teknis atau biasa
disebiut Short Course melalui
pembiayaan BLU.
Diklat Teknis / Short Course adalah
Diklat peningkatan kompetensi yang
diselenggarakan oleh Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan Tegal,
untuk kalangan umum yang hendak
meningkatkan kualitas dan skill Individu
di bidang Keselamatan Transportasi
Jalan. g
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Wisuda Mahasiswa UPS Kota Tegal

Kuliah di Daerah, Tak Kalah Gengsi
Kini kuliah tak mesti di luar daerah, karena kota Tegal memiliki banyak perguruan tinggi. Mungkin
dalam benak kita terutama pelajar, orangtua memiliki banyak pilihan perguruan tinggi. Persaingan
masuk perguruan tinggi yang ketat, serta biaya cukup mahal bagi sebagian peserta didik menjadi
problematika yang mempersempit peluang dalam studi lanjut perguruan tinggi.

Oleh : Seful Mu’min

B

anyak faktor penentu dalam
memilih perguruan tinggi seperti
minat, jarak, keuangan, memilih
kampus, kegiatan akademisi/non
akademisi dan durasi studi. Faktor
tersebut harus dipertimbangkan secara
matang-matang agar pada saat
menempuh kuliah peserta didik tidak
merasa salah dalam mengambil
keputusan. Adapula karena melihat
beberapa faktor dalam memilih
perguruan tinggi mempertimbangkan
jarak dan keuangan. Oleh karena itu
orang tua peserta didik menyarankan
kepada anaknya untuk kuliah di ruang
lingkup jarak dan biaya kuliah yang dapat
terjangkau.
Saat ini, di era globalisasi informasi
tentu perguruan tinggi berlomba-lomba
dalam mencetak mahasiswanya,
sehingga perguruan tinggi di daerah pun
terutama perguruan tinggi swasta (PTS)
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Kota Tegal memiliki perguruan
tinggi yang mampu mencetak
tenaga ahli dalam bidang dan
disiplin ilmu yang beragam,
sebut saja Universitas Pancasakti, Politeknik Harapan
Bersama, Politeknik Transportasi, Politeknik Muhammadiyah, Akademi Keperawatan
Pemkot, AMIK BSI, AMIK YMI,
STIMIK YMI, dan LP3I. Dengan
program studi dan keunggulan
masing-masing perguruan
tinggi tersebut dari tahun ke
tahun mampu mencetak lulusan
dan alumni yang unggul dalam
bidangnya.

menunjang keilmuan dosen dan
perlengkapan kampus yang mutahir.
Program studi yang ditawarkanpun tidak
luput disesuaikan dengan kebutuhan
zaman saat ini, kebutuhan tenaga ahli di
daerah tersebut.
Kota Tegal memiliki perguruan tinggi
yang mampu mencetak tenaga ahli
dalam bidang dan disiplin ilmu yang
beragam, sebut saja Universitas
Pancasakti, Politeknik Harapan Bersama,
Politeknik Transportasi, Politeknik
Muhammadiyah, Akademi Keperawatan
Pemkot, AMIK BSI, AMIK YMI, STIMIK
YMI, dan LP3I. Dengan program studi
dan keunggulan masing-masing
perguruan tinggi tersebut dari tahun ke
tahun mampu mencetak lulusan dan
alumni yang unggul dalam bidangnya.
Bukan hanya alumni atau lulusannya saja
yang mampu bicara di ranah lokal dan
provinsi saja, namun ada beberapa dosen
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Pelatihan Soft Skills Mahasiswa UPS Kota Tegal
yang memiliki prestasi penting dalam
kancah nasional. Ini membuktikan bahwa
perguruan tinggi lokal atau daerah juga
memiliki kemampuan yang bagus dalam
mencetak insan-insan unggul.
Adalah Universitas Pancasakti Tegal,
salah satu perguruan tinggi swasta di
Kota Tegal berbentuk Universitas yang
dikelola oleh Dikti dan masuk ke dalam
Kopertis wilayah 6. Kampus yang berdiri
sejak 5 Januari 1980 dan beralamatkan di
Jalan Halmahera KM 1 Kota Tegal dari
tahun ke tahun mengalami
perkembangan di bidang program studi
yang ada di fakultas tersebut.
Universitas Pancasakti Tegal
memiliki 6 (enam) fakultas diantaranya
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(Program Studi Bimbingan Konseling
(BK), Program Studi Pendidikan
Matematika (PMTK), Program Studi
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
(PBSI), Program Studi Pendidikan Bahasa
Inggris (PBI), Program Studi Pendidikan
Ekonomi (PE), Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn), Program Studi
Pendidikan IPA (PIPA)), Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi
(Akuntansi, Managemen, Perpajakan),
Fakultas Hukum, Fakultas Teknik (Teknik
Industi, Teknik Mesin, Teknik Sipil),
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
(Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan,
Budidaya Perairan).
Bukan hanya program studi saja yang
dalam hal ini Universitas Pancasakti
Tegal tingkatkan, namun kualitas
pendidikan yang bermutu juga terus
WARTA BAHARI, Edisi 104 / Mei 2018

dilakukan dengan diiringi fasilitas
penunjang perkulihan yang makin maju
dan memperoleh akreditasi B.
Dengan mengusung misi
‘’Menjadikan Universitas Unggul yang
Berkepribadian Pancasila’’ UPS Tegal
bertekad dalam kiprahnya untuk turut
mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
jalur pendidikan. Dari sinilah mungkin
dapat menjadi acuan kepada orang tua
yang anaknya akan melanjutkan ke
jenjang perguruan tinggi, UPS lah
mungkin bisa menjadi alternatif pilihan
dalam menentukan perguruan tingggi di
Tegal, tentu dengan melihat faktor minat

Universitas Pancasakti Tegal
memiliki 6 (enam) fakultas
diantaranya Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan (Program
Studi Bimbingan Konseling
(BK), Program Studi Pendidikan
Matematika (PMTK), Program
Studi Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia (PBSI),
Program Studi Pendidikan
Bahasa Inggris (PBI), Program
Studi Pendidikan Ekonomi (PE),
Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn),
Program Studi Pendidikan IPA
(PIPA)), Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik, Fakultas
Ekonomi (Akuntansi,
Managemen, Perpajakan),
Fakultas Hukum, Fakultas
Teknik (Teknik Industi, Teknik
Mesin, Teknik Sipil), Fakultas
Perikanan dan Ilmu Kelautan
(Pemanfaatan Sumber Daya
Perikanan, Budidaya Perairan).

Kampus STMIK YMI Kota Tegal
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Praktikum di Laboratorium Komputer STMIK YMI Kota Tegal

Sekolah Tinggi tersebut adalah
Sekolah Tinggi Managemen
Informatika dan Komputer
(STMIK) YMI Kota Tegal yang
terletak di jalan Pendidikan No. 1
Kota Tegal. STMIK YMI Tegal
menawarkan program studi Teknik
Informatika dan Sistem Informasi.
Sekolah tinggi menjadi pilihan
karena sekolah tinggi
menghadirkan satu program
profesi yang fokus terhadap
program tersebut. Jadi dalam
ruang lingkup perguruan tinggi
tersebut. Sekolah Tinggi secara
kualitas mempunyai disiplin ilmu
yang konsisten karena
mengembangkan satu bidang
profesi keilmuan saja.

anak, UPS Tegal menawarkan beragam
program studi di setiap fakultasnya.
Sedangkan perguruan tinggi lain di
Kota Tegal selain universitas ada pula
politeknik. Politeknik merupakan
perguruan tinggi yang memberikan
program pendidikan untuk menyiapkan
profesional-profesional di bidang
penerapan keahlian-keahlian tertentu.
Politeknik dalam sistem pendidikan
biasanya beroperasi pada tingkat yang
berbeda-beda, serta memberikan
berbagai jenis gelar, dan pendidikan
vokasi profesional yang memiliki
spesialisasi dalam ilmu pengetahuan,
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teknologi, dan teknik. Salah satu
politeknik di Kota Tegal dalam hal ini
adalah Politeknik Muhammadiyah Kota
Tegal, yang beralamat di jalan Melati No.
27 Kota Tegal.
Politeknik Muhammadiyah Kota
Tegal memiliki beberapa program studi
seperti Program Studi Elektro, Program
Studi Teknologi Tekstil, Program Studi
Akutansi, Program Studi Desain Produk.
Dari berbagai program studi tersebut
dapat menjadi pilihan bagi peserta didik
yang nantinya akan memilih program
studi lanjutan setelah lulus dari jenjang
SMA. Tentu munculnya program studi
diiringi oleh kebutuhan di lapangan
tentang peluang karir yang nantinya
dapat diraih setelah lulus kuliah. Nampak

Politeknik Muhammadiyah Kota Tegal
menangkap baik peluang tesebut,
terbukti mahasiwa pada saat ini dan
fasilitas yang di hadirkan dari tahun ke
tahun mengalami peningkatan. Faktor
biaya pun dapat menajadi pertimbangan
bagi peserta didik yang akan kuliah,
nampak menjadi alternatif orang tua
untuk memilih politeknik sebagai pilihan
anaknya melanjutkan studi karena biaya
yang terjangkau dan menghadirkan
jenjang hingga Diploma.
Selain universitas dan politeknik, di
Kota Tegal juga ada sekolah tinggi,
sekolah tinggi di Kota Tegal memiliki
program profesi tertentu yang dapat
menjadi alternatif bagi peserta didik
untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Mengingat bahwa sekolah tinggi
merupakan bentuk kelembagaan
perguruan tinggi yang hanya
menyelenggarakan satu program profesi
saja yang sesuai dengan spesialisasinya.
Dalam lingkungannya sekolah tinggi
memiliki kesamaan dengan universitas
maupun institut dalam hal
penyelenggaraan baik program
pendidikan strata maupun diploma.
Sekolah Tinggi tersebut adalah
Sekolah Tinggi Managemen Informatika
dan Komputer (STMIK) YMI Kota Tegal
yang terletak di jalan Pendidikan No. 1
Kota Tegal. STMIK YMI Tegal
menawarkan program studi Teknik
Informatika dan Sistem Informasi.
Sekolah tinggi menjadi pilihan karena
sekolah tinggi menghadirkan satu

Mahasiswa STMIK YMI Kota Tegal
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Harapannya saat ini bagaimana
penduduk Kota Tegal sadar bahwa
untuk membangun pemerintahan,
pertanian, industri, wisata, dan
sumber daya manusia, jalan yang
harus ditempuh adalah melalui
pendidikan. Kota Tegal
menghadirkan sekolah-sekolah,
perguruan tinggi yang bisa
dimanfaatkan penduduknya dalam
merancang masa depan yang
gemilang.

program profesi yang fokus terhadap
program tersebut. Jadi dalam ruang
lingkup perguruan tinggi tersebut.
Sekolah Tinggi secara kualitas
mempunyai disiplin ilmu yang konsisten
karena mengembangkan satu bidang
profesi keilmuan saja. Dari segi fasilitas
pun sekolah tinggi di Kota Tegal
menghadirkan pola kualitas dan program
yang mampu menunjang perkuliahan
mahasiswanya. Sebut saja lokakarya,
workshop, praktek lapangan, magang dan
masih banyak lagi.
Kegiatan eksternal kampus juga
menjadi sorotan oleh calon mahasiwa,

Suasana perkuliahan Politeknik Muhammadiyah Kota Tegal

Politeknik Muhammadiyah Kota
Tegal memiliki beberapa program
studi seperti Program Studi
Elektro, Program Studi Teknologi
Tekstil, Program Studi Akutansi,
Program Studi Desain Produk.
Dari berbagai program studi
tersebut dapat menjadi pilihan
bagi peserta didik yang nantinya
akan memilih program studi
lanjutan setelah lulus dari jenjang
SMA. Tentu munculnya program
studi diiringi oleh kebutuhan di
lapangan tentang peluang karir
yang nantinya dapat diraih setelah
lulus kuliah.

WARTA BAHARI, Edisi 104 / Mei 2018

bagaimana pihaknya mampu
mengembangkan potensinya dalam
dunia perkuliahan dan masa depannya
nanti. Penawaran kegiatan
kemahasiswaan yang diadakan
perguruan tinggi menjadi daya tarik
sendiri untuk mahasiswa tersebut
memlih perguruan tinggi yang akan
dipilihnya. Karena dewasa ini kreatifitas
program akademik dan non akademik
juga mempengaruhi pola pikir nantinya
bila menjadi mahasiwa.
Akhirnya yang diharapkan adalah
bagaimana peserta didik di Kota Tegal
dapat memilih perguruan tinggi yang ada
di daerahnya, yakni di Kota Tegal yang
mencakup universitas, politeknik dan
sekolah tinggi. Tentu dengan
mempertimbangkan jarak dan biaya serta
kualitas perguruan tinggi tersebut, saat
ini memiliki perkembangan yang begitu
pesat baik dari segi kualitas, fasilitas, dan
peluang karir yang nantinya didapatkan
setelah lulus kuliah.
Harapannya saat ini bagaimana
penduduk Kota Tegal sadar bahwa untuk
membangun pemerintahan, pertanian,
industri, wisata, dan sumber daya
manusia, jalan yang harus ditempuh
adalah melalui pendidikan. Kota Tegal
menghadirkan sekolah-sekolah,
perguruan tinggi yang bisa dimanfaatkan
penduduknya dalam merancang masa
depan yang gemilang. Indikator sebuah
daerah maju adalah bila generasi
mudanya menjadi kunci masa depan
melalui pendidikan. g

Mahasiswa Politeknik Muhammadiyah Kota Tegal
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Sihir Jurusan Informatika di Kota Tegal

Sungguh tak bisa dipungkiri diera digitalisasi masa kini kebutuhan akan tenaga kerja berlatar
belakang Teknologi Informasi memang sudah menjadi kebutuhan hampir disemua sektor lapangan
pekerjaan di negara kita tak terkecuali di Kota Tegal, dengan kondisi demografi wilayah serta
perkembangan kependudukan Kota Tegal yang hanya seluas 39,68 km² dengan Jumlah Penduduk di
tahun 2017 sebesar 281.809 Jiwa dengan hampir 11,3 % penduduk Kota Tegal ini adalah kaum muda
dengan usia 18 tahun sampai dengan 24 tahun.

Oleh : Rosid Mustofa, M.Kom

K

ebutuhan tenaga IT tersebut akan
semakin bertambah jika lembaga
pemerintahan baik pusat maupun
daerah sudah menerapkan e-goverment
secara menyeluruh serta terintegrasi
satu sama lain dan otonomi daerah sudah
berjalan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan baik
dengan diwujudkannya “SMART CITY”.
Maka dapat diperkirakan seluruh Instansi
pemerintah di Indonesia setiap tahunnya
paling tidak membutuhkan tenaga
sebanyak 5.489 tenaga IT bahkan lebih.
Sementara untuk bidang cyber media
pun yang untuk saat ini mulai menjamur
baik cyber media dengan scope daerah,
wilayah maupun nasional tentu sangat
membutuhkan sekali tenaga-tenaga IT
yang handal dan profesional terlebih di
era paperless masa kini. Selain dari pada
itu masih ada sektor lainnya yang
membutuhkan tenaga IT, antara lain
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Sementara untuk bidang cyber
media pun yang untuk saat ini
mulai menjamur baik cyber
media dengan scope daerah,
wilayah maupun nasional tentu
sangat membutuhkan sekali
tenaga-tenaga IT yang handal
dan profesional terlebih di era
paperless masa kini.

perbankan, asuransi, elektronika,
otomotif, transportasi, kedokteran,
farmasi, ritel, bursa efek, agrobisnis,
eksplorasi dan lain sebagainya.
Kehadiran berbagai macam sekolah
tingkat menengah dan kampus-kampus

yang menghadirkan jurusan-jurusan
informatika wabil khusus di Kota Tegal
dan sekitarnya menjadi saksi dalam
rangkaian sejarah perkembangan
Teknologi Informasi di kota ini.
Politeknik Harapan Bersama
merupakan salah satu perguruan tinggi
yang terletak di kota Tegal. Dengan
maksud menyediakan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memiliki
kompetensi di bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi terutama pada
kota yang dikenal dengan Jepangnya
Indonesia ini serta sesuai dengan
KEPMEN 232/U/2000, maka Politeknik
Harapan Bersama membuka Program
Studi D4 Teknik Informatika.
D4 Teknik Informatika merupakan
program studi pada Politeknik Harapan
Be r s a ma ya n g me n d a pa tk a n SK
Pendirian pada tanggal 13 Desember
2012 dengan Nomor SK Pendirian
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Juara 2 Event Sisfotime 3 di Universitas Telkom pada kategori Web Development

Kehadiran D4 Teknik Informatika
dengan usia yang relatif masih muda
dengan gedung milik sendiri dan sangat
megah serta lokasi yang sangat strategis
di dekat terminal Kota Tegal plusnya lagi
biaya kuliahpun sangat terjangkau untuk
semua, sudah mampu memberikan sihir
tersendiri di Kota Tegal. Bagaimana
tidak? Usia Jurusan D4 Teknik
Informatika yang baru meluluskan 1
angkatan dengan visi Menjadi Program
Studi di Jawa Tengah yang unggul dalam
bidang Pengkajian, Penerapan dan
Pengembangan Perangkat Lunak
berbasis vokasional yang mampu
berkompetisi secara nasional pada tahun
2020, dengan kurikulum kuliah 60%
Praktek dan 40% Teori dalam
perjalanannya sudah mampu
memberikan goresan-goresan tinta
prestasi tingkat nasional diantaranya :

420/E/0/2012. Diharapkan lulusan
Program Studi D4 Teknik Informatika
mampu memanfaatkan perangkat lunak
dan perangkat keras di berbagai bidang
kehidupan serta mampu melaksanakan
pekerjaan yang kompleks berdasarkan
kemampuan profesional di bidang
informatika.

D4 Teknik Informatika
merupakan program studi
pada Politeknik Harapan
Bersama yang mendapatkan
SK Pendirian pada tanggal
13 Desember 2012 dengan
Nomor SK Pendirian
420/E/0/2012.
Diharapkan lulusan
Program Studi D4 Teknik
Informatika mampu
memanfaatkan perangkat lunak
dan perangkat keras di
berbagai bidang kehidupan
serta mampu melaksanakan
pekerjaan yang kompleks
berdasarkan kemampuan
profesional di bidang
informatika.

Juara 1 Sisfotime 4 di Universitas Telkom kategori Mobile Apps Development

Juara 2 Event IT Festival 3.0 di Universitas Muhammadiyah Jakarta
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1. Juara 2 Event Sisfotime 3 Tingkat
Nasional di Universitas Telkom pada
kategori Web Development terbukti
mampu bersaing antar mahasiswa di
kancah nasional.
2. Juara 1 Event Sisfotime 4 Tingkat
Nasional di Universitas Telkom dalam
kategori Mobile Apps Development
mampu mengalahkan Tim dari
beberapa kampus ternama di
Indonesia
3. Second Runner Up di Even TBIG
tahun 2017 yang diselenggarakan
oleh PT. Tower Bersama Indonesia
Group, Tbk menghadirkan Smart
Transportasi dengan aplikasi
unggulannya yaitu Agro Car
4. Juara 1 Lomba Krenova Kota Tegal
tahun 2017 dengan mengusung Tema
Mobile APP Pariwisata Tegal
5. Juara 2 Event IT Festival 3.0 tingkat
Nasional di Universitas
Muhammadiyah Prof Dr. HAMKA
Jakarta dengan tajuk acara Mobile
Apps UX/ UI

Kegiatan Event Nasional INVOFEST

Disamping goresan-goresan prestasi
yang telah Jurusan D4 Teknik
Informatika ukir dalam perjalanannya
ternyata masih banyak juga aneka
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
progam studi D4 Teknik Informatika

Usia Jurusan D4 Teknik
Informatika yang baru
meluluskan 1 angkatan dengan
visi Menjadi Program Studi di
Jawa Tengah yang unggul
dalam bidang Pengkajian,
Penerapan dan Pengembangan
Perangkat Lunak berbasis
vokasional yang mampu
berkompetisi secara nasional
pada tahun 2020, dengan
kurikulum kuliah 60% Praktek
dan 40% Teori dalam
perjalanannya sudah mampu
memberikan goresan-goresan
tinta prestasi tingkat nasional.

Studi Banding Mahasiwa ke kampus-kampus negeri

Kunjungan Ke Institute Teknologi Bandung (ITB)
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Kunjungan Ke Kampus Universitas Jendral Sudirman Purwokerto

Kunjungan Industri ke blanja.com

Kunjungan Industri ke Oracle
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Disamping goresan-goresan
prestasi yang telah Jurusan D4
Teknik Informatika ukir dalam
perjalanannya ternyata masih
banyak juga aneka kegiatankegiatan yang dilakukan oleh
progam studi D4 Teknik
Informatika dalam mengasah
kemampuan Teknis dari para
lulusannya.

dalam mengasah kemampuan Teknis dari
para lulusannya
1. Kegiatan Event Nasional INVOFEST
(Informatics Vocational Festival)
sebagai ajang tahunan bergengsi
tingkat Nasional dalam upaya dari
pihak institusi untuk mengasah dan
menguji kemampuan para mahasiswa
terutama penerapa ilmu-ilmu di
bangku kuliah kedalam dunia nyata
2. Studi Banding Mahasiwa ke Kampuskampus Negeri yang membuka
jurusan Informatika, sebagai upaya
agar memacu mahasiswa untuk lebih
kreatif, inovatif dan aggresif, serta
menimba pengalaman dan
pengatahuan dari kampus lain, serta
kunjungan industri agar mahasiwa
mampu melihat secara nyata
keilmuan kebutuhan industri
informatika
Demikianlah sekelumit gambarangambaran sihir Jurusan Informatika di
Kota Tegal, sebagai jurusan baru
tentunya hal tersebut sudah menjadi sihir
tersendiri khususnya bagi perkembangan
teknologi informasi di Kota Tegal,
kehadiran D4 Teknik Informatika
Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal
semoga mampu menyerap para pelajar
diluar Kota Tegal dan lulusannya mampu
bersaing dengan kampus-kampus
ternama di negara kita tercinta Indonesia
Kalau ada kampus keren yang deket,
ngapain kuliah di luar kota. g
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VARIA LEGISLATIF

DPRD Tetapkan 4 Raperda Kota Tegal
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Tegal akhirnya
menetapkan empat (4) Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Kota
Tegal menjadi Peraturan Daerah
(Perda) Kota Tegal. Keempat Raperda
yang ditetapkan menjadi Perda yakni
Raperda Penyelenggaraan Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Raperda
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Tegal Nomor 5 Tahun 2011 Tentang
Pajak Daerah, Raperda Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Tegal
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum, dan Raperda
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom
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P

enetapan tersebut dilakukan
dalam Rapat Paripurna yang
dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota
Tegal Drs. H. Anshori Faqih dan Wasmad
Edi Susilo, SH di Ruang Paripurna DPRD
Kota Tegal. Selasa (15/5).
Dalam pembahasannya keempat
Raperda tersebut dibahas oleh tiga
Panitia Khusus (Pansus) yakni Pansus 10,
11 dan 12. Sementara itu, dalam
pemandangan akhirnya, dari enam (6)
fraksi yang ada DPRD Kota Tegal
seluruhnya menyetujui penetapan empat
Raperda tersebut menjadi Perda Kota
Tegal.
Adapun pemandangan akhir yang
disampaikan dari keenam fraksi di DPRD
Kota Tegal dalam Rapat Paripurna
Penetapan 4 Raperda tersebut yakni:
1. Fraksi Golongan Karya (F-Golkar)
Dalam pemandangan akhir yang
disampaikan juru bicaranya dr. Hj. Siti

Rochmah, F-Golkar meminta Pemerintah
Kota Tegal melakukan sosialisasi secara
luas kepada seluruh masyarakat Kota
Tegal agar berbagai perubahan Perda
Kota Tegal tersebut diatas, sehingga
tidak terjadi kebingungan adanya
perubahan tarif. Selain itu menurutnya,
perlu adanya peningkatan kinerja yang
memadai dari petugas pemungut pajak
maupun retribusi sehingga perubahan
Perda Kota Tegal akan meningkatkan
pendapatan daerah Kota Tegal secara
signifikan.
Selain itu, F-Golkar juga meminta ada
pemberian sanksi yang tegas dari Pemkot
Tegal terhadap para wajib pajak dan
retribusi yang tidak mentaati terhadap
peraturan daerah yang telah ditetapkan
sehingga akan timbul efek jera. Tidak
hanya itu, sarana dan prasarana
organisasi di perangkat daerah secara
kuantitatif dan kualitatif diminta agar
dicukupi. Hal itu diungkapkan F. Golkar
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VARIA LEGISLATIF

Dalam pemandangan akhirnya
F-PDIP yang dibacakan Sutari, S.H.,
M.H. bahwa terhadap persetujuan
penetapan terhadap 4 Raperda,
Fraksi PDIP meminta kepada Pemkot
Tegal untuk segera menyusun dan
menetapkan peraturan walikota
sebagai aturan teknis bagi
operasionalnya 4 Raperda tersebut.

F-Golkar meminta Pemerintah Kota
Tegal melakukan sosialisasi secara
luas kepada seluruh masyarakat Kota
Tegal agar berbagai perubahan Perda
Kota Tegal tersebut diatas, sehingga
tidak terjadi kebingungan adanya
perubahan tarif. Selain itu
menurutnya, perlu adanya
peningkatan kinerja yang memadai
dari petugas pemungut pajak maupun
retribusi sehingga perubahan
Perda Kota Tegal akan meningkatkan
pendapatan daerah Kota Tegal
secara signifikan.

supaya pelaksanaan peraturan daerah
dapat terlaksana secara optimal.
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
(F-PKB).
Dalam pemandangannya terkait
Perda Tentang Peternakan dan
Kesehatan Hewan disampaikan F-PKB
melalui juru bicaranya Hj. Siti Maryam,
SH. Perda tersebut menurutnya harus
diselenggarakan secara sinergis untuk
melindungi dan meningkatkan kualitas
sumber daya hewan, menyediakan
pangan yang aman sehat dan halal,
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, serta kesejahteraan
masyarakat.
Terkait Raperda Kota Tegal tentang

WARTA BAHARI, Edisi 104 / Mei 2018

Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun
2011 Tentang Pajak Daerah. Fraksi PKB
berharap lahirnya peraturan daerah
tentang pajak daerah ini tidak hanya
sekedar dibuat namun pajak daerah ini
juga diharapkan secara efektif dan
produktif dapat meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan
secara langsung dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya terhadap Raperda Kota
Tegal Tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Jasa Umum, F-PKB meminta Pemerintah
Kota Tegal untuk lebih kongkrit dalam
penyusunan retribusi jasa umum daerah.
Diharapkan Raperda ini akan
menambahkan pendapatan dalam
mewujudkan daerah yang makmur dan
sejahtera.
Adapun terkait Raperda Kota Tegal
tentang perubahan atas perda nomor 2

Selanjutnya terhadap Raperda Kota
Tegal Tentang Perubahan Atas Perda
Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Umum, F-PKB meminta
Pemerintah Kota Tegal untuk lebih
kongkrit dalam penyusunan retribusi
jasa umum daerah. Diharapkan
Raperda ini akan menambahkan
pendapatan dalam mewujudkan
daerah yang makmur dan sejahtera.

tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha.
F-PKB berpandangan bahwa dalam
penyelenggaraan pemerintahan, Pemkot
Tegal berhak mengenakan pungutan
kepada masyarakat sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Hal itu menurutnya karena retribusi
daerah merupakan sumber pendapatan
daerah yang potensial selain pajak
daerah untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah.
3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS)
Juru bicara F-PKS Untung Purwadi
saat membacakan pemandangan akhir FPKS mengatakan penetapan Raperda
Tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan sebagai upaya memberikan ruang
kepada warga Kota Tegal yang menekuni
profesi sebagai peternak bebek.
Sekaligus kehadiran perda tersebut tetap
memenuhi kebutuhan akan hunian di
Kota Tegal. Sebagai kota metropolis
maka kehadiran peraturan daerah yang
mengatur tata ruang peternakan dan
kesehatan hewan secara menyeluruh
menjadi sangat diperlukan.
F-PKS berpendapat bahwa konsumsi
protein hewani sebagai sebuah
kebutuhan pangan patut menjadi
perhatian Pemerintah Kota Tegal untuk
Bersambung ke halaman 22
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Kelurahan Slerok (4 Juni 2018)
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Sambungan dari halaman 19
DPRD Tetapkan 4 Raperda Kota Tegal

F-PKS berpendapat bahwa konsumsi
protein hewani sebagai sebuah
kebutuhan pangan patut menjadi
perhatian Pemerintah Kota Tegal
untuk menjamin ketersediaan pangan
hewani yang sehat dan halal. Oleh
karena itu, F-PKS meminta
Pemerintah dapat menindaklanjuti isi
Perda Peternakan dan Kesehatan
Hewan dalam peraturan teknis yang
dapat menjamin esensi dari perda
sehingga dapat dicapai
kemanfaatannya oleh masyarakat
Kota Tegal sebagai unsur
mensejahterakan warga Kota Tegal.

menjamin ketersediaan pangan hewani
yang sehat dan halal. Oleh karena itu, FPKS meminta Pemerintah dapat
menindaklanjuti isi Perda Peternakan
dan Kesehatan Hewan dalam peraturan
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teknis yang dapat menjamin esensi dari
perda sehingga dapat dicapai
kemanfaatannya oleh masyarakat Kota
Tegal sebagai unsur mensejahterakan
warga Kota Tegal .
Terkait perubahan atas Perda nomor
5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
menurut F-PKS sebagai penyesuaian
berkaitan dengan Raperda usaha

pariwisata yang telah diundangkan
menjadi Peraturan Daerah. F-PKS
berharap Pemerintah Kota Tegal segera
melakukan sosialisasi berkaitan dengan
perda usaha pariwisata dan mengajukan
evaluasi ke Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah atas Perubahan Perda Nomor 5
tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini
setelah ditetapkan.

Melalui juru bicaranya Akhmad Satori,
SE, Fraksi Demokrat Bersatu
mengatakan dengan ditetapkannya
Perda Tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Pemkot Tegal dapat mengatur dengan
sebaik-baiknya tentang semua usaha
di bidang peternakan dan sejenisnya.
Selain itu dengan adanya Perda
tersebut, saat ini pemkot juga dapat
memfungsikan kembali rumah potong
hewan agar daging hewan yang
dikonsumsi oleh masyarakat adalah
daging yang sehat.

4. Fraksi Demokrat Bersatu
Melalui juru bicaranya Akhmad
Satori, SE, Fraksi Demokrat Bersatu
mengatakan dengan ditetapkannya
Perda Tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan,
Pemkot Tegal dapat mengatur dengan
sebaik-baiknya tentang semua usaha di
bidang peternakan dan sejenisnya. Selain
itu dengan adanya Perda tersebut, saat
ini pemkot juga dapat memfungsikan
kembali rumah potong hewan agar
daging hewan yang dikonsumsi oleh
masyarakat adalah daging yang sehat.
Sementara itu, terkait Perda Tentang
Perubahan Atas Perda Kota Tegal Nomor
5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
Fraksi Demokrat Bersatu memandang
perubahan dalam perda tersebut
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dilakukan mengingat perkembangan
perekonomian dan dinamika
pembangunan cukup pesat
kemajuannya.
Sehingga menurutnya
perlu adanya perubahan pajak daerah
karena pajak merupakan salah satu
sumber pendapatan asli daerah yang
dipergunakan untuk pembangunan.
Adapun terkait Perda Tentang
Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum dan
Perda Tentang Perubahan atas Perda
Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi
Jasa Usaha. Kedua perda tentang
retribusi tersebut diatas mendukung
upaya peningkatan pendapatan asli
daerah yang dipergunakan untuk
pembangunan. Perubahan perda
sebelumnya diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan bagi Pemkot
Tegal demikian prinsip-prinsip keadilan
tetap harus diutamakan agar tidak
memberatkan dan menjadi beban bagi
masyarakat.
5. Fraksi Pantura (F-PAN HANURA)
Terkait Raperda tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan melalui juru
bicaranya Hj. Tuty Alawiyah, SE. M.Si
mengatakan dengan melihat beberapa
pengalaman kejadian sebelumnya,
seperti penolakan dari masyarakat atas
pembangunan atau pengadaan rumah
pemotongan hewan yang pada akhirnya
menimbulkan kerugian baik secara
materiil maupun immateriil.
Pemanfaatan raperda tentang
peternakan dan kesehatan hewan
menjadi acuan dalam membahas raperda
tersebut. Karena itu. F-Pantura berharap
dengan Raperda tersebut dapat
memperbaiki segala kondisi dan
permasalahan yang ada sebelumnya
menjadi lebih baik lagi.
Terkait Raperda Tentang Perubahan
Atas Perda Nomor 5 Tahun 2011

Terkait Raperda tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan melalui juru
bicaranya Hj. Tuty Alawiyah, SE. M.Si
mengatakan dengan melihat beberapa
pengalaman kejadian sebelumnya,
seperti penolakan dari masyarakat
atas pembangunan atau pengadaan
rumah pemotongan hewan yang pada
akhirnya menimbulkan kerugian baik
secara materiil maupun immateriil.
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Tentang Pajak Daerah, F- Pantura
berpandangan bahwa pajak merupakan
salah satu pendapatan pemerintah atau
daerah yang cukup besar didalam
mendulang PAD.
Perubahan yang ada hanyalah
semata-mata untuk mempermudah wajib
pajak agar bisa menjadi bijak dalam
menyikapi serta taat terhadap pajak, baik
dari mulai Pendaftaran dan Pendataan
wajib pajak, cara pembayaran pelaporan,
batas waktu, sampai dengan sangsi bagi
wajib pajak yang tidak sesuai dan atau
tidak taat pajak, sehingga tidak
merugikan keuangan daerah.
Adapun mengenai Raperda
Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Umum.
Dikatakan Tuty alawiyah bahwa retribusi
pada umumnya tidak terlalu berbeda jauh
dengan pajak, hanya saja dengan
membayar retribusi maka masyarakat
akan merasakan secara langsung manfaat
yang diperolehnya. Dengan adanya
kemajuan tekhnologi dan perubahan
dibidang infrastruktur serta lainnya maka
secara tidak langsung diperlukan
perubahan peraturan untuk mengatur
retribusi itu sendiri demi adanya
peningkatan pelayanan serta kemudahan
yang bisa diperoleh secara langsung.
Adapun mengenai Raperda
Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha hal
tersebut didasarkan pada perkembangan
dunia usaha di Kota Tegal saat ini yang
menurut F-Pantura sangat dibutuhkan
adanya aturan dalam menentukan
Retribusi Jasa Usaha di wilayah
Pemerintah Kota Tegal. Perubahan yang
dilakukan pada raperda tersebut adalah
agar perda tersebut tidak hanya sekedar
untuk meningkatkan PAD Kota Tegal
saja, tetapi juga mencakup perbaikan
penyediaan serta pelayanan atas jasa
usaha tersebut.
6. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (F-PDIP)
Dalam pemandangan akhirnya FPDIP yang dibacakan Sutari, S.H., M.H.
bahwa terhadap persetujuan penetapan
terhadap 4 Raperda, Fraksi PDIP
meminta kepada Pemkot Tegal untuk
segera menyusun dan menetapkan
peraturan walikota sebagai aturan teknis
bagi operasionalnya 4 Raperda tersebut.
Terkait dengan dirubahnya Perda
No. 5 Th. 2011 tentang Pajak Daerah,
dikatakan Sutari, hal itu agar peningkatan
pendapatan daerah dari sektor pajak

lebih bisa meningkat serta dapat
membuka peluang untuk melakukan
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak
daerah.
Terhadap dengan telah diubahnya
Perda Tentang Retribusi Jasa Umum dan
Retribusi Jasa Usaha diharapkan
penerapan retribusinya bisa lebih mudah,
cepat, transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pjs. Wali Kota Tegal Drs. Achmad
Rofai, M.Si dalam sambutannya
mengatakan keempat peraturan daerah
tersebut sangat penting sebagai regulasi
dan landasan hukum bagi Pemerintah
Kota Tegal dalam menyelenggarakan
otonomi daerah dan melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangannya.
“Dengan telah disetujuinya
penetapan Perda Tentang
Penyelenggaraan Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dapat
memaksimalkan kinerja dalam beberapa
dalam segi penyelenggaraan peternakan
maupun penyelenggaraan kesehatan
hewan”, ucapnya.
Sementara itu terkait Perda
Perubahan Atas Perda Tentang Retribusi
Daerah diharapkan mencerminkan
keadilan serta mempertimbangkan aspek
keterbukaan dan akuntabilitas dalam
rangka pembebanan retribusi kepada
masyarakat.
Lebih lanjut Rofai mengatakan,
dengan ditetapkannya tiga peraturan
daerah tentang perubahan pajak daerah
dan retribusi daerah ini, diharapkan
sebagai wujud pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja daerah yang
dikelola secara tertib, taat pada
peraturan perundang-undangan, efektif,
efisien, ekonomis, transparan dan
bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan
serta manfaat untuk masyarakat.
Adapun untuk proses selanjutnya
Perda Tentang Penyelenggaraan
Peternakan dan Kesehatan Hewan akan
terlebih dahulu diregistrasi ke Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Tengah untuk
kemudian dapat
diundangkan. Sementara itu, untuk Perda
Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah setelah mendapat Persetujuan
Penetapan DPRD Kota Tegal proses
selanjutnya yakni akan di evaluasi
Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebelum
akhirnya diundangkan. g

23

e–Kelurahan Mudahkan
Layanan Publik
Penyediaan pelayanan publik
yang berkualitas dan mampu
memberikan kepuasan bagi
masyarakat merupakan kewajiban
yang harus dilakukan pemerintah.
Kualitas pelayanan publik akan
menjadi tolak ukur bagi
kinerja pemerintah.

Oleh: Imam Syafii, A.Md.

P

aradigma yang masih berkembang
di masyarakat, pelayanan yang
diberikan pemerintah prosesnya
masih sulit dan lama. Paradigma ini perlu
dirubah dengan penyediaan pelayanan
publik yang mudah, murah dan cepat.
Perubahan ini takkan dapat terwujud
tanpa menata ulang proses birokrasi dari
tingkat tertinggi hingga terendah, dan
pemerintah mau melakukan terobosan
baru (innovation breakthrough). Birokrat
pelayanan mau melakukan langkahlangkah baru, konkret, realistis, berfikir di
luar kebiasaan/rutinitas yang ada (out of
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the box thinking), perubahan paradigma (a
new paradigm shift), dan dengan upaya
luar biasa (business not as usual) sesuai
semangat reformasi birokrasi.
Menurut Pjs Walikota Tegal,
digitalisasi harus sudah dilakukan pada
level pemerintahan terendah, kelurahan
untuk integrasi layanan publik lebih
efektif. “Hal inilah yang sedang dilakukan
Pemerintah Kota Tegal. Kami telah
bekerjasama dengan balai sertifikasi
elektronik badan siber dan sandi negara
dalam pemanfaatan sertifikat elektronik
pada sistem elektronik di lingkungan
Pemerintah Kota Tegal”, ucap Pjs.
Walikota Tegal, Drs. Akhmad Rofai, M. Si.
ketika memberikan sambutan pada
sosialisasi penerapan tanda tangan
elektronik, Rabu, 25 April 2018 di ruang
Adipura, Balaikota Tegal.
Sejak Tahun 2017, Diskominfo Kota
Tegal, telah mengembangkan aplikasi
pelayanan e-Kelurahan. Aplikasi ini
dikembangkan dengan tetap
memperhatikan kondisi riil di kelurahan,
minimnya SDM, serta sarana dan
prasarana yang ada. Di kelurahan, ratarata hanya ada 7 orang personel, dengan

41%-nya berusia di atas 50 tahun dan
42%-nya berusia antara 40-50 tahun.
Menghadapi kondisi ini, Kominfo
merancang aplikasi e-Kelurahan yang
mudah digunakan oleh pengguna.

“Hal inilah yang sedang dilakukan
Pemerintah Kota Tegal.
Kami telah bekerjasama dengan
balai sertifikasi elektronik badan
siber dan sandi negara dalam
pemanfaatan sertifikat elektronik
pada sistem elektronik di
lingkungan Pemerintah Kota
Tegal”, ucap Pjs. Walikota Tegal,
Drs. Akhmad Rofai, M. Si.
ketika memberikan sambutan pada
sosialisasi penerapan tanda
tangan elektronik, Rabu,
25 April 2018 di ruang Adipura,
Balaikota Tegal.
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Jadi dengan tanda tangan
elektronik, keuntungan yang bisa
didapatkan, yaitu kecamatan dapat
memberikan verifikasi secara
online atas ajuan surat dari
kelurahan, warga cukup datang ke
kelurahan saja tidak perlu ke
kecamatan, tidak ada lagi warga
yang ditolak, karena pejabat
kelurahan tidak ada di tempat dan
pelayanan menjadi lebih efektif.

“Dengan pendampingan yang terus
menerus, aplikasi e-Kelurahan telah
digunakan semua kelurahan di Kota
Tegal sejak Mei 2017. Hingga hari ini,
sudah lebih dari 30.000 surat keterangan
dan surat pengantar yang telah dibuat
menggunakan aplikasi e-Kelurahan”,
ucap Ika Aprilia Hidayati N, S.Kom, M.
Eng, kasie Tata Kelola e-Goverment di
Dinas Kominfo yang juga merupakan
pengembang Aplikasi e-Kelurahan.
“Pada tahun 2018, aplikasi eKelurahan dikembangkan lagi untuk
menyediakan verifikasi online dari
kecamatan. Ide ini muncul, atas
pengamatan di lapangan, masyarakat
yang ingin mendapatkan surat

keterangan/surat pengantar, harus
kekelurahan dan selanjutnya harus
meminta persetujuan dari kecamatan
juga. Tentunya hal ini menyulitkan
masyarakat. Akan lebih baik, apabila
masyarakat bisa mendapatkan layanan
yang dibutuhkannya cukup di satu
tempat saja, di Kelurahan”, tambah
Khaerul Fahmi, M.Kom.
Jadi dengan tanda tangan elektronik,
keuntungan yang bisa didapatkan, yaitu
kecamatan dapat memberikan verifikasi
secara online atas ajuan surat dari
kelurahan, warga cukup datang ke
kelurahan saja tidak perlu ke kecamatan,
tidak ada lagi warga yang ditolak, karena
pejabat kelurahan tidak ada di tempat

dan pelayanan menjadi lebih efektif.
“Dengan cara ini, kita bisa
menghilangkan 30.000 perjalan warga ke
kecamatan tiap tahunnya, tanpa
menghapus kewenangan kecamatan dan
dengan sistim ini kami perkirakan
maksimal membutuhkan waktu 20 menit
kalaupun lancar hanya sekitar 5 menit”,
pungkas Fahmi dan Ika.
Tandatangan Elektronik Legal
Dengan dukungan teknologi
informasi, hal ini menjadi sangat
memungkinkan. Dinas Kominfo telah
membangun jaringan komputer yang
menghubungkan seluruh kantor
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Dengan dukungan teknologi
informasi, hal ini menjadi sangat
memungkinkan. Dinas Kominfo
telah membangun jaringan
komputer yang menghubungkan
seluruh kantor Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) hingga
kelurahan di lingkungan
Pemerintah Kota Tegal
menggunakan teknologi fiber optik
dan juga wireless. Dengan
dukungan jaringan komputer ini,
seluruh OPD dapat saling
terhubung secara elektronik.
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hingga kelurahan di lingkungan
Pemerintah Kota Tegal menggunakan
teknologi fiber optik dan juga wireless.
Dengan dukungan jaringan komputer ini,
seluruh OPD dapat saling terhubung
secara elektronik.
Inilah yang kemudian dimanfaatkan
dalam pengembangan aplikasi eKelurahan. Surat keterangan/surat
pengantar yang sebelumnya diproses
secara manual, ditandatangani secara
manual, dan dibawa ke kantor kecamatan
secara manual, kini dapat diproses secara
elektronik dan ditandatangani secara
elektronik oleh pejabat di kelurahan dan
di kecamatan melalui aplikasi eKelurahan. Dengan cara ini, masyarakat
cukup kekelurahan untuk mendapatkan
surat keterangan/surat pengantar.
Mudah, cepat dan murah.
Penerapan pertama tanda tangan
elektronik di Kota Tegal digunakan pada
penerbitan surat keterangan dan surat
pengantar dari kelurahan. Surat
keterangan dan surat pengantar yang
sebelumnya ditandatangani secara
manual oleh lurah dan camat, nantinya
akan ditandatangani secara elektronik
melalui aplikasi e-kelurahan. Dengan
cara ini, masyarakat akan mendapatkan
surat keterangan dan surat pengantar
dengan lebih mudah dan lebih cepat.
Surat keterangan dan surat
pengantar yang ditandatangani secara
elektronik, merupakan surat yang sah
secara hukum dan dijamin dalam undangundang nomor 11 tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik serta
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peraturan pemerintah nomor 82 tahun
2012 tentang penyelenggaraan sistem
dan transaksi elektronik.
Format surat keterangan/surat
pengantar yang dicetak dari aplikasi eKelurahan dilengkapi dengan QR Code
sebagai alat verifikasi. Dengan
penerapan tanda tangan elektronik,
penyediaan pelayanan publik yang
mudah, murah dan cepat menjadi sangat
memungkinkan.
Proses perbaikan layanan dengan
menggunakan teknologi informasi
seperti ini, diharapkan menjadi prototipe
bagi pengembangan sistem pelayanan
lainnya di Kota Tegal.
PengembanganAplikasi e-Kelurahan
Aplikasi e-Kelurahan dikembangkan
oleh Tim Internal Dinas Kominfo,
sehingga direncanakan akan terus
dikembangkan secara bertahap.
Beberapa keunggulan aplikasi eKelurahan ini, antara lain:
1. Terintegrasi dengan Basis Data
Kependudukan. Staf pelayanan
cukup memasukkan NIK warga, nanti
data-data warga tersebut akan
muncul secara otomatis. Dengan cara
ini juga, proses pembuatan surat
menjadi lebih cepat.
2. D e s a i n y a n g m u d a h / u s a b l e .
Memperhatikan SDM di Kelurahan,
jumlahnya sedikit, sudah tidak muda
lagi, dan tidak mahir komputer,
aplikasi ini didesain dengan tampilan
yang memudahkan penggunanya.
3. T e r i n t e g r a s i d e n g a n D a t a

Kepegawaian. Hanya personel
kelurahan saja yang punya
kewenangan membuat surat
keterangan/surat pengantar ini.
4. Menyediakan statistik pelayanan.
Dapat menyediakan data banyaknya
pelayanan di kelurahan, kelurahan
dengan pelayanan paling banyak, dan
jenis surat yang paling banyak
diminta.
Langkah-langkah yang sudah Dinas
Kominfo lakukan:
1. Juni 2017: Sosialisasi dan Konsultasi
Awal;
2. September 2017: Mengajukan surat
permohonan penerapan sertifikat
elektronik;
3. 26 Januari 2018: Kabid E-government
melakukan analisis kebutuhan
bersama dengan tim BSrE di Jakarta.
4. 15 Februari 2018: Penandatanganan
PKS antara Kadiskominfo dan
Ka.BSrE
Untuk mengintegrasikan TTE ke dalam
aplikasi e-Kelurahan, ada banyak hal yang
perlu dipersiapkan:
1. P K S d e n g a n B S S N , s u d a h
ditandatangani 15 Februari 2018.
2. Pengembangan aplikasi e-Kelurahan,
agar dapat berintegrasi dg sistem TTE
dari BSrE.
3. Penyiapan Server,
4. Regulasi, kami menyiapkan peraturan
walikota untuk mengatur TTE.
5. Registrasi TTE, seluruh pejabat
struktural di Kelurahan dan
Kecamatan akan didaftarkan secara
online ke BSrE, sekitar 128 orang,
kalau terisi semua, didaftarkan secara
bertahap sesuai tahapan penerapan.
6. Pelatihan, seluruh pejabat structural di
Kelurahan dan Kecamatan dan staf
pelayanan, akan kita latih secara
bertahap. Karena TTE terikat kepada
individu pemegang TTE, tidak boleh
digunakan orang lain, harus dijaga
seperti kita menjadi PIN ATM. Jadi
diusahakan seluruh pejabat dapat
menandatangani surat secara
elektronik.
7. Sosialisasi, mengundang OPD dan
stakeholder penerima surat
keterangan/pengantar, yang kita
laksanakan hari ini.
8. P e n e r a p a n , s e c a r a b e r t a h a p ,
ditargetkan tahun ini 13 kelurahan.
Kita prioritaskan yang jaraknya jauh
dengan kecamatan. Contoh:
Mintaragen dan Randugunting.
g
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Tegal Terapkan E-Planning
Kemajuan teknologi informasi yang pesat saat ini, serta pemanfaatannya secara luas telah
membuka peluang bagi pengakses, pengelola dan pendayagunaan informasi dan instrument yang
besar secara cepat dan murah. Kenyataan menunjukan di era sekarang pengguna media elektronik
dalam pengelolaan sistem informasi menejemen merupakan faktor yang sangat penting.

Tomi, A.Md.

B

egitu mudahnya masyarakat bisa
mengakses berbagai macam
informasi. Perubahan-perubahan
yang terjadi saat ini menuntut
terbentuknya pemerintah yang bersih,
transparan dan mampu menjawab
tuntutan perubahan secara efektif
dimana masyarakat menuntut pelayanan
publik yang memenuhi kepentingan
masyarakat luas di seluruh wilayah yang
dapat diandalkan dan terpercaya serta
mudah dijangkau secara interaktif.
Dalam era globalisasi dimana
informasi mempunyai nilai ekonomi yang
sangat tinggi kemampuan untuk
mendapatkan, memanfaatkan dan
mengolah informasi mutlak dimiliki untuk
memicu pertumbuhan ekonomi sekaligus
menunjukan daya saing suatu daerah,
dan Pemerintah selaku pemangku
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Dalam era globalisasi dimana
informasi mempunyai nilai
ekonomi yang sangat tinggi
kemampuan untuk mendapatkan,
memanfaatkan dan mengolah
informasi mutlak dimiliki untuk
memicu pertumbuhan ekonomi
sekaligus menunjukan daya saing
suatu daerah, dan Pemerintah
selaku pemangku kepentingan
dalam melaksanakan
pembangunan harus bisa
menyesuaikan diri dengan
perkembangan tersebut.

kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan harus bisa menyesuaikan
diri dengan perkembangan tersebut.
Pemanfaatan sistem informasi dan
teknologi secara luas akan memberikan
dampak yang positif demikian pula
dibidang perencanaan sistem informasi
juga memberikan kemudahan serta
efektif dan efisien.
Perencanaan pembangunan daerah
merupakan suatu proses perencanaan
pembangunan yang dimaksudkan untuk
melakukan perubahan menuju arah
perkembangan yang lebih baik bagi suatu
komunitas masyarakat, pemerintah dan
lingkungannya dalam wilayah atau
daerah tertentu dengan memanfaatkan
atau mendayagunakan berbagai
sumberdaya yang ada dan harus memiliki
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orientasi yang bersifat menyeluruh,
lengkap tetapi tetap berpegang pada
azas prioritas.
Pentingnya proses perencanaan
pembangunan di masing-masing daerah
memberikan tanda bahwa setiap daerah
harus dapat meminimalisir kesalahankesalahan yang terjadi dalam proses
pembangunan dengan harapan
pelaksanaan pembangunan daerah dapat
berjalan lebih efektif sesuai dengan yang
telah direncanakan.
Permasalahan yang dihadapi di
masing-masing daerah berbeda-beda
dalam perencanaan pembangunannya.
Kondisi tersebut menandakan bahwa
proses perencanaan pembangunan
daerah berkaitan erat dengan isu-isu
strategis dan karakteristik pada daerah
itu sendiri. Hal ini menjadi perhatian
khusus terutama Badan Perencanaan
Pembangunan Penelitian dan
PengembanganDaerah (BAPPEDA) yang
melaksanakan tugas dan fungsi dibidang
perencanaan, hal ini menjadi kebutuhan
mutlak bagi perencanan dalam
melaksanakan dan menyusun
perencanaan pembangunan daerah.
Dalam menghadapi tuntutan dan
permasalah perencanaan pembangunan
di Pemerintah Kota (Pemkot) mulai
menyesuaikan diri dengan
perkembangan sistem informasi saat ini.
Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan BAPPEDA Kota Tegal
Paulus Herdiyanto Pujo Handoyo. S.Sos,
M.Si menyampaikan bahwa Pemkot
Tegal mulai menyempurnakan
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penggunaan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
melalui pembuatan (E-Planning).
Sistem Informasi Perencanaan
pembangunan Daerah (E-Planning)
merupakan sebuah alat penyusun
Perencanaan Perangkat Daerah (Renja),
Rencana Kerja Perangkat Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran
(KUA)/Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) agar dapat
terselesaikan dengan mudah, cepat,
tepat dan sesuai dengan arahan yang
terkandung dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86
tahun 2017. Dengan adanya alat bantu EPlanning, BAPPEDA dapat
memaksimalkan sistem dan juga mampu
menyajikan analisa yang sangat
informatif bagi para pemangku
kepentingan. Aplikasi E-Planning atau
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah memfasilitasi
BAPPEDA dan OPD dalam penyusunan
program kerja. Sehingga perencanaan
pembangunan dapat berjalan secara
efektif, efisien dan terintegrasi.
Di dalam aplikasi E-Planning ini
mengakomodir;
• Proses musrenbang kelurahan,
kecamatan meliputi pemasukan
usulan kegiatan kelurahan yang
dilanjut musrenbang kecamatan,
kompilasi dan pencetakan draft
formulir kecamatan;
• Proses forum OPD, meliputi
pemasukan daftar usulan kegiatan tiap
OPD, kompilasi dan percetakan draft

Sistem Informasi Perencanaan
pembangunan Daerah (E-Planning)
merupakan sebuah alat penyusun
Perencanaan Perangkat Daerah
(Renja), Rencana Kerja Perangkat
Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA)/Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) agar
dapat terselesaikan dengan mudah,
cepat, tepat dan sesuai dengan arahan
yang terkandung dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
Nomor 86 tahun 2017. Dengan
adanya alat bantu E-Planning,
BAPPEDA dapat memaksimalkan
sistem dan juga mampu menyajikan
analisa yang sangat informatif bagi
para pemangku kepentingan. Aplikasi
E-Planning atau Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
memfasilitasi BAPPEDA dan OPD
dalam penyusunan program kerja.
Sehingga perencanaan pembangunan
dapat berjalan secara efektif, efisien
dan terintegrasi.

dan formulis usulan OPD;
• Proses Musrenkota, meliputi
kompilasi data dari musren
kecamatan, Forum OPDserta usulanusulan kegiatan yang muncul pada
Musrenbang Kota;
• Proses usulan Reses atau Pokok
pikiran anggota DPRD, meliputi
kompilasi data dari usulan reses pokir
anggota DPRD;
• Selain itu juga memasukan usulan
hibah dan Bansos;
• Format mengacu pada proses
perencanaan sesuai Permendagri
nomor 86 tahun 2017 tentang
tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah dan perubahannya;
• Finalisasai proses-proses tersebut
menghasilkan catakan RKPD;
• Dapat diintegrasikan dengan aplikasi
standarisasi harga.;
• Dapat diintegrasikan dengan SIMDA
keuangan.
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Herdiyanto menjelaskan di tahun
2018 ini, BAPPEDA Kota Tegal sudah
menggunakan aplikasi E-Planing,
dengan menggunakan E-Planning
menurutnya input data, proses, alur
dan laporan sesuai dengan
Permendagri No. 86 tahun 2017. Jika
penyusunan laporan secara manual
yang sebelumnya memakan waktu
berminggu-minggu, dengan
menggunakan E-Planning bisa selesai
dalam waktu hitungan detik.
E-Planning juga sudah terintegrasi
dengan Standart Satuan Harga (SSH)
yang dikeluarkan oleh Bagian
Keuangan Setda Kota Tegal, E-Planing
juga dilengkapi dengan Hibah
Bantuan Sosial (Bansos), Modul Renja,
selain didalamnya ada kamus usulan,
sebagai referensi usulan pada
Musrenbang.

Herdiyanto menjelaskan di tahun
2018 ini, BAPPEDA Kota Tegal sudah
menggunakan aplikasi E-Planing, dengan
menggunakan E-Planning menurutnya
input data, proses, alur dan laporan
sesuai dengan Permendagri No. 86 tahun
2017. Jika penyusunan laporan secara
manual yang sebelumnya memakan
waktu berminggu-minggu, dengan
menggunakan E-Planning bisa selesai
dalam waktu hitungan detik.
Menjaga kesesuaian RKPD-
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KUA/PPAS-KUA/PPAS PerubahanRKPD Perubahan sehingga sesuai
dengan RPJMD dan memproteksi OPD
agar hanya bisa mengambil program
kegiatan yang menjadi urusannya saja,
dan tidak bisa memasukan kegiatan yang
bukan merupakan urusannya, ini sering
terjadi di beberapa OPD dimana
beberapa mata kegiatan yang diusulkan
sering bukan merupakan urusan OPD
pengusul.
E-Planning juga sudah terintegrasi
dengan Standart Satuan Harga (SSH)
yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan
Setda Kota Tegal, E-Planing juga
dilengkapi dengan Hibah Bantuan Sosial
(Bansos), Modul Renja, selain didalamnya
ada kamus usulan, sebagai referensi
usulan pada Musrenbang. fungsi kamus
usulan ini untuk membantu masyarakat
maupun dari anggota DPRD agar dalam
mengusulkan kegiatan, sebagai contoh
masyarakat akan mengusulkan
pembuatan saluran ukuran x dan panjang
y, nanti dalam kamus usulan akan
ditampilkan referensi harga atau nilai
rupiah proyek saluran dengan ukuran
tersebut, walaupun nanti pada saat
proses Forum Perangkat Daerah yang
mendapatkan ususlan pembuatan
saluran tersebut akan melakukan survey
kelapangan.
Disamping Musrenbang, aplikasi
telah dilengkapi dengan modul POKIR,
Renja dan Hibah Bansos untuk
diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD.
Renja OPD, Pokir DPRD, Hibah atau

Bansos dan hasil kesepakatan
Musrenbang dari tingkat kelurahan
hingga tingkat Kota akan terkunci secara
Real Time.
Dapat diakses oleh masyarakat
sebagai wujud keterbukaan informasi
pemerintah. Dengan E-Planning,
BAPPEDA dapat membuat batasan pagu
indikatif untuk setiap SKPD sesuai
dengan pertimbangan ketersediaan
anggaran, kepentingan dan prioritas
daerah. Dan data dapat dieksport
kedalam bentuk file excel.
Di dalam E-Planning terdapat
dokumen RKPD berisi, arah kebijakan
Pemerintah Kota, Renja OPD dan pokokpokok pikiran DPRD, usulan hibah dan
Bansos sampai hasil Musrenbang.
Implementasi E-Planning dimulai sejak
tahapan awal sampai akhir, dan
BAPPEDA memilki hak akses,
berdasarkan level penggunanya.
Terkait dengan hak akses, semua
OPD dan anggota dewan masing-masing
diberikan hak akses, sedangkan bagi
masyarakat umum bisa langsung
mengakses usulan-usulan yang masuk
dalam musrenbangkel, kecamatan dan
seterusnya, namun berbeda dengan hak
akses lainnya bagi masyarakat hanya bisa
melihat tidak bisa memasukan usulan.
Bagi masyarakat yang ingin memantau
hasil usulan musrenbang, Herdiyanto
menyampaikan bisa melalui alamat web:
e-planning.tegalkota.go.id.
Dari Forum Perangkat Daerah maka
akan di pilah berapa usulan yang akan
masuk, baik dari musrenbang dan pokir
DPRD yang diakomodir dan berapa yang
tidak beserta alasnnya kenapa tidak
diakomodir.
Saat ini usulan yang sudah terekam
E-planning Pemkot Tegal adalah usulan
dari tahun lalu (2017) dan tentunya
usualan untuk tahun berjalan (2018).
Usulan-usulan baik dari musrenbang dan
melalui pokir Anggota DPRD akan
terekam di E-Planning.
Herdiyanto berharap, dengan
menggunakan E-Planning ini, Sistem
Informasi Perencanaan pembangunan
Daerah akan semakin efektif, tidak lagi
ada OPD yang mengusulkan program
atau kegiatan yang bukan merupakan
urusannya, bisa berjalan runtut, dan
penyusunan Program bisa tepat waktu,
tepat kegiatan dan yang tidak kalah
penting adalah mewujudkan
perencanaan pembangunan yang selaras
dan akuntabel. g
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KUA Berbenah Layanan
Nikah atau perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia demi terwujudnya
suatu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, serta terpeliharanya keturunan. Dalam arti lain,
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh : Syaepulloh Aminudin*)

K

epala Kantor Kantor Urusan
Agama (KUA) Teguh Basuki, S.Ag
mengatakan pemerintah sudah
memberikan kemudahan kepada
masyarakat atau Calon pengantin (Catin)
yang ingin melangsungkan pernikahan.
“Akad nikah dapat dilaksanakan di Kantor
Urusan Agama (KUA) ataupun di rumah
masing-masing.”, kata Teguh, Kamis
(25/1).
Teguh menjelaskan, secara umum
Kecamatan Margadana melakasanakan
akad nikah di rumah masing-masing.
Data KUA Margadana mencatat sejak
Januari sampai Desember 2017, ada 486
peristiwa nikah. 105 peristiwa nikah
tercatat dilaksanakan di KUA dan 381
dilaksanakan di luar kantor. Luar kantor
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Teguh menegaskan pegawai
KUA dilarang menerima atau
memungut biaya pencatatan
nikah, demikian juga calon
pengantin tidak dibenarkan
memberikan uang kepada
pegawai KUA. Pembayaran
biaya pernikahan langsung
ditujukan di bank yang
bersangkutan.

dapat diartikan di rumah.
Selain itu, Kementerian Agama telah
mengeluarkan aturan ketentuan biaya
yang harus dibayar pasangan calon
pengantin yang akan melangsungkan
pernikahannya di luar Kantor Urusan
Agama (KUA).
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tarif
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB)
di Lingkungan Kementerian Agama,
khusunya biaya pencatatan nikah, tarif
nikah yang dilangsungkan di Kantor
Urusan Agama sebesar nol rupiah atau
tidak ada biaya sama sekali sedangkan
tarif sebesar Rp 600 ribu bila
dilangsungkan di luar kantor KUA.
“Pernikahan dilaksanakan di Kantor

WARTA BAHARI, Edisi 104 / Mei 2018

dan pada jam kantor tidak dikenalan
biaya, nol rupiah. Apabila pernikahan di
kantor tetapi hari Sabtu/Minggu atau di
luar jam kantor maka dikenakan biaya
sebesar 600 ribu rupiah”, papar Teguh.
Teguh menegaskan pegawai KUA
dilarang menerima atau memungut biaya
pencatatan nikah, demikian juga calon
pengantin tidak dibenarkan memberikan
uang kepada pegawai KUA. Pembayaran
biaya pernikahan langsung ditujukan di
bank yang bersangkutan.
Untuk calon pengantin, kata Teguh,
dokumen persyaratan nikah yang harus
dilengkapi antara lain surat pengantar
kehendak nikah dari kelurahan, FC KTP
dan KK Catin, FC KTP Wali, FC KTP 2
orang saksi, FC Akta kelahiran dan/ijazah
terahir, surat pernyataan belum menikah
bermaterai, pas foto berwarna ukuran
2x3 sebanyak 4 lembar dan 4x6 sebanyak
2 lembar.
Kemudian, surat rekomendasi nikah

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Tarif Pendapatan Negara Bukan
Pajak (PNPB) di Lingkungan
Kementerian Agama, khusunya
biaya pencatatan nikah, tarif nikah
yang dilangsungkan di Kantor
Urusan Agama sebesar nol rupiah
atau tidak ada biaya sama sekali
sedangkan tarif sebesar Rp 600
ribu bila dilangsungkan di luar
kantor KUA.

Teguh menjelaskan, secara umum
Kecamatan Margadana
melakasanakan akad nikah di
rumah masing-masing. Data KUA
Margadana mencatat sejak
Januari sampai Desember 2017,
ada 486 peristiwa nikah. 105
peristiwa nikah tercatat
dilaksanakan di KUA dan 381
dilaksanakan di luar kantor. Luar
kantor dapat diartikan di rumah.

bagi Catin wanita yang berasal dari
kecamatan lain, surat dispensasi Camat
bagi yang mendaftar kurang dari 10 hari
kerja, Akta cerai/surat keterangan
kematian dari kelurahan bagi yang
berstatus duda/janda.
“Berkas yang masuk, kemudian akan
diverifikasi oleh petugas, baik secara
administrasi maupun syar’i. Syariat
maksudnya ada atau tidak halangan
menikah, misalnya ternyata Catin masih
muhrim, siapa yang berhak menjadi wali”,
imbuh Teguh.
Selain pemeriksaan berkas, calon
pengantin juga akan diberikan
pembinaan agama. Dalam pembinaan
tersebut ditugaskan kepada Penyuluh
Agama. Penyuluh Agama KUA
Margadana Darsiti, S.Ag mengatakan
pembinaan agama berkaitan dengan
kesiapan catin, baik secara mental
maupun spiritual. Pada dasarnya catin

Foto : Internet
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Selain pemeriksaan berkas, calon
pengantin juga akan diberikan
pembinaan agama. Dalam
pembinaan tersebut ditugaskan
kepada Penyuluh Agama. Penyuluh
Agama KUA Margadana Darsiti,
S.Ag mengatakan pembinaan
agama berkaitan dengan kesiapan
catin, baik secara mental maupun
spiritual.

diberikan pemahaman konsep
membangun keluarga sakinah, mawaddah
wa rahmah.
Di KUA Margadana mengenalkan
konsep dengan rumus 3 ON. On pertama,
yaitu Takon. Takon dimaksudkan akan
pentingnya komunikasi dalam keluarga,
baik hablum minallah hubungan dengan
Allah dan hablum minannas hubungan
dengan manusia.
On yang kedua, yaitu Pawon. Faktor
ekonomi sangat berpengaruh dalam
pembetukan keluarga sakinah,
mawaddah wa rahmah. Para catin (calon
pengantin) dimantapkan dengan syukur
dan kesabaran. Kalau tidak bersyukur
maka besar kecil penghasilan akan
merasa serba kekurangan dan dapat
membawa ke hal negatif.
“On selanjutnya, dapat diartikan
guyon (kasih sayang). Pernikahan itu
bukan hanya sebatas hubungan suami
istri saja. Pernikahan itu baik di dunia
sampai akhirat. Maka kasih sayang harus
selalu di pupuk, hingga melahirkan
keturunan yang soleh dan solehah”,
pungkas Darsiti. g
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Sebagai garda terdepan penegakan
peraturan daerah (Perda) dan
Peraturan Kepala Daerah (Perkada),
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) memiliki tugas menjaga
ketertiban umum dan
kententraman masyarakat. Hal ini
sesuai UU.N0 23 Tahun 2014 Pasal
255 Tentang Pemerintahan Daerah
yang berbunyi “Satuan Polisi
Pamong Praja dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman, serta
menyelenggarakan pelindungan
masyarakat”.

Cipta Kondisi Mantab
Bersama Kader Siaga Trantib
Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom

N

amun dengan terbatasnya
jumlah personel, tidak mungkin
Satpol PP dalam menjalankan
tugasnya mampu berdiri sendiri. Untuk
itu, upaya memelihara ketentraman dan
ketertiban umum tentunya menjadi tugas
bersama antara kepala daerah sebagai
kepala pemerintahan di daerah, Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan
camat dan lurah.
Salah satu bentuk penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang dilaksanakan di Kota
Tegal secara bersama-sama adalah satu
satunya dengan mewadahi keterlibatan
dan peran serta aktif masyarakat melalui
pembantukan Kader Siaga Trantib (KST).
Terlebih dalam UU tersebut juga
disebutkan bahwa ketentraman dan
ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat merupakan salah satu urusan
pemerintahan yang wajib berkaiatan
dengan pelayanan dasar. Atas dasar
itulah Kader Siaga Trantib (KST) akhirnya
dibentuk di Kota Tegal.
Pembentukan Kader Siaga Trantib
(KST) dilakukan pada tahun 2016 melalui
Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor :
301/062/2016 tanggal 01 Juni 2016
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tentang Pembentukan Kader Siaga
Trantib (KST) Kota Tegal. Dilanjutkan
Surat Keputusan Walikota Tegal Nomor :
300/012.T/2017 tanggal 03 Januari
2017 tentang Pembantukan Tim
Penyelenggaraan dan Pengendalian
Tertib Lingkungan/Kawasan-Kader
Siaga Trantib (KST) Tahun 2017 yang
digunakan sebagai landasan hukum

teknis pelaksanaanya.
Sebagai salah satu bentuk partisipasi
masyarakat secara swakarsa, dalam
pelaksanaanya KST memiliki tugas dalam
pemberdayaan dan penguatan untuk
peneyelesaian permasalahan ketertiban
umum (Tibum) dan ketentraman
masyarakat (tranmas) yang timbul di
lingkungan kelurahan. Selain itu,
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keberadaan KST juga diharapkan
berguna sebagai alat untuk mendeteksi
dini atas gangguan ketentraman dan
ketertiban (Trantib) yang terjadi di
wilayah kelurahan masing-masing
sekaligus beperan sebagai penangannya.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Tegal Drs. Joko Sukur
Baharudin melalui Kepala Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum
(Trantib)
Edy Sudirman, SH.
Mengungkapkan tujuan dibentuknya
KST di Kota Tegal dilandaskan sebagai
upaya untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat agar bisa membantu
menyelesaikan permasalahan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat dan
penegakan perda dan perkada melalui
teknis deteksi dini dan lapor secara cepat
dan berjenjang. Selian itu adanya KST
diharapkan dapat menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan arti
pentingnya situasi kondisi yang aman,
tentram dan tertib.
Setiap anggota KST dikatakan Edy
Sudirman memiliki tugas
untuk
memonitor dan mengawasi segala
kegiatan yang dilaksanakan dan sedang
terjadi di masyarakat. Adapun tugas
selanjutnya melakukan deteksi dan
cegah dini serta lapor cepat secara
berjenjang dengan prioritas penanganan
di tingkat kelurahan.
Namun di dalam pelaksanaannya
KST memiliki kewenangan terbatas,
dijelaskan Edy Sudirman KST hanya
boleh menangani permasalahan yang
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muncul di wilayah kelurahan seperti
meliputi permasalahan perbatasan antar
kelurahan, permasalahan sengketa aset
milik warga dan kelurahan/pemerintah,
permasalahan PKL, PGOT, PSK, miras,
tamu asing, perselisihan antar warga
dalam kelurahan serta pengamanan di
pusat keramaian di tingkat kelurahan
yang berpotensi timbul gangguan tibum
tranmas.
Di luar permasalahan tersebut, KST
diwajibkan meneruskan laporan ke
satuan induk Satpol PP Kota Tegal
maupun ke aparat penegakan hukum
seperti kepolisian. Oleh karena itu, KST
dalam menjalankan tugasnya
berkewajiban dapat membangun
komunikasi dan koordinasi dengan baik
bersama TNI dan POLRI serta Perangkat
Kelurahan.
Sehingga harapannya adanya KST di
lingkungan kelurahan memberikan
dampak positif seperti memudahkan
penanganan Gangguan Tibumtranmas
secara signifikan. Selain itu adanya KST di
kelurahan dapat memberikan dampak
positif bagi peningkatan kesadaran dan
kepatuhan terhadap perda dan perkada.
KST juga mampu mendeteksi
permsalahan di wilayahnya secara secara
dini.
KST menjadi model partisipasi
masyarakat secara swakarsa dalam
membantu terbentuknya
ketertiban
umum dan ketentraman masyarakat
(Tibumtranmas) di tingkat kelurahan.
KST dapat mempercepat informasi

kejadian di level masyarakat dapat
segera di tangani. KST menjadi
penghubung antara masyarakat di
kelurahan, kecamatan, kota hingga
provinsi dengan Satpol PP.
Untuk menjaga profesionalisme dan
peningkatan kinerja, Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tegal sebagai satuan
induk melakukan pembinaan berupa
sosialisasi serta penyuluhan secara
berkala kepada seluruh anggota KST
yang saat ini berjumlah 243 orang yang
tersebar di 27 kelurahan dengan
komposisi 7 orang setiap kelurahan.
Selain itu dikatakan Edy Sudirman
pihaknya juga melakukan sosialisasi
keberadaan KST, sehingga harapannya
keberadaan dan kedudukan KST dapat
diketahui oleh masyarakat luas sehingga
dalam perannya mampu bekerjasama
oleh masyarakat di wilayah keluarahan
setempat. Edy Sudirman berharap
adanya dukungan dari semua pihak
terhadap kawasan tertib dalam ragka
menciptakan Tibumtranmas yang
mantab.
Adapun Dasar Hukum Pembentukan
KST di Kota Tegal:
1. UU No.23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun
2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tegah No. 300/2 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Tim Pemeliharaan
Ketentraman dan Ketertiban Umum di
Jawa Tengah Tahun 2016 Tahap III.
5. Surat Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor : 300/6 Tahun 2016
tentang Kawasan Tertib di Jawa
Tengah.
6. Surat Keputusan Walikota Tegal
Nomor : 301/062/2016 tanggal 01
Juni 2016 tentang Pembentukan
Kader Siaga Trantib (KST) Kota Tegal ;
7. Surat Keputusan Walikota Tegal
Nomor : 300/012.T/2017 tanggal 03
Januari 2017 tentang Pembantukan
Tim Penyelenggaraan dan
P e n g e n d a l i a n T e r t i b
Lingkungan/Kawasan-Kader Siaga
Trantib (KST) Tahun 2017;
8. DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Tegal No. 1.05.01.19.01.5.2 Tahun
Anggaran. g
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Sambangi KPU, Pjs. Walikota Tawarkan
Kerjasama Sukseskan Pilkada

mendatang. Pemerintah ingin target
pemilih yang yang menggunakan hak
suaranya di Pilkada mendatang lebih
baik dari Pilkada sebelumnya. “Terlebih
saat ini ada lima calon, sayang sekali jika
partisipasi suaranya rendah”, ucap
Rofai.
Karenanya Pemerintah, menurut
Rofai mempunyai kewajiban untuk
membantu KPU mendorong para
pemilih untuk aktif meggunakan hak
pilihnya. Oleh karena itu dirinya
mengajak KPU Kota Tegal untuk
bekerjasama meningkatkan proses
sosialisasi Pilkada kepada warga.
“Hayuh jika masih ada yang kurang,
pemerintah siap bantu KPU Kota Tegal
maksimalkan sosialisasi. Kami punya
personil, dan tenaga sampai di tingkat
kelurahan untuk bantu KPU laksanakan
sosialiasi”, ucap Pjs.Walikota Tegal.
Sementara itu, mewakili Ketua KPU
yang tidak di tempat, Kepala Divisi
Hukum KPU Kota Tegal Elfi
mengungkapkan apresiasinya kepada
Tegal dan Pegawai
jajarannyaNegeri
yang
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Ketua Panwaslu: Pelaku Money Poilitik Dipidana
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Sinergi Pengamanan
Idul Fitri

R

apat Koordinasi lintas sektor
“Ketupat-Candi 2018” dalam
rangka pengamanan Hari Raya
Idul Fitri 1439 Hijriah diadakan di ruang
Deviacita Polres Tegal Kota, Kamis
(24/5/2018). Kegiatan dihadiri Pjs.
Walikota Tegal Drs. Acmad Rofai, M.Si,
Ka. Polres Tegal Kota, AKBP Jon Wesly
Arianto, SIK, jajaran Forkopimda, OPD
terkait, tokoh agama, dan beberapa
organisasi kemasyarakatan.
Jon Wesli menyampaikan bahwa
kegiatan pengamanan Idul Fitri ini
memang leading sektornya adalah jajaran
emastikan makanan dan
minuman yang beredar di
di bawah kepemimpinannya tapi
Kota Tegal layak konsumsi,
tentunya kegiatan tersebut tidak bisa
Pjs.Wali Kota Tegal Drs. Achmad Rofai,
dilaksanakan dengan maksimal tanpa ada
M.Si didampingi Komandan Kodim
bantuan dari semua pihak,
0712
Tegal Letkol (Kav) Kristiyanto,
Jon Wesli juga menekankan bahwa
S.Sos, Komandan Lanal Tegal Letkol
dalam melakukan pengamanan, para
Laut (P) Agus Haryanto dan Kepala
petugas yang sedang bertugas juga
Dinas Kesehatan Kota Tegal dr. Prima
jangan luput untuk kita lindungi dan
Indraswari melakukan sidak makanan
amankan. Jangan sampai mereka menjadi
dan minuman di beberapa toko, pasar
korban oleh pihak-pihak yang tidak
dan pusat perbelanjaan di Kota Tegal,
bertanggung jawab.
Rabu (23/5).
Dari hasil sidak ditemukan banyak
“Pemerintah Kota Tegal nanti akan
produk makanan dan minuman di toko
membantu kerja tim yang memang
dan pasar swalayan yang tidak layak
utamanya ada di lapangan,” ucap Pjs
jual karena tidak terdaftar di BPOM
Walikota. Dikatakan oleh Pjs Walikota
hingga tidak layak konsumsi karena
ada beberapa point yang memang bisa
telah kadaluarsa. Beberapa diantaradilakukan terkait dengan fasilitasi atau
nya seperti minuman berkarbonasi,
kesiapan dari Pemerintah Kota Tegal
olahan tahu, tempe, tofu, daging, susu,
diantaranya sudah menyiapkan beberapa
saos, hingga produk olahan buah.
spot rest area yang berada di SPBU
Pjs. Walikota Tegal, Drs. Achmad
Kaligangsa, PPIB, Perempatan Maya.
Rofai, M.Si mengungkapkan sidak yang
Untuk penanganan laka Pemerintah
dilakukan pihaknya merupakan agenda
Kota Tegal juga akan menyiapkan
rutin Pemerintah Kota Tegal setiap
tahun di bulan Ramadhan sampai
Puskesmas rujukan atau penanganan
jelang Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah
darurat seperti Puskesmas Margadana,
Kota Tegal menurutnya memiliki
RS Mitra Keluarga, RSUD Kardinah, RSI
kewajiban untuk memantau makanan
Harapan Anda.
minuman yang beredar di Kota Tegal
Terkait dengan kebutuhan bahan
dengan harapan semua produk
pokok, BBM, LPG yang dibutuhkan
tersebut terjamin kualitas kesehatanmasyarakat, dihimbau agar masyarakat
nya”, ucapnya kepada wartawan.
tidak perlu khawatir karena semua
“Hari ini kita masih temukan
tersedia stoknya, termasuk harganya
banyak makanan dan minuman yang
dimana Pemerintah Kota selalu
tidak layak konsumsi karena telah
berkoordinasi dengan instansi terkait g
rusak dan kadaluarsa. Tentu ini
menjadi perhatian Pemkot Tegal untuk
mengevaluasi pengawasan kembali
(Bag. Humas dan Protokol)

Sidak, Pjs.Walikota Temukan
Banyak Makanan dan Minuman Kadaluarsa

M
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bersama BPOM”, imbuhnya.
Rofai juga menghimbau pengelola
pasar swalayan dan tradisional agar
dapat memberikan jaminan kualitas
produk. Terkait berbagai temuan
tersebut, Rofai mengatakan sudah
menyampaikan ke pemilik toko dan
pasar swalayan untuk menarik produk
yang bermasalah. “Kepada para pemilik
toko maupun pasar swalayan kami
sudah meminta agar produk yang tidak
layak konsumsi untuk tidak dijual, dan
kami berharap masyarakat hendaknya
berhati-hati membeli, alangkah baiknya diteliti terlebih dahulu", jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dr. Prima Idraswari
kepada media mengatakan dalam sidak
kali ini tidak ditemukan makanan
mengandung formalin, hanya saja
ditemukan makanan dengan kemasan
rusak, serta tidak layak konsumsi
karena kadaluarsa seperti olahan
bakso, tofu, hingga tempe yang juga
tidak terdafatar di BPOM. Karena itu
kami meminta kepada para pemilik
toko dan pasar swalayan agar menarik
seluruh produk tersebut dan
menggantinya dengan yang baru.
Dikatakan Prima sidak juga
dilengkapi dengan dengan uji bahan
tambahan yang berbahaya pada
makanan dan minuman untuk
mengetahui kandungan pengawet dan
pewarna pada makanan dan minuman.
Selanjutnya dari 26 produk makanan
dan minuman berhasil diamankan
Dinas Kesehatan Kota Tegal akan
dimusnahkan. g
(Bag. Humas dan
Protokol)
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WIRA USAHA

Bikin 'Getun’
Sebagian orang memilih untuk bekerja demi
menafkahi keluarga atau masa depan hidupnya.
Bekerja pada satu aturan dan satu pimpinan, pada
perusahaan, perkantoran ataupun perbankan. Namun
ada sebagian orang yang tidak ingin terikat pada satu
aturan kerja, tetapi ingin berwirausaha atau
membuka usaha sendiri. Dari mulai usaha kecil-kecilan
para wiraswasta ini tentunya memimpikan usahanya
lancar dan terus berkembang.
Oleh: Cahya Kamandanu
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ntuk mencapainya, setiap pengusaha tentu memiliki
tips atau kiat-kiat jitu agar usahanya bisa laris dan
banyak disukai konsumen. Dari mulai ramah terhadap
konsumen, mengedepankan mutu produknya, jujur dan masih
banyak kiat lainnya.
Seperti jalan hidup yang dipilih Warjo atau lebih dikenal
Acun. Berwirausaha menjadi pilihan menafkahi keluarga.
Padahal sebelumnya, pria kelahiran 58 ini, memiliki keahlian
pengrajin emas dan banyak bekerja di luar kota. Tidak sedikit
honor yang diterimanya. Namun karena sudah menjadi
tekadnya ingin dekat dengan keluarga, Acun pada tahun 2009
memilih membuka usaha es campur.
Acun nama panggilan akrabnya diberikan oleh merekamereka pengusaha perhiasan. Diakuinya, banyak uang
berlebih ketika bekerja sebagai pengrajin emas. Namun uang
banyak, justru tidak mendekatkannya dengan isteri dan anakanaknya. Acun selalu bekerja diluar kota dan jika pulang ke
rumah tidaklah lama.
Berbekal keahlian dari orang tuanya yang pernah
membuka warung makan dan es, Acun memilih untuk
membuka usaha es campur. Warga Kelurahan Debong Tengah
ini akhirnya meninggalkan profesinya sebagai pengrajin
perhiasan. Dari modal yang dirasa cukup, Acun membeli
sebuah gerobak es dan pangkalan jualan yang dipilihnya yakni
di pertigaan antara jalan Sawo dan jalan Kapt Ismail.
Buka setiap hari mulai pukul 09.30 sampai 17.00 saat itu
hanya melayani beberapa konsumen saja. Awal buka usaha,
setiap hari paling laku 10 porsi es campur saja dengan harga
saat itu Rp 3.500/ porsi es campur.
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Di semua cabang es campur Bang Acun
buka setiap hari dari jam 09.30 sampai
17.00, dan libur setiap hari Jumat.
Sedangkan di bulan Ramadhan, Acun
buka mulai jam 15.00-20.00 malam.
Dengan catatan, sebelum waktu buka
tiba, Acun hanya melayani es campur
yang dibungkus, tidak dimakan di
tempat, kecuali jika sudah memasuki
waktu berbuka.

Tetap bersabar menjalani usahanya,
dan bagi Acun yang terpenting jujur dan
ramah kepada setiap konsumen maka
usaha yang dijalani akan disukai. Benar
saja, ketelatenan dan tak mudah putus
asa, membawa usaha es campurnya
semakin ramai.
Tidak jauh berbeda tampilan es
campur Acun dengan es campur lainnya.
Namun mutu tetap dikedepankan Acun
yakni menggunakan gula asli yang
membuat rasanya lebih nikmat. Rata-rata
konsumen yang beli juga mengakui
rasanya yang nikmat karena Acun jujur
menggunakan gula asli.
Seiring berjalannya waktu, es
campur Acun mulai dikenal masyarakat
dan banyak konsumen yang
berdatangan. Dari sinilah omset Acun
setiap hari naik terus. Awal mula sehari
hanya melayani 10 porsi saja, sekarang
dengan harga perporsi Rp 17 ribu, dalam
sehari bisa mencapai 200 porsi es
campur.
Meskipun usaha esnya kian
berkembang, namun Acun tetap dengan
menu andalannya dan tidak pernah

menginginkan ada menu tambahan lain.
Dulu sampai sekarang dan seterusnya
Acun akan selalu dikenal dengan es
campurnya.
Dari usaha es campurnya, suami dari
Kholilah ini mampu menyekolahkan 6
anaknya hingga lulus SMA. Tidak hanya
itu, Acun juga membuka cabang esnya di
beberapa titik di wilayah kota Tegal dan
menitipkan cabang-cabang es
campurnya untuk anak-anaknya yang
ingin bergelut di usaha mandiri.
Bagi Acun, mempekerjakan
keluarga sendiri lebih enak dalam
mengembangkan usaha. Baik secara
pembelajaran dan arahan untuk
membuat usahanya semakin maju. Hal ini
dilakukan Acun semata-mata untuk
menjaga mutu usahanya. Acun juga kerap
berpesan kepada anaknya agar dalam
menjalani usaha senantiasa jujur dan
ramah.
Cabang es Acun sekarang ada 4
cabang yakni di jalan Setiabudi, jalan AR
Hakim, jalan Poso dan jalan Ahmad
Dahlan. Dari keenam anaknya, 5 anaknya
turut menggeluti usaha es campur

Tidak jauh berbeda tampilan es campur
Acun dengan es campur lainnya.
Namun mutu tetap dikedepankan Acun
yakni menggunakan gula asli yang
membuat rasanya lebih nikmat. Ratarata konsumen yang beli juga mengakui
rasanya yang nikmat karena Acun jujur
menggunakan gula asli.
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sedangkan 1 anaknya yang sulung
memilih berprofesi sebagai pengrajin
perhiasan.
Ada 8 karyawan yang dipekerjakan.
Acunpun kini merasa tenang, karena
selain sudah menamatkan anak-anaknya
hingga lulus SMA tetapi dirinya juga
mampu memberikan usaha untuk masa
depan anak-anaknya.
Baginya, dengan mempekerjakan
keluarga sendiri akan lebih enak dalam
mengembangkan usaha. Baik secara
pembelajaran dan arahan untuk
membuat usaha lebih maju. Semata-mata
untuk menjaga mutu, Acun selalu
berpesan kepada anak-anaknya agar
selalu jujur dan ramah dalam
menjalankan usaha.
Di semua cabang es campur Bang
Acun buka setiap hari dari jam 09.30
sampai 17.00, dan libur setiap hari Jumat.
Sedangkan di bulan Ramadhan, Acun
buka mulai jam 15.00-20.00 malam.
Dengan catatan, sebelum waktu buka
tiba, Acun hanya melayani es campur
yang dibungkus, tidak dimakan di tempat,
kecuali jika sudah memasuki waktu
berbuka.
Tidak muluk-muluk impiannya
sekarang ini, Acun hanya ingin usahanya
terus disukai pelanggan. Disinggung
mengenai keinginannya membuka
cabang di luar kota Tegal, Acun
mengungkapkan tidak begitu
menginginkannya, selain karena jarak
yang jauh, tenaga untuk mengurusi
cabang di luar kota, seperti di Slawi,
Brebes ataupun daerah sekitar kota
Tegal belum ada tenaganya. g
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RAMADHAN:
A Perfect Time to Be More Productive
The presence of Ramadan always bring
excitement especially for Muslims
because in this month the Muslims can
worship with the best possible.

By: Yolla Pamela

H

owever, the euphoria of
Ramadan is also felt by most
workers. Because in Ramadan
office hours become less than usual days.
Tegal City Government also reduces
employees'
office hours
during
Ramadan:
- For offices that carry out 5 working
days: Monday to Wednesday (8 am
until 4.30 pm), Thursday ( 8 am until 3
pm), Friday (8 am until 11 am);
- For offices that carry out 6 working
days and start at 7 am: Monday to
Thursday (7.30 am until 1.30 pm),
Friday (7.30 am until 11 am), Saturday
(7.30 am until 12:30 pm);
- For offices that carry out 6 working
days and start at 7.30 am : Monday to
Thursday (8 am until 2 pm), Friday (8
am until 11 am), Saturday (8 am until
1.30 pm);
The shorter office hours let the
employee enjoy enough time to focus on
worship. Therefore, we have to use
office hours effectively so when we are
at work, we really focus on completing
the work so that once we get home we
really spend our time to family and
worship.
Fasting is not the reason for we are
getting lazy to work. When we are fasting
we have more regular time to eat and to
do activities.
We know exactly the time when we
may eat and the time when we better
prepare ourselves by consuming enough
water and nutrient intake so that when
we fast we have enough energy until the
time we can eat and drink again later.
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Fasting is not the reason for we
are getting lazy to work. When we
are fasting we have more regular
time to eat and to do activities.

This regularity is very good for the
body's digestive system and
automatically makes our body healthier.
With a healthy body, our souls also
become healthier. We are able to think
clearly, focus on targets and obligations.
So in fact fasting strongly supports

Fewer hours of work really trigger
us to set the agenda on a specific
schedule. This allows us to utilize
office hours effectively and meet
all the deadline on time. Working
with fewer office hours can
prevent unnecessary errors. The
level of professionalism will
increase and the quality of work
increases also. When we are
fasting we have more downtime,
that means the workforce has a
higher energy level because it is
more efficient at work.

our work activities because with the
reduction of office hours, we as
employees will have more time to spend
with family and friends. This leads to a
happier workforce, job satisfaction and
higher productivity.
Fewer hours of work really trigger us
to set the agenda on a specific schedule.
This allows us to utilize office hours
effectively and meet all the deadline on
time. Working with fewer office hours
can prevent unnecessary errors. The
level of professionalism will increase and
the quality of work increases also. When
we are fasting we have more downtime,
that means the workforce has a higher
energy level because it is more efficient
at work.
However we have to remember that
shorter office hours in Ramadan, doesn’t
mean that there is little workload. But
this remains an advantage for us. With
less office hours, we learn to prioritize
tasks and work more efficiently, meaning
better working hours. So let’s fast, let’s be
productive, let’s be happier in Ramadan.

g
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R

apat Koordinasi Lintas Sektor “Ketupat-Candi 2018” dalam rangka pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1439
Hijriah diadakan di ruang Deviacita Polres Tegal Kota, Kamis (24/5/2018). Hadir dalam kegiatan ini Pjs.
Walikota Tegal Drs. Acmad Rofai, M.Si, Ka. Polres Tegal Kota, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK, jajaran
Forkopinda, OPD Terkait dan tokoh Agama, dan beberapa organisasi kemasyarakatan.

P

emerintah Kota Tegal melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal menggelar
Pasar Murah dan Penjualan Paket Bersubsidi Tahun 2018, Senin (4/6) di pendapa Kelurahan Margadana. Dalam
kesempatan tersebut Pjs. Walikota, Drs. Achmad Rofai menyerahkan Paket Sembako Bersubsidi kepada
masyarakat yang membutuhkan.

g
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PEMERINTAH
KOTA TEGAL

mengucapkan:

Selamat Hari Raya Idul Fitri
1 SYAWAL 1439 H.
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Taqabalallaahu Minna Wa Minkum
Shiyaamana wa Shiyaamakum
Ja'alanallaahu Minal Aidin wal Faizin

Drs. ACHMAD ROFAI, M.Si.
Pjs. Walikota Tegal

