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Melawan Penjajah

SUPM Negeri Tegal
Terus Melambung

P

ertemuan ulama dan umaro kembali dilaksanakan di Pondok Pensantren Darul Hijrah Pimpinan Habib Thohir Al
Kaff, Selasa (7/8/2018) malam. Pertemuan dihadiri Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M.MPd, Jajaran
Forkompinda, Asisten Setda Kota Tegal, Kepala OPD Setda Kota Tegal, Habib Thohir Al Kaff, Ketua MUI, Abu
Khaer Annur, Kepala Kemenag Kota Tegal, Achmad Farhan, dan organisasi keagamaan Islam.

S

edikitnya 21 wartawan yang bertugas di area kerja Kota Tegal dan sekitarnya mengikuti kegiatan Media
Gathering dan Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Bagian Humas Dan Protokol Setda Kota Tegal
bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tegal dan Jawa Tengah. Kegiatan yang
dilaksanakan di Hotel Pesona Jumat (10/8) tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme
serta kompetensi wartawan di Kota Tegal. Plt. Walikota Tegal Drs.HM Nursholeh M. MPd membuka kegiatan tersebut
dan mengatakan bahwa kegiatan Uji Kompetensi Wartawan dilakukan guna menjaring para pewarta di Kota Tegal yang
profesional dan kompeten.
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Editorial
Dalam bidang apapun untuk menggapai sesuatu butuh pengorbanan
dan perjuangan, baik dalam skala besar maupun kecil. Hal seperti ini telah
dialami dan dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika berjuang untuk
merebut kemerdekaan. Ada yang gugur muda. Sebagian bernama, yang
lainnya gugur dan tak dikenal, adalah bukti kegigihan para pahlawan yang
gugur sebagai kusuma bangsa.
Mereka berjuang tanpa pamrih demi kepentingan bersama. Kiat,
strategi, dan berbagai cara dilakukan untuk mencapai satu sasaran akhir,
yaitu Indonesia merdeka. TKR berjuang dengan senjata seadanya. Bakri
adalah salah satu saksi sejarah, ketika kota Tegal menjadi Sekolah Perwira
ALRI, Ali Sadikin (Gubernur DKI adalah lulusan pertama sekolah perwira
Tegal). Kapten Sudibyo adalah salah satu pejuang untuk kemerdekaan.
Mengapa kemerdekaan harus diperjuangkan dan apa sesungguhnya
kemerdekaan itu?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah
keadaan atau hal berdiri sendiri, yaitu bebas atau lepas; tidak terjajah lagi
atau tidak diperintah oleh negara lain. Kemerdekaan bukan sekadar
mengusir kaum penjajah untuk meninggalkan tanah air atau beralihnya
penguasa dan kekuasaan dari bangsa penjajah ke bangsa Indonesia, namun
kemerdekaan dimaknai juga sebagai upaya merebut merebut kembali
tanggung jawab untuk melakukan pemerintahan sendiri, memajukan dan
menyejahterakan bangsa Indonesia.
Kemerdekaan menuntut seluruh anak bangsa Indonesia untuk
bekerja secara sungguh-sungguh; memiliki tanggung jawab bernegara dan
berdisiplin nasional. Tanpa tanggung jawab bernegara, kemerdekaan yang
kini berusia 73 tahun tak mungkin diraih.
Bila kita renungkan sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia selama
kurung waktu 73 tahun, ternyata proklamasi 17 Agustus 1945 bukan
sekadar pernyataan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, tetapi juga
bermakna dan berisi suatu cita-cita yang harus kita wujudkan bersama
untuk menjadi kenyataan.
Sebagai cita-cita, proklamasi 17 Agustus 1945 mengamanatkan
kepada kita suatu tugas sejarah yang berat, yakni kita harus mengisi
kemerdekaan dengan usaha-usaha pembangunan untuk mewujudkan
masyarakat Pancasila; masyarakat adil dan makmur, baik dalam bidang fisik
kebendaan maupun dalam bidang mental kerohanian.
Kegigihan para pejuang bangsa Indonesia yang telah mengerahkan
sebahagian kebebasan yang dimilikinya untuk memperjuangkan
kemerdekaan 1945 adalah kelanjutan, peningkatan dan pembaharuan dari
para pahlawan nasional sebelumnya seperti Diponegoro, Sam Ratulangi,
Robert Wolter Mongisidi, Hasanuddin, Pattimura, dan sejumlah pahlawan
nasional lainnya.
Perjuangan para patriot bangsa dalam rentang waktu yang panjang
mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Selama 20 tahun setelah kemerdekaan, yaitu sejak tahun 1945 sampai
1965, bangsa Indonesia berjuang mempertahankan NKRI berdasarkan
Pancasila dari segala rongrongan ancaman, tantangan, hambatan dan
gangguan. Dari tahun 1945 hingga pengakuan kedaulatan menjelang akhir
tahun 1950, bangsa Indonesia berjuang dalam perang kemerdekaan.
Akhirnya setelah melalui perjuangan yang berat dalam waktu yang relatif
lama, bangsa Indonesia berhasil membulatkan seluruh wilayah NKRI, yaitu
merebut kembali Irian Jaya (kini Papua) pada 1962, yang semula masih
berada dalam kekuasaan Belanda.
Sejak pengakuan kedaulatan pada 17 Agustus 1945 dan tahun-tahun
sesudahnya, bangsa Indonesia berjuang melawan bahaya federalisme,
separatisme, kesukuan, kedaerahan, ekstrim kanan dan ekstrim kiri.
Kadang ancaman dan bahaya tersebut bercampur dengan kekuatan asing.
Semua itu bangsa Indonesia rasakan sebagai bagian dari perkembangan
dan pertumbuhan ke arah kematangan, kedewasaan dan sebagai pelajaran
yang sangat berharga. g
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17 Agustus 1945 menjadi momen paling bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Bulan Agustus
memang selalu membawa keceriaan sendiri. Di bulan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini, banyak
festival yang banyak mengundang kebahagiaan. Ada karnaval, gerak jalan, dan lomba-lomba tujuh
belasan lainnya.
Sing jelas rahat, meriah...
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Kota Tegal, Cikal Bakal Angkatan Laut
Bakri (87), warga Jalan Cempaka No. 24 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal,
adalah mantan anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut Tegal.
Bakri menceritakan, saat Hiroshima dan Nagasaki di bom,
pasukan Jepang kembali ke negaranya.

Oleh: Syaepulloh Aminudin

K

ala itu, para pemuda Indonesia
mulai bangkit, dengan mendirikan
kelompok-kelompok seperti BKR
Laut, TKR, Gotri, Pasukan Siliwangi, GPII
dan Laskar Rakyat. BKR Laut pada saat
itu dipimpin oleh Letnan Mustika Alam,
wakilnya Yaqob Mangunkusumo yang
bermarkas di Gedung Rakyat Tegal di
kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
Tegal.
Pada pertengahan tahun 1945-1946,
pasukan yang dipimpin Darwis Djamin
dari Padang, Sumatera Barat, datang ke
Tegal untuk bergabung dengan pasukan
BKR Laut. Bersatunya BKR Laut bersama
rombongan Pak Darwis menjadi lebih
kuat membentuk Angkatan Laut
Republik Indonesia (ALRI) Corps Armada
(CA) IV.
"BKR Laut mengatur strategi,

"BKR Laut mengatur strategi,
bagaimana caranya bisa lebih kuat,
menjadi ALRI CA IV yang dipimpin
Pak Darwis dari Padang, Sumatera
Barat dan Wakilnya Pak Marsis,
dari Sulawesi Selatan. Itu awal
berdirinya ALRI CA IV pada 1
Desember 1946", kata Bakri.

bagaimana caranya bisa lebih kuat,
menjadi ALRI CA IV yang dipimpin Pak
Darwis dari Padang, Sumatera Barat dan
Wakilnya Pak Marsis, dari Sulawesi
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Selatan. Itu awal berdirinya ALRI CA IV
pada 1 Desember 1946", kata Bakri.
Bakri menambahkan, setelah ALRI
CA IV terbentuk, kemudian mendirikan
sekolah marinir di Kalibakung,
Kabupaten Tegal dan di Jalan Kapten
Ismail, yang saat ini SMA PIUS, dan dapur
umur, saat ini adalah gudang PT. Gudang
Garam.
Setelah menjadi besar, kata Bakri,
bergabung pasukan dari Losari, Tanjung,
Bulakamba, Tegal, Suradadi, Pemalang,
Batang dan mendirikan pos penjagaan di
tepi laut. Pada tanggal 1 Mei 1947, Pak
Darwis kembali lagi ke Padang, Sumatera
Utara dan digantikan oleh Sunaryo Suryo
Putro terkenal dengan nama Sunar.
Pada 27 Juli 1947, pukul 09.00 pagi,
kapal induk milik pasukan Amerika
menembakkan rudal dari laut dan
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menyasar ke rumah penduduk di kawasan sekitar Kejambon
(sekitar 200 meter selatan TMP Pura Kusuma Tegal) hingga
hancur. "Kalau pelurunya terkena (menyasar) Water Ledeng,
maka Tegal akan banjir", imbuh Bakri.
Setelah itu, pada pukul 11.00 siang, usai pasukan Amerika
meluncurkan rudal, tank Sekutu dari arah selatan masuk untuk
menyerang Tegal. Kala itu tentara Sekutu diboncengi Belanda
yang berniat kembali untuk menjajah Indonesia.
“Itu tentara Sekutu, Belanda mbonceng sama Amerika
Serikat. Begitu tahu ada pasukan, saya (Bakri) pakai mobil
Chevrolet dari Pagongan pergi ke arah timur sampai Suradadi,
hingga ke Karangmalang. Di Karangmalang, kami
mempertahankan pasukan. Saat Belanda di Tegal, saya
bersama Letnan Ali Sadikin, Mayor Laut Suhadi berkumpul di
Karangmalang ”, terang Bakri, yang masih ingat suara mesinmesin tank tersebut.
Wilayah Karangmalang masih hutan belangkara dan
terdapat hanya beberapa rumah. Kata Bakri, tidak lama
kemudian, keberadaannya tercium oleh Belanda. Pasukan
ALRI CA IV kemudian ke Penggarit, Pemalang untuk
mempertahankan hingga diserang oleh pasukan Belanda
menggunakan pesawat. Saat itu pasukan ALRI CA IV banyak
yang gugur dan dimakamkan di Penggarit.
Merasa kurang aman, Pasukan ALRI CA IV hijrah ke Watu
Kumpul, Pemalang, namun kembali diserang Belanda.
Pasukan ALRI kemudian hijrah menuju Wonosobo melalui
rute Kajen, Peninggaran, Kalibening, Karangkobar,
Banjarnegara, dan Purbalingga.
Sampai di Wonosobo, Pasukan ALRI CA IV kemudian
dipimpin oleh Mayor Sunaryo Suryo Putro, dan berubah
menjadi Resimen Samudra Divisi I Diponegoro CA IV.
Kemudian, pada tahun 1948 Belanda menyerang Jogjakarta.
Pasukan dari Jogjakarta mundur ke Wonosobo, Tarakan dan
Temanggung.
Pasukan banyak berkumpul di Wonosobo, kemudian
Mayor Sunaryo Suryo Putro bersama Letnan Ali Sadikin,
Mayor Agus Subekti dan Haryono Nimpuno mengerahkan
pasukan menuju ke daerah Kali Bening, Pekalongan dan
mendirikan SWKS V sektor Slamet.
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“Pendahulu kita
yang mendirikan
BKR Laut itu dari
pelaut, mereka yang
bekerja di sektor
maritim, pelayaran,
dan sebagainya.
Sehingga Kota
Tegal dikenal
dengan Kota Bahari
dan cikal bakal
pelaut, Angkatan
Laut ya di sini (Kota
Tegal)”, kata
Danlanal Tegal,
Letkol Laut (P)
Agus Haryanto.

“Di situ (Kali Bening), hawanya (suasana) enak, kalau sore
pergi ke warung nasi goreng, lalapannya petai sama jengkol,
merasa nikmat sekali”, ujar Bakri, sambil tersenyum
membayangkan kenikmatan kala itu.
Akhir tahun 1949 terjadi Konferensi Meja Bundar di Den
Haag, Belanda, kemudian terdapat genjatan senjata. Pasukan
dari Kali Bening, hijrah menuju Batang untuk berkumpul
dengan pasukan. Saat itu, ungkap Bakri, Mayor Agus Subekti
memberikan wejangan (pesan). “Siapa yang mau terus
mengabdi ke Surabaya atau ke Jakarta”, terang Bakri.
Saat itu, kata Bakri, Mayor Agus Subekti bersama
pasukannya ke Surabaya. Letnan Ali Sadikin ke Jakarta
bersama pasukannya. Karena masih punya orang tua, Bakri
kala itu pulang untuk berpamitan untuk ke Jakarta. Setelah
pamit dengan orang tua, dan tidak diijinkan. Sejak itu Bakri
berhenti dari pasukan ALRI CA IV.
Selain itu, Bakri juga menceritakan, Gedung Rakyat dahulu
digunakan sebagai hiburan Pasukan Belanda. Gedung Lanal
Tegal (saat ini) dahulu adalah National Hadels Bank NV,
sebuah bank Belanda, sedangkan gedung DPRD Kota Tegal
(saat ini) adalah Markas ALRI CA IV yang dipimpin Mayor Laut
Suhadi, Letnan Ali Sadikin dan Mayor Agus Subekti.
Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut
(Danlanal) Tegal Lantamal V Letkol Laut (P) Agus Haryanto SE,
M.Tr.Hanla, mengungkapkan ketika Indonesia merdeka,
membutuhkan badan yang dapat melindungi rakyat baik
darat, laut, udara.
Di kota Tegal mulai dibentuk kekuatan laut karena daerah
lain kondisinya belum stabil, seperti di Surabaya, pada 10
November 1945 terjadi pertempuran antara tentara sekutu
dengan arek-arek Subaraya. Pada 14-19 Oktober 1945 terjadi
pertempuran 5 hari di Semarang. Sehingga Kota Tegal dipilih
oleh pendahulu (para Pejuang) untuk merintis kekuatan yang
disebut BKR Laut.
“Pendahulu kita yang mendirikan BKR Laut itu dari pelaut,
mereka yang bekerja di sektor maritim, pelayaran, dan
sebagainya. Sehingga Kota Tegal dikenal dengan Kota Bahari
dan cikal bakal pelaut, Angkatan Laut ya di sini (Kota Tegal)”,
kata Danlanal Tegal, Letkol Laut (P) Agus Haryanto.

WARTA BAHARI, Edisi 105 / Agustus 2018

Di kota Tegal mulai dibentuk
kekuatan laut karena daerah lain
kondisinya belum stabil, seperti
di Surabaya, pada 10 November
1945 terjadi pertempuran antara
tentara sekutu dengan arek-arek
Subaraya. Pada 14-19 Oktober
1945 terjadi pertempuran 5 hari
di Semarang. Sehingga Kota
Tegal dipilih oleh pendahulu
(para Pejuang) untuk merintis
kekuatan yang disebut BKR Laut.

Danlanal Tegal, Letkol Laut (P) Agus
Haryanto menambahkan, daerah
Kalibakung, Kab. Tegal, menjadi salah
satu saksi sejarah lahirnya Angkatan
Laut. Di lokasi tersebut digunakan untuk
berlatih dan saat ini terdapat monument
yang menjadi simbol perjuangan
Angkatan Laut.
Banyak pemuda merasa tertarik
bergabung menjadi BKR Laut, maka
kegiatan pelatihan di Kalibakung dikenal
dengan sebutan Sekolah Opsir. “Dahulu
tempat tersebut digunakan untuk latihan,
mempertahankan kemerdekaan sampai
dengan adanya agresi militer Belanda”,

terang Agus Haryanto.
“Harapannya nanti semua petilasan
atau simbol-simbol yang memiliki nilai
sejarah, bisa menjadi pelajaran untuk
generasi penerus, kita akan merangkai
kembali mozaik-mozaik sejarah
Angkatan Laut di Kota Tegal agar
semakin dikenal”, lanjut Agus Haryanto.
Ke depan, di Kalibakung, Kab. Tegal,
akan digunakan untuk tempat
pembinaan para generasi muda, seperti
Pramuka Saka Bahari, ormas, instansi.
Area tersebut rencananya akan
dikembangkan Bumi Perkemahan,
Training Centre, Sanggar Saka Bahari dan

Selain itu, Bakri juga
menceritakan, Gedung Rakyat
dahulu digunakan sebagai
hiburan Pasukan Belanda.
Gedung Lanal Tegal (saat ini)
dahulu adalah National Hadels
Bank NV, sebuah bank Belanda,
sedangkan gedung DPRD Kota
Tegal (saat ini) adalah Markas
ALRI CA IV yang dipimpin Mayor
Laut Suhadi, Letnan Ali Sadikin
dan Mayor Agus Subekti.
sarana-sarana lain yang mendukung
pemberdayaan wilayah pertahanan laut
sehingga secara optimal memberikan
manfaat di kalangan masyarakat luas.
Secara historis bahwa, lokasi
tersebut menjadi saksi bisu sejarah
Perjuangan ALRI CA (Corp Armada) IV
melawan agresi militer Belanda. Selain
itu, juga dijadikan Sekolah Opsir para
Perwira ALRI. Sekolah Opsir merupakan
cikal bakal Akademi Angkatan Laut di
Surabaya.
“Nilai-nilai perjuangan akan
diajarkan, agar masyarakat sadar bahwa,
perjuangan sampai dengan saat ini harus
diteruskan dan dipertahankan”, pungkas
Letkol Agus Haryanto (Sapaan akrab,
Danlanal Tegal).
g
*) Peminat sejarah, tinggal di Tegal
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Kapten Sudibyo Melawan Penjajah
Dari kejauhan, kendaraan artileri Belanda terlihat memasuki Kota Tegal. Setelah menguasai wilayah Brebes,
penjajah mencoba kembali menancapkan hegemoninya di Kota Bahari. Dengan mengerahkan sebelas tank
dan dua truk militer berlapis baja lengkap bersama personelnya, mereka berupaya menggempur daerah
pesisir Pantai Utara ini.

Oleh : Bima Marhaenis *)

S

ementara itu, di bawah komando
Kapten Sudibyo, Letkol Sudiarto
dan pasukannya telah bersiap-siap
menghadang kompeni. Satu pleton
pasukan disiapkan, terdiri dari 120
prajurit Tentara Keamanan Rakyat (TKR).
Kemudian, terjadilah pertempuran itu.
Pasukan Kapten Sudibyo memberikan
perlawanan begitu hebat.
Perang terbuka pecah di palagan
Tirus, yang areanya sebagian masih
hutan dan semak belukar. Karena kalah
jumlah dan persenjataan, kubu Kapten
Sudibyo terdesak, dan sempat
bersembunyi di Dukuh Trukan, yang
sekarang berada dalam teritorial
Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kecamatan
Margadana.
Belanda yang kalap mengobrak-abrik
perkampungan warga. Rumah-rumah
digeledah untuk mencari tempat
persembunyian pejuang kemerdekaan.
8

Belanda yang kalap
mengobrak-abrik
perkampungan warga.
Rumah-rumah digeledah
untuk mencari tempat
persembunyian pejuang
kemerdekaan.
Selama dua hari,
Kapten Sudibyo dan
pasukannya bersembunyi
dengan bantuan makanan
dan minuman yang
disuplai rakyat.

Selama dua hari, Kapten Sudibyo dan
pasukannya bersembunyi dengan
bantuan makanan dan minuman yang
disuplai rakyat.
Sebagai pimpinan batalyon, Kapten
Sudibyo merasa bertanggungjawab
terhadap pasukannya yang masih hidup
maupun yang telah gugur. Untuk
memastikan keadaan, sang kapten keluar
dari tempat persembunyiannya, tanpa
pengawalan. Belanda yang menantikan
momen tersebut akhirnya mendapatkan
momentum. Dari jarak sekitar 100 meter,
peluru dilepaskan dan tepat mengenai
Kapten Sudibyo di area persawahan. Hari
itu, tercatat 10 Oktober 1947.
Karena Kapten Sudibyo tertembak,
Belanda senang dan melanjutkan
perjalanan ke Jogjakarta untuk
menaklukkan Ibu Kota Negara yang
sudah berpindah. Namun demikian,
perlawanan pasukan Kapten Sudibyo
WARTA BAHARI, Edisi 105 / Agustus 2018

Sebagai pimpinan batalyon,
Kapten Sudibyo merasa
bertanggungjawab terhadap
pasukannya yang masih hidup
maupun yang telah gugur.
Untuk memastikan keadaan,
sang kapten keluar dari
tempat persembunyiannya,
tanpa pengawalan. Belanda
yang menantikan momen
tersebut akhirnya mendapatkan
momentum. Dari jarak sekitar
100 meter, peluru dilepaskan
dan tepat mengenai Kapten
Sudibyo di area persawahan.
Hari itu, tercatat
10 Oktober 1947.

belum berakhir. Letkol Sudiarto sebagai
suksesor memimpin pasukan
menggempur tank kompeni yang
tertinggal di belakang. Akibat serangan
itu, 23 prajurit Belanda tewas.
Pasukan Letkol Sudiarto akhirnya
menuju ke Jogjakarta untuk melakukan
perlawanan bersama Jenderal Sudirman.
Secara hirearki, pasukan Kapten Sudibyo
adalah pasukan dari Jalur Komando
Perang Kemerdekaan RI I Daerah
Kabupaten Tegal, Brebes, dan Pemalang.
Jalur Komando Perang tersebut
terhitung dari 10 Agustus 1947 sampai 2
Februari 1948.
“Kapten Sudibyo gugur sebagai
pahlawan bangsa,” tutur Tarnoto, seperti
dikutip dari Radar Tegal, 2017 lalu.
Tarnoto adalah anak dari Kopral Tarjani
yang bergabung dalam pasukan Kapten
Sudibyo.
Seperti diketahui, Agresi Militer
Belanda I berkecamuk sejak 21 Juli 1947
dengan dipimpin Jenderal Hulbertus Van
Mook, setelah Jepang kalah dari Sekutu.
Wilayah yang ada di bawah pendudukan
Jepang diambil alih oleh pihak Sekutu,
Allied Forces in
Netherland East Indies
(AFNEI).
Belanda dengan
b e r b e n d e r a
Netherland Indie Civil
Administratie (NICA)
yang dibentuk 3 April
1944 memanfaatkan
keadaan tersebut
dengan membonceng
pasukan Inggris
menduduki beberapa
wilayah di Indonesia,
terutama Sumatra dan
Jawa. Pertempuran
pun terjadi di beberapa
daerah, terutama di
Jawa Tengah dan
sekitarnya.
Kapten Sudibyo
dimakamkan di Taman
Makam Pahlawan
(TMP) Pura Kusuma
Negara yang lokasinya
berada di ujung Jalan
Melati, Kelurahan
Kejambon, Kecamatan
Tegal Timur. Tepatnya,
di makam Blok A
Nomor 85 seluas 2x1
meter dan tertulis
nama Kapten Soedibjo
Cmd Sector S, dengan
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Kapten Sudibyo dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan (TMP)
Pura Kusuma Negara yang
lokasinya berada di ujung Jalan
Melati, Kelurahan Kejambon,
Kecamatan Tegal Timur.
Tepatnya, di makam Blok A
Nomor 85 seluas 2x1 meter
dan tertulis nama Kapten
Soedibjo Cmd Sector S, dengan
satu bintang di atasnya.
Tergurat pula tanggal
gugurnya, 10-10-1947.

satu bintang di atasnya. Tergurat pula
tanggal gugurnya, 10-10-1947.
Sebelum dimakamkan di TMP Pura
Kusuma Negara, Kapten Sudibyo
disebut-sebut dimakamkan di daerah
Kalinyamat Kulon. Menurut tokoh
masyarakat setempat, Ustad Wahidin,
pemakamannya di kawasan yang
sekarang merupakan Masjid Jami Al
Muhtadin, yakni di RT 5 RW 3, atau
tepatnya di sebelah rel kereta api
Kelurahan Kalinyamat Kulon.
Siapa sebenarnya Kapten Sudibyo?
Tidak banyak jawaban atas pertanyaan
tersebut. Sampai saat ini, belum ada
satupun keluarga atau keturunannya
yang bisa dilacak. Dari beberapa cerita,
Kapten Sudibyo dikatakan berasal dari
daerah Timur, entah itu Solo atau
Jogjakarta. Perawakannya tinggi besar,
dan merupakan seorang komandan yang
tegas.
Jati diri Kapten Sudibyo memang
belum terkuak sepenuhnya. Namun,
penghargaan setinggi-tingginya telah
diberikan dengan mengabadikan
namanya untuk sebuah jalan. Jalan
Kapten Sudibyo membentang dari Tirus
ke Utara. Sekarang, jalan tersebut
merupakan denyut nadi yang
menghidupkan perekonomian Kota
Tegal.
Terima kasih, pahlawan. Jasamu akan
terus dikenang.
g
*) Peminat sejarah, tinggal di Tegal
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Pertama di Indonesia,
SUPM Negeri Tegal Terus Melambung
Keberadaan Sekolah Perikanan di Tegal merupakan sebuah proses panjang sekolah perikanan di
Indonesia, sebut saja di Batang pada tahun 1946 telah hadir sekolah Djawatan Perikanan yang
merupakan embrio daripada Sekolah Perikanan Laut (SPL). Sekolah tersebut hanya mampu bertahan
selama satu tahun, karena Agresi Militer Belanda 1. Dan usaha untuk mendirikan sekolah perikanan
tetap ada, pada tahun 1948 pindah ke daerah Rembang. Kepindahannya ke Rembang pun tidak lama
hanya mampu bertahan beberapa bulan, pendidikan itu pun bubar karena disebabkan adanya Agresi
Militer 2, guru serta murid-muridnya ikut bergabung dalam kemiliteran di Tegal.

Oleh: Seful Mu’min

S

etelah tahun 1950, beberapa eks
murid yang ingin melanjutkan
pendidikan kemudian
mengusulkan kepada Menteri
Kemakmuran Pusat Jawatan Perikanan
untuk memproses berdirinya Sekolah
Khusus Perikanan. Adapun beberapa
usulan yang ditawarkan termasuk
kebijakan pendidikan perikanan yang
semula di Rembang pindah ke Tegal serta
nama istilah Sekolah Djawatan Perikanan
diubah menjadi Sekolah Perikanan Laut
(SPL).
Bertitik tolak dari SPL ini kemudian
timbul gagasan untuk mengadakan
pendidikan perikanan yang lebih tinggi
sebagai lanjutan dari SPL, sehingga pada
akhir tahun 1962 didirikan Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di
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Bertitik tolak dari SPL ini
kemudian timbul gagasan untuk
mengadakan pendidikan
perikanan yang lebih tinggi
sebagai lanjutan dari SPL,
sehingga pada akhir tahun
1962 didirikan Sekolah Usaha
Perikanan Menengah (SUPM) di
Tegal, yang masih bersifat
umum belum ada
penjurusannya. Pada waktu
yang bersamaan nama SPL
diubah menjadi Sekolah
Perikanan Pertama (SUPP).

Tegal, yang masih bersifat umum belum
ada penjurusannya. Pada waktu yang
bersamaan nama SPL diubah menjadi
Sekolah Perikanan Pertama (SUPP)
SUPP didirikan di beberapa daerah
antara lain: Belawan (Medan), Singaraja
(Bali), dan Manado dengan waktu
pendidikan selama 3 tahun, dengan
mendapat bantuan tenaga pengajar dari
Tegal.
Sampai dengan tahun 1966 sasaran
bagi lulusan SUPM masih bersifat umum
belum ada penjurusan, baru pada tahun
1967 pendidikan mulai diarahkan untuk
menghasilkan tenaga-tenaga
penangkapan ikan.
Dari tahun ke tahun SUPM terus
berkembang. Pada awal tahun 1970-an,
masuklah banyak modal asing dan
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SPL / SUPM Negeri Tegal (1950-1969) terletak di Jalan Blanak KelurahanTegalsari,
sekarang berlokasi di Jalan Martoloyo (1969-sekarang)

Dari tahun ke tahun SUPM
terus berkembang. Pada awal
tahun 1970-an, masuklah
banyak modal asing dan
perusahaan perikanan yang
mengelola perairan nusantara
dengan kapal penangkapan
yang berukuran besar. Mulai
saat itu SUPM mendapat tugas
untuk menghasilkan tenaga
terampil yang mampu
menangani kapal perikanan
tersebut seperti Anak Buah
Kapal (ABK). Untuk itu SUPM
dalam usaha memenuhi tugas
tersebut, pendidikannya
membuka 2 (dua) jurusan yaitu
“Jurusan Deck” dan
“Jurusan Mesin”.

Proses pengembangan jurusan ini
mendapat perhatian pemerintah
sehingga tahun 1971 mendapat bantuan
proyek. Proyek tersebut bernama
Fisheries Development and Training
Project atau Project INS/71/526 yang
merupakan kerjasama Departemen
Pertanian dengan UNDP/FAO di Tegal.
Disamping SUPM, proyek INS/71/526
juga menunjang kegiatan pendidikan dan
latihan di perikanan di Belawan, Air
Tembaga, Ambon, Singaraja, Sorong dan
AUP (Jakarta, sekarang STP Jakarta).
Adapun tugas dari Project
INS/71/526 yakni meningkatkan

perusahaan perikanan yang mengelola
perairan nusantara dengan kapal
penangkapan yang berukuran besar.
Mulai saat itu SUPM mendapat tugas
untuk menghasilkan tenaga terampil
yang mampu menangani kapal perikanan
tersebut seperti Anak Buah Kapal (ABK).
Untuk itu SUPM dalam usaha memenuhi
tugas tersebut, pendidikannya membuka
2 (dua) jurusan yaitu “Jurusan Deck” dan
“Jurusan Mesin”.
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akademi Usaha Perikanan di Jakarta,
meningkatkan Sekolah Usaha Perikanan
Menengah di Tegal, dan mendirikan
Training Centre Perikanan. Sebelum
proyek berakhir, Direktorat Jenderal
Perikanan mengusulkan agar Project
INS/71/526 diperpanjang selama 5 (lima)
tahun dengan tujuan menyempurnakan
Fisheries Training Centre Perikanan di
Tegal, Menado, Ambon, Belawan dan
Singaraja. Dalam perkembangannya,
Fisheries Training Project mengalami dua
periode yakni periode tahun 1973-1975
dengan nama Marine Fisheries Training
Project atau PROJECT INS/72/063.
Periode tahun 1975-1978 yang
merupakan perpanjangan dari Project
INS/72/063.
Usaha peningkatan kualitas lulusan
SUPM dalam meningkatkan kariernya
sebagai ABK kapal perikanan dan
sekaligus menunjang program
pemerintah dalam upaya menggantikan
ABK asing terus berlanjut. Kegiatan
praktik laut didukung dengan sarana
kapan-kapal latih untuk berbagai jenis
alat tangkap, navigasi maupun olah gerak
dilakukan kerja sama antara Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut dengan
Direktorat Jenderal Perikanan.
Untuk membekali lulusan SUPM
diberikan Sertifikat Kepelautan yaitu
Sertifikat Mualim Perikanan Laut (MPL) II
bagi lulusan SUPM Jurusan Deck
(sekarang Sertifikat ANKAPIN II,
sedangkan nama jurusannya adalah
Nautika Perikanan Laut). Sertifikat Ahli
Mesin Kapal Perikanan Laut (AMKPL) II

Ruang Simulator Navigasi Kapal
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Pengembangan Sumberdaya Manusia
(SDM) Kelautan dan Perikanan. Dan
sehari-hari dibina oleh Kepala Pusat
Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang
memiliki tugas untuk menghasilkan
teknisi menengah perikanan yang
trampil, disiplin, bertanggung jawab dan
memiliki jiwa wiraswasta serta mampu
berperan aktif dalam pembangunan
kelautan dan perikanan.
Saat ini SUPM Negeri Tegal memiliki
4 (empat) Program Keahlian, dan berikut
adalah Program-program Keahlian
tersebut:

Usaha peningkatan kualitas
lulusan SUPM dalam
meningkatkan kariernya sebagai
ABK kapal perikanan dan sekaligus
menunjang program pemerintah
dalam upaya menggantikan
ABK asing terus berlanjut.
Kegiatan praktik laut didukung
dengan sarana kapan-kapal latih
untuk berbagai jenis alat tangkap,
navigasi maupun olah gerak
dilakukan kerja sama
antara Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut dengan
Direktorat Jenderal Perikanan.

Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP).
Atas dasar SK tersebut nama Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM)
menjadi SPP-SUPM Negeri Tegal.
Menurut SK Mentan Nomor
532/Kpts/OT/8/1988 tanggal 4 Agustus
1988 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Pertanian
Pembangunan maka SUPM diubah
menjadi Sekolah Pertanian
Pembangunan (SPP). Semua kurikulum
dan silabus disesuaikan dengan SK
tersebut.
Saat ini, Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Tegal adalah Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan
dan Perikanan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Badan

Program Keahlian Teknologi
Pengolahan Hasil Perikanan (TPHP)
Program studi ini memberikan
kesempatan untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan di bidang
teknik pengolahan dan pengawasan
mutu olahan hasil perikanan. Para siswa
didorong menerapkan sistem dan teknik
pengolahan tradisional dan modern guna
menghasilkan produk bermutu dan
hygienis sesuai dengan ketentuan dalam
HACCP.
Program Keahlian Teknologi Budidaya
Perikanan (TBP)
Program studi ini memberikan
kesempatan untuk menambah
pengetahuan dan keterampilan di bidang
teknik dan pengembangan budidaya ikan
maupun komoditas perikanan lain yang
bernilai ekonomis penting.
Para siswa didorong menerapkan
sistem dan teknik budidaya ikan yang
baik guna menjaga kelestarian
lingkungan sumber daya perikanan.

bagi lulusan SUPM Jurusan Mesin
(sekarang Sertifikat ATKAPIN II,
sedangkan nama jurusannya adalah
Teknika Perikanan Laut).
Dengan adanya pembenahan dan
pengaturan tugas dan fungsi yang ada di
Departemen Pertanian maka Sekolah
Usaha Perikanan Menengah (SUPM)
tidak lagi dibawah pembinaan Direktorat
Jenderal Perikanan tetapi dialihkan ke
Badan Pendidikan, Latihan dan
Penyuluhan Pertanian (BPLPP) pada
tahun 1975 sesuai dengan SK. Menteri
Pertanian Nomor 190/Kpts/Org/5/75.
Selanjutnya dengan Surat Keputusan
Menteri Pertanian Nomor
151/Kpts/Org/3/1979 tanggal 5 Maret
1979 SUPM dimasukkan dalam jajaran
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Saat ini, Sekolah Usaha Perikanan
Menengah (SUPM) Tegal adalah
Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Kelautan dan
Perikanan yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada
Badan Pengembangan Sumberdaya
Manusia (SDM) Kelautan dan
Perikanan. Dan sehari-hari dibina
oleh Kepala Pusat Pendidikan
Kelautan dan Perikanan yang
memiliki tugas untuk
menghasilkan teknisi menengah
perikanan yang trampil, disiplin,
bertanggung jawab dan memiliki
jiwa wiraswasta serta mampu
berperan aktif dalam
pembangunan kelautan
dan perikanan.

Program Keahlian Teknika Perikanan
Laut (TPL)
Program studi ini memberikan
kesempatan untuk menambah
pengetahuan dan ketrampilan di bidang
teknik permesinan seperti mesin
penggerak kapal, pesawat bantu, mesin
pendingin, listrik dan elektronika kapal
penangkap ikan. Para siswa didorong
menerapkan teknik permesinan kapal
ikan modern yang efektif, efisien dan
ramah lingkungan demi menjaga
kelestarian lingkungan sumber daya
perikanan.
Program Keahlian Nautika Perikanan
Laut (NPL)
Jurusan ini memberikan kesempatan
untuk menambah dan memperluas
wawasan pengetahuan di bidang Ilmu
Penangkapan Ikan dan Navigasi Laut.
Para siswa dorong untuk menggali ilmu
pengetahuan dan keterampilan
semaksimal mungkin terutama dalam
penerapan teknik penangkapan ikan
serta bagaimana bernavigasi yang baik
dalam pelayaran. Jurusan ini hanya diikuti
oleh siswa saja, dimana lulusan dari
jurusan Nautika Perikanan Laut selain
mendapatkan ijazah sekolah juga
mendapatkan sertifikat Ahli Nautika
Kapal Penangkapan Ikan tingkat II
(ANKAPIN-II) yang diakui menjadi
perwira kapal.
Maskuri selaku Kepala SUPM Negeri
Kota Tegal saat ini menjelaskan bahwa
SUPM Negeri Tegal merupakan sekolah

perikanan pertama di Indonesia. Dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan
kualitas peserta didik dan lulusannya.
Lulusan tahun 2018 saja sudah 87,4 %
terserap di dunia kerja baik ruang lingkup
nasional atau internasional.
Lulusan SUPM Negeri Tegal, telah
tersebar dan berkiprah di dalam maupun
luar negeri. Ini menjadi bukti bahwa
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keahlian yang dipelajari di SUPM Negeri
Tegal mampu memberikan sumbangsih
kepada Negara Indonesia, negara
maritim yang memiliki sumber daya alam
laut serta hasil perikaan melimpah. Untuk
itulah kita patut berbangga hati. g
Sumber: Humas SUPM Negeri Tegal
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_
Usaha_Perikanan_Menengah_Tegal
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Inseminasi Intra Uterin,
Solusi Pasangan Belum Berbuah Hati
Keluarga dimanapun mereka berada dipastikan ada keinginan untuk mendapatkan buah hati
dari hasil pernikahannya, itu adalah naluriah dan wajar serta bukanlah hal yang berlebihan manakala
ada sebuah pasangan suami‐istri yang sudah cukup waktu dalam mengarungi bahtera kehidupan
rumah tangganya berusaha dan mencoba untuk mewujudkan kehadiran seorang anak,
yang lahir dari darah dagingnya sendiri.

Oleh : Tomi, A. Md.

B

ukankah salah satu tujuan
pernikahan adalah meneruskan
keturunan? yang kelak akan
menjadi generasi yang berguna bagi
agama, masyarakat, bangsa dan negara
serta berbakti kepada kedua orang tua
yang telah bersusah payah
melahirkannya, anak adalah anugerah
terindah sekaligus amanah yang Tuhan
berikan kepada setiap orang tua.
Namun, bagaimana bila keinginan
tersebut belum terwujud?. Salah satu
usaha yang bisa dilakukan adalah dari
segi kesehatan. Bisa jadi ada sebab
ataupun penyakit tertentu yang
menyebabkan pasangan suami‐istri
tersebut sulit untuk memiliki keturunan
(Infertilitas).
Infertilitas merupakan masalah yang
dihadapi oleh pasangan suami istri yang
telah menikah selama minimal satu
tahun, melakukan hubungan senggama
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Infertilitas merupakan masalah
yang dihadapi oleh pasangan
suami istri yang telah menikah
selama minimal satu tahun,
melakukan hubungan senggama
teratur, tanpa menggunakan
alat kontrasepsi, tetapi belum
berhasil memperoleh kehamilan.

teratur, tanpa menggunakan alat
kontrasepsi, tetapi belum berhasil
memperoleh kehamilan.
Upaya untuk memperoleh keturunan
bisa diusahakan melalui jalur kesehatan.
Beberapa pilihan hasil teknologi bisa

dijadikan rujukan untuk mengatasi
infertilitas, seperti apa yang disampaikan
oleh salah satu dokter muda yang dimiliki
Kota Tegal, dr. Aji Pramudito W.,Sp.OG,
M.Kes, bahwa ada beberapa macam
Program Hamil, diantaranya dengan
Induksi Ovulasi, senggama terencana,
deteksi ovulasi, Transvaginal
Sonography, SIS (Salin Infusion
Sonography), HSG (Histero
Salpigography), AS (Analisa Sperma), IVF
(Invitro Fertilization/bayi tabung) dan IUI
(Inseminasi Intra Uterin) semuanya dapat
saling melengkapi atau memiliki
spesifikasi yan berbeda satu dengan
lainnya.
Menurut dr. Aji, untuk mengatasi
masalah infertilitas yang tepat, masingmasing pasangan akan diminta untuk
melakukan pemeriksaan kesuburan.
Hasil dari pemeriksaan tersebut yang
kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak
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Diperkirakan 85-90% pasangan
yang menikah dalam satu tahun
pernikahannya akan menjadi
hamil, dimana 10-15 %
pasangan tersebut akan
mengalami kesulitan untuk
menjadi hamil dan mereka inilah
yang disebut sebagai pasangan
infertil. Prevalensi infertilitas
yang tepat tidak diketahui
dengan pasti, sangat bervariasi
tergantung keadaan geografis,
budaya dan status sosial
negara tersebut.

dokter.
Diperkirakan 85-90% pasangan yang
menikah dalam satu tahun
pernikahannya akan menjadi hamil,
dimana 10-15 % pasangan tersebut akan
mengalami kesulitan untuk menjadi hamil
dan mereka inilah yang disebut sebagai
pasangan infertil. Prevalensi infertilitas
yang tepat tidak diketahui dengan pasti,
sangat bervariasi tergantung keadaan
geografis, budaya dan status sosial
negara tersebut.
Program reproduksi berbantu yang
lebih terjangkau dibandingkan dengan
bayi tabung adalah Inseminasi
intrauterine (IUI) yaitu salah satu teknik
inseminasi buatan yang paling banyak
digunakan untuk menangani
ketidaksuburan. Tindakan ini dilakukan
dengan meletakkan sperma di dalam
rahim, tuba falopi, atau leher rahim saat
ovarium menghasilkan sel telur, sehingga
dapat meningkatkan kemungkinan
terjadinya pembuahan.
Dan berita yang cukup
menggembirakan khususnya bagi warga
Tegal dan sekitarnya bahwa teknik
inseminasi tersebut sudah bisa dilakukan
di Kota Tegal, dan dokter yang
menanganinya adalah dr. Aji Pramudito.
dr. Aji Pramudito menyampaikan, jika
dibandingkan prosedur bayi tabung, IUI
lebih minim sayatan dan biayanya lebih
terjangkau. Inseminasi juga dapat
membantu pasangan suami istri yang
mengalami infertilitas yang tidak dapat
dijelaskan penyebabnya atau bermasalah
pada ovulasinya. Wanita dengan

endometriosis ringan, pria yang memiliki
kualitas sperma rendah, serta bermasalah
dalam ejakulasi adalah sejumlah kasus
yang bisa dilakukan dengan inseminasi
ini.
Cara kerjanya adalah dokter akan
menyiapkan kondisi oosit (sel telur)
wanita bisa dengan beberapa cara yang di
mulai di hari ke 2 atau ke 3 saat terjadi
menstruasi sehingga untuk program
hamil disarankan untuk datang di hari
tersebut. Jika tidak, dokter biasanya akan
memberi obat-obatan khusus untuk
merangsang ovulasi dan membuat jumlah
sel telur meningkat dan matang, Kemudia
akan dijadwalkan untuk pertemuan
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selanjutnya dengan mengevaluasi
perkembangan sel telur jika sudah
memenuhi ukuran tetentu dokter akan
melakukan pemecahan telur secara
terkendali sehingga dapat diketahui
kapan akan terjadi ovulasi pada wanita
tersebut.
Di sisi lain adalah mengambil sperma
suami pada saat ovulasi di laboratorium.
Setelah sperma terkumpul, akan
dilakukan teknik pencucian dan sperma
yang diambil hanyalah yang berkualitas

Program reproduksi berbantu
yang lebih terjangkau
dibandingkan dengan bayi
tabung adalah Inseminasi
intrauterine (IUI) yaitu salah
satu teknik inseminasi buatan
yang paling banyak digunakan
untuk menangani
ketidaksuburan. Tindakan ini
dilakukan dengan meletakkan
sperma di dalam rahim, tuba
falopi, atau leher rahim saat
ovarium menghasilkan sel telur,
sehingga dapat meningkatkan
kemungkinan terjadinya
pembuahan.

Inseminasi Intra Uterin
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terbaik. Sperma terbaik kemudian
dimasukkan ke dalam rahim si istri
melalui serviks. Media kateter khusus
yang lembut dan aman akan
menghantarkan sperma tersebut ke
rahim.
Untuk hasil yang terbaik, tuba falopi
wanita harus sehat. Tuba falopi yang
sehat akan membuat sel telur dapat
mencapai uterus hingga ovarium. Untuk
itu, wanita yang berminat mengikuti
inseminasi ini disarankan mengikuti tes
tubal patency bisa dengan SIS (Salin
Infusion Sonography) atau dengan HSG
(Histero Salpingography) untuk
memastikan tuba falopi yang sehat dan
tidak tertutup. Jika salah satu tuba falopi
tidak terbuka atau berfungsi
sebagaimana seharusnya, sedangkan
tuba falopi satunya lagi masih berfungsi
maksimal dan terbuka, maka masih ada
kesempatan untuk mencoba inseminasi
intrauterin.
Cara kerja inseminasi intrauterin ini,
dokter akan memisahkan sperma yang
bergerak cepat dan bergerak lambat.
Sperma yang bergerak cepat sendiri
merupakan salah satu syarat dari sperma
yang berkualitas. Ketika si wanita sedang

Tingkat keberhasilan program ini sangatlah beragam sehingga
seorang dokter akan memaksimalkan segala aspek dalam
inseminasi baik dari kualitas telur, kualitas sperma, saluran
telur (tuba fallopi) dan kesiapan pasien dalam mengikuti step by
step inseminasi. Untuk segi biaya inseminasi jauh lebih
terjangkau dibandingkan dengan bayi tabung dengan tingkat
presentase keberhasilan 10 sd 20%.

Untuk hasil yang terbaik, tuba
falopi wanita harus sehat. Tuba
falopi yang sehat akan
membuat sel telur dapat
mencapai uterus hingga
ovarium. Untuk itu, wanita yang
berminat mengikuti inseminasi
ini disarankan mengikuti tes
tubal patency bisa dengan SIS
(Salin Infusion Sonography)
atau dengan HSG (Histero
Salpingography) untuk
memastikan tuba falopi yang
sehat dan tidak tertutup. Jika
salah satu tuba falopi tidak
terbuka atau berfungsi
sebagaimana seharusnya,
sedangkan tuba falopi satunya
lagi masih berfungsi maksimal
dan terbuka, maka masih ada
kesempatan untuk mencoba
inseminasi intrauterin.
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mengalami masa subur sesuai dengan
tanggal yang ditetapkan oleh dokter,
digunakanlah kateter yang akan
menyalurkan sperma tersebut ke rahim
untuk bertemu dengan sel telur yang
sudah dipecahkan. Sehingga pada proses
ini sperma terbaik dan sel telur yang
sudah disiapkan dapat dipertemukan di
dalam saluran telur.
Tingkat keberhasilan program ini
sangatlah beragam sehingga seorang
dokter akan memaksimalkan segala
aspek dalam inseminasi baik dari kualitas
telur, kualitas sperma, saluran telur (tuba
fallopi) dan kesiapan pasien dalam
mengikuti step by step inseminasi. Untuk
segi biaya inseminasi jauh lebih
terjangkau dibandingkan dengan bayi
tabung dengan tingkat presentase
keberhasilan 10 sd 20%.
Sementara untuk saat ini, di pantura
bagian barat Jawa Tengah, dari
Pekalongan sampai Kabupaten Brebes
hanya Kota Tegal yang sudah bisa
melakukan teknik inseminasi di RSIA
KASIH IBU.
Menurut dr. Aji Pramudito pihaknya
sudah tiga tahun terakhir mengenalkan
teknik inseminasi di Kota Tegal. Dan
cukup banyak pasangan suami istri yang
mengunakan teknik ini kota Tegal. Ia
mengaku pasiennya bukan hanya berasal

Usaha yang dilakukan untuk
mendapatkan buah hati bagi
pasangan infertil bukan
merupakan hal mudah, butuh
semangat bersama antara
suami dan istri. Dr. Aji
Pramudito menyarankan
kepada pasangan yang belum
memiliki keturunan, minimal
setelah satu tahun menikah,
maka sebaiknya segera
berkonsultasi ke dokter
kandungan. Dengan demikian
bisa diketahui apa penyebab
belum memiliki keturunan.
dari Kota Tegal saja, paling tidak ini
mengindikasikan bahwa semangat
pasangan untuk mendapatkan keturunan
cukup tinggi.
Di kota Tegal, dari beberapa
pasiennya, terdapat beberapa pasangan
yang melatarbelakangi mereka
memanfaatkan teknik inseminasi,
diantaranya mereka yang terlalu sibuk,
dan jarang ketemu, dan salah satunya,
baik suami maupun istri berada atau
bekerja di luar kota, dan yang paling

Praktek : RSIA KASIH IBU (setiap hari)
Instagram : ajipramudito

banyak adalah, suami istri yang belum
punya anak sulit punya anak.
Tak hanya itu, ada diantara pasien
yang menggunakan inseminasi adalah
pelaut atau nelayan long line dimana
mereka bekerja dalam kurun waktu
cukup lama dan pulang ke Tegal dalam
waktu satu atau dua bulan, kemudian
mereka berangkat melaut lagi. Kondisi
yang seperti ini membutuhkan bantuan
yakni dengan inseminasi. Selama nelayan
tersebut berada di Tegal perlu diprogram
dengan baik agar waktu yang singkat
tersebut bisa berhasil.
Usaha yang dilakukan untuk
mendapatkan buah hati bagi pasangan
infertil bukan merupakan hal mudah,
butuh semangat bersama antara suami
dan istri. Dr. Aji Pramudito menyarankan
kepada pasangan yang belum memiliki
keturunan, minimal setelah satu tahun
menikah, maka sebaiknya segera
berkonsultasi ke dokter kandungan.
Dengan demikian bisa diketahui apa
penyebab belum memiliki keturunan.
Karena menurutnya banyak faktor yang
mempengaruhi, bisa jadi saluran telur,
bisa juga masalah pada telurnya, sperma,
bisa juga karena proses okulasi yang
kurang bagus. Dan apabila, pasien
memiliki kendala yang cukup banyak,
maka pasien tersebut direkomendasikan
untuk melakukan inseminasi. g

Curriculum Vitae
dr. Aji Pramudito W.,Sp.OG, M.Kes

Kegiatan dan Training:
1. Training of Coloscopy For Resident And Gynecologist Departement of Obstetric
and Gynecology Faculty of Medicine Sebelas Maret University (Surakarta)
Collaboration with The Dutch School (Belanda) Gynecology Oncology & Pelvic
Surgery
2. USG Standarisasi, RSPAD Gatot Subroto, Fetomaternal Departement, Jakarta.
3. Operasi Laparoskopi dan Histeroskopi, Permata Hati. RSUP Sardjito Yogyakarta
4. SMART IVF (Bayi tabung) di Klinik Daya Medika dan RSCM Jakarta
5. Practice Clinical Skills Operasi Laparoskopy Gynekology di Rumah sakit TU Du
Vietnam
6. Workshop Laparoskopy Hysterektomy–Myomektomy di ISGE Asia Pasifik,
Regional Meeting 2016 dan Kongres IGES ke 5 Nasional, Nusa Dua Bali
7. Workshop Inseminasi, 2nd Meet The Expert Fertilitas & Obgyn Seharihari , Bandung
Prestasi :
1. (2007) Nilai Terbaik 2 Pendidikan klinik pada pelantikan dan sumpah
Dokter angkatan 2001
2. (2006) Chat number one at EBS FM Surabaya album “sisilain”
dengan lagu “Haruskah”
3. (2007) Piagam Penghargaan Pencipta HYMNE Dokter Muslim
4. (2007) Piagam Penghargaan Pencipta MARS Kedokteran
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Bidan, Aktor Penting Penurunan
AKI AKB di Kota Tegal

Disamping dokter, bidan adalah salah satu profesi yang bisa dibilang sangat penting dalam proses
persalinan seorang ibu. Peran tenaga kesehatan khususnya bidan dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat tidak bisa dianggap remeh, sebagaimana di Kota Tegal, peran bidan dalam
menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI/AKB) terbukti berhasil.

Oleh: Imam Syafi’i, A.Md.

S

eiring perkembangan jaman dan
pemahaman tentang pentingnya
kesehatan ibu dan anak, bidan
sebagai salah satu profesi yang banyak
dibutuhkan orang, secara tidak langsung
memiliki banyak tanggung jawab dan
peran penting terutama bagi ibu yang
baru melahirkan dan bayinya. Tanggung
jawab tersebut bisa berupa dukungan
secara moril bagi ibu atau dukungan
informatif, sehingga sang ibu, dan juga
ayah bisa memahami hal-hal apa saja
yang harus dilakukan selama mengasuh
anaknya yang baru lahir.
Dalam kesempatan wawancara
secara eksklusif, wartabahari.com
dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia,
Cabang Kota Tegal, Eti Rachmawati
menyampaikan bahwa dalam praktek
pelayanan kepada ibu hamil dan
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mendapatkan pelatihan. Selain melayani
ibu hamil dan melahirkan, bidan juga
melayani pelayanan KB dan Imunisasi,”
ucap Eti sembari menambahkan kalau
bidan praktek mandiri tidak
diperkenankan untuk melayani ibu hamil
dan melahirkan.
Eti juga menjelaskan kalau Bidan
Delima selama ini melakukan jejaring
dengan dokter klinik yang bekerjasama
dengan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) bilamana ada masyarakat
yang membutuhkannya.
melahirkan, imunisasi dan pelayanan KB
di Kota Tegal dapat dibedakan menjadi
Bidan Praktek Mandiri dan Bidan Praktek
Mandiri Bidan Delima.
“Bidan Praktek Mandiri Bidan Delima
itu adalah bidan yang berkualitas, jadi
bidan yang praktek tapi sudah

Peran Strategis
Tercatat ada 334 bidan anggota IBI
Kota Tegal dimana mereka tersebar di
Puskesmas, Rumah Bersalin (RB), Rumah
Sakit Swasta, Rumah Sakit Umum Daerah
dan yang secara mandiri membuka
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Praktek Bidan Mandiri, “Bidan
prakteknya itu ada 42 bidan tetapi yang
bidan delima hanya ada 22 yang tersebar
di 4 kecamatan seluruh Kota Tegal dan
sisanya mereka bekerja di layanan
kesehatan yang ada di Kota Tegal,” tutur
Eti.
Begitu strategis dan meratanya
persebaran bidan di Kota Tegal apalagi
dengan wilayah yang tidak terlalu sulit
untuk akses transportasi dan komunikasi
memberikan keuntungan tersendiri bagi
usaha dan kebijakan Pemerintah Kota
Tegal melalui Dinas Kesehatan dalam
menurunkan AKI AKB. Ditambah pula
dengan sering nya IBI Kota Tegal
melakukan kerjasama dengan mitra kerja
dari unsur pemerintah seperti Dinas
Kesehatan Kota Tegal, dan dari unsur
Swasta seperti Produsen Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) dan
Susu Bayi dalam memberikan informasi
yang bersifat edukatif kepada ibu hamil
dan melahirkan tentu saja ini menambah
tingkat keberhasilan program penurunan
AKI AKB di Kota Tegal.
“Kontribusi IBI dalam menurunkan
AKI/AKB bekerjasama dengan Mitra
Kerja memberikan ANC terpadu,
pemeriksaan USG, memberikan susu
tambahan pada masyarkat yang mau ke
IBI , ini adalah bentuk kegiatan IBI dalam
ikut mensukseskan program pemerintah
dalam rangka menurunkan AKI AKB”,
jelas Eti yang juga Dosen di Sekolah
Kesehatan yang ada di Kota Tegal.
Dalam meningkatkan kapasitas dan
kemampuan Bidan, IBI juga kerap

mengundang Dokter Ahli Kandungan
untuk memberikan materi kekinian
tentang penanganan Ibu Hamil dan
Melahirkan. Hal ini sangat penting untuk
mengetahui teknis penanganan rujukan
bagi ibu hamil, yang membutuhkan
pertolongan baik dalam keadaan normal
maupun darurat.
Kode Etik Kebidanan
Begitu halnya dengan profesi
kebidanan, diperlukan panduan bagi
anggota profesi tentang bagaimana
mereka harus menjalankan profesinya.
Ketentuan tentang apa yang boleh dan
tidak boleh dilakukan oleh anggota
profesi, tidak saja dalam menjalankan
tugas profesinya melainkan juga
menyangkut tingkah laku dalam
pergaulan sehari-hari di masyarakat,
sesuai kode etik profesi kebidanan.
Berdasarkan teori Deontologi,
memiliki tanggung jawab sama dengan
memiliki tugas moral. Tugas moral selalu
diiringi dengan tanggung jawab moral.
Dalam dunia profesi, istilah tanggung
jawab moral disebut etika dan selama
menjalankan perannya, bidan sering kali
bersinggungan dengan masalah etika.
Profesi berasal dari kata profesio
(latin) yang berarti pengakuan.
Selanjutnya profesi adalah suatu tugas
atau kegiatan fungsional dari suatu
kelompok tertentu yang diakui dalam
melayani masyarakat. Profesi adalah
pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu
pengetahuan khusus. Suatu profesi

“Bidan Praktek Mandiri
Bidan Delima itu adalah
bidan yang berkualitas,
jadi bidan yang praktek
tapi sudah mendapatkan
pelatihan. Selain
melayani ibu hamil dan
melahirkan, bidan juga
melayani pelayanan KB
dan Imunisasi,” ucap Eti
sembari menambahkan
kalau bidan praktek
mandiri tidak
diperkenankan untuk
melayani ibu hamil dan
melahirkan.
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biasanya memiliki asosiasi profesi, kode
etik, serta profesi sertifikasi dan lisensi
yang khusus untuk bidang profesi
tersebut. Contoh profesi adalah pada
bidang hukum, kedokteran, keuangan,
mililter, dan teknik.
Bidan adalah seorang wanita yang
telah mengikuti dan menyelesaikan
pendidikan bidan yang telah diakui
pemerintah dan lulus ujian sesuai
persyaratan yang berlaku, dicatat
(registrasi), dan diberi izin secara sah
untuk menjalankan praktik.
Bidan mrupakan salah satu jenis
profesi tertua. Bidan terlahir sebagai
wanita terpercaya dalam mendamping
dan menolong ibu saat melahirkan
bayinya sampai ibu dapat merawat
bayinya dengan baik. Bidan bekerja
berdasarkan pada pandangan filosofi
yang dianut keilmuan, metode kerja,
standar praktik, pelayanan dan kode etik
profesi yang dimiliki.
Sebagai anggota profesi, bidan
mempunyai ciri khas yang khusus yaitu,
sebagai pelayan profesional yang
me r upa k a n b a g i a n i n te g r a l d a r i
pelayanan kesehatan.
Bidan mempunyai tugas yang sangat
unik, yakni :
1. Selalu mengedepankan fungsi ibu
sebagai pendidik bagi anak-anaknya.
2. M e m i l i k i k o d e e t i k d e n g a n
serangkaian pengetahuan ilmiah yang
didapat melalui proses pendidikan dan
jenjang tertentu.
3. Keberadaan bidan diakui memiliki
organisasi profesi yang bertugas
meningkatkan mutu pelayanan
kepada masyarakat.
4. Anggotanya menerima jasa atas
pelayanan yang dilakukan dengan
tetap memegang teguh kode etik
profesi.
Bidan harus menunjukkan
kemampuan profesionalitas yakni
memiliki pengetahuan khusus,
melaksanakan peranan bermutu,
melaksanakan cara yang disepakati,
merupakan ideologi, terikat pada
kesetiaan yang diyakini, dan melalui
pendidikan perguruan tinggi.
“Kita akan tindak tegas kepada para
Bidan anggota IBI yang melanggar Kode
Etik Kebidanan. Dimulai dari teguran
secara lisan, tertulis dan yang paling keras
dikeluarkan dari keanggotaan IBI. Bidan
adalah profesi yang mulia”, ucap Ety
mengakhiri wawancara dengan
wartabahari.com
g
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DPRD Usulkan H.M. Nursholeh
Menjadi Walikota Definitif

P

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Tegal akhirnya
secara resmi mengusulkan
Wakil Walikota Tegal
Drs. HM Nursholeh menjadi
Walikota Tegal Definitif.
Pengusulan tersebut dilakukan
DPRD melalui Rapat Paripurna
Istimewa dengan agenda
Pengusulan Pengangkatan dan
Pengesahan Wakil Wali Kota Tegal
Menjadi Wali Kota dan Pemberhentian
Wakil Wali Kota Tegal Masa Jabatan
2014-2019, Rabu (18/7) di
Ruang Sidang DPRD Kota Tegal.

engusulan tersebut tercantum
dalam Surat DPRD Kota Tegal
Perihal Usulan Pengangkatan dan
Pengesahan Wakil Walikota Tegal
Menjadi Walikota Tegal dan
Pemberhentian Wakil Walikota Tegal
Masa Jabatan Tahun 2014-2019
No.131/002/2018 yang ditandatangi

langsung Ketua DPRD Kota Tegal Edy.
Suripno, SH.MH disaksikan oleh seluruh
Jajaran Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), Anggota DPRD dan
Forkompimda Kota Tegal. Surat tersebut
diatas merujuk pada surat salinan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 131.33-1920 Tahun 2018
tentang Pemberhentian Wali Kota Tegal,
Provinsi Jawa Tengah.
Adapun sesuai mekanisme yang
berlaku, terhitung sejak 10 hari setelah
Gubernur Jateng menerima usulan dari
DPRD maka secara langsung akan
menyampaikan usulan pengangkatan
Walikota Tegal definitif kepada Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri
(Mendagri). Adapun proses pelantikan
nantinya akan dilakukan oleh Gubernur
Jateng untuk masa jabatan Walikota
Tegal sampai 23 Maret 2019.
Kepada Pemerintah, DPRD
kemudian menekankan agar Walikota
Tegal nantinya mampu mengelola dan
mengembalikan kinerja pemerintahan
lebih progresif. Menurutnya, ada banyak
hal yang perlu dilakukan untuk
pembenahan dan penataan setelah
terjadinya Operasi Tangkap Tangan
(OTT) oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK).
Sementara itu, Wakil Walikota Tegal
sekaligus Plt. Walikota Tegal saat ini
mengungkapkan apresiasi serta ucapan
terimakasihnya kepada DPRD serta
semua pihak yang telah mendukung
proses pengusulan dirinya dirinya
menjadi Walikota Tegal Definitif. g

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom
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Membangun Usia Emas
Kunci Masa Depan
Pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak, serta
peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan nasional bertujuan
mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi
warganegara yang demokratis serta
bertanggungjawab.

Oleh: Turah Untung

P

endidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagai pendidikan awal,
merupakan pendidikan paling
fundamental bagi perkembangan anak di
masa. Tentu berbagai stimulasi yang
diberikan sejak usia dini melalui
pendidikan anak usia dini harus

dipersiapkan secara terencana dan
bersifat holistik agar di masa emas
perkembangan anak (Golden Age) bisa
terbangun. PAUD sangat penting untuk
kelanjutan pendidikan anak-anak, karena
keberhasilan PAUD akan membawa
dampak positif bagi anak untuk
mengikuti pendidikan.
Seiring dengan bertambah besarnya
buah hati, pendidikan tentu merupakan
salah satu kebutuhan yang tak dapat
terelakkan. Keputusan dalam
menentukan pendidikan anak tentu
menjadi hal penting karena menyangkut
masa depan mereka. Sekolah mana yang
terbaik, kurikulum apa yang diberikan,
dan tak jarang membuat orang tua
bingung —apakah pendidikan anak usia
dini (PAUD) alias prasekolah (pre-school)
diperlukan? Seiring dengan
berkembangan zaman, orang tua mulai
memandang pendidikan pra sekolah
amat penting. Banyak orangtua yang
kemudian memasukkan anaknya ke
sekolah PAUD. Bahkan rela membayar
mahal.
Todd Grindal, seorang ahli
pendidikan dari Harvard Graduate
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Todd Grindal, seorang ahli
pendidikan dari Harvard Graduate
School of Education mengatakan
anak-anak perlu mengembangkan
otak yang sehat dan kuat. Ia
menjelaskan bahwa pengalaman
yang didapat oleh anak pada usia
dini akan sangat memberikan
pengaruh bagi kehidupan mereka
di masa depan. Hal ini berkaitan
dengan fakta bahwa otak seorang
anak akan mencapai 90% dari
ukuran otak orang dewasa pada
usia lima tahun, oleh karena itu,
tahun-tahun pertama kehidupan
mereka merupakan masa yang
sangat penting. Mendukung
pernyataan Todd, American
Academy of Pediatrics (AAP) juga
menyebutkan pendidikan dini yang
berkualitas sangatlah penting
dalam membantu perkembangan
dan proses pembelajaran anak.
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Nobel Laureate James Heckman,
seorang ekonomis dari University
of Chicago mencatat bahwa salah
satu efek jangka panjang dari
pendidikan usia dini yang paling
penting adalah pengembangan
emosi dan kemampuan sosial anak.
Kemampuan tersebut membuat
seseorang mampu berinteraksi
secara efektif, baik, dan benar
dengan sesama. Di sekolah PAUD
atau pre-school, anak diajarkan
untuk mengenal dirinya sendiri,
mengeksplorasi lingkungan,
bermain dengan sebayanya, dan
membangun rasa percaya diri.

Pendidikan usia dini ini mencakup
pengalaman anak di rumah,
pengalaman anak di daycare, dan
pengalaman anak di lingkungan pra
sekolah. Saat memasuki dunia pra
sekolah, misalnya di sekolah PAUD,
anak akan terpapar dengan angka,
huruf, bentuk, dan yang lebih
penting lagi, mereka belajar
bagaimana cara bersosialisasi,
berteman dengan sebaya,
berbagai, dan berkontribusi dalam
kelompok. Anak-anak yang
dimasukkan ke pre school atau
sekolah PAUD sebelum taman
kanak-kanak akan memiliki
kemampuan membaca lebih baik,
kosa kata lebih kaya, dan
kemampuan dasar matematika
lebih baik dibandingkan mereka
yang tidak.

School of Education mengatakan anakanak perlu mengembangkan otak yang
sehat dan kuat. Ia menjelaskan bahwa
pengalaman yang didapat oleh anak pada
usia dini akan sangat memberikan
pengaruh bagi kehidupan mereka di masa
depan. Hal ini berkaitan dengan fakta
bahwa otak seorang anak akan mencapai
90% dari ukuran otak orang dewasa pada
usia lima tahun, oleh karena itu, tahuntahun pertama kehidupan mereka

24

merupakan masa yang sangat penting.
Mendukung pernyataan Todd, American
Academy of Pediatrics (AAP) juga
menyebutkan pendidikan dini yang
berkualitas sangatlah penting dalam
membantu perkembangan dan proses
pembelajaran anak.
Pendidikan usia dini ini mencakup
pengalaman anak di rumah, pengalaman
anak di daycare, dan pengalaman anak di
lingkungan pra sekolah. Saat memasuki
dunia pra sekolah, misalnya di sekolah
PAUD, anak akan terpapar dengan
angka, huruf, bentuk, dan yang lebih
penting lagi, mereka belajar bagaimana
cara bersosialisasi, berteman dengan
sebaya, berbagai, dan berkontribusi
dalam kelompok. Anak-anak yang
dimasukkan ke pre school atau sekolah
PAUD sebelum taman kanak-kanak akan
memiliki kemampuan membaca lebih
baik, kosa kata lebih kaya, dan
kemampuan dasar matematika lebih baik
dibandingkan mereka yang tidak.
Pendidikan pra sekolah membantu
perkembangan anak dalam beberapa
bidang, sebagai berikut:
1. Prestasi Akademik
Penelitian memperlihatkan
pendidikan pra sekolah berpengaruh
terhadap peningkatan peroleh anak
ademik di usia sekolah, penurunan
kemungkinan tinggal kelas, dan
meningkatnya angka kelulusan pada
sekolah tingkat menengah atas.
Sekolah PAUD yang berkualitas dapat
memberi keuntungan bagi anak-anak.
2. Kesiapan Anak Memasuki Sekolah
Sebuah penelitian skala besar

memperlihatkan bahwa kualitas
pendidikan pra sekolah
mempengaruhi kesiapan anak untuk
memasuki jenjang pendidikan
berikutnya. Efek positif ini mencakup
peningkatan nilai dalam setiap ujian,
kemampuan untuk membaca dan
berhitung sejak dini, serta
perkembangan sosial dan emosi yang
baik.
3. Perkembangan Emosional
Nobel Laureate James Heckman,
seorang ekonomis dari University of
Chicago mencatat bahwa salah satu
efek jangka panjang dari pendidikan
usia dini yang paling penting adalah
pengembangan emosi dan
kemampuan sosial anak. Kemampuan
tersebut membuat seseorang mampu
berinteraksi secara efektif, baik, dan
benar dengan sesama. Di sekolah
PAUD atau pre-school, anak diajarkan
untuk mengenal dirinya sendiri,
mengeksplorasi lingkungan, bermain
dengan sebayanya, dan membangun
rasa percaya diri. Mereka akan belajar
bahwa mereka dapat melakukan halhal kecil secara mandiri. Selain itu,
melalui pendidikan usia dini yang
berkualitas, anak-anak akan diajarkan
untuk menjawab rasa penasaran
mereka terhadap dunia luar melalui
eksplorasi, eksperimen, dan
percakapan.
4. Perkembangan Sosial
Penelitian Heckman memperlihatkan
bahwa pendidikan usia dini merupakan
waktu yang tepat untuk mengajarkan
‘soft skill kepada anak. Kemampuan-
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Pilihan untuk menyekolahkan anak
ke pre school atau tidak berada
sebetulnya ada di tangan orang
tua. Namun, bagian terpenting dari
pendidikan pra sekolah adalah
pendidikan yang dilakukan untuk
mengembangkan kemampuan
sosial dan emosional anak. Sebab
anak-anak perlu belajar bagaimana
caranya berinteraksi dengan orang
dewasa selain orang tua mereka
dan sebayanya. Mereka perlu
mempelajari cara memecahkan
sebuah masalah, menjadi mandiri,
berbagi, dan berkomunikasi.

kemampuan yang dapat diajarkan
tersebut antara lain adalah
kemampuan untuk fokus terhadap
tujuan tertentu, berpikiran terbuka,
dan mengontrol emosi, hal-hal yang
diperlukan seseorang untuk dapat
sukses di dunia kerja.
Selain itu, pendidikan pra sekolah
juga dapat mengurangi angka
ketergantungan seseorang di masa
depan dan kemungkinan seseorang
terlibat dalam tindakan kriminal.
Penelitian dari Ounce of Prevention
Fund memperlihatkan bahwa anak-anak
yang berisiko yang tidak mendapat

pendidikan dini yang berkualitas memiliki
25% kemungkinan lebih besar dari teman
sebayanya untuk putus sekolah dan 70%
kemungkinan untuk ditahan akibat
tindak kekerasan.
Pentingnya masuk PAUD
Sebagai orangtua, tentu memiliki
banyak pertimbangan untuk
memasukkan anak ke pendidikan usia
dini. Pertimbangan biaya, dapat menjadi
salah satu yang paling sering dijumpai.
Harga pendidikan dini yang melambung
tentu menjadi masalah yang tidak dapat
dipungkiri. Banyak orang tua kemudian
mulai bertanya-tanya, apakah
pendidikan pra sekolah ini merupakan
kebutuhan atau ‘keharusan’? Bukankah
anak-anak juga dapat mempelajari apa
yang mereka pelajari di pre-school, di

rumah? Sebuah meta-analisis dari 123
penelitian pada tahun 2010
menunjukkan manfaat yang luas dan
panjang dari pendidikan pra sekolah.
Beberapa keuntungan tersebut antara
lain:
• meningkatkan prestasi pada jenjang
sekolah yang lebih tinggi
• meningkatkan tingkat kelulusan pada
tingkat SMA
• meningkatkan perkembangan
kemampuan sosial
• meningkatkan perkembangan emosi
anak.
Pada penelitian ini juga didapatkan
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bahwa walau terdapat sedikit penurunan
dari dampak pendidikan pra sekolah pada
anak, namun secara rata-rata, dampak
tersebut tidak menghilang seutuhnya
dan tetap menjadi hal yang mendasar
yang penting bagi anak.
Dalam Sistem Pendidikan Nasional
keberadaan dan program-program
pendidikan anak usia dini lebih memiliki
kepastian hukum dan jelas
kedudukannya. Semua bentuk
pendidikan usia dini dipayungi, baik TK,
raudhatul athfal, kelompok bermain (play
group), TPA, pendidikan keluarga dan
lingkungan, serta bentuk-bentuk lain
yang sederajat. Untuk memperluas
peluang anak-anak usia dini dalam
memperoleh pendidikan, baik formal
maupun jalur informal.
Organisasi-organisasi
kemasyarakatan juga mengelola
pendidikan usia dini, digerakkan agar
pendidikan tersebut lebih menyentuh
anak-anak dari kelompok masyarakat
paling bawah sekalipun, sehingga
memupus stigma pendidikan usia dini
“mahal”. Beberapa komponen yang
menggarap pendidikan usia dini, antara
lain PKK di kotaTegal membangun PAUD
di Kelurahan dimaksudkan untuk
memeratakan pendidikan usia dini di kota
Tegal, serta organisasi seperti Muslimat
NU, Aisyiyah, dan Bhayangkari,
Jalasenastri dan Persit juga mendirikan
TK/PAUD.
Pilihan untuk menyekolahkan anak
ke pre school atau tidak berada
sebetulnya ada di tangan orang tua.
Namun, bagian terpenting dari
pendidikan pra sekolah adalah
pendidikan yang dilakukan untuk
mengembangkan kemampuan sosial dan
emosional anak. Sebab anak-anak perlu
belajar bagaimana caranya berinteraksi
dengan orang dewasa selain orang tua
mereka dan sebayanya. Mereka perlu
mempelajari cara memecahkan sebuah
masalah, menjadi mandiri, berbagi, dan
berkomunikasi.
Sementara pendidikan formal
mengasah anak dalam bidang akademis,
pendidikan pra-sekolah membekali anak
dengan kecerdasan emosional dan sosial.
Jadi, jika orang tua dapat memberikan
anak kesempatan yang terbaik, mengapa
tidak? Sebagai persiapan membangun
Usia Emas untuk buah hati. Membangun
istana keberhasilan di masa depan,
dibangun dulu istana kecilnya dari
sekarang.
g
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Prospek Ekonomi dan Non Ekonomi
dari Optimalisasi Industri Pengolahan Ikan Laut
Oleh: Dra. Ratna Sri Mawarti M, MA *)
I.

PENDAHULUAN
Indonesia memiliki garis pantai
terpanjang di dunia setelah Canada,
tercatat 99.093 kilometer (Badan
Informasi Geospasial). Kawasan laut
Indonesia 17 kali lebih besar
dibandingkan Thailand (Surya, 2014).
Sebagai negara kepulauan, produksi ikan
tangkap Indonesia mencapai lebih dari 5
juta ton per tahun (Kementerian
Kelautan dan Perikanan, 2014).
Indonesia menjadi produsen perikanan
terbesar ke 2 setelah China tahun 2015
(Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2016), namun pangsa pasar produk
olahan perikanan Indonesia hanya
menguasai 11 persen pasar dunia,
sementara Thailand menguasai 48
persen (Surya, 2014). Rendahnya pangsa
produk olahan perikanan Indonesia
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Nilai ekspor hasil laut sebagian
besar dalam keadaan segar,
sedangkan ekspor olahan ikan
untuk makanan masih sangat kecil,
artinya ikan laut belum menjadi
bahan baku industri makanan.
Dengan mengoptimalkan
pengolahan ikan laut, maka akan
dihasilkan produk yang memiliki
nilai ekonomi tinggi, mengurangi
ketergantungan terhadap produk
impor, menciptakan lapangan
kerja, dan membuka peluang pasar
ke luar negeri.

karena ikan belum diolah secara
menyeluruh dan menjadi bahan baku
produk pangan dan non pangan yang
bernilai tambah tinggi.
Nilai ekspor hasil laut sebagian besar
dalam keadaan segar, sedangkan ekspor
olahan ikan untuk makanan masih sangat
kecil, artinya ikan laut belum menjadi
bahan baku industri makanan. Dengan
mengoptimalkan pengolahan ikan laut,
maka akan dihasilkan produk yang
memiliki nilai ekonomi tinggi,
mengurangi ketergantungan terhadap
produk impor, menciptakan lapangan
kerja, dan membuka peluang pasar ke
luar negeri.
Untuk produk pangan, konsumsi
ikan nasional baru mencapai 38 kg per
kapita per tahun, sedangkan Malaysia
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Selain bagian daging untuk produk
olahan pangan, bagian limbah ikan dapat
diolah menjadi sumber bahan pangan
seperti gelatin dan non pangan seperti
farmasetika, pakan ternak, pupuk, lem,
dan fotografi.
Secara fisik, ikan laut terdiri dari 2
bagian yakni daging dan limbah (hati,
sirip, kepala, tulang, dan kulit). Dalam
industri makanan, ikan yang digunakan
sekitar 78 persen dari total ikan yang
ditangkap, sementara itu 21 persen
sisanya berupa limbah/sampah ikan.
Besarnya jumlah sampah ikan yang
dibuang sekitar 7,3 juta ton per tahun
(Frianka, 2013), jika diolah akan
mengasilkan berbagai produk yang
sangat dibutuhkan. Berikut produkproduk yang dapat dihasilkan dari ikan
laut (lihat Diagram Pohon Industri
Pengolahan Ikan Laut).
Setiap produk membutuhkan proses
pengolahan yang berbeda. Merujuk pada
hasil penelitian atas proses pembuatan
masing-masing produk olahan ikan,
berikut proses pengolahan produknya
(Lihat Tabel Proses pengolahan produk
olahan dari ikan).
Merujuk pada hasil penelitian atas
proses pembuatan masing-masing
produk olahan ikan, berdasarkan tingkat

sudah mencapai 70 kg, dan Jepang 140
kg (Kementerian Kelautan dan
Perikanan, 2014). Kandungan protein
pada ikan sebenarnya dapat
menggantikan daging merah dan ayam
untuk memenuhi kebutuhan protein dan
gizi masyarakat Indonesia. Untuk
beberapa produk seperti pakan, pupuk,
dan gelatin, ketergantungan Indonesia
terhadap impor masih tinggi. Nilai
perdagangan luar negeri produk-produk
tersebut masih defisit, bahkan impor
gelatin masih mencapai di atas 90 persen
setiap tahunnya. Ketergantungan
terhadap produk-produk yang
seharusnya dapat diolah dari bahan yang
tersedia di Indonesia masih sangat tinggi.
Padahal produk-produk tersebut
sebenarnya dapat disubstitusi bahan
bakunya dari limbah ikan.
II. PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN
IKAN LAUT
Merujuk pohon industri ikan laut,
didapati bahwa seluruh bagian ikan laut
jika diolah berpotensi menghasilkan
produk pangan dan non pangan yang
bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Proses pengolahan produk olahan dari ikan
Bahan
baku

Produk
Kaleng

Fillet

Daging
Surimi

Cara pengolahan

Keterangan

Dipotong dan diolah

Teknik pengawetan dengan cara memasukkan ikan
ke dalam kaleng yang ditutup rapat dengan
sterilisasi atau penggunaan suhu tinggi 110-120°C.
Dipotong
Teknologi sederhana, namun rentan kontaminasi,
dan penurunan mutu. Proses penyiangannya
dilakukan segera setelah ditangkap untuk
mendapatkan fillet putih dan menarik, serta
menghindari terjadinya diskolorasi daging.
Dibekukan dan dilumerkan Daging dibekukan yang melalui proses pelumeran
(leaching), pengepresan, penambahan bahan
tambahan, dan pengepakan.
Dipotong dan dilumatkan Daging dilumatkan dan diberi bahan tambahan.

Baso,
krupuk,
nugget
Farmasetika Diekstraksi
Gelatin,
Diekstraksi
kolagen, dan
minyak ikan

Tulang dibersihkan dengan air kapur, direndam
dengan larutan asam, dan dipanaskan.
Tulang dibersihkan dengan air kapur, direndam
dengan larutan asam, dan dipanaskan.

Limbah
Pupuk
Lem kayu
Pakan ikan
dan ternak

Difermentasi
Diekstraksi
Difermentasi

Limbah difermentasi berupa silase.
Tulang dibersihkan dengan air kapur, direndam
dengan larutan asam, dan dipanaskan.
Limbah difermentasi berupa silase, dicampur
dengan bahan tambahan.

Sumber: disarikan dari berbagai sumber hasil penelitian ilmiah

WARTA BAHARI, Edisi 105 / Agustus 2018

27

Beberapa produk yang proses
pengolahannya hanya dengan
pemotongan, pelumatan, dan
pemasakan sederhana, dikategorikan
teknologi rendah, sehingga SDM yang
dibutuhkan tidak harus berpendidikan
tinggi, cukup dilatih terus menerus.

kesulitannya maka dapat dikelompokkan
menjadi 3 tingkat teknologi yakni
teknologi sederhana, menengah, dan
tinggi/kompleks. Beberapa produk yang
proses pengolahannya hanya dengan
pemotongan, pelumatan, dan pemasakan
sederhana, dikategorikan teknologi
rendah, sehingga SDM yang dibutuhkan
tidak harus berpendidikan tinggi, cukup
dilatih terus menerus. Beberapa produk
yang proses pengolahannya melalui
pemasakan yang lebih rumit dan perlu
higienitas uji labolatorium dikategorkan
menengah.
SDM yang mendukung harus
memiliki pendidikan formal yang
memahami pentingnya higienitas dan
pengujian labolatorium tersebut.
Sedangkan produk-produk yang diolah

melalui ekstraksi dan membutuhkan
sertifikasi kesehatan dari lembaga resmi,
dikategorikan pada teknologi tinggi yang
memerlukan dukungan SDM
berpendidikan tinggi.
Dari tingkat kesulitan teknologinya,
selain dapat dipetakan kebutuhan
pendidikan tenaga kerjanya atau alokasi
sumber daya manusianya (SDM), juga
dapat diperkirakan skala usahanya,
kebutuhan modalnya,
dan
diperhitungkan pangsa pasarnya
sehingga dapat dipetakan secara
sederhana sebagai berikut : (Lihat Tabel
Produk dan prospek pengembangan
pengolahan ikan laut).
Dengan optimalisasi pengolahan ikan
laut dapat diciptakan lapangan kerja (pro
job) yang meliputi berbagai kelompok

masyarakat dan tingkat pendidikan.
Kemampuan menciptakan produkproduk tersebut akan menggerakkan
ekonomi daerah dan nasional dalam
berbagai skala usaha, maka berpotensi
meningkatkan pertumbuhan (pro growth).
Beberapa produk yang dapat diolah
secara sederhana dapat menjadi salah
satu solusi untuk menciptakan
pendapatan yang lebih berkelanjutan
guna mengentaskan kemiskinan
terutama bagi nelayan (pro poor) yang
menduduki 40 persen masyarakat
berpenghasilan rendah.
Di tengah kondisi perlemahan
ekonomi global, maka hilirisasi ikan laut
dapat menjadi salah satu jalan keluar
untuk meningkatkan perekonomian
domestik berbasis sumber daya lokal

Produk dan prospek pengembangan pengolahan ikan laut
Bahan baku

Produk
Kaleng

Daging

Limbah
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Skala industri

Modal

Teknologi

Pendidikan
SDM
Pendidikan tinggi

5 th>
Domestik

Pemasaran
5 th <
Luar negeri

Pendidikan tinggi

Domestik

Luar negeri

Besar

Besar

Menengah

Fillet

Besar, Menegah

Sedang,
besar

Surimi

Besar, Menegah

Sedang,
besar
Kecil,
sedang

Sederhana,
menengah,
komplek
Menegah,
komplek
Sederhana

Pendidikan tinggi

Domestik

Luar negeri

SMA/SMK ke bawah

Domestik

Luar negeri

Baso,
krupuk,
nugget
Farmasetika

Kecil, Mikro

Besar

Besar

Komplek

Pendidikan tinggi

Rintisan

Rintisan

Gelatin,
kolagen, dan
minyak ikan
Pupuk

Besar

Besar

Komplek

Pendidikan tinggi

Rintisan

Rintisan

UKM

Kecil

Sederhana

SMA/SMK ke bawah

Domestik

Domestik

Lem kayu

Besar

Besar

Komplek

Pendidikan tinggi

Domestik

Domestik

Pakan ikan
dan ternak

UKM

Kecil

Sederhana

SMA/SMK ke bawah

Domestik

Domestik
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Hilirisasi ikan laut dapat dipergunakan
sebagai contoh pengembangan
produk yang tematik, holistik,
integratif, dan spatial. Pembangunan
perikanan juga dapat dijadikan
sebagai salah satu sumber pendapatan
baru untuk mendukung transformasi
ekonomi sebagai Middle Income
Country (MIC) bagi Indonesia.
Sekaligus juga merupakan upaya
merealisasikan keberlanjutan
perikanan dan kelautan (sustainable
marine and fisheries) yang telah
menjadi salah satu arahan misi ke 7
dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) 2005-2025.

untuk memperbaiki kondisi neraca
perdagangan (Current Account Defisit)
pada neraca pembayaran. Kinerja
perdagangan luar negeri untuk bahan
obat-obatan, kosmetik, pakan ternak
masih menunjukkan defisit, padahal
bahan bakunya tersedia di Indonesia.
Selama kondisi perekonomian global
stagnan, produk-produk tersebut dapat
menjadi substitusi atas produk yang
selama ini diimpor. Jika produk-produk
tersebut sudah mampu diproduksi, maka
pada saat ekonomi membaik dapat

berpotensi menjadi produk unggulan
yang berdaya saing tinggi. Sedangkan
produk yang memerlukan modal besar
akan mendorong keterlibatan investor
swasta dan mengarahkan kredit
perbankan yang lebih produktif.
Hilirisasi ikan laut dapat
dipergunakan sebagai contoh
pengembangan produk yang tematik,
holistik, integratif, dan spatial.
Pembangunan perikanan juga dapat
dijadikan sebagai salah satu sumber
pendapatan baru untuk mendukung
transformasi ekonomi sebagai Middle
Income Country (MIC) bagi
Indonesia.Sekaligus juga merupakan
upaya merealisasikan keberlanjutan
perikanan dan kelautan (sustainable
marine and fisheries) yang telah menjadi
salah satu arahan misi ke 7 dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2005-2025. Jika pengolahan ikan laut
berhasil, maka dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dari nelayan,
pembudidaya, pengolah, sampai dengan
pemasar hasil perikanan; untuk
meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
dan meningkatkan devisa sesuai dengan
tujuan dari Instruksi Presiden nomor 7
tahun 2016 tentang percepatan
pembangunan industri perikanan.
Dengan hilirisasi ikan laut, selain
memiliki nilai ekonomi yang tinggi, juga
merupakan upaya efisiensi sumber daya,
sekaligus mengurangi pencemaran
lingkungan sebagai implementasi dari
salah satu agenda UNIDO-Indonesia
Country programme 2016-2020 yakni

Beberapa produk sandal dan sepatu berbahan dasar kulit ikan produksi Kota Tegal
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Resource Efficient and Cleaner
Production (RECP). Keberhasilan
membangun industri perikanan dapat
menjadi salah satu jalan transformasi
middle income country bagi Indonesia.
III. L A N G K A H T I N D A K Y A N G
DIBUTUHKAN
Dalam upaya meningkatkan potensi
hilirisasi ikan laut, maka diusulkan
kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
• Upaya hilirisasi perlu ditetapkan
mengenai jenis produk yang akan
dihasilkan, penentuan lokasi usaha,
kebutuhan SDM, skema permodalan,
dan sasaran pemasarannya dengan
pendekatan tematik, holistik,
integratif, dan spatial.
• Perlunya langkah konkrit sederhana
secara nasional dan daerah dengan
menjadikan makan ikan sebagai life
style guna memenuhi kebutuhan
pangan dan gizi masyarakat, dan dalam
upaya mengurangi kebutuhan pada
daging dan ayam.
• Beberapa produk non pangan (pupuk
dan pakan ternak) yang dapat
dihasilkan dari limbah ikan dengan
proses sederhana dapat segera dimulai
untuk memenuhi kebutuhan lokal dan
domestik. Sementara untuk beberapa
produk (gelatin dan farmasetika) yang
memerlukan proses komplek juga
perlu segera dimulai berupa proyek
rintisan.
• Perlunya menyiapkan skema
pendanaan dengan mulai memobilisasi
CSR dari perusahaan swasta dan
BUMN, sampai dengan skema kredit
perbankan dengan fokus pada
industrialisasi pengolahan ikan.
• Perlunya memanfaatkan R and D dari
universitas, sekolah-sekolah kejuruan,
dan perusahaan swasta untuk
mengolah ikan.
• Perlunya kemampuan pemasaran di
dalam dan luar negeri. Pemasaran
dalam negeri perlu kemampuan untuk
meyakinkan masyarakat terhadap
kualitas produk. Sedangkan
pemasaran di luar negeri selain kualitas
produk yang harus mampu bersaing,
juga kemampuan memenuhi kuantitas
pada volume tertentu secara
berkesinambungan. g
*) Fungsional Perencana Utama pada
Kedeputian Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas
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TATA KELOLA

Peranan Arsiparis dalam
Pengelolaan Arsip di BKPPD Kota Tegal
Pengelolaan Kearsipan adalah salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan tugas pokok dan
fungsi suatu instansi seperti Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Tegal atau
BKPPD, seiring dengan semakin kompleksnya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, pengelolaan
kearsipan perlu dilakukan penanganan secara profesional mengikuti perkembangan tugas-tugas suatu
instansi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan pesat. Dalam kegiatan
pengelolaan kearsipan faktor sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan kinerja kearsipan
dan arsip dapat berfungsi sebagaimana mestinya antara lain sebagai sumber informasi, bukti karya
intelektual suatu bangsa dan organisasi, serta bahan pertanggung jawaban nasional.

Oleh : Wasis Yulianto, S.ST.Ars*)

B

adan Kepegawaian Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Kota Tegal
merupakan unsur penunjang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota
Tegal melalui Sekretaris Daerah. BKPPD
mempunyai tugas membantu Walikota
Tegal dalam melaksanakan fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah di bidang
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
(Peraturan Walikota Tegal Nomor 19
Tahun 2016). Adapun Visi dan Misi
BKPPD adalah sebagai berikut :
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Pengelolaan arsip dinamis di
BKPPD Kota Tegal dilakukan
melalui kegiatan penciptaan
arsip, penggunaan arsip,
pemeliharaan arsip dan
penyusutan arsip.

• Visi
Terwujudnya aparatur pemerintah
yang profesional, bersih dan
berwibawa.
• Misi
a. Meningkatkan, mengembangkan
Sumber Daya Manusia (SDM)
aparatur yang menguasai IPTEK.
b. M e n i n g k a t k a n p e m a h a m a n
aparatur pemerintah terhadap
norma dan peraturan
kepegawaian.
c. M e n i n g k a t k a n d a n
mengembangkan Administrasi
Kepegawaian yang tertib dan
akurat.
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TATA KELOLA
d. Meningkatkan kesejahteraan
aparatur pemerintah.
e. Mewujudkan aparatur pemerintah
yang bersih dan bebas dari Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme ( KKN ).
f. Mewujudkan formasi sesuai
kebutuhan.
g. Menciptakan dokumentasi dan
informasi kepegawaian yang
lengkap dan akurat.
Tahun 2018 Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota
Tegal memiliki 31 pegawai, yang terdiri
dari Jabatan Struktural, Jabatan
Fungsional Umum dan Jabatan
Fungsional Tertentu. Adapun untuk
Sumber Daya Manusia (SDM) Kearsipan
yang khusus menangani arsip berjumlah
1 orang, yaitu Arsiparis Muda.
Pengelolaan arsip dinamis di BKPPD
Kota Tegal dilakukan melalui kegiatan
penciptaan arsip, penggunaan arsip,
pemeliharaan arsip dan penyusutan
arsip. Pada kegiatan penciptaan arsip
sendiri seperti penerimaan arsip atau
surat, dalam kegiatan penerimaan arsip
atau surat ini arsiparis memiliki peranan
dalam melakukan registrasi arsip atau
surat yang masuk melalui sistem aplikasi
surat masuk yang disebut SIM–S atau
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN –
SURAT, arsip atau surat yang masuk tadi
diinput dengan menggunakan aplikasi
tersebut.

Lemari Roll a Pack
Roll a Pack dan secara berkala 6 bulan
sekali, di beri comfort atau kapur barus
sebagai salah satu cara perawatan arsip
personal file.
Penggunaan arsip dinamis atau arsip
personal file ini biasa digunakan untuk
pihak intern yaitu untuk lingkungan
Badan Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kota Tegal saja, namun
tidak menutup kemungkinan ada pihak
lain atau PNS Pemerintah Kota Tegal
yang ingin mengakses atau meminjam
arsip tersebut maka harus jelas
peruntukannya. Tugas arsiparis disini
adalah menjamin ketersedian arsip
dinamis atau arsip personal file dan
menyajikan arsip tersebut secara cepat,
tepat dan benar. Dan sebagai pengontrol
arsip tersebut dipinjam, Kita telah
memberlakukan Buku Peminjaman Arsip
sebagai media untuk mengetahui jumlah
arsip personal file yang keluar masuk atau
dipinjam.
Kegiatan berikutnya adalah pemeliharaan arsip dinamis. Sesuai dengan Per-

aturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun
2009 Tentang Kearsipan. Pasal 40 ayat
(3) Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan
melalui kegiatan:

SIM-S
Kegiatan kedua dalam pengelolaan
arsip dinamis adalah penggunaan arsip
dinamis, di BKPPD sendiri mempunyai
arsip personal file seluruh PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Tegal yang
berjumlah 3661 PNS. Arsip Personal File
yang merupakan arsip terjaga berisi
antara lain Foto Copy Surat Keputusan
CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan
Gaji Berkala, Sertifikat Prajabatan, Kartu
Pegawai/Karpeg, Karis, Karsu, SKP,
Konversi NIP, Taspen, Sumpah PNS dan
lain-lain yang berhubungan dengan
riwayat PNS yang masih aktif. Personal
file tersebut disimpan di dalam Lemari
WARTA BAHARI, Edisi 105 / Agustus 2018

Kegiatan kedua dalam pengelolaan
arsip dinamis adalah penggunaan
arsip dinamis, di BKPPD sendiri
mempunyai arsip personal file
seluruh PNS di lingkungan
Pemerintah Kota Tegal yang
berjumlah 3661 PNS. Arsip
Personal File yang merupakan
arsip terjaga berisi antara lain
Foto Copy Surat Keputusan CPNS,
PNS, Kenaikan Pangkat, Kenaikan
Gaji Berkala, Sertifikat
Prajabatan, Kartu
Pegawai/Karpeg, Karis, Karsu,
SKP, Konversi NIP, Taspen,
Sumpah PNS dan lain-lain yang
berhubungan dengan riwayat PNS
yang masih aktif.

Filling Cabinet

1. Pemberkasan Arsip Aktif
Kegiatan pemberkasan arsip aktif
adalah kegiatan melakukan
penyusunan arsip aktif berdasarkan
klasifikasi sehingga menghasilkan
arsip yang tersusun. Yang dimaksud
dengan arsip aktif adalah arsip yang
masih sering digunakan dalam
kegiatan sehari-hari biasanya yang
masuk dalam kategori arsip aktif
31
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Kegiatan pemberkasan arsip
aktif adalah kegiatan
melakukan penyusunan arsip
aktif berdasarkan klasifikasi
sehingga menghasilkan arsip
yang tersusun. Yang dimaksud
dengan arsip aktif adalah arsip
yang masih sering digunakan
dalam kegiatan sehari-hari
biasanya yang masuk dalam
kategori arsip aktif adalah
arsip tahun anggaran berjalan
dan arsip setahun sebelumnya.
Pada kegiatan pemberkasan
arsip aktif ini arsiparis
berperan dalam melakukan
pemberkasan arsip
berdasarkan dengan klasifikasi
arsip.

adalah arsip tahun anggaran berjalan
dan arsip setahun sebelumnya. Pada
kegiatan pemberkasan arsip aktif ini
arsiparis berperan dalam melakukan
pemberkasan arsip berdasarkan

Kardex Surat Masuk dan Surat Keluar
dengan klasifikasi arsip.
Pemberkasan arsip aktif ini
disertai dengan kegiatan pembuatan
daftar arsip aktif yang dibuat oleh
arsiparis yang nantinya daftar arsip
aktif tersebut digunakan sebagai
panduan dalam mengakses arsip aktif.
2. Penataan Arsip Inaktif
Sebelum dilakukan penataan arsip
inaktif di BKPPD Kota Tegal, arsiparis
telah melakukan survey di Sekretariat
atau Tata Usaha, Bidang
Pengembangan dan Informasi ASN,
dan Bidang Mutasi, Kepangkatan,
Pembinaan dan Kesejahteraan, untuk
melakukan pendataan arsip inaktif,
yang selanjutnya dibuat daftar arsip

inaktif usul musnah. Arsip–arsip
inaktif tersebut disimpan ke dalam
boks arsip yang selanjutnya
ditempatkan ke rak arsip.
3. Penyimpanan Arsip
Penyimpanan arsip aktif dan
inaktif dilaksanakan untuk menjamin
keamanan fisik dan informasi arsip
selama jangka waktu penyimpanan
arsip berdasarkan Jadwal Retensi
Arsip.

Kegiatan pemeliharaan arsip
dinamis yang berikutnya adalah
alih media arsip dinamis. Di BKPPD
Kota Tegal arsip yang
dialihmediakan adalah arsip
personal file PNS. Alih media disini
dimaksudkan untuk menjamin
kelestarian arsip dan ketersediaan
arsip. Arsiparis melakukan alih
media arsip berdasarkan perintah
dari pimpinan pencipta arsip. Arsip
yang dialih mediakan adalah arsip
yang dianggap memiliki nilai
informasi yang tinggi, jadi tidak
semua arsip dinamis dialih
mediakan. Kegiatan alih media
arsip ini dilakukan dengan scanner
dan kemudian disimpan di dalam
komputer.

Rak Arsip Inaktif
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Scanner

Ada 3 (tiga) kegiatan yang
termasuk dalam kegiatan
penyusutan arsip, yaitu
pemindahan arsip inaktif ke unit
kearsipan, pemusnahan arsip, dan
penyerahan arsip statis ke
lembaga kearsipan.

Gedung Depo Arsip Keturen Kota Tegal
4. Kegiatan pemeliharaan arsip dinamis
yang berikutnya adalah alih media
arsip dinamis. Di BKPPD Kota Tegal
arsip yang dialihmediakan adalah arsip
personal file PNS. Alih media disini
dimaksudkan untuk menjamin
kelestarian arsip dan ketersediaan
arsip. Arsiparis melakukan alih media
arsip berdasarkan perintah dari
pimpinan pencipta arsip. Arsip yang
dialih mediakan adalah arsip yang
dianggap memiliki nilai informasi yang
tinggi, jadi tidak semua arsip dinamis
dialih mediakan. Kegiatan alih media
arsip ini dilakukan dengan scanner dan
kemudian disimpan di dalam
komputer.
Kegiatan terakhir dalam pengelolaan
arsip adalah penyusutan arsip,

penyusutan arsip ini dilakukan
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip. Jadi
dalam kegiatan penyusutan arsip ini
arsiparis melakukan penilaian arsip
berdasarkan Jadwal Retensi Arsip untuk
kemudian memutuskan apakah arsip
tersebut dimusnahkan atau
dipermanenkan. Misal : Arsip DP3 Tahun
2004, Jadwal retensinya adalah aktif 1
tahun setelah SK ditetapkan dan inaktif 3
tahun, Keterangan Musnah, berdasarkan
Perka ANRI Nomor 35 Tahun 2012
Tentang Jadwal Retensi Arsip
Kepegawaian, dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa Arsip DP3 Tahun
2004 statusnya musnah pada tahun
2008.
Ada 3 (tiga) kegiatan yang termasuk
dalam kegiatan penyusutan arsip, yaitu
pemindahan arsip inaktif ke unit
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kearsipan, pemusnahan arsip, dan
penyerahan arsip statis ke lembaga
kearsipan.
Peranan arsiparis pada kegiatan
penyusutan arsip di BKPPD Kota Tegal
adalah melakukan kegiatan pemindahan
arsip inaktif ke Unit Kearsipan,
dikarenakan belum ada ruang khusus
atau Record Center untuk tempat
penyimpanan arsip inaktif di BKPPD
Kota Tegal, maka kegiatan pemindahan
arsip inaktif sementara ini dipindahkan ke
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota
Tegal, tepatnya di Gedung Depo Arsip
Keturen Kota Tegal dengan disertai
Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif.
Berkenaan dengan belum
tersedianya ruang penyimpanan arsip
inaktif atau Record Center di BKPPD
Kota Tegal, arsiparis telah melakukan
koordinasi langsung dengan pimpinan
dalam hal ini Kepala BKPPD Kota Tegal,
Bapak Drs. Irkar Yuswan Apendi, MM
yang intinya menyampaikan bahwa
“Sangatlah penting di setiap OPD untuk
wajib mempunyai Ruang Record Center”,
yang mana dengan adanya Record
Center, kita bisa melakukan kegiatan
pengelolaan arsip inaktif sampai dengan
penyusutan arsip yaitu pemusnahan
arsip secara swadaya, dengan
memberdayakan Sumber Daya Manusia
yaitu Arsiparis di BKPPD Kota Tegal. g
*) Arsiparis Muda
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edikitnya 21 wartawan yang
bertugas di area kerja Kota Tegal
dan sekitarnya mengikuti kegiatan
Media Gathering dan Uji Kompetensi
Wartawan yang diselenggarakan Bagian
Humas Dan Protokol Setda Kota Tegal
bekerja sama dengan Persatuan
Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tegal
dan Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Pesona Jumat (10/8)
sebagai upaya meningkatkan profesionalisme serta kompetensi wartawan di
Kota Tegal.
Plt. Walikota Tegal Drs.HM
Nursholeh M. MPd yang turut hadir
sekaligus membuka kegiatan tersebut
mengatakan bahwa kegiatan Uji
Kompetensi Wartawan dilakukan guna
menjaring para pewarta di Kota Tegal
yang profesional dan kompeten. Dirinya
berharap output yang dihasilkan dari
kegiatan tersebut membawa dampak
positif bagi peningkatan kompetensi
wartawan, terutama bagi peningkatan
standar pemberitaan.
Senada dengan Wali Kota Tegal,
Kepala Bagian Humas Dan Protokol
Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang
Takarini dalam sambutannya menuturkan tujuan UKW untuk meningkatkan
kompetensi sekaligus profesionalitas
wartawan. Selain itu, dengan mengikuti
UKW wartawan akan memiliki sertifikat
UKW. "Adanya sertifikat akan membawa
manfaat bagi wartawan maupun dari
narasumber, karena narasumber semakin
mantap ketika diwawacara wartawan
yang kompeten," ucapnya.
Sementara itu, Ketua PWI Jateng
Amir Machmud dalam sambutannya
mengatakan bahwa kegiatan UKW yang
dilakukan di Kota Tegal merupakan
kegiatan yang ketiga yang dilakukan
pihaknya. Menurutnya, pendidikan bagi
wartawan dilakukan karena PWI sadar
pentingnya kompetensi dan
profesionalisme wartawan. "Bagaimana
wartawan mampu hebat teknis namun
matang secara emosional. Karena itu
harapannya, narasumber sebagai mitra
kerja wartawan akan menjadi tenang dan
mantab ketika diwawancara wartawan
sudah dinyatakan kompeten dengan
mampu menunjukkan kartu UKW. g
(Bag. Humas dan Protokol)

WARTA BAHARI, Edisi 105 / Agustus 2018

Pengendalian Sampah Plastik
Jadi Perhatian Utama

P

emerintah menaruh perhatian
khusus pada pengendalian
sampah plastik. Hal ini
disampaikan Gubernur Jawa Tengah,
Ganjar Pranowo pada peringatan
Peringatan Hari Lingkungan Hidup
Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018, Kamis (9/8), di Pantai
Bandengan Kabupaten Jepara. Ganjar
menyampaikan bahwa masalah pengendalian plastik sampah plastik sudah akut.
Ganjar menegaskan dalam pengendalian sampah yang dibutuhkan adalah
aksi pengelolaan sampah, bukan hanya
sekedar upacara seremonial saja.
Menurutnya kebersihan adalah masalah
perilaku, dan yang menjadi masalah
adalah bagaimana membentuk perilaku
kita semua agar peduli lingkungan,
khususnya sampah plastik.
Sementara itu Plt. Wali Kota Tegal M.
Nursholeh yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan persoalan sampah
plastik memang membutuhkan perhatian
khusus dibandingkan sampah-sampah
lain yang dapat terurai dengan mudah.
Nursholeh juga akan mengkoordinasikan dengan pihak terkait, mengenai
perintah Gubernur Jawa Tengah untuk
menjadikan hari Jum’at sebagai Hari
Krida, selain berolah raga di hari Jum’at,
juga melaksanakan bersih-bersih
lingkungan. Nursholeh juga mengajak
semua komponen bersama-sama menjaga lingkungan, khususnya pengendalian
penggunaan sampah plastik.
Terkait rencana dilaksanakannya
Jumat Krida, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal, Nunik Pratiwi
menyampaikan sesuai arahan Plt. Wali
Kota tentang Hari Krida pada hari Jum’at
maka pihaknya segera akan
mengkoordinasikan pelaksanannya
dengan pihak-pihak yang terkait. Terkait
pengendalian sampah plastik, Nunik
berharap Kota Tegal dengan penerapan
prinsip 3R (Reuse, Reduce and Recycle)
bisa dilakukan setiap elemen masyarakat
mulai dari tingkat lingkungan rumah
tangga, sekolah, pasar sampai
perusahaan dan perkantoran. g
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Dalang Bule, Manggung Di Tegal

D

alang Wayang Kulit Gagrak
Cirebonan asal Inggris Prof.
Mathew Isaac Coheen
manggung di kota Tegal. Mathew
membawakan lakon “Eka Laya
Pralaya”. Pementasan wayang kulit
gagrak yang diselenggarakan di
Lapangan Alun-alun, Selasa (7/8) ini
menceritakan tentang perjuangan dan
kerja keras Eka Laya untuk menjadi
murid Begawan Drona, namun tidak
tercapai karena Begawan Drona
terikat sumpah dan tugas untuk
mendidik Pandawa dan Kurawa.
Tak hanya dalang Mathew saja
yang berasal dari luar negeri, beberapa
pengrawit yang tampil bersamnya
berasal dari Inggris. Plt. Wali Kota
Tegal M. Nursholeh yang hadir secara
langsung menyampaikan apresiasinya
kepada dalang Mathew, atas usahanya
sebagai orang luar Indonesia yang
mencintai dan turut melestarikan
budaya Indonesia yakni seni wayang.
Nursholeh berharap masyarakat
Kota Tegal bisa turut melestarikan
budaya asli Indonesia berupa seni
wayang, karena menurutnya wayang
merupakan salah satu pilar budaya
Indonesia.
Sementara itu, Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tegal, melalui Kepala Bidang
Kebudayaan Dinas Penndidikan dan
Kebudayaan Kota Tegal, Dinar
Marnoto menyampaikan acara
pementasan wayang ini kerjasama
antara Kementrian Pendidikan Dan
Kebudayaan Republik Indonesia
dengan Pemerintah Kota Tegal.
Selain untuk memeriahkan HUT RI
ke-73 juga untuk menelusuri jejak
penghayatan Mathew sebagai seorang
dalang yang belajar di tlatah Cirebon.
Ini merupakan rangkaian
perjalanan dari Subang Purwakarta,
Majalengka, Cirebon, Indramayu,
Brebes dan Selasa (7/8) mentas di Kota
Tegal.
Menurut Dinar, setelah pentas di
kota Tegal, Mathew akan pentas di
Solo, dalam perhelatan “Back to
Home”, dimana seniman-seniman luar
negeri yang mempelajari tradisi
gamelan dan wayang akan pulang ke
Indonesia sebagai rumah kedua, untuk
reuni sekaligus mentas bersama.
Ia berharap masyarakat yang turut
menyaksikan pementasan wayang
gagrak ini bisa menikmati pertunjukan,
dan tetap mencintai seni wayang. g
(Bag. Humas dan Protokol)
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Setelah masyarakat kerap
dipusingkan dengan naiknya
harga komoditi sayuran ataupun
bahan pokok, ternyata garam
yang selalu akrab tengah
mengasinkan ikan, pengawetan
ikan atau bahkan kerap menjadi
teman di dapur atau di meja
makan, juga mengalami kenaikan
harga. Siapa yang menyangka
Indonesia yang merupakan
Negara Kepulauan dengan begitu
luasnya pantai dan lautan, tapi
justru garam yang diproduksi
dari air laut harganya mengalami
kenaikan.
Oleh: Cahya Kamandanu

Budidaya Garam Metode Tunnel

U

ntuk harga garam krosok saja mencapai Rp.4.250 / kg,
padahal harga sebelumnya hanya Rp. 900/kg. Kondisi
ini juga membuat nelayan ataupun pengusaha ikan asin
mengeluh. Pasalnya, garam krosok menjadi perbekalan wajib
nelayan khususnya untuk jenis kapal purseine yang tidak
memiliki alat pendingin atau freezer, sehingga membutuhkan
garam untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan selama di laut.
Padahal dalam sekali melaut dibutuhkan paling tidak sedikitnya
40 ton garam. Bisa dibayangkan biaya yang harus dikeluarkan
dalam sekali melaut.
Hal sama juga dialami oleh para pengusaha ikan asin, tidak
sedikit garam yang dibutuhkan untuk mengasinkan ikan.
Dengan kenaikan yang terjadi, tentu membuat para pengusaha
ikan harus merogoh kantong lebih dalam.
Pada awal tahun 2016, harga garam masih cukup
terjangkau. Di tingkat petani saja hanya berkisar Rp. 300 ribu –
Rp. 400 ribu per ton. Namun memasuki pertengahan tahun
2016 mulai nampak adanya kenaikan, menjadi Rp. 600 ribu per
ton. Hal ini disebabkan pada pertengahan tahun bersamaan
dengan naiknya curah hujan yang tinggi di sejumlah wilayah
khususnya di wilayah penghasil garam. Memasuki tahun 2017,
harga garam krosok naik menjadi Rp. 900 ribu per ton dan naik
lagi menjadi berkisar Rp. 1,5 juta per ton. Padahal kenaikan
harga tersebut sudah di atas harga yang ditetapkan pemerintah
yakni Rp. 750 ribu per ton untuk kualitas tingkat pertama.
Semakin mahalnya harga garam, baik garam konsumsi
ataupun garam krosok, tentunya semakin membuat
masyarakat prihatin. Namun di tengah-tengah keprihatinan ini,
ada beberapa warga kota Tegal yang tergabung dalam
Kelompok Budidaya Ikan Gemilang Minang Jaya, berupaya
untuk menggarap dan mengolah air laut Tegal khususnya yang
berada di Kelurahan panggung agar bisa menjadi garam.
Kelompok yang diketuai Teguh Sapari warga RT 04 RW
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13 Kel Panggung ini, awal mulanya adalah kelompok perikanan
tangkap yang dibentuk sekitar tahun 2007. Namun seiring
berjalannya waktu, untuk mengisi waktu luang, dan sambil
menunggu cuaca membaik, para nelayan ini mempunyai ide
dari mulai budidaya udang vanamei hingga budidaya garam.
Waktu luang sembari menunggu cuaca membaik tidaklah
singkat, sementara nelayan dituntut untuk memenuhi
kebutuhan hidup keluarganya. Dengan dukungan dari unsur
terkait, kelompok nelayan yang diketuai Teguh Sapari ini
akhirnya mendapatkan bantuan lahan untuk dimanfaatkan
budidaya udang vanamei, dan dilanjutkan budidaya garam.
Lahan yang tidak begitu luas, berada di pinggir Pantai
Martoloyo atau yang lebih dikenal sebagai Pantai Kodok ini
ternyata mampu menghasilkan garam setelah melalui berbagai
proses.
Tegus Sapari menjelaskan, budidaya air laut menjadi
garam ini mulai digeluti oleh nelayan yang tergabung dalam
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Bak model tunnel merupakan bak
yang dibuat menggunakan papan kayu
dibentuk kotak persegi panjang,
kemudian dipasangkan plastic jenis
HDPE dan diatasnya dibuatkan atap
menggunakan plastic bening UV.
Jadi air yang dikristalkan di bak model
tunnel ini tetap bisa dijemur tanpa
harus khawatir ketika hujan,
sebab sudah ada atap yang melindungi.
Diungkapkan Teguh, untuk proses
pengkristalan ini memakan waktu 3
minggu hingga 1 bulan lamanya,
air laut akan mengkristal sempurna
menjadi garam krosok
dan siap dipanen.

kelompok sejak 2017 lalu, dengan
pendampingan langsung trainer dari BP3
(Balai Pendidikan dan Pelatihan
Perikanan) Tegal. Pola budidaya garam ini
menggunakan metode Tunnel (Tertutup)
atau garam tidak langsung terpapar
matahari.
Kelebihan budidaya model ini, di
saat musim hujan para nelayan tetap bisa
memproduksi meskipun prosesnya
lambat karena tidak ada panas. Namun
air laut yang dikristalisasi bisa tetap
dipanen, tanpa harus khawatir ketika
turun hujan.
Pada prosesnya, diawali air laut
disalurkan ke bak penampungan atau
tandon. Karena lokasi lahan tidak terlalu
jauh dengan laut, proses pengambilan air
laut menggunakan selang yang disedot
dengan diesel. Dari bak penampungan,
air laut diendapkan selama 1 hari.
Kemudian dari bak penampungan
selanjutnya dialirkan ke bak toren,
barulah dari toren disalurkan
menggunakan filter untuk menyaring
kotoran-kotoran dan pasir ke kolam atau
bak terbuka dengan atap diatasnya, atau
lebih dikenal dengan sebutan kolam air
tua.
Di kolam air tua ini, air diendapkan
kembali selama 5–10 hari tergantung
cuaca, dan selanjutnya dialirkan kembali
masuk ke bak toren melalui filter. Dari
proses inilah didapat air laut yang benarbenar bersih dan tersaring dengan baik.
Dari bak toren kemudian baru dialirkan
ke bak atau kolam model tunnel untuk
proses pengkristalan dengan luas bak 3,5
x 8 meter.
Bak model tunnel merupakan bak
yang dibuat menggunakan papan kayu
dibentuk kotak persegi panjang,
kemudian dipasangkan plastik jenis

HDPE dan diatasnya dibuatkan atap
menggunakan plastic bening UV. Jadi air
yang dikristalkan di bak model tunnel ini
tetap bisa dijemur tanpa harus khawatir
ketika hujan, sebab sudah ada atap yang
melindungi. Diungkapkan Teguh, untuk
proses pengkristalan ini memakan waktu
3 minggu hingga 1 bulan lamanya, air laut
akan mengkristal sempurna menjadi
garam krosok dan siap dipanen.
Dari lahan seluas 3,5 x 8 meter ini
menghasilkan sebanyak 3 kuintal garam
krosok yang warnanya lebih putih seperti
garam-gram konsumsi. Sebab, yang banyak masyarakat ketahui, garam krosok
yang digunakan untuk pengasinan atau
pengawetan ikan warnanya lebih kecoklatan atau kekuningan. Untuk harga
jualnya, Teguh menjual jauh lebih murah
dibandingkan harga di pasaran. Jika harga
garam krosok di pasaran di kisaran Rp.
4–5 ribu rupiah perkilo, Teguh hanya
menjual seharga Rp. 2700 perkilo.
Meskipun budidaya yang digeluti
bersama 13 orang nelayan ini benarbenar konvesional, namun secara
kualitas dan warna garam bisa diadu
dengan garam krosok di pasaran. Untuk
saat ini, dari garam yang dipanen baru
bisa dijual ke kelompok-kelompok
pengawetan ikan. Ada permintaan bakulbakul ikan dalam jumlah banyak yakni
kisaran ton, namun karena keterbatasan
lahan yang ada, Teguh hanya mampu
menghasilkan garam krosok dalam
jumlah kuintalan saja.
Pihaknya masih mengharapkan
pengembangan lahan dan beberapa
sarana prasarana untuk budidaya garam.
Sebab, jika wilayah Pantai Kodok banyak
kelompok-kelompok nelayan yang bisa
memanfaatkan air laut menjadi garam,
maka hasilnya semakin banyak, dan bisa
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untuk menambah pendapatan para
nelayan.
Selaku trainer budidaya garam,
Kustanto dari Balai Penyuluhan dan
Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal
mengatakan Indonesia merupakan
negara maritim yang dipenuhi pulau dan
lautan. Sangatlah tidak relevan ketika
garam yang dihasilkan dari air laut justru
mengalami kenaikan harga. Dari sinilah
sebagaimana arahan dari Menteri
Kelautan dan Perikanan, untuk bisa
memanfaatkan budidaya garam dan
termasuk merangkul para petani garam.
Dengan berhasilnya, budidaya air
laut menjadi garam di wilayah kota Tegal,
menandakan bahwa air laut di manapun
berada, mampu menghasilkan garam jika
mampu diolah dengan baik.
Menurut Kustanto, bahwa metode
tunnel yang diterapkan merupakan
metode pengembangan budidaya air laut
menjadi garam yang baru dikembangkan
2017 lalu. Yakni menjawab kekhawatiran
para petani garam, ketika proses
pengkristalan sementara cuaca tidak
bersahabat, dalam arti turun hujan.
Dengan model tertutup ini bisa
mengantisipasi masuknya air hujan,
sehingga petani garam bisa tenang dan
tetap bisa tetap memanen garamnya.
Metode tunnel dengan membuat
lahan seperti layaknya bak buatan
menggunakan plastik khusus, yakni jenis
HDPE yang mampu menyerap atau
menyimpan panas, sedangkan penutup
atasnya menggunakan plastik UV ini akan
berjalan optimal untuk penjemuran.
Meskipun memasuki waktu sore atau
malam hari, proses pengkristalan tetap
berjalan alami, karena plastic HDPE
mampu menyimpan dan menyerap
panas. g
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TEGAL CITY
A Place to Go
Tegal is one of the cities in Central
Java. Tegal is bordered by Brebes
Regency in the west, Java Sea in the
north, and Tegal Regency in the east
and south.

By: Yolla Pamela

T

egal came from a word “Tetegal”,
means fertile land capable of
producing agricultural crops. Ki
Gede Sebayu is a figure behind the
history of Tegal.
His name was
associated with the Majapahit Kingdom,
because his father, Ki Gede Tepus
Rumput (Prince Onje) was a descendant
of Batara Katong, Duke of Ponorogo who
still had links with the descendants of the
Majapahit Dynasty.
Currently Ki Gede Sebayu is buried in
Danawarih Village, Tegal Regency.
Another source stated, the name Tegal
was believed to originate from the word
Teteguall. This title was given by a
Portuguese trader, Tome Pieres who had
stopped at the port of Tegal around the
1500s.
Tegal is an important city along the
north coast and east coast of Java. The
trade in Tegal at the end of the 16th
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century was controlled by the nobility. In
the 1600s, Tegal was an area that Sultan
Agung appointed as a place to carry rice
in a boat that was needed for the food
supplies of the Mataram army in
attacking the VOC in Batavia.
Tegal in 1900 Tegal transformed
into one of the major cities on the north
coast of Java. Especially after the
construction of Anyer-Penarukan
Highway and the railway line that
connects Surabaya with Batavia (now
Jakarta).
After Tegal Station was built in
1885, the economic growth in Tegal
increased. The economy was mainly
developing in sugar production, tea
production, and textile trade. The people
who inhabit the Tegal area were native
indigenous people who were native to
Tegal, Chinese ethnics mostly live in
Chinatown areas located on Yos Sudarso
street. Arab community lives in
Pekauman area which is located at the
west of Tegal Square. While Europeans
live at the eastern Tegal area in the south
of the Tegal station. While indigenous
people mostly live outside the area, such
as on the west coast.
The location of Tegal is very strategic
between the connecting lanes of
Cirebon-Semarang and also BataviaSurabaya. Tegal is also the entrance from
the north coast route to areas in the

south of the island of Java such as
Purwokerto, Cilacap, and Kebumen.
This is what makes the colonial
government pay close attention to
infrastructure development in Tegal. It
triggered the economic and social
development in the Tegal region. Around
the 1900s the SCS office was built in
Tegal. The SCS company is a railroad
company that holds the Cirebon
Semarang Purwokerto railway line.
At present Tegal consists of 4 subdistricts, namely West Tegal, East Tegal,
South Tegal, and Margadana. Tegal City
Hall originally occupied a building that is
now used for the Tegal City DPRD
building. But since 1985, the government
center was moved to the former Tegal
Regency pavilion, in the square area.
A fairly cool investment climate
invites many outside investors to invest
in Tegal. Currently there are several
shopping centers and star hotels. The
arts and culture in Tegal are also
developing quite rapidly. Various kinds of
cultural discussions were held by
presenting national and local cultural
observers.
The original art of Tegal City is Endel
Dance and Balo-balo. At present the
tourist attraction in Tegal City continues
to grow and increase. There are natural
interesting place to visit, such as Pantai
Alam Indah, Pantai Muarareja Indah,
Pulau Kodok, Bahari Waterpark,
Kajongan Tourism Village, Taman Poci.
Tegal provides so many delicious
culinary, such as: aci tofu, pilus, soto tegal,
lengko, goat satay, kupat glabed and kupat
blengong.
There is also a unique culture in the
city of Tegal, namely "Mantu Poci" is a
wedding party between a pair of giant
teapots. Mantu Poci are generally held by
married couples who have been married
for a long time but have not been given
child. Like a wedding, Mantu Poci is also
attended by hundreds and even
thousands of invitations and completed
with decorations, food dishes, and
various performances to entertain the
invited guests. At the entrance to the
reception room there is a donation box in
the form of a house for the guests. By
helding Mantu Poci, hopefully the
husband and wife will soon get child,
successfully raised their sons and
daughters.
So why don’t you pick Tegal City as
your vacation destination? Tegal City is a
good place to go. g
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P

lt. Walikota Tegal, Drs, H.M. Nursholeh, M.M.Pd menyerahkan potongan tumpeng kepada Ketua DPRD Kota
Tegal, Edi Suripno, S.H., M.H. pada acara Malam Tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik
Indonesia yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tegal, Kamis (16/8), di Pendopo Balai Kota Tegal.

M

uhammad Nahrudin (42) warga gang Seruni jalan Kemuning RT.02 RW 06 Kelurahan Kejambon mendapatkan
hadiah satu unit sepeda motor sebagai hadiah utama Jalan Sehat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tegal
dalam Rangka memperingati HUT Republik Indonesia Ke-73, Minggu, (12/8). Nahrudin membawa pulang 1
unit sepeda motor. Hadiah diserahkan langsung oleh Plt. Walikota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh, M.M.Pd.
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