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Ladis Song Malam

S

ebanyak 292 perserta akan berlomba dalam kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) Pelajar dan Umum
Tingkat Kota Tegal tahun 2018. Dari 292 peserta tersebut terdiri dari 219 peserta dari pelajar dan 73 peserta dari
umum. MTQ dibuka oleh Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh, MM.Pd. bertempat di Pendopo Ki Gede Sebayu Balai
Kota Tegal, Senin (15/10). Rangkaian foto kegiatan MTQ dapat dilihat pada halaman 20 dan 21.

W

ali Kota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh M.MPd secara resmi membuka TMMD Sengkuyung tahap – III tahun
2018 yang diawali dengan pemukulan kentongan, Senin (15/10/2018) di halaman SD Mankukusuman. Wali
Kota juga secara simbolis menyerahkan alat kerja kepada unsur linmas dan TNI yang ikut serta dalam
kegiatan tersebut.
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Tata Kelola
Aksara adalah hal yang tak asing lagi pada kehidupan kita,
baik pada masyarakat yang berada di perkotaan pun yang tinggal
di pedalaman. Bahkan bagi masyarakat perkotaan tanpa disadari
membaca aksara merupakan hal yang melebihi kebutuhan seharihari. Apabila kebutuhan makan nasi saja sesuai aturan adalah tiga
kali sehari, maka membaca aksara bisa tak terhitung jumlahnya.
Namun dari kebiasaan yang tak terhingga jumlahnya tersebut,
ada hal yang butuh dipertanyakan; bisakah kita menjelaskan
apabila berjumpa dengan sebuah pertanyaan, “apa definisi dari
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aksara?”
Apa itu aksara?
Aksara adalah sebuah “sistem simbol visual” yang tertoreh
pada satu media, memiliki fungsi untuk mengungkapkan unsur unsur yang mengekspresikan suatu bahasa. Jika istilah lain untuk
menyebut “aksara” adalah ‘sistem tulisan,’ maka alphabetical
(alfabet) dan abjad adalah istilah berbeda, yaitu merupakan tipe
aksara berdasar klasifikasi fungsional. Pada suatu aksara ada
unsur-unsur lebih kecil, antara lain; grafem, huruf, diakritik, tanda
baca, dan lain-lain. Pemerintah kota Tegal mendapat
penghargaan Keaksaraan. Indikasinya, tidak ada lagi buta aksara
di kota Tegal. g
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Pemuda selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah
pandangan orang dan menjadi tumpuan para generasi terdahulu untuk mengembangkan ide – ide
ataupun gagasan yang berilmu, wawasan yang luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai dan norma
yang berlaku di dalam masyarakat.
Presiden Sukarno pernah nyampekna “Wei aku satus pemuda, tak goncang dunya kiye”
4
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Mengentaskan Buta Aksara (1)
Ilmu pengetahuan merupakan jendela dunia, pesan tersebut mengingatkan betapa pentingnya
membaca sebagai cara untuk memperkaya khazanah ilmu serta pengetahuan yang dapat
menghantarkan manusia semakin cerdas. Dengan membaca, kita bisa melihat dunia baru dan segala
perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta teknologi informasi (TI).

Oleh : Tomi, A. Md.

K

emampuan membaca, merupakan
sesuatu yang telah tertanam di
dalam diri seseorang, kemampuan
yang dimiliki seseorang dapat
berkembang bila orang tersebut belajar
dengan baik. Kemampuan membaca,
menulis dan berhitung, tidak serta merta
datang, namun harus dilakukan upayaupaya untuk mencapainya. Secara umum
kita mengenal bangku sekolah sebagai
sarana yang digunakan untuk
mendapatkan kemampuan membaca,
menulis dan berhitung sejak usia dini.
Namun tidak semua orang bisa
beruntung melalui proses tersebut,

Upaya-upaya yang dilakukan
untuk pemberantasan buta
aksara ini salah satunya
dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Tegal. Salah satu program
pendidikan dalam masyarakat
yang paling efektif dilakukan
adalah program pemberantasan
buta aksara.
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belajar di bangku sekolah atau
mendapatkan pengetahuan bagaimana
untuk membaca, menulis dan berhitung.
Banyak faktor yang menyebabkan
seseorang tidak bisa membaca, menulis
atau berhitung, ketidakmampuan
seseorang untuk membaca inilah yang
sering disebut sebagai dengan “Buta
Aksara”
Meskipun Pemerintah
menganggarkan 20% anggaran belanja
untuk pos pendidikan namun pada
kenyataannya belum bisa serta merta
menghapus buta aksara. Berbagai
langkah terus diupayakan, diantaranya
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Pemerintah kota Tegal, melalui Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan (Dinas P & K) kota Tegal melaksanakan
Pendataan ataupun pengumpulan data buta aksara dengan
melibatkan Tim Pendataan Buta Aksara Tingkat Kota, Tim
Pendataan Buta Aksara Tingkat Kecamatan dan Tim
Pendataan Buta Aksara Tingkat Kelurahan, dimana
database buta aksara yang digunakan adalah database
tahun 2015 yang dimutakhirkan secara berkesinambungan.
Hal ini akan mendeteksi berapa jumlah penduduk Kota Tegal
yang tergolong dalam kategori buta aksara dan berapa
penduduk buta aksara yang telah terentaskan.

pendidikan dasar yang digratiskan dan
upaya-upaya lainya dalam memberanas
buta aksara .
Upaya-upaya pemberantasan buta
aksara, jika hanya diserahkan
sepenuhnya menjadi tanggung jawab
pemerintah sudah bisa dipastikan akan
kurang efektif, namun jika semua
komponen bangsa memiliki rasa
tanggung jawab terhadap upaya
pemberantasan buta aksara maka akan
semakin memudahkan kita dalam
memerangi buta aksara di Indonesia.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk
pemberantasan buta aksara ini salah
satunya dilaksanakan oleh Pemerintah
Kota Tegal. Salah satu program
pendidikan dalam masyarakat yang
paling efektif dilakukan adalah program
pemberantasan buta aksara. Keaksaraan
merupakan keadaan mengenai aksara
yang meliputi membaca, menulis,
berhitung, dan berkomunikasi secara
fungsional yang memungkinkan
seseorang untuk secara terus-menerus
mengembangkan kompetensinya
sehingga dapat meningkatkan mutu dan
taraf kehidupannya.
Sementara itu, yang dimaksud
dengan pendidikan keaksaraan adalah
usaha untuk membimbing dan
membelajarkan pengetahuan mengenai
keaksaraan agar bermanfaat bagi dirinya.
Permasalahan yang saat ini terjadi di
Indonesia adalah tingginya tingkat warga
buta aksara yang disebabkan oleh
kurangnya kesempatan belajar yang
dapat diperoleh karena tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga
warga tidak mampu memfasilitasi dirinya
untuk belajar.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas
6

Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
pada tahun 2016, warga kota Tegal yang
buta aksara ada 526 orang yang terdiri
dari pria 297 orang dan 229 wanita, dan
pada tahun 2017 menyebutkan bahwa
jumlah angka buta aksara di kota Tegal
mencapai 385 orang, yang terdiri dari
154 pria dan 231 wanita.
Pemerintah kota Tegal, melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan (Dinas P &
K) kota Tegal melaksanakan Pendataan
ataupun pengumpulan data buta aksara
dengan melibatkan Tim Pendataan Buta
Aksara Tingkat Kota, Tim Pendataan
Buta Aksara Tingkat Kecamatan dan Tim
Pendataan Buta Aksara Tingkat
Kelurahan, dimana database buta aksara
yang digunakan adalah database tahun
2015 yang dimutakhirkan secara
berkesinambungan. Hal ini akan
mendeteksi berapa jumlah penduduk
Kota Tegal yang tergolong dalam
kategori buta aksara dan berapa
penduduk buta aksara yang telah
terentaskan.
Penduduk Buta Aksara yang terdata
adalah bukan buta aksara murni yaitu
sama sekali tidak bisa membaca, menulis
dan berhitung. Namun yang terdata
adalah penduduk yang sedikit bisa
membaca, menulis maupun berhitung.
Sehingga dimungkinkan masih
mengalami kesulitan dalam
mengimplementasikannya dalam
kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga
terdata penduduk yang rentan kembali
buta aksara, karena tidak sering melatih
kemampuan membaca, menulis dan
berhitung yang telah dimiliki.
Jika ditilik dari data buta aksara tahun
2016 ke tahun 2017 memang terdapat
penurunan. Meskipun demikian, Wali

Kota Tegal, M Nursholeh menyampaikan
akan terus melaksanakan dan
mendorong upaya-upaya
pemberantasan buta aksara.
Berdasarkan hasil pendataan Buta
Aksara Tahun 2016 dan Tahun 2017,
terjadi penurunan jumlah warga buta
aksara dimana pada Tahun 2016 warga
Buta Aksara usia 15-59 Tahun sejumlah
526 orang menjadi 385 orang pada
Tahun 2017 atau terjadi penurunan
sejumlah 141 orang (15,47%), hal ini
merupakan hasil dari upaya-upaya yang
dilakukan Dinas P & K kota Tegal yaitu
pengentasan buta aksara melalui
kegiatan keaksaraan fungsional yang
bekerjasama dengan SKB, PKBM, TBM
maupun kelompok-kelompok
masyarakat peduli pendidikan.
Pendataan Buta Aksara Tahun 2017
merupakan kegiatan verifikasi dan
updating data buta aksara Tahun 2016,
Buta aksara yang telah di data melalui
Tim Pendataan Buta Aksara Tingkat
Kelurahan merupakan warga buta aksara
tidak murni yang mengandung maksud
masih mempunyai kemampuan
membaca ataupun menulis namun dalam
kategori sangat minimal, dan dirasa
belum dapat memenuhi kemampuan
kehidupan sehari-hari.
Pendataan warga buta aksara yang
telah di data melalui Tim Pendataan Buta
Aksara Tingkat Kelurahan merupakan
warga buta aksara tidak murni yang
mengandung maksud masih mempunyai
kemampuan membaca ataupun menulis
namun dalam kategori sangat minimal,
dan dirasa belum dapat memenuhi
kemampuan kehidupan sehari-hari. Hal
ini sangat perlu dimasukkan ke dalam
database buta aksara mengingat
pentingnya peningkatkan kemampuan
belajar masyarakat dan mencegah warga
yang telah melek huruf kembali menjadi
buta aksara.
Beberapa permasalahan yang
mendasari timbulnya buta aksara di
masing-masing kecamatan, berdasarkan
pada pendataan yang dilakukan Dinas P
& K Kota Tegal, antara lain karena tidak
ada niat belajar, permasalahan ekonomi,
masalah lanjut usia, berkebutuhan
khusus, jarak yang jauh dengan lokasi
pendidikan, sakit dan tidak mempunyai
kesadaran pentingnya pendidikan.
Dengan mendasari data-data di atas,
Dinas P & K Kota Tegal melakukan
langkah-langkah inovasi pengentasan
buta aksara, antara lain :
1. Meningkatkan motivasi dan animo
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masyarakat akan arti pentingnya
pendidikan, dengan kegiatan
sosialisasi arti penting pendidikan
kepada masyarakat secara
berkesinambungan;
2. Ditetapkan dan diberlakukannya
Peraturan Walikota Tegal Nomor 20
Tahun 2017 tentang Budaya Edukasi
bagi Keluarga di Kota Tegal, utamanya
adalah pemberlakuan jam
pendampingan dan pengawasan
orang tua kepada anak dari Jam
18.00– 21.00 WIB;
3. Koordinasi secara terus menerus
antara Tim Pendataan Buta Aksara
Tingkat Kelurahan, Tingkat
Kecamatan dan Tingkat Kota dalam
memonitor dan mendata warga buta
aksara atau rentan buta aksara;
4. Mengoptimalkan peran SKB, PKBM,
TBM maupun kelompok-kelompok
masyarakat peduli pendidikan Kota
Tegal dalam pengentasan Buta
Aksara.
Upaya yang telah dilakukan oleh
Dinas P & K Kota Tegal terkait
pemberantasan buta aksara, setidaknya
mendapatkan pengakuan dari
pemerintah pusat. Beberapa waktu lalu
(8/9/2018) Kota Tegal meraih
penghargaan “Anugerah Aksara” dari
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) Republik Indonesia, pada
puncak peringatan Hari Aksara
Internasional ke-53 yang diadakan di Deli
Serdang, Sumatra Utara. Kemendikbud
memberikan penghargaan kepada
Pemerintah Kota Tegal atas usahanya
dalam mengentaskan buta huruf di Kota
Tegal.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Mendikbud) Muhadjir Effendy
menyampaikan bahwa penghargaan
tersebut merupakan apresiasi dari
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) kepada
Pemerintah Daerah yang telah berhasil
dalam penuntasan buta huruf.
Selain itu, Layanan dengan Inovasi
Simultan Bagi Pengasong dan
Masyarakat Lansia Terminal atau yang
disingkat “Ladis Song Malam” berhasil
meriah Penghargaan Top 99 Inovasi
Layanan Publik tahun 2018 oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Refromasi Birokrasi,
(19/9/2018) di Surabaya. Program
Inovasi yang memfokuskan pada
pemberantasan buta aksara serta
pelatihan kewirausahsan bagi warga
terminal Kota Tegal tersebut sukses

masuk dalam Top 99 inovasi Layanan
Publik dari lebih dari 2000 inovasi
layanan publik yang diajukan dari
berbagai instansi pemerintah di seluruh
Indonesia.
Komitmen dari Wali Kota Tegal M
Nursholeh selaku kepala Daerah menjadi
salah satu faktor penting dalam upaya
pemberantasan buta aksara di kota Tegal.
Nursholeh menyampaikan akan selalu
mendukung program pengentasan buta
aksara, selaku Kepala Daerah yang
memiliki kebijakan dan penggunaan
anggaran Ia akan lebih mendorong
upaya-upaya pemberantasan buta aksara
di Kota Tegal. Penghargaan yang
diterima oleh Pemerintah Kota Tegal
menurut Nursholeh merupakan bukti
tanggung jawab dan konsistensi
pemerintah Kota Tegal dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sehingga buta aksara yang ada di Kota
Tegal akan dapat dientaskan.
Semangat dari adanya program
pemberantasan buta aksara ini adalah
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membangkitkan dan meningkatkan
kemampuan warga belajar dalam
membaca, menulis, dan berhitung,
sehingga tercipta masyarakat yang
cerdas, menjadi sebuah program
kegiatan belajar masyarakat, dan
mendukung peningkatan kemampuan
aksarawan baru dalam rangka
pemberantasan buta aksara, sehingga
mereka yang telah “melek huruf” tidak
menjadi buta aksara kembali.
Perbandingan warga Buta Aksara
Tahun 2016 dan Tahun 2017 usia 15-59
tahun dapat dilihat pada Tabel 1.
Dari tabel tersebut dapat dilihat
bahwa terjadi penurunan jumlah warga
Buta Aksara di semua kecamatan. Namun
demikian kecamatan dengan warga buta
aksara terbanyak ada di Kecamatan
Margadana.
Sedangkan perbandingan warga
Buta Aksara tahun 2016 dan tahun 2017
usia 15-24 tahun (usia produktif) dapat
dilihat pada Tabel 2.
g

Tabel 1. Perbandingan Warga Kota Tegal Berusia 15-59 Tahun
Penyandang Buta Aksara (Tahun 2016 dan Tahun 2017)
Buta Aksara 2016

Buta Aksara 2017

Kecamatan
Pria

Wanita

Total

Pria

Wanita

Total

Tegal Barat

-

-

40

19

2

21

Tegal Timur

-

-

8

2

-

2

Tegal Selatan

-

-

22

12

6

18

Margadana

-

-

9

11

4

15

Jumlah

-

-

79

44

12

56

Tabel 2. Perbandingan Warga Kota Tegal Berusia 15-24 Tahun (Usia Produktif)
Penyandang Buta Aksara (Tahun 2016 dan Tahun 2017)
Buta Aksara 2016

Buta Aksara 2017

Kecamatan
Pria

Wanita

Total

Tegal Barat

78

68

146

40

39

79

Tegal Timur

67

56

93

14

21

35

Tegal Selatan

89

101

166

49

84

133

Margadana

63

94

157

51

87

138

297

229

526

154

231

385

Jumlah

Pria

Wanita

Total
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Mengentaskan Buta Aksara (2)
Pengembangan masyarakat (community development) merupakan wawasan dasar bersistem
tentang asumsi perubahan sosial terancang yang tepat dalam kurun waktu tertentu. Konsep
pengembangan masyarakat sendiri menyangkut tentang aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya,
pendidikan, sosiologi, psikologi dan politik. Pengembangan dilaksanakan dengan tujuan agar
kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok dapat menuju ke arah yang lebih baik.

Oleh : Seful Mu’min

S

esuai amanat Undang-undang No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional bahwa
penyelenggaraan pendidikan wajib
memegang beberapa prinsip, yakni
pendidikan diselenggarakan secara
demokratis dan berkeadilan serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi
hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai
kultural, dan kemajemukan bangsa
dengan satu kesatuan yang sistemik
dengan sistem terbuka dan multimakna.
Selain itu dalam penyelenggaraan
juga harus dalam suatu proses
pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik yang berlangsung
sepanjang hayat dengan memberi

8

Keaksaraan merupakan keadaan
mengenai aksara yang meliputi
membaca, menulis, berhitung dan
berkomunikasi secara fungsional
yang memungkinkan seseorang
untuk secara terus-menerus
mengembangkan kompetensinya
sehingga dapat meningkatkan mutu
dan taraf kehidupannya. Yang
dimaksud dengan pendidikan
keaksaraan adalah usaha untuk
membimbing dan membelajarkan
pengetahuan mengenai keaksaraan
agar bermanfaat bagi dirinya.

keteladanan, membangun kemauan, dan
mengembangkan kreativitas peserta
didik dalam proses pembelajaran melalui
mengembangkan budaya membaca,
menulis, dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat
memberdayakan
semua komponen masyarakat melalui
peran serta dalam penyelenggaraan dan
pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pelaku atau subyek dari
pengembangan masyarakat salah
satunya adalah pemerintah. Program
Pengembangan Masyarakat dari
pemerintah merupakan program yang
sudah terencana secara khusus sebagai
indikator keberhasilan suatu program
pemerintahan. Oleh karena itu,
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pengembangan masyarakat di sini adalah
sesuatu hal yang telah terencana sejak
awal. Salah satu program pengembangan
masyarakat oleh pemerintah adalah
pemberantasan buta aksara. Bagi mereka
yang telah tidak lagi buta aksara, putus
sekolah atau tamat sekolah tetapi tidak
melanjutkan, perlu disediakan suatu
program agar dapat meningkatkan
kemampuan pengetahuan, keterampilan
dan memperluas wawasan sebagai bekal
untuk mengembangkan diri, bekerja atau
berusaha secara mandiri. Keberadaaan
program pemberantasan buta aksara
sangat penting sebagai sarana belajar
masyarakat.
Keaksaraan merupakan keadaan
mengenai aksara yang meliputi
membaca, menulis, berhitung dan
berkomunikasi secara fungsional yang
memungkinkan seseorang untuk secara
terus-menerus mengembangkan
kompetensinya sehingga dapat
meningkatkan mutu dan taraf
kehidupannya. Yang dimaksud dengan
pendidikan keaksaraan adalah usaha
untuk membimbing dan membelajarkan
pengetahuan mengenai keaksaraan agar
bermanfaat bagi dirinya.
Di Indonesia tingginya tingkat warga
buta aksara yang disebabkan oleh
kurangnya kesempatan belajar yang
dapat diperoleh karena tingkat
kemiskinan yang cukup tinggi, sehingga
warga tidak mampu memfasilitasi dirinya
untuk belajar.
Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal

Pemerintah Kota Tegal melalui
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tegal terus berupaya untuk
mengentaskan angka buta aksara
warganya. Tentu tujuan
pemberantasan buta aksara
adalah untuk membangkitkan dan
meningkatkan kemampuan warga
belajar dalam membaca, menulis
dan menghitung, sehingga tercipta
masyarakat yang cerdas, menjadi
sebuah program kegiatan belajar
masyarakat, dan dukungan
peningkatan kemampuan
aksarawan baru dalam rangka
pemberantasan buta aksara.

terus berupaya untuk mengentaskan
angka buta aksara warganya. Tentu
tujuan pemberantasan buta aksara
adalah untuk membangkitkan dan
meningkatkan kemampuan warga belajar
dalam membaca, menulis dan
menghitung, sehingga tercipta
masyarakat yang cerdas, menjadi sebuah
program kegiatan belajar masyarakat,
dan dukungan peningkatan kemampuan
aksarawan baru dalam rangka
pemberantasan buta aksara.
Dalam pengumpulan data buta
aksara di Kota Tegal, pemerintah Kota

Tegal melibatkan Tim Pendataan Buta
Aksara Tingkat Kelurahan, Kecamatan
dan Tingkat Kota, dimana database yang
digunakan adalah database tahun
sebelumnya yang dimutakhirkan secara
kesinambungan.
Hal tersebut akan mendeteksi
berapa jumlah penduduk Kota Tegal yang
tergolong dalam kategori buta aksara dan
berapa penduduk buta aksara yang telah
terentasakan. Penduduk buta aksara
yang terdata adalah bukan buta aksara
murni yaitu sama sekali tidak bisa
membaca, menulis dan berhitung.
Namun yang terdata adalah penduduk
yang sedikit bisa membaca, menulis
maupun berhitung. Sehingga
dimungkinkan masih mengalami
kesulitan dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, juga terdata penduduk
yang rentan kembali buta aksara, karena
tidak sering melatih kemampuan
membaca, menulis dan berhitung yang
telah dimiliki.
Di dalam masyarakat sering ditemui
mereka yang benar-benar tidak bisa
membaca, menghitung dan menulis. Ada
pula ada masyarakat yang bisa
menghitung namun membaca dan
menulis tidak bisa, ada pula sebaliknya.
Atau masyarakat yang bisa membaca dan
menghitung bahkan menulis, namun
karena tidak adanya kemampuan untuk
melatih untuk hal tersebut maka
kemampuan untuk membaca akan terasa
kesulitan. Oleh karena itu Pemerintah
Kota Tegal dalam mencari data juga

Bagi mereka yang telah tidak lagi
buta aksara, putus sekolah atau
tamat sekolah tetapi tidak
melanjutkan, perlu disediakan
suatu program agar dapat
meningkatkan kemampuan
pengetahuan, keterampilan dan
memperluas wawasan sebagai
bekal untuk mengembangkan diri,
bekerja atau berusaha secara
mandiri. Keberadaaan program
pemberantasan buta aksara
sangat penting sebagai sarana
belajar masyarakat.
Proses Belajar di KBM di Jalan Kurma Kota Tegal
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Di dalam masyarakat sering
ditemui mereka yang benar-benar
tidak bisa membaca, menghitung
dan menulis. Ada pula ada
masyarakat yang bisa menghitung
namun membaca dan menulis tidak
bisa, ada pula sebaliknya. Atau
masyarakat yang bisa membaca
dan menghitung bahkan menulis,
namun karena tidak adanya
kemampuan untuk melatih untuk
hal tersebut maka kemampuan
untuk membaca akan terasa
kesulitan.

menggali latar belakang dari masyarakat
tersebut.
Beberapa permasalahan yang
mendasari timbulnya buta aksara di
masyarakat sering ditemukan bebapa
sebab diantaranya tidak ada niat belajar,
permasalahan ekonomi, lanjut usia,
berkebutuhan khusus, jarak yang jauh
dari lokasi pendidikan, sakit, dan tidak
memiliki kesadaran pentingnya
pendidikan.
Dari analisis tersebut maka
pemerintah berupaya memecahkan
permasalahan tersebut terutama pada
jalur pendidikan non formal seperti
PAUD, Wajib Belajar 9 tahun melalui
Paket A dan B, Pendidikan Berkelanjutan,
Pre Service Training, Vocational Training,
Kursus, Magang, KBU, Paket C, yang
akhirnya Kesetaraan Gender untuk
mencapai Pendidikan Sepanjang Hayat
dan menghadirkan SDM yang berakhlak
mulia,cerdas, terampil dan mandiri.
Program-program untuk pengentasan
dan pemberdayaan masyarakat terkait
hal diatas terus digulirkan, tentu dengan
tujuan agar tidak ada lagi masyarakat di
Kota Tegal yang buta aksara.
Berdasarkan dari hasil pendataan
Buta Aksara Tahun 2016 dan Tahun
2017, terjadi penurunan jumlah warga
buta aksara, dimana tahun 2016 warga
Buta Aksara usia 15-59 tahun sejumlah
526 orang menjadi 385 orang di tahun
2017 atau terjadi penurunan sejumlah
141 orang atau senilai 15,47% (Lihat
Tabel 1. pada artikel sebelumnya:
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Dari analisis tersebut maka
pemerintah berupaya memecahkan
permasalahan tersebut terutama
pada jalur pendidikan non formal
seperti PAUD, Wajib Belajar 9 tahun
melalui Paket A dan B, Pendidikan
Berkelanjutan, Pre Service Training,
Vocational Training, Kursus,
Magang, KBU, Paket C, yang
akhirnya Kesetaraan Gender untuk
mencapai Pendidikan Sepanjang
Hayat dan menghadirkan SDM yang
berakhlak mulia,cerdas, terampil dan
mandiri.

Mengentaskan Buta Aksara (1)).
Hal itu merupakan hasil dari upaya
yang dilakukan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Tegal yaitu
pengentasan buta aksara melalui
kegiatan keaksaraan fungsional yang
bekerjasama dengan SKB, TBM,PKBM
maupun kelompok masyarakat peduli
pendidikan.
Dari tabel dapat dilihat bahwa terjadi
penurunan jumlah warga Buta Aksara di
semua kecamatan. Namun demikian
kecamatan dengan warga buta aksara
terbanyak di Kecamatan Margadana.
Sedangkan Perbandingan warga
Buta Aksara Tahun 2016 dan Tahun
2017 usia 15-24 tahun (usia produktif)
dapat dilihat pada Tabel 2 Artikel

Mengentaskan Buta Aksara (1). Dapat
dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah
warga Buta Aksara di semua kecamatan
kecuali Kecamatan Margadana. Tahun
2016 sejumlah 9 orang dibandingkan
tahun 2017 sejumlah 15 orang.
Melihat data tersebut tentu,
pemerintah memiliki keinginan untuk
terus menurunkan angka buta aksara
dalam masyarakatnya, maka dipandang
perlu kedapan agar adanya sebuah
inovasi kegiatan dalam bentuk sosialisasi
tentang pentingnya pendidikan,
koordinasi secara terus-menerus antara
Tim Pendataan Buta Aksara Tingkat
Kelurahan, Kecamatan dan Kota dalam
mendapata warga buta aksara atau
rentan buta aksara. Optimalisasi peran
TBM, SKB PKBM dan lembaga lain yang
bergerak di bidang pendidikan. Meski
sudah ditetapkan dan diberlakukannya
Peraturan Walikota Tegal Nomor 20
Tahun 2017 tentang Budaya Edukasi
bagi Keluarga di Kota Tegal, utamanya
adalah pemberlakuan jam pendampingan
dan pengawasan orang tua kepada anak
dari jam 18.00 – 21.00 WIB.
Akhirnya regulasi tersebut kembali
lagi kepada masyarakat, kepada mereka
yang didalam dirinya memiliki kesadaran
dan rasa memiliki untuk berubah kearah
yang lebih baik melalui pendidikan, entah
melalui pendidikan non formal
dimasyarakat atau ikut serta dengan
pemerintah melalui program dan
kegiatan pengentasan buta aksara di
Kota Tegal. g
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Taman Bacaan Terminal Tegal Masuk Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) menggelar
kompetisi inovasi pelayanan publik yang diikuti instansi di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah
daerah, Badan Usaha Miik Negara dan Badan Usaha Miik Daerah.

Oleh : Syaepulloh Aminudin

P

roposal mengikuti kompetisi
tersebut dan Tim panel
independen pada 8 Juni 2018
telah mengumumkan Top 99 Inovasi
Pelayanan Publik Tahun 2018.
Berdasarkan pengumuman No
001/TPI.06/2018 terdapat 16
kementerian, 20 lembaga, 18 provinsi, 16
kota, dan 39 kabupaten yang masuk
dalam daftar Top 99. Satu di antaranya
adalah pelayanan publik di Kota Tegal,
yakni Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
Sakila Kerti yang mengusung judul Ladis
Song Malam.
TBM Sakila Kerti adalah tempat
pendidikan informal untuk pengasong
dan pengamen di Terminal Kota Tegal.
Selain TBM, ada juga sekolah terminal
dan satu-satunya sekolah yang terletak di
terminal, di Jawa Tengah bahkan di
Indonesia.

Berdasarkan pengumuman No
001/TPI.06/2018 terdapat 16
kementerian, 20 lembaga, 18
provinsi, 16 kota, dan 39
kabupaten yang masuk dalam
daftar Top 99. Satu di
antaranya adalah pelayanan
publik di Kota Tegal, yakni
Taman Bacaan Masyarakat
(TBM) Sakila Kerti
yang mengusung judul
Ladis Song Malam.
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Sejarah Singkat TBM Sakila Kerti
Pendiri dan pengelola TBM Sakila
Kerti, Dr Yusqon MPd, mengungkapkan
dirinya sengaja mendirikan TBM Sakila
Kerti di lingkungan terminal karena
melihat semangat dan minat baca di
kalangan pedagang asongan dan warga
terminal.
“Semangat dan minat membaca para
pedagang asongan dan warga terminal
khususnya begitu tinggi, namun mereka
belum terfasilitasi dengan baik. Di tengah
kesibukan mereka mencari nafkah
sesungguhnya ada jeda waktu senggang
yang bisa dimanfaatkan untuk membaca
beragam buku sebagai sarana rekreasi
baca serta peningkatan wawasan
mereka,” ungkap Yusqon.
Dr. Yusqon mengatakan, sekolah
yang berada di Terminal Kota Tegal
berdiri sejak tahun 2011 lalu. Sebagai
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lembaga non formal, warga yang setiap
hari mengasong di kawasan terminal itu
bisa melanjutkan pendidikan dan
mendapatkan ijazah.
“Pendirian TBM di terminal Kota
Tegal itu karena terpanggil dan
tertantang untuk menerapkan hasil
disertasi terkait “Long Life Education”, ujar
Dr. Yusqon.
Akhirnya, jadilah TBM Sakila Kerti
berdiri di terminal Kota Tegal tepat
berada di sebelah toilet umum. Awalnya
ruangan tersebut untuk “Smoking Area”,
namun sering dipakai kegiatan berjudi
dan kotor. Lalu disulap menjadi tempat
baca bagi pengasong, kernet, dan
masyarakat yang beraktivitas di terminal,
juga bisa menambah ilmu dan
menyelesaikan pendidikan.
Sakila Kerti juga menjelma sebagai
lembaga pendidikan nonformal, tempat
belajar bagi warga terminal. Warga yang
setiap hari mencari penghidupan di lokasi
itu, bisa melanjutkan pendidikan dan
mendapatkan ijazah.
“Mereka tidak akan melulu hidup di
terminal. Mereka akan mengabdi kepada
masyarakat dan menjadi orang yang
berguna bagi orang lain. Maka bekal
pendidikan itu penting,” terangnya.
TBM yang berukuran 6 meter x 15
meter itu memiliki tiga ruangan. Terdiri
ruangan utama TBM, ruang kesetaraan
dan ruang ngaji. Adapun Sakila Kerti itu
diambil dari bahasa Jawa. Sakila, kata
Yusqon, bermakna cerdas. Sedangkan,
Kerti itu diambil dari budi pekerti yang
artinya hati.
“Jadi Sakila Kerti itu maknanya
kecerdasan rasa atau hati. Jika manusia
12

sudah memiliki kecerdasan rasa, dan
kebersihan hati atau jiwa. Maka hidupnya
akan tenang dan damai. Semoga TBM ini
bisa menebar kebaikan dan menjadikan
orang-orang jadi berhati mulia,” papar
pria kelahiran Tegal, 9 April 1965.
Mengikuti Lomba Inovasi Pelayanan
Publik
Kala itu, kata Yusqon, utusan
Menpan RB mengumpulkan semua
komponen SKPD, kepala sekolah dan
unsur pendidikan non formal di gedung
Adipura, kawasan Balai Kota Tegal. Inti
pertemuan itu agar membuat lomba
layanan satuan inovasi.
Berdasarkan itu, kata Yusqon, maka
muncul gagasan mengajukan proposal
kepada KemenPAN RB. Proposal lomba

sudah dikirimkan pada 31 Maret 2018
lalu.
Dr. Yusqon menuturkan, Ladis Song
Malam merupakan singkatan Layanan
dengan Inovasi Simultan untuk
Pengasong Masyarakat Lansia Terminal.
LA adalah Layanan, D adalah dengan, I
adalah inovasi, S adalah Simultan.
Kemudian, Song adalah singkatan
pengasong, bisa juga warga masyarakat
khsusnya lansia dan Malam adalah
masyarakat terminal.
“Layanan di TBM Sakila Kerti sangat
beragam, seperti simultan pendidikan,
koperasi, ketrampilan. Semuanya untuk
pengasong di terminal dan masyarakat
sekitar terminal”, kata Dr. Yusqon.
Menurut Doktor Yusqon, sedikitnya
ada lima layanan TBM Sakila Kerti, yakni
memutus kebodohan melalui pendidikan,
memutus tengkulak, memutus
keteegantungan nasib, layanan informasi
dan pencegahan narkoba dan hukum dari
Kepolisian Resort Tegal Kota.
"Itu semua layanan di TBM Sakila
Kerti, memutus tengkulak misalnya, saat
awal masuk di Terminal, banyak
tengkulak disini dan mengambil laba yang
terlalu besar pada pengasong. Memutus
ketergantungan nasib, seperti
memberikan ketrampilan, jangan merasa
enak disini (terminal) atau aku nang kene
enak-enak bae, misal sudah tua
ketrampilan mereka apa, kan mereka jupa
perlu untuk hati esok", imbuh Yusqon.
Mendapat Apresiasi
Pada Kamis (12/7) di Ruang Sriwijaya
I Kantor KemenPAN RB, Tim penilai
kompetisi Pelayanan Publik memberikan
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apresiasi atas kerja kemanusiaan yang
telah dilakukan oleh TBM Sakila Kerti
dengan Layanan dengan Inovasi Simultan
untuk Pengasong Masyarakat Lansia
Terminal (Ladis Song Malam).
Tim penilai, Prof. Siti Zuhro, yang
mengungkapkan rasa salut kepada
inovator, Ia bisa turut merasakan betapa
sulit dan butuh kesabaran untuk
mengajak warga terminal untuk mau
belajar.
Menurut Prof. Siti Zahro, Inovator
(Dr. Yusqon) telah melakukan inovasinya
dengan dua pilar utama, yakni Smart
People dan Smart Environment, dan yang
menarik menurutnya adalah user dari
inovasi ini adalah masyarakat grass root
dimana kalangan masyarakat inilah yang
sebetulnya membutuhkan sentuhan dari
Pemerintah, dan negara harus hadir
disana.
Selain Prof. Siti Zahri, Tim Penilai,
Wawan Sobari, mengungkapkan bahwa,
inovasi ini (Ladis Song Malam)
merupakan pekerjaan yang mulia.
Wawan menambahkan, jika inovasi ini
diteruskan dan dikembangkan dengan
baik tidak menutup kemungkinan
menjadi program yang sifatnya nasional.
Sebab, kata Wawan, target dari
penerima manfaat kegiatan Ladis Song
Malam merupakan masyarakat miskin
dan masyarakat marjinal. “Adanya inovasi
tersebut bisa menambah pengetahuan
mereka baik pendidikan secara informal
dan pendidikan kewirausahaan”, ungkap
Wawan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Wali
Kota Tegal HM. Nursholeh, M.MPd,

berkomitmen dan terus mendorong
inovasi Ladis Song Malam. Ladis Song
Malam, kata Wali Kota, mengubah image
terminal, yang selama ini terkesan kotor,
kumuh dan warganya cenderung bodoh,
menjadi sesuatu yang berbeda yakni
mengentaskan kebutaakasaraan warga
terminal, mengajarkan bagaimana
berwirausaha yang lebih
menguntungkan, menghindarkan para
pedagang dari jerat rentenir dan
Pendidikan informal lainnya.
Meraih Penghargaan Top 99 Pelayanan
Publik
Layanan dengan Inovasi Simultan
Bagi Pengasong dan Masyarakat Lansia
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Terminal atau yang disingkat “Ladis Song
Malam” berhasil meriah Penghargaan
Top 99 Inovasi Layanan Publik tahun
2018 oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
Penganugerahan penghargaan
tersebut secara langsung diberikan oleh
Menteri PANRB Syafruddin kepada
Asisten Bidang Administrasi Umum
Subagyo, SIP yang mewakili Plt. Walikota
Tegal Drs. HM Nursholeh, M.MPD di
Sangri La Hotel Surabaya.
Dalam sambutannya, Syafruddin,
mendorong inovasi-inovasi yang bersifat
lokal dan instansional namun potensial
dapat diterapkan secara nasional agar
diangkat dan dijadikan program nasional.
Sementara itu, Pengelola TBM Sakila
Kerti sekaligus Inovator “Ladis Song
Malam” Dr. Yusqon mengungkapkan rasa
bahagianya karena apa yang sudah
dilakukan pihaknya bersama Pemerintah
Kota Tegal terhadap layanan di terminal
Kota Tegal ternyata membawa
keberhasilan.
Inovasi Ladis Song Malam, menurut
Doktor Yusqon, memang merupakan
bentuk perhatian pemerintah khusunya
terhadap long life education bagi orang
orang lansia demi mencerdaskan
kehidupan bangsa dan negara.
“Orang orang seperti warga terminal
memang sudah semestinya harus
mendapat perhatian dari pemerintah
khsusnya di bidang pendidikan utamaya
penuntasan buta aksara”, pungkas Dr.
Yusqon.
g
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Punk sering dipandang anak nakal, bahkan ada semacam pendapat bahwa mereka adalah preman
jalanan. Namun, perlahan-lahan stigma ini lambat laun sirna karena banyak komunitas punk mulai
memperlihatkan kontribusinya di masyarakat.

Oleh: Turah Untung

C

ontohnya salah satu komunitas
punk di kota Tegal. Berkat
sentuhan Pipin, anak Kelurahan
Kaligangsa, salah seorang pentolan punk
dari komunitas Punk Tegal berhasil
mengajak teman-temannya untuk tujuan
positif mendirikan Perpustakaan Punk
(Perpus punk).
Pria bertato ini menyatakan bahwa
punk itu awalnya merupakan gerakan
anti-kemapanan dengan semangat
berdikari. "Yah, intinya selama masih ada
semangat perlawanan, di situlah
semangat dari punk akan tetap ada," ujar
pria yang kini telah menjadi pria rumahan
dan meninggalkan dunia punk.
Pipin kini telah meninggalkan atribut
punk, tinggal tato di tubuhnya saja
“pesan” yang tertinggal ia dulu seorang
14

Pria bertato ini
menyatakan bahwa punk
itu awalnya merupakan
gerakan anti-kemapanan
dengan semangat
berdikari. "Yah, intinya
selama masih ada
semangat perlawanan, di
situlah semangat dari
punk akan tetap ada,"
ujar pria yang kini telah
menjadi pria rumahan dan
meninggalkan dunia punk.

punk. Kostum hitam-hitam bolehlah
masih ia kenakan, tapi rambut mohawk,
celana street dan sepatu bot yang
merupakan aksesoris lazim anak-anak
punk, kini mulai ditinggal. Kini Pipin tidak
terjebak dengan penampilan seperti itu.
Pipin kini menggeluti dunia sablon
kaos disamping mengelola perpus di
Polder Bayeman. Awalnya perpus
dibangun di rumahnya, Pipin mulai
melirik Polder Bayeman karena area
polder banyak yang mengunjungi, tidak
hanya remaja, bahkan anak-anak sekolah
sering menjadikan tempat ini lapangan
olahraga. Maka, Pipin bermodal box dari
kayu bekas yang dia sulap jadi
perpustakaan. Sederhana memang,
tetapi niat Pipin begitu besar untuk
menumbuhkan minat baca masyarakat.
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“Awalnya, ga ada yang melirik, sekarang
Kelurahan Kaligangsa sudah mengetahui
kiprahnya, bahkan Kantor Perpustakaan
Kota juga kerap menggunakan perpus
punk sebagai tempat perpusling-nya.
Anak-anak punk yang berhasil
digaetnya ada 50-an, sering menjadikan
perpus punk sebagai base camp. Pipin
ingin, komunitas punk yang ada menjadi
benar-benar "punk" yakni "pemuda
urakan nan kreatif", seperti dirinya
sekarang ini yang bergiat di perpustakaan
punk dan sablon.
Dari proses kreatif yang mereka
lakukan mungkin saja nanti ada (temanteman komunitas) ada yang menulis buku
atau melukis, bahkan membuat
komunitas studi," ujar Pipin .
Bahkan, mereka bisa membuat
banyak konsep baju dan membuat
kelompok band misalnya "Inilah
semangat pembangkangan yang kreatif,
bebas tapi tidak menganggu orang lain,"
ujar Pipin sambil menata buku di rak
perpusnya.
Banyak karya lahir dari anak punk.
Misalnya, konsep awal dari distro-distro
yang telah menjamur belakangan ini di
kota-kota besar di Indonesia, awal
munculnya dari desain tempat kongkow
punk. Bahkan banyak dari komunitas
punk berkarya sendiri untuk memenuhi
kebutuhan sendiri (dengan)
memproduksi kaos, emblem.
Di Yogyakarta kelompok Taring Padi
misalnya memberi pelajaran Bahasa
Inggris, les gambar, dan membuka
perpustakaan umum dengan tujuan
mendekatkan komunitas punk dengan

masyarakat.
Harapan
Berbicara mengenai harapan, Pipin
menginginkan teman-teman komunitas
ini bisa lebih berkembang ke masyarakat,
terutama semangat pemikirannya tidak
hanya menjadi sekadar budaya "fashion"
belaka. Ini juga menjadi harapan dari
Pipin yang berharap punk bisa menjadi
gerakan sosial baru dan menjadi
alternatif gerakan.
"Harapan saya komunitas punk bisa
membaur dengan masyarakat dan tidak
dipandang negatif, tentunya punk juga
harus bisa membuktikan dirinya ada dan
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memberikan kontribusi positif, " lanjut
pemuda yang mengaku hanya Lulusan
SD, namun ketika diajak ngobrol memiliki
wawasan luas.
Ke depan,
Pipin berharap,
perpustakaan yang dikelolanya semakin
berkembang dengan banyaknya donasi
buku untuk menambah koleksi, termasuk
dari para pengarang buku di Tegal. “Kan
banyak seperti Atmo, Lanang, Pa Wali
pun baru saja membuat buku dan
penulis-penulis lain seperti komunitas
Lingkar Pena bisa menyumbangkan buku
ke sini”
Hal ini merupakan wujud semangat
berbagi seperti yang diajarkan dalam
punk. "Karena punk semangatnya
berbagi, dan ide ini pun milik semua
orang, anti-eksklusifitas terhadap
pengetahuan," kata Pipin.
Menurut Pipin, setelah dibuka untuk
umum, timbul kesan awal bahwa
perpustakaan ini hanya dibuka untuk
anak punk. Kesan ini tak lain muncul
karena banyak teman-temannya yang
berkunjung mayoritas merupakan anak
punk, ketika akhirnya mereka satu dua
menyingkir, sekarang malah banyak
anak-anak sekolah ke sini. Mungkin
mereka takut ke sini awalnya. "Kesannya
serem anak punk, padahal sebenarnya
mereka baik-baik," ujarnya.
Pada awal berdirinya perpus ini
hanya beberapa buku. Kini perpustakaan
telah memiliki lebih 500 buah koleksi
buku. Buku ini ada yang diperoleh dari
donasi buku maupun koleksi pribadi.
g

15

Perpustakaan merupakan salah satu tempat yang digunakan untuk mengakses bacaan.
Setiap negara mempunyai perpustakaan, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Wikipedia,
Perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Walaupun dapat diartikan sebagai koleksi pribadi
perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan
dioperasikan oleh sebuah kota atau institusi, dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata
tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri.

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom

T

etapi, dengan koleksi dan
penemuan media baru selain buku
untuk menyimpan informasi,
banyak perpustakaan kini juga
merupakan tempat penyimpanan
dan/atau akses ke map, cetak atau hasil
seni lainnya, mikrofilm, mikrofiche, tape
audio, CD, LP, tape video dan DVD.
Selain itu, perpustakaan juga
menyediakan fasilitas umum untuk
mengakses gudang data CD-ROM dan
internet.
Perpustakaan dapat juga diartikan
sebagai kumpulan informasi yang
bersifat ilmu pengetahuan, hiburan,
rekreasi, dan ibadah yang merupakan
kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena

16

Membaca merupakan salah satu
aktifitas yang sangat bermanfaat
dalam kehidupan manusia. Dengan
membaca kita dapat mengetahui apa
yang ada dalam dunia ini.

itu perpustakaan modern telah
didefinisikan kembali sebagai tempat
untuk mengakses informasi dalam format
apa pun, apakah informasi itu disimpan
dalam gedung perpustakaan tersebut
ataupun tidak. Dalam perpustakaan

modern ini selain kumpulan buku
tercetak, sebagian buku dan koleksinya
ada dalam perpustakaan digital (dalam
bentuk data yang bisa diakses lewat
jaringan komputer).
Perpustakaan mengelola sumber
informasi yang menduduki posisi penting
dalam lingkungan pendidikan dan tempat
pelatihan bagi seseorang yang peduli
dengan ilmu pengetahuan, baik di
lingkungan sekolah maupun di
lingkungan masyarakat pada umumnya.
Demikian juga dengan adanya perpustakaan sekolah, sebagai sumber informasi
dan pengetahuan di lingkungan sekolah
dan juga digunakan sebagai tempat awal
untuk mengembangkan minat dan
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budaya membaca bagi seorang siswa.
Membaca merupakan salah satu
aktifitas yang sangat bermanfaat dalam
kehidupan manusia. Dengan membaca
kita dapat mengetahui apa yang ada
dalam dunia ini. Menumbuhkan minat
dan budaya membaca dalam kehidupan
siswa dan masyarakat umum bukanlah
hal yang mudah untuk dilakukan.
Walaupun membaca mempunyai
dampak positif bagi kita semua, karena
membaca merupakan modal dasar bagi
siswa yang sedang menjalani proses
belajar mengajar, mengembangkan daya
imajinasi dan yang lebih penting adalah
dengan membaca manusia bisa
mendapatkan ilmu yang bermacammacam yang akan bermanfaat bagi
dirinya sendiri dan orang lain.
Perpustakaan Mr. Besar
Martokusumo sebagai salah satu instansi
pelayanan publik milik pemerintah
memiliki tanggung jawab dalam
meningatkan minat baca siswa maupun
masyarakat Kota Tegal. Berbagai upaya
keras dilakukan Perpustakaan dalam
upaya meningkatkan minat baca
masyarakat Kota Tegal.
Adalah Mr. Besar Tegalvaganza,
sebuah ajang Pameran dan Bazar Buku
Serta Multi Lomba yang diselenggarakan
rutin setiap tahunnya oleh Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal.
Event yang diharapkan mampu
menyedot perhatian masyarakat untuk
datang dan berkunjung ke Perpustakaan.
Di tahun 2018 Mr. Besar Tegalvaganza digelar selama 6 hari dari tanggal
12 hingga 17 September 2018. Tercatat

Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Tegal
Mohamad Afin, S.IP, M.Si
mengatakan Gelaran Mr. Besar
Tegalvaganza diselenggarakan
sebagai upaya yang dilakukan
Pemerintah Kota Tegal melalui
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan guna mengajak
masyarakat Kota Tegal untuk lebih
mencintai buku dan meningkatkan
budaya membaca demi
mencerdaskan
kehidupan berbangsa.

ada beberapa kegiatan yang menjadi
rangkaian dalam acara tersebut seperti
diantaranya Lomba Mewarnai TK dan
PAUD, Mr. Besar Hadroh Festival,
Pentas Sastra, Lomba Pidato Tegalan,
Hingga Bedah Buku Cerpenis Kota Tegal.
Tidak hanya itu, gelaran tersebut juga
melibatkan beberapa pelaku usaha kecil
menengah yang membuka lapak dagangannya di sekitar area perpustakaan.
Kepala Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Tegal Mohamad Afin,
S.IP, M.Si mengatakan Gelaran Mr. Besar
Tegalvaganza diselenggarakan sebagai
upaya yang dilakukan Pemerintah Kota
Tegal melalui Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan guna mengajak
masyarakat Kota Tegal untuk lebih
mencintai buku dan meningkatkan
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budaya membaca demi mencerdaskan
kehidupan berbangsa. Selain itu, kegiatan
tersebut juga dalam rangka memperingati Bulan Gemar Baca Nasional dan
Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh di
bulan September setiap tahunnya.
M.Afin menambahkan dalam event
Mr. Besar Tegalvaganza tersebut
disediakan berbagai menu edukatif bagi
masyarakat sekaligus menjadi media
informasi buku-buku terbitan terbaru.
Diharapkan dari menu edukatif yang
diberikan, muncul perubahan perilaku
dari masyarakat untuk lebih gemar
berkunjung ke perpustakaan serta makin
mencintai buku.
Secara bertahap Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kota Tegal diungkapkan
M.Affin akan terus membuat berbagai
kegiatan yang bersifat promotif untuk
makin mengenalkan dan mendekatkan
budaya baca kepada masyarakat. M. Afin
mengatakan di tahun anggaran 2018 saja
pihaknya bahkan sudah melakukan
selama 7 hari (full day). Dengan rincian
hari Senin-Jumat melakukan pelayanan
di sekolah melalui mobil dan motor
Pusling. Adapun hari Sabtu
menggunakan mobil puslingnya
melakukan blusukan ke kampung serta
berbagai perumahan warga demi
mendekatkan buku kepada warga.
Tidak berhenti di situ, setiap hari
Minggu, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan melakukan pelayanan di
ruang publik dengan label Gazebo Mr.
Besar di area pusat keramaian seperti di
Alun-alun Kota Tegal. Pada tahun 2019
Pepustakaan Mr.Besar Martokoesoemo
bahkan ditargetkan mendapatkan
sertifikasi akreditasi dari Perpustakaan
Nasional RI sebagai pembuktian
manajerial yang berstandar dan teruji.
Dalam ajang Mr.Besar Tegalvaganza
tahun 2018 juga diberikan secara
simbolis Sarana Pojok Baca (Mr.Besar
Corner) kepada 4 Kecamatan dan 10
Kelurahan di Kota Tegal yang
penyerahannya dilakukan oleh Stah Ahli
Walikota Bidang Kemasyarakatan dan
SDM Setda Kota Tegal Sugeng Suwaryo
S.Sos kepada perwakilan camat dan lurah
di Kota Tegal. Pemberian Sarana Pojok
Baca tersebut merupakan gagasan Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal
sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan minat baca dan cinta buku
masyarakat Kota Tegal. Direncanakan
pada tahun anggaran 2019 nanti, 17
kelurahan lainnya menyusul akan
menerima “Mr.Besar Corner”. g
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Semangat Pemuda Tegal untuk Indonesia
Tidak dipungkiri sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia tak mampu dilepaskan dari peran
pemuda Indonesia. Pemuda merupakan generasi yang sangat berpengaruh untuk proses
pembangunan bangsa. Pemuda-pemuda Indonesia menghabiskan masa mudanya untuk
memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ceceran dan tetesan darah mereka alami demi
kemerdekaan. Semangat pemuda Inonesia terhimpun dari nafas-nafas pemuda,
tepatnya 28 Oktober 2018 sebagai peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda.

P

emuda selalu menjadi harapan
dalam setiap kemajuan di dalam
suatu bangsa yang dapat merubah
pandangan orang dan menjadi tumpuan
para generasi terdahulu untuk
mengembangkan ide–ide ataupun
gagasan yang berilmu, wawasan yang
luas, serta berdasarkan kepada nilai-nilai
dan norma yang berlaku di dalam
masyarakat.
Jika melihat perjuangan para pemuda
dalam memperjuangkan bangsa maka
bisa diingat pada tanggal 28 Oktober
1928 merupakan tunas semangat
pemuda untuk bersatu. Peran pemuda
pada masa tersebut sangatlah penting
dalam perjalanan meraih kemerdekaan
Indonesia.
Melihat ke belakang bahwa pada
tahun 1926 Kongres Pemuda yang
pertama para pemuda menghasilkan
sebuah kesepakatan bersama tentang
kegiatan pemuda pada segi ekonomi,
sosial dan budaya. Sedangkan pada
tanggal 27 dan 28 Oktober 1928
Kongres Pemuda yang kedua
berlangsung menghasilkan keputusan
penting yang disebut dengan Sumpah
Pemuda. Kongres kedua diikuti oleh
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Oleh: Seful Mu’min
Akhirnya bergulir dari waktu ke
waktu, pemuda saat ini harus lebih
baik perjuangannya. Bukan lagi
melawan penjajah, namun lebih
pada perjuangan mengisi
kemerdekaan dan perjuangan
menuju Indonesia lebih yang lebih
baik. Dinamika yang luar biasa,
perkembangan, tantangan dan
rintangan harus dihadapi oleh para
pemuda saat ini.

seluruh organisasi pemuda seperti Jong
Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong
Sumatranen Bond, Jong Islamieten Bond,
Sekar Rukun, Perhimpunan Pelajar
Pelajar Indonesia, Pemuda Kaum Betawi,
Jong Celebes.
Semangat pemuda makin berkobar di
antero nusantara melalui Sumpah
Pemuda, jong-jong dari berbagai daerah
bersatu dalam sumpah sakti sumpah
pemuda. Ituah peran pemuda terhadap

bangsa. Kiprah luar biasa pemuda
Indonesia pun berlanjut di era
kemerdekaan dan di era reformasi.
Semangat pemuda itulah yang mampu
memantik pemuda-pemuda di daerah
dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
Saksi perjuangan dengan adanya
peninggalan bangunan Belanda dan
Jepang menjadi saksi nyata sebuah
peristiwa semangat meraih kemerdekaan
Indonesia. Kota Tegal pun memiliki
sebuah peninggalan tersebut, itu
menandakan sebuah kisah sejarah dalam
guratan kisah di Kota Tegal.
Adalah Gedung Birao dan Bengkel
KA Balai Yasa menjadi salah satu saksi
perjuangan masyarakat dan pemuda
Tegal dalam pengibaran bendera Merah
Putih pertama kali setelah dibacakannya
Proklamasi di Jakarta. Gedung Kantor
Semarang-Cheribon Stoomtram
Matschappij (SCS) / Birao Tegal tersebut
berada di depan Stasiun Tegal atau Jalan
Pancasila Nomor 2 Kota Tegal. Gedung
yang didesain sekitar tahun 1910-an oleh
Henri Maclaine Pont menjadi saksi
perjuangan pemuda Tegal dan
masyarakat Tegal pasca proklamasi
(Daryono, Yono dkk. 2008. Tegal Stad:
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Gedung Kantor Semarang-Cheribon Stoomtram Matschappij (SCS) / Birao Tegal

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”.

Evolusi Sebuah Kota).
Jepang masih menunjukkan
kekuasaannya di Tegal dengan
mewajibkan menaikkan bendera
Hinomaru di setiap kantor pemerintahan.
Pada 6 September 1945, S. Rachmat,
seorang pegawai bengkel KA
mengibarkan bendera Merah Putih di
halaman bengkel. Pengibaran tersebut
membuat Jepang marah dan menyuruh
menurunkan bendera tersebut.
Esok harinya, M. Yunus pergi ke
Jakarta untuk mencari keterangan
mengenai Kemerdekaan Republik

Indonesia. Sekembalinya dari sana, 10
September 1945, bersama pemuda Tegal
yang bersenjatakan klewang yang
dipimpin Tarsono, mereka mengibarkan
bendera Merah Putih di gedung Birao/
SCS.
Kemudian tentara Jepang digiring
kembali ke markasnya sembari
menunggu jemputan datang. Keberanian
Pemuda Tegal pada masa tersebut
membuktikan bahwa pemuda sangat
memiliki peran dalam kemerdekaan
bangsa Indonesia.
Akhirnya bergulir dari waktu ke
waktu, pemuda saat ini harus lebih baik
perjuangannya. Bukan lagi melawan
penjajah, namun lebih pada perjuangan
mengisi kemerdekaan dan perjuangan
menuju Indonesia lebih yang lebih baik.
Dinamika yang luar biasa,
perkembangan, tantangan dan rintangan
harus dihadapi oleh para pemuda saat ini.
Mungkin tidak seheroik pemuda pada
masa kemerdekaan Indonesia, pemuda
Tegal lambat laun juga memiliki kiprah
dalam mengisi kemerdekaan dan
menorehkan nama Indonesia serta Tegal
di ajang internasional.
Era saat ini sebut saja Film Turah, film
yang mengangkat kehidupan sosial
masyarakat nelayan di Kota Tegal
menjadi bentuk mengisi kemerdekaan
dan bentuk perjuangan dalam sisi
kreatifitas sinematografi. Film produksi
tahun 2016 oleh sutradara asal Tegal
Wicaksono Wisnu Legowo mampu
berbicara di kancah dunia.

WARTA BAHARI, Edisi 106 / Oktober 2018

Adalah Gedung Birao dan Bengkel KA
Balai Yasa menjadi salah satu saksi
perjuangan masyarakat dan pemuda
Tegal dalam pengibaran bendera
Merah Putih pertama kali setelah
dibacakannya Proklamasi di Jakarta.
Gedung Kantor Semarang-Cheribon
Stoomtram Matschappij (SCS) / Birao
Tegal tersebut berada di depan
Stasiun Tegal atau Jalan Pancasila
Nomor 2 Kota Tegal. Gedung yang
didesain sekitar tahun 1910-an oleh
Henri Maclaine Pont menjadi saksi
perjuangan pemuda Tegal dan
masyarakat Tegal pasca proklamasi
(Daryono, Yono dkk. 2008. Tegal Stad:
Evolusi Sebuah Kota).

Melalui film tersebut secara tidak
lansung mengenalkan pada dunia
tentang Tegal dari segi bahasa, kultur,
karakter dan kearifan lokal Tegal.
Penghargaan nasional dan internasional
sepanjang tahun 2016 hingga 2018
masih saja diraih. Puncaknya adalah
ketika mewakili Indonesia dalam Piala
Oscar 2018.
Mungkin secara perjuangan
mengharumkan nama bangsa berbeda
seperti apa yang dilakukan pemuda Tegal
era M. Yunus dan kawan-kawan dalam
mengibarkan bendera Merah Putih
pertama di Tegal pasca Proklamasi.
Melajunya perjalanan zaman, sejarah
baru selalu ditandai dengan lahirnya
generasi baru. Dalam kancah sejarah,
generasi baru yang mengukir sejarah
baru itu adalah dari kalangan kaum muda.
Inilah sebuah peluang yang mesti
dijemput oleh kaum muda saat ini.
Maka dapat ditarik benang merah
bahwa pemuda adalah sumber kemajuan
bangsa yang dilandasi karakter
kebangsaan yang kuat dengan
pemahaman dan pengamalan Pancasila
yang kuat.
Kisah pemuda Tegal pasca
proklamasi menjadi kunci bagi kita selaku
generasi pemuda yang berada di daerah.
Mari isi dan torehkan cerita-cerita
pemuda Tegal dengan cerita perjuangan
serta cerita harum bagi bangsa Indonesia.
Maju terus Pemuda Tegal, maju terus
Pemuda Indonesia.
g
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Memperingati
HUT RI ke 73
PEMERINTAH
KOTA TEGAL

VARIA LEGISLATIF

Sumpah/Janji Kandung
Konsekuensi Kuat
Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Tegal
dilaksanakan berdasarkan Undang Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten
dan Kota dan Peraturan DPRD Kota Tegal Nomor 1 tahun 2014 Tentang Tata
Tertib DPRD Kota Tegal.

Oleh: Imam Syafi’i, A.Md.

S

udah tiga kali DPRD Kota Tegal
melakukan PAW anggota DPRD
Kota Tegal masa bakti 2014 – 2019
yang pertama adalah PAW dari Fraksi
Partai Golkar yaitu dimana salah satu
anggota DPRD Kota Tegal dari Dapil
Kecamatan Tegal Barat Siti Rohmah
secara resmi ditetapkan sebagai anggota
DPRD menggantikan, almarhum M
Taufik. Yang kedua adalah Harnotosi
yang berasal dari PPP, dilantik secara
resmi sebagai anggota DPRD
menggantikan Suprianto yang
sebelumnya diberhentikan karena
tersangkut kasus pidana.
Dan yang terbaru atau yang ketiga
adalah dari Fraksi PDI Perjuangan, Dedi
Wahyudin, SE menggantikan Susanto
Agus Priyono, Seperti diketahui, Susanto
menyatakan mundur dari PDI Perjuangan
melalui surat tertulis pada tanggal 3 Juli
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2018 lalu. Proses pengangkatan Dedi
sebagai penggantinya memakan waktu
sekitar 1 bulan sejak tanggal
pengunduran diri.
Dalam setiap melaksanakan PAW
sudah dipastikan akan diambil sumpah/
janji dimana hakikat sumpah/janji adalah
tekad yang kuat untuk selalu
memperjuangkan aspirasi rakyat atau
konsituen yang diwakilkan atau yang
memilihnya di daerah pemilihan tersebut
dan memegang teguh Pancasila dan
Un d a n g -Un d a n g Da s a r Re pub l i k
Indonesia Tahun 1945 dan peraturan
perundang-undangan yang mengandung
konsekuensi, berupa kewajiban dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan
oleh setiap anggota DPRD.
Tentu menjadi harapan banyak pihak,
bahwa pengambilan sumpah/janji bukan
sekedar seremonial yang kering makna

dan tak memiliki implikasi apa-apa
kecuali sebagai media “Penobatan”
anggota dewan terpilih.
Dalam kesempatan pengambilan
sumpah/janji saat Rapat Paripurna
Istimewa DPRD Kota Tegal dengan acara
Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota
DPRD Kota Tegal masa bakti 2014 –
2019, (14/9/2018) di Ruang Rapat
Paripurna Gedung DPRD Kota yang
dipandu langsung oleh Ketua DPRD Kota
Tegal, H. Edy Suripno, SH.MH dengan
pengucap sumpah/janji Dedi Wahyudin,
SE dan dikukuhkan oleh Panitera Muda
Hukum selaku rokhaniawan, Zamroni
mengandung hakikat bahwa
sumpah/janji adalah tekad yang kuat
untuk selalu memperjuangkan aspirasi
rakyat atau konsituen yang diwakilkan
atau yang memilihnya di daerah
pemilihan tersebut dan memegang teguh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 dan
peraturan perundang-undangan yang
mengandung konsekuensi, berupa
kewajiban dan tanggung jawab yang
harus dilaksanakan oleh setiap anggota
DPRD.
Pengambilan sumpah/janji
setidaknya mengandung dua makna
penting, yakni makna ketuhanan dan
makna kerakyatan.
Ikrar Ketuhanan
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah
bahwa saya akan memenuhi kewajiban
saya sebagai anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan memegang teguh
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta peraturan perundang-undangan;
bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi serta berbakti kepada bangsa
dan negara; bahwa saya akan
memperjuangkan aspirasi rakyat yang
saya wakili untuk mewujudkan tujuan
nasional demi kepentingan bangsa dan
negara kesatuan Republik Indonesia
diatas kepentingan pribadi dan
golongan”.
Bunyi teks sumpah/janji anggota
DPRD sebagaimana tertuang dalam UU
No. 22 Tahun 2003 ini menjadi
momentum sakral sebagai media ikrar
dan kesaksian seorang hamba terhadap
Khalik atau sang pencipta untuk dapat
menjalankan kewajiban apa saja yang
tertuang dalam teks sebuah sumpah
tersebut.
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Pengambilan sumpah/janji bisa
dimaknai bahwa Anggota DPRD
mengadakan sebuah perjanjian atau
kontrak langsung dengan Tuhan. Mereka
memikul beban amanat Tuhan dan akan
dimintai pertanggungjawaban kelak di
hari pembalasan.
Pemahaman dan kesadaran demikian
diharapkan bisa menopang dan menjadi
i n s pi r a s i ya n g ma mpu me n j i wa i
kedalamam hati, bahwa senantiasa dalam
interaksi dan pengawasan Tuhan.
Dalam kontek inilah, tugas-tugas
konstitusional yang akan diemban
diharapkan bisa berjalan secara amanah;
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, bukan
semata-mata “paksaan” atau karena
pengawasan dari komunitas di luarnya
yang bersifat eksternal-lahiriah, juga
bukan faktor takut terkena sanksi
diberhentikan antar waktu, melainkan
benar-benar didasari kemauan baik dan
kejujuran nurani yang bersumber dari
dorongan internal-batiniah, sebuah
kesadaran moral-eskatologis yang
bersifat transendental teologis.
Inilah wujud komitmen ketuhanan
atas sumpah yang kesaksiannya secara
sadar mengatasnamakan Tuhan.
Ikrar Kerakyatan.
Komitmen ketuhanan yang
bersumber pada kesadaran moraleskatologis dan transendental- teologis
tadi pada akhirnya haruslah “dibumikan”
kedalam komitmen kerakyatan sebagai
aktualisasi untuk membangun kontrak
sosial bersama rakyat.
Kontrak sosial bersama rakyat tidak

cukup dengan teks-teks simbolik-retorik
berupa slogan dan janji-janji kosong
tanpa fakta.
Undang-Undang tentang Susunan
dan Kedudukan DPRD sendiri
sesungguhnya sudah gamblang.
Disamping tertuang kewajibankewajiban anggota dewan yang antara
lain menyerap, menghimpun,
menampung dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat. Tentu penggunaan
kata “akan ditindaklanjuti” bukan basabasi politik, bukan pula satu cara
mengkaburkan satu persoalan yang
sampai pada suatu ketika persoalan
tersebut sengaja dilupakan. Tetapi
benar-benar sebuah perjuangan tanpa
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kenal lelah, bila perlu sampai titik darah
penghabisan dalam menjalankan amanah
rakyat.
Fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan
pengawasan serta berbagai kebijakan
lain dari Lembaga DPRD, karenanya
harus derelevansikan dengan
kemaslahatan umat/rakyat. Untuk itu
pengguna kata-kata “demi rakyat”, “atas
nama rakyat”, karena mayoritas rakyat”,
juga tidak pada tempatnya dijadikan
amunisi dan justifikasi untuk menggolkan
kepentingan-kepentingan pragmatis
jangka pendek dan sesaat bagi
keuntungan personal, kelompok maupun
institusional.
Untuk memperoleh tempat serta
kepercayaan di hati rakyat, maka
melakukan komunikasi politik secara baik
dan intensif dengan rakyat oleh individuindividu maupun institusi DPRD,
merupakan keharusan yang tidak bisa
ditawar.
Ini juga seperti disampaikan oleh Edy
Suripno yang mengharapkan partisipasi
dan peran aktif serta kiprahnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pembangunan dan pelayanan
masyarakat dalam kapasitas sebagai
anggota DPRD Kota Tegal.
“Semoga amanah yang telah
diberikan dan dipercayakan kepada
saudara dapat dilaksanakan dengan
sebaik baiknya,” ucap Edy
Sementara itu usai dilantik dan
diambil sumpahnya, Dedi Wahyudin
menyampaikan bahwa dirinya akan
bekerja dengan hati dan melaksanakan
amanah ini dengan sebaik baiknya. g
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Atikah Bertekad Kurangi
Kekerasan Anak dan Bullying
Atikah Saidah, merupakan wakil dari Kota Tegal yang saat menghadiri Forum Anak Nasional (FAN)
2018 di Kabupaten Pasuruan pada 23 Juli 2018 lalu. Dia juga perwakilan Forum Anak Tegal Bahari
(FANTRI), yang kini menjadi wakil pada forum ringkat nasional.

Oleh: Syaepulloh Aminudin

K

ecintaan pada Forum Anak,
dimulai dua tahun lalu, saat
dirinya tahu ternyata anak
memiliki hak dan juga dilindungi oleh
Undang-Undang. Menurutnya, anak
dilindungi oleh Pemerintah, akan tetapi
pada kenyataannya, pada lingkungan,
baik sekolah maupun masyarakat masih
ada kekerasan pada anak dan bullying.
“Setelah mengetahui hak-hak anak
dan UU Perlindungan anak, saat itu
bertekad dapat mengurangi kekerasan
anak dan bullying di sekolah”, ujar
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Atikah menuturkan, jarang
sekali teman-temannya yang
tahu tentang bullying dan
hak-hak anak. Di sekolah,
Atikah berjuang bagaimana
mengedukasi temantemannya mengenai hakahak anak dan bullying.

Atikah, remaja
asal Kelurahan
Panggung, Kecamatan Tegal Timur.
Kepada Warta Bahari, siswa kelas
XII SMAN 2 Tegal itu menceritakan
bagaimana saat mengikuti Forum Anak
Nasional (FAN). Kata Atikah, ada
beberapa pembahasan, salah satunya
permasalahan anak di daerah masingmasing.
“Kita bahas permasalahan anak di
daerah masing-masing, pembuatan
suara anak Indonesia yang nantinya akan
dijadikan usulan dalam menentukan
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kebijakan”, kata Atikah.
Atikah menuturkan, pada
pertemuan tersebut Forum Anak
Indonesia merumuskan 10 poin penting,
diantaranya bagaimana mengurangi
kekerasan pada anak dan menambah
waktu luang anak untuk pendidikan.
Atikah juga dipercaya oleh
Pemerintah Provinsi Jateng untuk
membacakan Papan Mimpi Jawa
Tengah. “Papan mimpi anak membahas
5 masalah, yakni hak sipil dan
kebebasan, lingkungan keluarga dan
pengasuhan alternatif, kesehatan dan
kesejahteraan dasar anak, pendidikan
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan
budaya dan perlindungan khusus”,
pungkas anak terakhir dari empat
bersaudara.
Perjuangan Mengedukasi Teman di
Sekolah
Atikah menuturkan, jarang sekali
teman-temannya yang tahu tentang
bullying dan hak-hak anak. Di sekolah,
Atikah berjuang bagaimana
mengedukasi teman-temannya
mengenai hak-ahak anak dan bullying.
Dia memanfaatkan mata pelajaran
Bimbingan dan Konseling (BK) untuk
melakukan sosialisasi mengenai hak
anak dan bullying. Tak jarang juga, saat
berkumpul dengan teman-temannya,
Atikah juga memanfaatkan momen
tersebut untuk sharing membahas topik
mengenai hak-hak anak.
“Mereka masih minim pengetahuan
tentang hal itu (pengetahuan hak-hak
anak dan bullying), sehingga masih

Atikah juga dipercaya oleh
Pemerintah Provinsi Jateng
untuk membacakan Papan
Mimpi Jawa Tengah. “Papan
mimpi anak membahas 5
masalah, yakni hak sipil dan
kebebasan, lingkungan keluarga
dan pengasuhan alternatif,
kesehatan dan kesejahteraan
dasar anak, pendidikan
pemanfaatan waktu luang dan
kegiatan budaya dan
perlindungan khusus”, pungkas
anak terakhir dari empat
bersaudara.

Ilustrasi dari internet
banyak anak yang belum terpenuhi hakhak mereka dan apa saja dampak dari
pembullyan. Saya sebagai 2P (pelopor
dan pelapor) serta bagian dari Forum
Anak Tegal Bahari bertugas
mewujudkan hak-hak mereka dan
mengurangi tindak pembullyan agar
terciptanya Kota Tegal yang layak anak”,
imbuh Atikah.
Kota Tegal Raih Predikat Kota Layak
Anak
Kota Layak Anak adalah Kota yang
mempunyai sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui
pengintegrasian komitmen dan sumber
daya pemerintah, masyarakat dan dunia
usaha, yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam
kebijakan, program dan kegiatan untuk
menjamin terpenuhinya hak dan
perlindungan anak.
Kota Tegal pun meraih Penghargaan
Kota Layak anak Kategori Pratama.
Penghargaan tersebut diberikan
langsung oleh Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Yohana Susana

WARTA BAHARI, Edisi 106 / Oktober 2018

Kota Tegal pun meraih
Penghargaan Kota Layak anak
Kategori Pratama.
Penghargaan tersebut
diberikan langsung oleh
Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia
Yohana Susana Yembise saat
pelaksanaan Peringatan Hari
Anak, di Surabaya.

Yembise saat pelaksanaan Peringatan
Hari Anak, di Surabaya.
Kepala DPPKBP2PA Diah Triastuti
menyampaikan ke depan pihaknya akan
berusaha untuk meningkatkan kategori
Kota Layak Anak yang diterima menjadi
kategori Madya. Diah akan mendorong
semua stakeholder, baik pemerintah dan
dunia usaha, lembaga masyarakat dan
media untuk turut berpartisipasi untuk
memenuhi hak-hak anak. g
25

Kampung Seni Harus Jadi
Eksotisme Wisata PAI
Kehadiran komunitas budaya Kampung Seni PAI Tegal yang berada ditengah-tengah wahana wisata
Pantai Alam Indah (PAI) sebetulnya harus jadi katalisator pariwisata di kota Tegal. Jangan hanya
papan nama tanpa menjual produk seni yang bisa dipanjang. Eksotisme ini sebetulnya sudah harus
memancar ketika tahun 2014 kota Tegal mencanangkan Tegal Wisata.

Oleh: Turah Untung

M

engingat berdirinya Kampung
Seni PAI yang awalnya digagas
dari keinginan agar PAI Tegal
bisa seperti Ancol, agar kota Tegal
memiliki sebuah Kampung Seni seperti
Ancol. Widodo (alm) bersama
Nurngudiono (alm) sebagai perintis
Kampung Seni PAI mengharapkan agar
Kampung Seni PAI ini bisa menjadi sentra
cindera mata yang dapat menjadikan
brand yang mengagumkan bagi
wisatawan yang datang di kota Tegal.
Produk seni dengan nilai-nilai kearifan
lokal yang diekspresikan dari seniman
bisa menjadi oleh-oleh ketika mampir di
kota Tegal.
Disamping itu, Kampung Seni PAI
diharapkan dapat menjadi ruang
pembelajaran dan atmosfer kebudayaan
yang memicu adrenalin pelaku budaya
dalam menghasilkan produk
kebudayaan. Melalui jejaring komunitas
budaya yang kuat dengan seniman luar
daerah, para pelaku budaya di Kampung
Seni PAI Tegal dapat saling bersinergi dan
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berkolaborasi melahirkan karyakaryanya. Paling tidak ada 5 bidang seni
yang dikembangkan di sini seperti seni
musik, tari, teater/lawak, lukis, dan seni
suara. Sebagai penanda fragmentasi seni
yang dikembangkan dan Kampung Seni
memiliki konsen pada pengembangan
seni tradisi.
Eksotisme Wisata Budaya
Berdasar penelitian yang dilakukan
lembaga internasional di bidang
pariwisata, PATA di Amerika Utara,
diperoleh kesimpulan bahwa lebih dari
50% wisman yang mengunjungi Asia dan
daerah Pasifik, lebih termotivasi
perjalanan wisatanya karena ingin
menyaksikan adat-istiadat, the way of life,
peninggalan sejarah, bangunanbangunan kuno yang tinggi nilainya.
Pendapat tersebut, lebih dikuatkan
lagi dengan penelitian Citra Pariwisata
Indonesia, bahwa budaya merupakan
elemen pariwisata yang paling menarik
minat wisatawan dari mancanegara

untuk datang ke Indonesia. Budaya
mendapatkan skor 42,33 dari wisatawan
mancanegara dalam kategori 'sangat
menarik' dan berada di atas elemen
lainnya seperti keindahan alam dan
peninggalan sejarah, dengan skor
masing-masing 39,42 dan 30,86. Hal
tersebut membuktikan bahwa atraksi
budaya merupakan hal yang paling
disukai oleh turis pariwisata di Indonesia.
Penerapan kegiatan pariwisata
berbasis budaya di Indonesia ini telah
dilakukan beberapa daerah. Seperti
pariwisata di kota-kota di Bali, juga di
Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya
kota Yogyakarta. Sejak tahun 2008,
daerah ini telah mencanangkan diri
sebagai kota pariwisata berbasis budaya.
Di Yogyakarta, pengembangan
pariwisata disesuaikan dengan potensi
yang ada, selaras dengan sejarah dan
budaya Keraton. Banyak rencana aksi
dicanangkan untuk mendukung
pelaksanaan program tersebut. Mulai
dari pengembangan dan peningkatan
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kuantitas serta kualitas fasilitas,
memperbanyak event-event wisata, seni,
dan budaya, sampai ke optimalisasi
pemasaran program. Hasilnya pun dapat
mulai terlihat sekarang ini, salah satunya
adalah keberadaan Taman Pintar
Yogyakarta yang tidak hanya memiliki
arena permainan, tetapi juga mengajak
pengunjung untuk mengenal sejarah dan
budaya Yogyakarta.
Peran Kampung Seni PAI Tegal ke
depan sanggupkah menjadikan dirinya
sebagai fragmen wisata budaya,
sekaligus pemikul misi penjaga budaya?
Peluang kreatif sebetulnya telah
ditawarkan Pemkot Tegal dengan
pembangunan pariwisata bertajuk Tegal
Wisata (2014). Apalagi kini di kota Tegal
muncul obyek wisata baru seperti
Muarareja Indah, Dukuh Wisata
Kajongan, dan Pulo Kodok yang tumbuh
karena perlunya varian baru bagi
konsumen wisata yang sudah “mulai
jenuh” dengan kondisi PAI yang hanya
itu-itu saja. Disini Kampung Seni harus
bisa memberikan sentuhan inovasi untuk
mengangkat PAI jadi pilihan.
Memang, kota Tegal harus tahu diri
karena hanya memiliki satu objek wisata
alam yang bisa dikembangkan yaitu
pantai. Berbeda dengan Kabupaten Tegal
yang memiliki wisata alam beragam
seperti Pemandian Air Hangat Guci,
obyek wisata pantai Purin, dan Waduk
Cacaban.
Di Brebes juga memiliki aneka wisata
alam seperti Agro Wisata Perkebunan
Teh Kaligua, Waduk Penjalin dengan

eksotisme kelestarian legenda lele-nya,
dan obyek wisata pantai Randusanga.
Maka PAI Tegal yang hanya satu-satunya
itu harus dikemas semenarik mungkin
sebagai tujuan wisata minat khusus.
Bagaimana agar PAI dapat menjadi
objek wisata alam yang menarik? Pada
posisi ini yang harus bisa bermain adalah
pada eksotisme sajian yang ditawarkan.
Di PAI, adanya wahana Museum Bahari,
namun kondisinya sekarang kurang
menarik dan perlu dihidupkan diorama
kelengkapan museum bahari dan wisata
budayanya. Dengan entry point Kampung
Seni PAI, tidak hanya menjadi tugas
seniman untuk mengembangkan, tetapi
Pemkot Tegal harus bergayung sambut
dengan seniman.
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Jika kita bicara tentang wisata
budaya yang dikaitkan dengan atraksi
kesenian tradisi sebagai pendukung
objek wisata, tidak hanya dapat dilakukan
apabila kita tidak mampu membangun
keunikan. Dalam arti luas adalah
bagaimana kita dapat mengembangkan
kesenian tradisi, masakan daerah, adat,
upacara daerah, batik, dan kerajinan
menjadi jualan wisata yang menarik.
Berkaitan dengan kesenian tradisional, setiap daerah telah memilikinya.
Setiap kecamatan di kota Tegalmemiliki
ragam kesenian yang berbeda dan unik,
di kecamatan Margadana misalnya
memiliki seni tradisi Barongan dan Kuda
Lumping, kelurahan Tegalsari (Tegal
barat) memiliki Ketroprak dan Golek
Tegalan, kelurahan Bandung (Tegal
Selatan) memiliki eksotisme Batik Tegal,
Tegal Timur memiliki kekayaan bangunan
bersejarah. Pada titik ini yang sebetulnya
belum tergarap optimal. Para punggawa
seni tradisi semestinya diberikan ruang
untuk pentas di PAI, sebagai pengisi
Taman Hiburan Rakyat dan dibayar oleh
Pemkot Tegal.
Karena bagaimanapun kekayaan
kesenian dan budaya tradisi akan sangat
menarik untuk dilestarikan, digali, dan
dikembangkan, selanjutnya dikemas
sebagai komoditi industri pariwisata,
terlebih khusus industri wisata minat
khusus. Berdasarkan alasan tersebut,
sebetulnya amat logis jika menjadikan
kesenian tradisi Tegal sebagai mata
tujuan wisata minat khusus. Oleh karena
itu, industri pariwisata di kota Tegal harus
dapat menangkap trend ini, dan
menjadikan hasil kebudayaan sebagai
daya tarik pariwisata. g
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PEREMAJAAN (REJUVENASI) PETANI
Ramai diperbincangkan oleh media bahwa Indonesia sedang krisis petani muda. Populasi petani yang
berusia dibawah 35 tahun hanya 4% dari total seluruh petani. Ini ancaman bagi sektor pertanian yang
menyumbang 13% PDB. Jika PDB tahun 2017 sejumlah 13.588 T, berarti sektor ini
menyumbang 1.766 T. Pertanyaannya, jika petani muda berada di kisaran 4%,
lalu siapa yang melanjutkan sektor ini ke depannya?

Oleh : Nuridin, S.Pt *)

P

enurunan kontribusi sektor
pertanian pada PDB ini
sebenarnya sudah terjadi lama.
Tahun 1991, pertanian menyumbang
21% terhadap PDB. Walau PDB waktu
itu hanya 118 miliar USD, berbeda tentu
hari ini yang 1T USD lebih. Tetapi
bagaimanapun, dari 1991 ke 2017,
kontribusi sektor ini falling down,
decrease dari 21% ke 13%. Ini berarti
tergerus 8%. Parah. Kenapa? Ya karena
sudah jelas, tidak ada regenerasi petani
muda.
Berita baiknya, media ternyata
meributkan hal yang substansial,
diangkat CNN Indonesia, dibahas para
penggerak pertanian, dan jadi tulisan di
mana-mana. Dari senang bergosip
murahan, kini kita sedang
bertransformasi jadi bangsa bernarasi.
Namun di sisi lain, mari renungkan hal
ini secara mendalam. Sektor pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan
adalah sektor yang menopang pangan.
Dalam Social Progress Index, pangan ini
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"Anak muda ayo kembali ke sawah.
Berkorbanlah, bangun desa, jangan
hanya berambisi untuk berkarir di
kantoran!!!"

terletak di dasar kebutuhan manusia
(basic needs). Jadi jika kita sebagai entitas
bangsa tidak mampu menopang nasib
perut anak negeri, maka ketahanan
pangan nasional bangsa ini sedang
terancam.
Tulisan ini adalah usaha untuk
menjawab permasalahan regenerasi ini.
Semoga bermanfaat. Tidak ada
menyalahkan siapapun. Tidak berniat
memojokkan siapapun, tetapi tulisan
netral..
*****
"Anak muda ayo kembali ke sawah.
Berkorbanlah, bangun desa, jangan hanya

berambisi untuk berkarir di kantoran!!!"
Kalau kita telaah ini bentuk ajakan orang
tua yang gak ngerti masalah utama.
Ajakan ini jelas bukan dari usia millenial.
Kalimat di atas justru tidak berempati
sama sekali atas kondisi saat ini.
Masalahnya bukan anak muda gak punya
hati sama pertanian. Masalahnya ada
pada bisnis model yang berantakan.
Kita bisa bayangkan, pertanian yang
reguler panen hanya 2 kali setahun. Coba
kita hitung biaya benih, pupuk,
perawatan, selama 1 kali masa panen per
1 hektar lahan, lalu bandingkan dengan
revenue hasil panen. Dapatkan selisih
positifnya, lalu bagi 6 bulan. Apakah
cukup untuk hidup? Apakah merangsang
anak muda kita untuk bertani?
Sekarang ini, petani yang punya
sawah aja “melaknat” anaknya kalo jadi
petani lagi. "Le... jangan jadi petani kayak
bapak.. sengsara... awas lho le... jadilah
orang besar di kota... jangan kayak
bapak....".
Dan terbukti kok, para petani ini
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desperate. Mereka menjual hektaran
sawahnya demi memperjuangkan
anaknya menjadi orang besar di kota. Ini
bukti putus asa. Kalo berharap anaknya
bertani, kenapa dijual?
Petani existing saja kapok bertani.
Lebih memilih menjual lahan sawah.
Lahan sawah produktif telah berubah
fungsi 110 ribu hektar per tahun dan kita
kehilangan 506 ribu ton beras per tahun.
Keadaan ini sangat parah.
Maka, solusinya sederhana, petani
harus mendapatkan imbal hasil yang
sepadan, besar dan menggiurkan.
Jika jadi petani bisa 15 juta per bulan,
gak usah disuruh pulang, dijamin anak
muda bangsa ini akan garap jutaan hektar
lahan sawah negeri ini. Mikirnya ke situ
seharusnya. Jangan disuruh berkorban
hidup sengsara di lahan pertanian. Oke,
kita kunci solusi dasarnya: Bikin petani
sejahtera!
*****
Sekarang langkah teknisnya, ada
beberapa poin yang harus benar-benar
diperhatikan dan diterapkan, yakni :
1. Mengevaluasi alur proses bisnis
sektor pertanian dari hulu ke hilir, dari
A sampai ke Z.
Proses bertani ini kan proses
panjang yang saling terikat. Misalnya
nanam padi, ini kan bermula dari
benihnya, lalu pupuknya, lahannya. Di
ujung proses berarti si benih. Proses
tanam lalu panen. Setelah panen,
gabah dibawa ke penggilingan, jadi
beras, masuk rantai distribusi, hingga

ke end user.
Agar petani bisa sejahtera, di
sinilah kita harus mengevaluasi rantai
proses bisnisnya. Di sebelah mana
kita bisa melakukan operasi agar
petani bisa sejahtera.
Mensejahterakan petani ini kan
sederhana. Petani bisa sejahtera
bilamana penerimaan hasil panen
harus lebih besar dari biaya bertani
dalam satu kali masa tanam. Maka
cobalah dioperasi ke belakang, manamana biaya yang memberatkan
petani. Cek supply benihnya, cek
supply pupuknya, dan cek hal lainnya.
Kalau di kedua hal utama itu saja,
petani sudah “diperas” gak karuan,
gimana mau sejahtera? Kita harus
berani mengobrak-abrik bisnis modal
pertanian ini. Gak akan bisa tumbuh
kalau petani sebagai pondasi utama
sektor ini, dihajar habis-habisan
dalam pembelian benih dan pupuk.
Sama seperti peternak ayam,
DOC atau benih ayam pitik-nya
darimana? Siapa yang menentukan
harganya? Pro anak bangsa atau
nggak? Begitu negeri ini tidak bisa
mengendalikan DOC yang
merupakan benih ayam broiler, ya
harga bisa kemana-mana. Jika kita
evaluasi dari awal, mungkin malah
negeri ini akan insyaf ke ayam lokal,
kan beres.
2. Merancang ulang porsi benefit dalam
setiap rantai proses.
Jika harga beras per kg sampai di

tangan kita itu di harga Rp 15.000,
coba kita bedah di 15.000 per kg itu,
petani dapat berapa? Ini sekedar
ilustrasi, angkanya nebak. Kita bisa
ikuti alur berikut ini :
- Dari toko ritel beli ke pasar induk
grosir 14.500 per kg. Berarti si toko
ritel dapat 500.
- Dari grosiran beli ke distributor,
13.900 per kg, berarti si grosiran
dapat 600.
- Dari distributor ke perusahaan
penggilingan, beli 12.000. Berarti
distributor dapat 1.900
- Dari penggilingan ke pengepul
gabah, beli 9.000, berarti
penggilingan dapat 3.000.
- Dari pengepul gabah ke petani, beli
7.000,00. Berarti pengepul dapat
2.000.
- Nah.. kuncinya kan di petani beli
benih, beli pupuk, pengairan,
perawatan ini berapa?
- Untuk menghasilkan 7.000 per kg,
berapa biaya per kg? kalo ternyata
6.900 biayanya? Petani dapat 100
per kg. Hal seperti inilah yang perlu
ditantang.
- Satu kali masa panen itu bisa 6
bulan, bahkan untuk sawah tadah
hujan hanya bisa satu kali panen
setahun.
Petani ini kerjanya non stop berharihari, pergi pagi pulang siang. Namun
mengapa petani yang paling
dramatis benefitnya? Yang besar
malah pemilik modal yang punya

Jika jadi petani bisa 15
juta per bulan, gak
usah disuruh pulang,
dijamin anak muda
bangsa ini akan garap
jutaan hektar lahan
sawah negeri ini.
Mikirnya ke situ
seharusnya. Jangan
disuruh berkorban
hidup sengsara di lahan
pertanian. Oke, kita
kunci solusi dasarnya:
Bikin petani sejahtera!
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Mari belajar dari
koperasi FONTERA di
New Zealand. Ada 4.895
peternak sapi yang
patungan membangun
industri pengolahan
susu. Sehari mampu
mengolah 15 juta liter
susu. Hasilnya di ekspor
ke beberapa negara.

stok uang untuk membeli, atau
malah food processing yang memiliki
mesin olah, mesin pengeringan.
Mungkin di sinilah letak
problemnya, gak fair di sisi benefit
antara kerja dan porsi hasil. Mesti
diatur deh kayaknya. Yang
kontribusinya kecil dan relatif
ringan baik tenaga dan modal,
mohon ambil marginnya jangan
gede-gede. Geser ke petani kalau
bisa.
Renovasi bisnis model ini bisa
lebih mudah. Kita bisa potong rantai
distribusi yang terlalu panjang. Atau
bahkan membangun alur distribusi
langsung dari restoran ke setiap
pabrik pengolahan. Makin pendek,
makin besar margin petani.
3. Membangun usaha bersama pada
sektor pengolahan.
Nah, nyambung dari nomor 2, kali
ini menjelaskan strategi
sederhananya, agar lebih cepat kita
sejahterakan petani. Konsep bisnis di
sektor pertanian ini sederhana.
Petani itu penyedia bahan baku,
sedangkan yang mengolah dan
mengemas hasil panen menjadi
bahan pangan siap konsumsi adalah
industri pengolahan.
Mari belajar dari koperasi
FONTERA di New Zealand. Ada
4.895 peternak sapi yang patungan
membangun industri pengolahan
susu. Sehari mampu mengolah 15 juta
liter susu. Hasilnya di ekspor ke
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beberapa negara.
Peternak sapi yang menghasilkan
susu sapi mencapai kesejahteraan
maksimal, mengapa? Karena pasokan
bahan baku susu yang mereka
hasilkan dibeli sendiri oleh industri
pengolahan yang mereka miliki
bersama.
Kalau kita peternak, dan unit
pengolahan susunya adalah saham
kita bareng-bareng, maka kita akan
sama-sama mendesain harga beli
bahan baku yang maksimal. Yang

Mari ajak para petani
sama-sama bikin unit
pengolahan panen. Punya
pengeringan gabah
bersama, punya
penggilingan bersama. Di
sinilah peran dana
pemberdayaan, infaq
produktif, wakaf produktif,
dana sedekah, untuk
dibelanjakan menjadi unit
pengolahan hasil panen
yang produktif.

penting industri pengolahannya gak
rugi. Yang penting FONTERA-nya gak
bangkrut. Karena memang FONTERA
adalah bisnis patungan para peternak.
Mau untung gede juga akan kembali
ke masing-masing peternak.
Ini berbeda jika unit pengolahan
susu tersebut adalah milik korporasi
swasta. Karena pendekatannya murni
bisnis, wajar jika sebuah korporasi
mencari asupan bahan baku paling
murah. Wajar kan? Karena ada
kejaran pengembalian investasi dan
lain-lain.
Jika industri pengolahan dimiliki
bersama-sama oleh peternak, maka
forum komunikasi peternak akan
mendesain harga beli yang wajar dan
win win. Konsep koperasi sebenarnya
adalah konsep paling tepat pada
industri pengolahan.
LSM pemberdayaan BRAC saja
mensolusikan kemiskinan petani dari
industri pengolahan. Hari ini mereka
punya pabrik pengolahan makanan
yang mensejahterakan petani. Uang
modal yang dari filantropi dijadikan
pabrik pengolahan. Dan unit
pengolaham beli tinggi hasil panen.
Inilah yang perlu didorong
kepada rekan-rekan muda di
pedesaan. Obrolan kepada anak
muda DKM masjid pedesaan adalah
bagaimana membangun kepemilikan
bersama pada unit pengolahan hasil
panen. Gak bisa 1 petani punya 1
penggilingan. Kalo 1000 petani punya
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1 penggilingan itu jadi mungkin.
Mari ajak para petani sama-sama
bikin unit pengolahan panen. Punya
pengeringan gabah bersama, punya
penggilingan bersama. Di sinilah
peran dana pemberdayaan, infaq
produktif, wakaf produktif, dana
sedekah, untuk dibelanjakan menjadi
unit pengolahan hasil panen yang
produktif.
Jika lahannya wakaf, mesinnya
wakaf, apa tega mau ambil untung
besar. Sudah jelas akan
memenangkan petani dengan harga
beli yang tinggi.
Unit pengolahan yang benar juga
akan melahirkan produk output yang
memiliki daya saing. Kemasannya
bagus, isinya berkualitas, pasti harga
jualnya tinggi. Apalagi jika koperasi
petani bukan hanya memiliki unit
pengolahan, namun hingga unit
distribusi ritel sampai end user,
kesejahteraan petani lebih dashyat
lagi.
Jadi, kunci berikutnya: buat
industri pengolahan hasil panen yang
melahirkan produk bernilai tambah
tinggi, dan yang kedua, bangun
konsep kepemilikan bersama pada
bisnis pengolahan tersebut, misal
dalam bentuk koperasi atau usaha
patungan ratusan petani, itu baru
keren.
Begitu harga beli hasil panen
tinggi, dan biaya pertanian rendah,
insya Allah petani muda akan pulang
ke sawah. Kalau gak ada sawahnya,
pasti akan diusahakan ada, karena
hasil panen menggiurkan.

4. Menghadirkan sentuhan teknologi
pada sektor pertanian.
Diatas telah dibahas tentang
pendekatan peningkatan profit,
revenue panen diperbesar, lalu biaya
produksi ditekan. Di ranah
peningkatan revenue, kita harus
membantu petani berfikir untuk hasil
panen yang lebih banyak, lebih cepat
dan lebih brkualitas.
Pada bab lebih banyak, disinilah
diperlukan pendekatan budidaya
benih super. Satu pohon
menghasilkan banyak buah, satu
batang menghasilkan lebih banyak
bulir. Satu hektar sawah
menghasilkan lebih banyak panen. Di
titik ini, lagi-lagi teknologi pertanian
harus hadir.
Pada bab lebih cepat, pola panen
juga harus kita pikirkan. Manusia
makan tiap hari, kita gak bisa paksa
petani rela panen hanya dua kali
setahun. Jika bisa empat kali kenapa
tidak? Kalo perlu enam kali. Dua bulan
masa panen. Rekayasa genetika tentu
harus menjawab hal ini.
Pada bab lebih berkualitas juga
demikian. Pola perlindungan hama,
pola tanam, pola perawatan, jarak
antar tanaman, semuanya itu
mempengaruhi hasil panen. Semua ini
terkait dengan teknologi. Jika petani
mampu menghasilkan lebih banyak,
lebih cepat dan lebih berkualitas,
revenue pasti naik.
Pola biaya pertanian harus
dioperasi besar-besaran. Ada sawah
yang gak pake bendungan irigasi,
akhirnya pakai pompa air tanah, ada

biaya bahan bakar disana. Padahal
ada teknologi pompa tenaga matahari
dan itu bisa lebih efisien.
Cara bertani juga berpengaruh,
jika pertanian manual membutuhkan
misalnya dua petani per 1 hektar
lahan, teknologi mesin pertanian bisa
membuat dua petani pegang 50
hektar lahan. Ini biaya langsung drop,
revenue tinggi dan terbagi hanya
untuk dua petani.
Pengairan memakai selang infus
tepat tanaman, penyemprotan
memakai drone, penggemburan tanah
memakai mesin traktor, panen
memakai mesin dan seterusnya.
Maka gak bisa dihindari, jika ingin
menyelamatkan dunia pertanian, kita
harus mengawinkan dunia pertanian
ini dengan teknologi. Per 1000 hektar
lahan sawah, harus ada satu litbang
teknologi. Disanalah 100 Doktor
berbagai bidang keilmuwan turun
tangan memikirkan pendekatan
teknologi secara lokal. Misalnya
begitu lho ya.
5. Mendukung pemerintah untuk berani
menghadirkan ekosistem positif bagi
petani.
Sektor alur bisnis pertanian ini
adalah perikatan berbagai entitas
bisnis yang saling terikat dan punya
kepentingan. Ketika kita berani dan
bisa memperpendek alur distribusi,
maka para pemain tengah pasti
geram. Ketika kita mampu
menghadirkan koperasi pengolahan
makanan, maka pengolahan makanan
swasta pun pasti gak enak bacanya.
Kita harus tetap berprasangka

Pada bab lebih cepat, pola
panen juga harus kita
pikirkan. Manusia makan tiap
hari, kita gak bisa paksa
petani rela panen hanya dua
kali setahun. Jika bisa empat
kali kenapa tidak? Kalo perlu
enam kali. Dua bulan masa
panen. Rekayasa genetika
tentu harus menjawab hal ini.
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Pola biaya pertanian harus
dioperasi besar-besaran.
Ada sawah yang gak pake
bendungan irigasi, akhirnya
pakai pompa air tanah, ada
biaya bahan bakar disana.
Padahal ada teknologi pompa
tenaga matahari dan itu bisa
lebih efisien.

baik, bahwa gak ada swasta nasional
yang ingin petani sengsara. Lagian
kalau semua petani pundung, unit
pengolahan juga gak akan ada
pasokan bahan baku. Pada akhirnya
saling membutuhkan.
Mari kita sadar bahwa akhirnya
kita semua membutuhkan
pemerintah untuk hadir menengahi
dan membangun regulasi alur bisnis
yang adil dan fair. Tidak perlu ada
statement "berpihak pada petani
wong cilik", fair aja bapak ibu.
Korporasi swasta bahagia, distributor
bahagia dan petani bahagia sejahtera.
Itu saja.
Yang selama ini kita raba dan
rasakan, disinilah kita harus
mendukung. Kenapa kita memilih
kata "mendukung", karena
membangun ekosistem positif ini
butuh keberanian.
Ada 250 juta jiwa anak bangsa.
Anggap saja ada 100 juta kepala
keluarga yang mengkonsumsi bahan
pangan per bulan. Misalkan 100 juta
KK ini masing-masing belanja pangan
2 juta per bulan, ini putaran 200T per
bulan. Jika dikonversi per tahun,
ketemu angka 2.400T per tahun.
Bahkan seluruh proses pangan dari
hulu ke hilir konon berkontribusi pada
55% PDB. Di dalamnya ada pertanian,
transportasi, dan lain-lain, itu berarti
sekitar 7.000T.
Jadi, merekonstruksi sektor
pertanian menuju kesejahteraan
petani, menuju kembalinya anak
muda daerah, menuju swasembada
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pangan, hal ini adalah urusan uang
ribuan triliun. Beranikah pemerintah
berbuat? Disinilah kita sebagai rakyat
harus mendukung pemerintah
melakukan renovasi besar-besaran
pada sektor pertanian.
Beberapa waktu yang lalu media
telah memberitakan bahwa puluhan
bendungan sedang dikerjakan, berarti
ini menandakan bahwa masa depan
lahan baru untuk pertanian. Dana
desa pun sekarang tersalurkan 1T.
Beberapa anak muda desa yang
kreatif ada yang berhasil membangun
desa wisata. Bahkan lahir BUMDES
(Badan Usaha Milik Desa). Ini masa
depan baik. InsyaAllah kita dukung
terus.
*****
Tiada harapan apapun kecuali ada
perbaikan pada sektor pertanian,
perkebunan, perikanan maupun
peternakan. Kita semua harus yakin, jika
kita berusaha bersama, mulai dari rakyat
bawah, pengusaha swasta, tokoh
masyarakat, pemerintah, mau serius
bangun bisnis model terbaik untuk sektor
pertanian, insyaallah sektor pertanian
kita akan melesat hebat.
Semoga ke depan tidak ada lagi
kesedihan paradoks terjadi di negeri
agraris ini dimana lahannya subur
dimana-mana, tetapi sang petani justru
mewanti-wanti keturunannya agar tidak
jadi petani.
Lahan-lahan sawah terjual menjadi
lahan properti, ritel, tanda putus asanya
pemilik lahan. Bahkan di sisi lain akan
terpampang kampanye tempat tinggal

bertingkat seperti apartemen, hi-rise
building, bukannya landed. Itu solusi
terbaik tata kelola masyarakat.
Sebanyak 110 ribu lahan sawah
berubah fungsi setiap tahun, 500 ribu ton
lenyap dari pasar. Jika supply dalam
negeri terganggu, maka ahlan wa sahlan
beras impor, gula impor, garam impor,
semoga gak terjadi oksigen juga sampai
harus impor ya.
Tulisan ini merupakan bentuk
tumpahan kesedihan sebagai anak
bangsa yang tidak bertani di sawah, tapi
mendorong lahirnya 5 juta petani muda
yang kembali ke sawah, namun selalu
berangan-angan :
Suatu hari nanti bertani akan menjadi
sesuatu yang keren, berpenghasilan
tinggi dan bakal menjadi rebutan.
Suatu hari nanti, kita akan penuhi
kebutuhan pangan bangsa sendiri dan
pengusaha nasional beserta pemerintah
secara mandiri mengelola proses bisnis
dari hulu ke hilir.
Suatu hari nanti, kita akan ekspor hasil
panen kita ke luar negeri. Kita akan
menjadi eksportir makanan olahan
terbaik dunia.
Suatu hari nanti, tidak ada anak muda
yang perlu terinjak-injak mencari
pekerjaan. Tidak perlu ada petani yang
menjual sawahnya. Tidak perlu ada
petani yang menangisi hasil panen yang
tidak ada harganya.
Semoga Allah meridhoi, mengijinkan,
memberkahi, dan melindungi kita semua,
Aamiin. g
*) Anak Bangsa,
DKPPP Kota Tegal
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Makan Bergizi
Tidak Harus Mahal

K

ebutuhan gizi seimbang bisa
dipenuhi oleh masyarakat dengan
mengonsumsi makanan bergizi
yang tidak harus mahal, hal tersebut
disampaikan Wali Kota Tegal Drs. HM.
Nursholeh, MM.Pd. dalam acara Gerakan
Minum Susu, Makan Daging dan Telur
Itik (Gerimis Matik) yang diselenggarakan
oleh Dinas Kelautan dan Perikanan,
Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Rabu
(10/10) di Pendopo Ki Gede Sebayu
Balaikota Tegal.
Nursholeh menjelaskan bahwa,
makanan dengan gizi seimbang dapat
dipenuhi dengan mengonsumsi sumber
karbohidrat, lauk, sayuran, buah dan
melaksanakan visi misi kepala daerah
susu, seperti yang dianjurkan pada
periode 2014 s.d 2019, untuk
kegiatan Gerimis Matik.
menciptakan mmasyarakat yang
Sumber protein yang mudah didapat
sejahtera, bermartabat berdasar pada
menurut Nursholeh adalah tempe dan
pelayanan prima sampai akhir masa
tahu. Nursholeh dalam kesempatan
jabatan 23 Maret 2019.
tersebut menghimbau kepada orang tua
menuturkan,
di bidang
untuk memberikan bekal sekolah dengan
misiNursholeh
bahwa pemilu
adalah sarana
untuk
imemilih
n f r a s t r pimpinan
u k t u r p idaerah
h a k n y dan
a s ubukan
dah
makanan-makanan yang bergizi, hal ini
melaksanakan
dilakukan agar anak-anak tidak jajan
t u j u a n a k hbetonisasi,
i r . S u k s epenggantian
s pemilu
lampu-lampu,
selain
sembarangan.
m e n u r u t n y a itu
b upihaknya
k a n d juga
ari
melaksanakan
pemberian
BPJS
gratis
Senada dengan apa yang
penyelenggaranya saja, namun dari
kepada
17.000-an
warga
Kota
Tegal
yg
disampaikan
oleh Wali Kota Tegal,
semua komponen terlibat di dalamya.
b e r “Tugas
h a k mitu
e n etidak
r i m a akan
, t e rterwujud
masuk
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
percepatan
pembangunan
Pertanian dan Pangan Kota Tegal, Noor
manakala semua
stakeholderRumah
tidak
Tidak
Layak
Huni
(RTLH).
Fuady menyampaikan bahwa
terlibat dan ikut berperan serta dan
Dalam
kurunpersepsi
waktuyang
6 sama”,
bulan
masyarakat harus mengkonsumsi
tidak
mempunyai
mendatang,
makanan yang bergizi. Adapun makanan
pungkasnya. sisa masa jabatannya,
Nursholeh
mengaku
akan
melakukan
bergizi
yang dimaksud diantaranya
Sementara itu Plt. Walikota Tegal
yang
terbaik
untuk masyarakat
kota
seperti dicontohkan dalam kegiatan yang
Drs. HM.
Nursholeh,
M.MPd dalam
Tegal.
Dalam
kesempatan mengatakan
tersebut, Ia
diselenggarakan Gerimis Matik.
sambutan
pembukaannya
juga
minta
doa
restu
dari
mmasyarakat
Dalam Gerimis Matik diberikan
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai
kota
Tegal,
agar
bisa
amanah
dalam
edukasi
kepada masyarakat khususnya
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama
mengemban
tugas sebagai
Kota
anak-anak agar dapat memahami dan
adilnya terhadap
sosok Wali
kandidat
Tegal,
bisa selamat
dan bekerja
membiasakan diri mengkonsumsi
pemilu.agar
Sehingga
masing-masing
pihak
dengan
baik
sampai
akhir
masa
jabatan
makanan
yang bergizi, berimbang,
tidak dapat secara arogan berjalan
dan
tidakhanya
ada untuk
pelanggaran
yang
beragam, aman dan berkualitas berbahan
sepihak
kepentingan
dilakukan.
baku lokal yang mudah didapat. Hal ini
sendiri-sendiri.
Sementara
itu,
dalam
sambutannya
sekaligus
memberdayakan masyarakat
Karena menurut walikota sukses
Gubernur
Jawa Tengah
lokal penghasil telur dan itik sehingga
pemilihan walikota
– wakilberpesan
walikota
kepada
para terkait
Bupati,dengan
Wakil masa
Bupati
dan
produk yang dihasilkan dapat diserap
tahun 2018
depan
Wali
Kota
yang
baru
dilantik,
untuk
oleh pasar lokal dengan baik.
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita
lebih
memperhatikan
nasib
honorer
Selain itu Noor Fuady juga
memiliki pengalaman pahit pada produk
agar
gajinya
disesuaikan
dengan UMK.
menyampaikan pentingnya
pilkada
lalu,
dua walikota
kita
Dan
untukmasalah
lebih korupsi,
dekat maka
dengan
mengkonsumsi protein hewani sejak dini,
tersandung
isu
masyarakat
agar
kabupaten/kota
dalam
menurutnya,
hal ini diperlukan demi
pilkada ke depan adalah masalah
melayani
terpenuhinya asupan gizi yang seimbang
integritas masyarakat
membangunmemanfaatkan
Kota Tegal
media
lupakorupsi”,
Ganjar
bagi masyarakat, khususnya untuk anakdengansosial.
siap Dan
untuktak
tidak
berpesan
Reformasi
birokrasi.
g
anak usia dini. g
ucapnya.
(Bag. Humas dan Protokol)

Nursholeh Resmi Dilantik Menjadi Wali Kota Tegal

D

rs. H.M Nursholeh, M. MPd
resmi menjabat Wali Kota
Tegal Definitif setelah dilantik
oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo dalam Upacara Pengambilan
Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bupati
dan Wakil
Bupati dan
Wali
Kota,
di
etua Panwaslu
Kota
Tegal
Akbar
GedungK uGradhika
Bhakti
Praja,
Senin
sharyanto menegaskan
(24/9/2018).
bahwa dalam pemilihan
Selain dan
Wali Wakil
Kota Tegal,
dalamTahun
acara
Walikota
Walikota
tersebut
juga
dilantik
bersama
tiga
2018 mendatang tidak boleh ada
kepala
daerah
lain,
diantaranya
Bupati
peserta yang melakukan money politic.
Kudus
dandalam
Wakil
Hal
ItuH. Muhammad
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Hartopo,
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sambutannya pada Rapat Koordinasi
Banyumas
Achmad Husein
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Bupati Banyumas
Sadewo TriGubernur
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Serentak Pemilihan
sertaWakil
Bupati
Temanggung
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Temanggung
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Walikota dan Wakil Walikota Tegal
Ibnu Wibowo.
Tahun
2018. Acara dihadiri Plt.
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Tegal dilantik
Drs. HM
Nusholeh,
Kota
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Politik
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(8/10)
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POLRI
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masa
tetap
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dan tidak
jabatan
2014-2019
habis,
yakni
23
terlibat dalam politik praktis.
Maret
2019.
Karena pihaknya berharap dalam
Ditemui
sesaatdapat
setelah
dilantik,
rapat
tersebut
diperoleh
W
a
l
i
K
o
t
a
T
e
g
a
l
N
u
r
s
oleh
penyamaan persepsi dengan hsemua
menyampaikan
bahwa
ia
akan
stakeholder untuk menentukan visitetap
dan

K

34

WARTA BAHARI, Edisi 106 / Oktober 2018

Wali Kota :
Pendekatan Satpol PP
Harus Humanis

S

elepas acara pembukaan Jambore
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) Tingkat Jawa Tengah ke VIII di
Area Wisata Candi Prambanan, Rabu
(26/9) Wali Kota Tegal M Nursholeh
berpesan agar, selama melaksanakan
penegakan Peraturan Daerah (Perda)
selalu mengedepankan pendekatan yang
humanis.
Menurutnya, Satpol merupakan
garda terdepan dalam pelaksanaan
penegakan Perda, namun demikian
pendekatan yang digunakan secara
bertahap, dari pendekatan persuasif
terlebih dahulu dan tidak langsung
represif.
Berkaitan dengan Jambore Satpol PP
se Jawa Tengah, Nursholeh berpesan
kepada Satpol PP Kota Tegal agar bisa
memanfaatkan kegiatan tersebut sebaik
mungkin untuk menggali ilmu dan saling
bertukar informasi terkait penanganan
penegakan Perda.
Hal tersebut senada dengan apa yang
disampaikan Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo saat membuka acara
tersebut, Ia menginginkan Satpol PP
Jawa Tengah merupakan Satpol PP yang
benar-benar bisa mengayomi warga
masyarakat, dan selalu menggunakan
pendekatan yang humanis.
Ganjar menyampaikan bahwa,
pendekatan yang digunakan Satpol PP
seyogyanya dilakukan menjadi 2 tahap,
Satpol PP bisa turut serta melakukan
edukasi sebagai pencegahan terhadap
potensi-potensi pelanggaran ketertiban,
dan jika langkah-langkah tersebut tidak
diindahkan, Satpol PP bisa melalukan
tindakan represif.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Tegal, Joko Sukur
menyampaikan bahwa pihaknya sudah
melaksanakan pendekatan yang bersifat
humanis. Pihaknya mengutamakan
pendekatan persuasi dan dialogis dalam
menyelesaikan persoalan penegakan
Perda. g
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Lewat Film Turah, Slamet Ambari dan Ubaidillah
Raih Penghargaan Duet Terbaik POPCON Award 2018

F

ilm Turah lagi-lagi menorehkan
prestasinya di ajang film nasional
dan internasional. Kali ini Film
Turah melalui Ubaidillah dan Slamet
Ambari berhasil meraih penghargaan
dari POPCON Award 2018, mereka
dinobatkan sebagai Duet Terbaik.
POPCON Award merupakan
festival tahunan yang mengangkat
tentang budaya pop dan industri
kreatif Indonesia. Penghargaan
POPCON Award diberikan kepada
individu atau kelompok kreatif atas
pencapaian kerja serta karya
kreatifnya, pada tahun ini
menghadirkan kategori film dan serial
web.
Slamet Ambari dan Ubaidillah
merupakan aktor dari Film Turah yang
diproduksi tahun 2016, mereka beradu
akting dalam film tersebut. Slamet
Ambari sebagai tokoh Jadag dan
Ubaidillah berperan sebagai Turah.
Pemberian penghargaan yang
berlangsung di Indonesia Convention
Exhibition BSD, Sabtu (22/9) malam.
Dalam kesempatannya melalui
telfon, Ubadillah menyampaikan rasa
bangganya karena dapat meraih
penghargaan. “Penghargaan yang kami
dapatkan ini berkat kerja hebat dari
sutradara dan seluruh pemain dan crew
Film Turah,” ujarnya.

Sedangkan Slamet Ambari alias
Jadag juga manyampaikan bahwa Film
Turah sudah menjadi bagian dari
Perfileman Tegal. “Jadi dengan
penghargaan ini kami berharap agar
Pemkot Tegal dapat menjembatani
film-film Tegal, ” tandasnya.
Wicaksono Wisnu Legowo selaku
sutradara Film Turah menuturkan
terkait penghargaan yang diraih Slamet
Ambari dan Ubaidillah dalam Film
Turah merupakan kerja keras mereka.
“Mereka (Ubaidillah dan Slamet
Ambari) besar di teater, penghargaan
itu adalah hasil kerja keras mereka
seumur hidup, sudah sepantasnya
mereka mendapatkannya. Mudahmudahan prestasi mereka ini bisa
menginspirasi generasi muda di Tegal
dan sekitarnya, untuk terus bergerak,
dan tidak pernah lelah berproses,”
ungkap Wisnu.
Slamet Ambari dan Ubaidillah
mampu mengalahkan nominasi lain
seperti Putri Marino dan Adipati
Dolken (Posesif), Farih Unru dan Bima
Azriel (Petualangan Menangkap Petir),
Marsha Timothy dan Dea Panendra
(Marlina Si Pembunuh Dalam Empat
Babak), serta Teuku Rifnu Wikana dan
Yayu Unru (Night Bus). g
(Bag. Humas dan Protokol)
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WIRA USAHA

Berbicara tanaman herbal atau
yang bisa dimanfaatkan untuk
pengobatan sangat banyak
jenisnya. Dari mulai TOGA atau
Tanaman Obat Keluarga yang
sering kita jumpai seperti umbiumbian, ada jahe, kunyit, sereh
dan masih banyak lagi.
Oleh: Cahya Kamandanu

Tanaman Bidara yang Kini Banyak Dicari

T

ren baru sekarang ini, justru masyarakat lebih memilih
pengobatan dan mengambil manfaat dari tanamantanaman atau herbal. Seperti daun sirsak, daun kelor,
daun pepaya, teh hijau dan banyak lagi tanaman yang memang
cenderung diambil daunnya untuk pengobatan.
Namun ternyata ada lagi satu jenis tanaman yang dulu
mungkin banyak dijumpai masyarakat namun belum begitu
tenar kegunaannya, yaitu Bidara. Orang Jawa biasanya
menyebutnya dengan sebutan Widara. Bidara sendiri saat ini
dikenal masyarakat ada dua jenis yaitu bidara Arab dan bidara
Jawa yang biasa tumbuh di wilayah
pesisir. Namun sekarang ini
keberadaan pohon-pohon bidara di
wilayah pesisir khususnya di kota
Tegal sudah langka. Baik bidara Arab
ataupun Jawa memiliki manfaat yang
sama.
Jadi selain buah Tin dan Zaitun
yang disebutkan dalam ayat Al Quran,
Bidara atau Ziziphus Mauritiana juga
disebutkan dan dibicarakan didalam
hadist. Dalam bahasa Arab, bidara
disebut “sidr”. Ayat-ayat al-Qur’an
yang menyebut bidara di antaranya
surat Saba’:16 dan Al-Waqiah: 28. Sedangkan didalam hadits,
di antaranya: Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, bahwa Asma’
radhiyallahu ‘anha bertanya kepada Rasulullah shalallahu alaihi
wassalam tentang cara mandi usai haid. Beliau menjelaskan,
“Salah seorang di antara kalian (wanita) mengambil air dan sidrah
(daun bidara), kemudian bersuci dan membaguskan bersucinya,
kemudian menuangkan air ke kepalanya lalu menggosokgosoknya dengan kuat sehingga air sampai pada kulit kepalanya,
kemudian menyiramkan air ke seluruh badannya, lalu mengambil
sepotong kain atau kapas yang diberi minyak wangi kasturi,
kemudian dia bersuci dengannya.” (Hr. Muslim).
Di dalam tradisi pengobatan Nabi Muhammad SAW atau
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sering kita kenal Tibbun Nabawi, bidara menjadi salah satu
tanaman yang biasa digunakan dan diambil manfaatnya, salah
satunya yang dikenal manfaatnya pada zaman nabi adalah
untuk mengobati gangguan sihir dan jin. Sehingga tanaman
bidara ini dikenal sebagai tanaman yang sangat dibenci jin.
Di antara manfaat daun dan biji tanaman bidara arab
adalah untuk terapi ruqyah , obat gangguan sihir dan jin,
memandikan jenazah, mencegah bakteri dan virus, mencegah
diabetes, mengobati lambung, mengobati komplikasi penyakit,
menurunkan kolesterol, mengobati asam urat, baik untuk
kesehatan jantung dan paru paru,
menghilangkan jerawat, menunda
penuaan dini, penghilang depresi, anti
kanker dan tumor, mengatasi haid
yang tidak lancar, meningkatkan
nafsu makan, menyembuhkan luka
dengan cepat, menyehatkan mulut
dan gigi, mengatasi ejakulasi dini,
meningkatkan gairah seksual,
mengatasi bisul, obat ambeien, baik
untuk tulang dan sel tubuh,
menurunkan tekanan darah tinggi,
obat insomnia, mengatasi nyeri,
menjaga kesehatan hati dan usus,
obat radang dan demam, obat penyakit kardiovaskuler,
menyuburkan dan menguatkan rambut, menghilangkan bau
darah haid, dan masih banyak manfaatnya lainnya.
Oleh karena banyak manfaatnya, saat ini tanaman bidara
banyak dicari masyarakat untuk ditanam di pekarangan
rumahnya. Andi Herwanto, pemilik Depot Tanaman dan Pupuk
“Sumber Organik” yang berlokasi di jalan Tentara Pelajar
tepatnya di depan SMP N 1 Kota Tegal mengakui, tanaman
bidara kini banyak yang mencari. Dulu di wilayah pesisir
tanaman bidara begitu banyaknya, namun seiring berjalannya
waktu, tanaman ini sudah susah dicari. Jikalaupun ada, hanya
satu dua pohon saja. Termasuk Andi sendiri, sempat memiliki
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WIRA USAHA

Oleh karena banyak manfaatnya,
saat ini tanaman bidara banyak dicari
masyarakat untuk ditanam di
pekarangan rumahnya.
Andi Herwanto, pemilik Depot
Tanaman dan Pupuk “Sumber Organik”
yang berlokasi di jalan Tentara Pelajar
tepatnya di depan SMP N 1 Kota Tegal
mengakui, tanaman bidara
kini banyak yang mencari.

pohon bidara di belakang depot
tanamannya, namun lantaran sudah
besar dan tua, akhirnya ditebang.
Sejak merintis usaha depot tanamannya, pria asli Tegal ini memang juga
menanam pohon bidara, terlepas saat itu
banyak atau tidak yang mengetahui
manfaatnya. Sekitar tahun 2010, orang
cenderung lebih memilih tanaman hias
yang saat itu banyak digandrungi.
Sebagai pengusaha depot tanaman, Andi
tetap membudidayakan
beberapa jenis tanaman
meskipun bukan jenis
tanaman hias. Namun saat
itu memang tidak begitu
banyak peminatnya, bahkan
bisa dibilang bidara saat itu
sepi peminat. Sebab, ratarata masyarakat tahu rasa
buah bidara juga tidak begitu
manis.
Namun seiring
kecanggihan teknologi dan
media sosial yang maju dan
berkembang pesat, banyak
yang mempromosikan
manfaat dan kegunaan
tanaman bidara. Dibarengi
dengan tren pengobatan
secara herbal, tanaman
bidara menjadi salah satu
tanaman yang dicari
masyarakat saat ini. Andi
mengungkapkan dari stok
50 polybag tanaman bidara
yang ada di depot miliknya,
sekarang ini bisa cepat laku.
Ada yang membeli untuk
dirinya sendiri atau ditanam
di rumahnya, ada pula yang
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membeli untuk dijual kembali.
Untuk harga yang ditawarkan, Andi
menjual dengan melihat tinggi batang
tanaman bidara, untuk tanaman bidara
setinggi 20 cm dijual seharga Rp 35 ribu,
dan untuk setinggi 40 cm seharga Rp 80
ribu. Harga tersebut merupakan harga
nego, jadi pembeli tetap masih bisa
menawar. Menurut Andi, dirinya
memang tidak bisa serta-merta mematok
harga jual, sebab baginya untung sedikit
tidaklah menjadi masalah, yang
terpenting masih bisa untuk kulakan
kembali.
Meski pria lulusan Sekolah
Pertanian Menengah Atas lulusan tahun
1996 ini juga membudidayakan tanaman
bidara sendiri, namun untuk memenuhi
permintaan konsumen, dirinya tetap
membeli tanaman bidara dari luar kota.
Bidara yang dibelinya dikirim dari wilayah
Majalengka. Selain menjual tanaman hias
dan tanaman obat, Andi juga kerap
dimintai solusi tentang tanaman. Dengan
keahlian yang dimilikinya dalam
bercocok tanam dan pembuatan pupuk,
membuat dirinya sering diminta untuk
membuat taman ataupun perawatan
tanaman di kantor, dan di perumahanperumahan.
Berangkat dari nol, dari modal yang
ia kumpulkan sedikit demi sedikit,
membuat Andi memahami betul suka dan
dukanya menjalani sebuah usaha.
Karenanya dirinya berprinsip sabar, ulet
dan baik kepada siapa saja, termasuk
membuka mitra dengan siapa saja yang
ingin menitipkan tanamannya ataupun
bermitra pada pembuat taman-taman
dan dekorasi. Baginya dalam
berwiraswasta harus mampu menjaga
kepercayaan. g
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Being the Golden Generation
with Talents and Interests
1926 is the time when communication
devises were not as advance as today
yet the youth managed to be united to
gather a congress for the unity of the
nation. What an accomplishment no
doubt! Two years later, they declared
their profound commitment to pledge
their words to have one homeland, one
nation, and one national language,
Indonesia. The youth from all over
Indonesia representing various races
such as Jong Java, Jong Sumatranen
Bond, Jong Batak, Jong Ambon, and
many more sat together sharing the
same dream to have one Indonesia.

By: Nisa Roiyasa

I

t was a golden momentum
manifesting the youth contribution in
the time of limited technology to
support Indonesia as the free unitary
state of Indonesia. That Youth Pledge
event was crafted as one of greatly
influential momentums as it inspired tons
of movements to fight for national
independence. For that, it must not be
commemorated merely as a history. It
contained mandates for the next youth
generations to keep and do; the mandate
to keep the unity and to craft the glory as
a nation to be the better citizens of
tomorrow.
The next question is how? In what
ways do the present youth generation
can contribute to the relay of those
mandates? How about starting by doing
some little acts of kindness such us no
littering, cleaning up your own house and
environment, saying thank you and
please for every request, respecting
older people and loving the younger
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ones, smiling, giving hand to the elderly
people to bring their groceries, and many
more kindness you can act now.
Following it, what about crafting
achievements with talents and interests!
This is the kind of action that has been
done by the athletes in Asian Games
2018.
The achievements of Indonesia in
Asian Games 2018 have brought the
pride to Indonesia. Finishing the event
with 31 gold medals over 98 medals in
total, marked the highest achievement in
the history of Indonesia’s participation in
that second biggest international sports
event after Olympic games. Those
achievements are the yields from the
cultivated trees of talents and interests.
The fruits which resulted from years of
long process of earnest and relentless
practices and exercises by the athletes.
Such outcomes of achievements are
very possible to be crafted by any youth
in Indonesia. Not necessarily in the same
field of sports. Youth can create
achievements in any sector of life
including education, social, economy, art,
cultures, and so on. It is because
regardless of the individuals chosen
fields of endeavor, everyone is endowed
with abilities that can benefit oneself and
others. For that, it is necessary for the
youth to be able to recognize their
talents and interests as early as possible.
Being able to recognize talents and
interests is the first step before turning
them into highly qualified skills.
Finding out hidden talents might be
very tricky. When you see children in the
remote areas with limited education and
technology, we might never know that
some of them are actually potentials to
be the next Lionel Messi, an inventor of a
new physical theory, a genius
mathematician, unbeatable racer, runner,

swimmer, and so on. They themselves
might never know how big their
potentials they’ve got.
One tip to know our hidden talent is
by recalling the most joyous memories in
our childhood. That is the period when
we were mostly truthful with things that
we were truly enjoyed doing something.
In principal, find something that thrills
you the most when you play and work
with it. Recognize an area of interest that
you might find other people are
struggling in doing it while it is an easy
task for you to accomplish. That thing can
be your hidden talent.
The next step is train your talents and
interests to turn it into skills. David
Epstein, the author of the book title
“Sports Gene” mentioned that the
important factor of talent is how to
progress it more rapidly by practicing
every hour than other man does until it is
mediated by the genes. It is proven by a
professional golfer, Mclaughlin. He just
started to be a golfer when he was at the
age of 30. He quitted his job by believing
that he just needed to foster his abilities
by deliberate practice. And he made it to
be a professional golfer as the same level
as Tiger Woods by doing more practice
than everybody else he knows does.
Everybody can reach his/her best
abilities when they keep practicing. To
have more optimal results from the
training, it’d be better to find people, or
community who can also channel your
skills into a more larger sector so your
skills wont be only beneficial for yourself,
but also for others.
Finally, don’t give up, keep on going.
Go for things you believe and love. The
literary icon of famous horror, suspense,
science fiction and contemporary writer,
Stephen King, tells in his book that he
didn’t stop writing despite tons of
rejections he received for his writings.
Look at him right now, he’s been
becoming of the most leading writer on
earth. In the process of trying, you will be
facing people and obstacles to make you
stop believing. Rest assured, every
determination will pay off. Turn every
obstacle and people’s discouragement as
challenges. Youth is the age of discovery
and dreams. Never doubt yourself to
pursue your dreams.
All in all, the youth! Get your gold in
any sector of life by crafting
achievements with your talents and
interests. Keep believing in your dreams,
work hard, and your determination will
pay off. g
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D

i saat pancaroba seperti saat ini, dimana banyak lahan kering dan angin cenderung kencang, masyarakat
perlu mewaspadai ancaman bahaya kebakaran lahan, demikian disampaikan Wali Kota Tegal M. Nursholeh
dalam giat Wali Kota Menyapa, di radio Sebayu FM, Rabu (10/10) yang mengambil tema “Tanggap Bencana
dan Penanggulangganya”. Wali Kota menghimbau kepada masyarakat agar tidak sembarangan dalam membakar
sampah dan puntung rokok, karena jika pembakaran tersebut tidak diawasi maka bukan tidak mungkin bisa
berpotensi terjadi kebakaran.

S

ebanyak 25 Walikota dari seluruh Anggota Musyawarah Komisariat Wilayah III (Muskomwil III) hadiri Gala Dinner
Pembukaan Rakor Muskomwil III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang digelar di Hotel Grand
Metro Tasikmalaya. Sabtu (13/10) malam. Sejumlah delegasi termasuk Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh,M.
MPd beserta Istri Endang Nursholeh bahkan disambut langsung oleh Walikota Tasikmalaya Drs. H. Budi Budiman
beserta istri.
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