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Mengubah Pola Hidup
Untuk Mencapai ‘No Hunger’

H

M. Nursholeh Pamitan di Kegiatan Khaul Imam Syafi’i yang dilaksanakan di Pantai Alam Indah. Rabu (20/3)
malam. ‘’Kami mengapresiasi khaul Imam Syafi’i yang digelar malam ini, dan pada kesempatan ini saya secara
pribadi mohon pamit karena dua hari lagi tugas saya sebagai wali kota telah selesai. Mohon maaf bila mana
selama memimpin ada kesalahan dan saya berharap semoga kedepan Kota Tegal akan semakin moncer dan sejahtera,’’
tutur Nursoleh.

P

engajian akbar dalam rangka harlah bersama NU ke 93 tahun dan Muslimat Nu ke 73 tahun yang digelar di Alunalun Kota Tegal, Selasa (19/3) malam. Hadir Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kapolres Tegal
Kota AKBP Siti Rondhijah, Forkompimda H Abdal Hakim Tohari Ketua PCNU Kota Tegal, Ketua DPRD Kota
Tegal H. Edy Suripno, MUI Kota Tegal dan perwakilan lintas agama.
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Editorial
Isu Lingkungan, Masalah Bersama
Isu lingkungan terasa menjadi urgent dibicarakan, namun
terkadang sulit dipecahkan permasalahannya. Karena butuh
penyikapan bersama. Orang kadang gampang menjaga
lingkungannya, tapi sulit menjaga kebersihan di ruang publik,
misalnya saja seseorang yang bisa lebih bersih dan tidak
membuang sampah sembarangan (hanya) di rumah mereka.
Namun masih banyak kebiasaan orang yang kalau sudah di luar
rumah atau lingkungan mereka, tetap saja membuang sampah
sembarangan. Tidak sedikit kita melihat botol air mineral kosong
yang melayang keluar dari pintu kaca mobil di dalam jalan tol.
Atau kita melihat sampah berserakan di pinggir jalan.
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kalau sampah itu jangan dibuang keluar dari mobil yang sedang
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melaju di jalan umum. Tidak salah kalau sediakan kantong sampah

Wira Usaha

di dalam mobil, setelah sampai di tempat tujuan kantong sampah
tersebut bisa dibuang ke tempat yang semestinya.
Yang menjadi pertanyaan kenapa sih orang yang punya
mobil bisa menjaga kebersihan di dalam mobil mereka, dan tidak
begitu peduli dengan kebersihan di jalan tol atau di jalan-jalan
umum? Ini cuma salah satu gambaran betapa masalah lingkungan
menjadi tugas bersama,
Masyarakat harus mampu membangun kesadaran diri untuk
membantu menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing
secara umum akan lebih efektif dan efisien. Masyarakat harus
berani menegur orang-orang yang tidak bertanggung jawab
dengan membuat sampah sembarangan. Sering kali hal-hal
seperti ini tidak akan terjadi karena masyarakat -- mereka kalau
menegur orang yang dikenal kan jadinya tidak enak dan akan
dimusuhi, kalau menegur orang yang tidak dikenal malah akan
terjadi percekcokan atau malah terjadi perkelahian. Serba repot !!
Tetapi budaya ini mesti dibangun. Lalu siapa yang bisa
membangun kemassifan berpandang untuk menyikapi
lingkungan. Pemerintah harus hadir di sana, dengan
mengedukasi, dan membangun kesadaran untuk hidup bersih
dan menjaga lingkungan.
Penyikapan terhadap sampah – adalah potret besar
kepedulian kita akan lingkungan. g
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Selamat Atas Dilantiknya Dedy Yon dan Jumadi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tegal

Muga kota Tegal tambah maju, tambah sejahtera rakyate..!!!
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Rusunawa Hemat Energi:
Hunian Sekaligus Laboratorium
Kota Tegal akan memiliki rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang didesain khusus agar hemat
energi dengan menggunakan teknologi yang dikembangkan Hiroshima University, Jepang. Bukan
hanya menjadi tempat tinggal bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rusunawa yang
pertama kali dibangun di Indonesia dan Malaysia ini akan menjadi laboratorium bagi penelitian
lanjutan untuk mengetahui efektivitas desain agar menghasilkan suhu udara ruangan yang ideal.

Oleh: Imon Dwi B. A.

S

etelah Kota Tegal sukses dengan
program Rusunawa untuk MBR,
kini Kota Tegal ditunjuk sebagai
kota percontohan pertama di Indonesia,
dalam rangka pembangunan rusunawa
hemat energi. Pembangunan rusunawa
yang berlokasi di Kelurahan Tegalsari,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,
tepatnya di sebelah timur Jalan Lingkar
Utara Kota Tegal. Sebelumnya Kota
Tegal telah memiliki tiga blok rusunawa
yang menampung 294 Kepala Keluarga
(KK) MBR.

Peletakan batu pertama sebagai
tanda dimulainya pembangunan
rusunawa hemat energi telah
dilaksanakan pada Selasa (21/12/2018)
lalu oleh Walikota Tegal Drs. HM.
Nursholeh, M.MPd yang disaksikan oleh
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Permukiman
(Puslitbangkim) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Prof. Dr. Ir. Arif Sabarudin, CES, Direktur
PT. LAPI ITB dan Dr. Tetsu Kubota, dari
Departement of Architecture Hiroshima
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University, Jepang.
Lalu apa istimewanya rusunawa
hemat energi ini? Penulis mewancarai
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Tegal Ir. Eko
Setyawan, MUM. Eko menjabarkan
makna hemat energi yang disematkan
pada pembangunan rusunawa yang
rencananya akan dibangun sebanyak 16
unit sebagai prototipe atau percontohan
secara jelas. Menurut Eko, pembangunan
rusunawa hemat energi selain
menerapkan metode pembangunan

5

berteknologi canggih seperti beton
pracetak, juga memperhitungkan aspek
lingkungan. Dengan menerapkan
teknologi pada desain bangunan
sehingga tidak lagi memerlukan
pendingin ruangan atau Air Conditioner
(AC), melainkan memanfaatkan sirkulasi
udara yang didesain sedemikian rupa
sehingga suhu ruangan tidak terlalu
panas.
“Hemat energi yang dimaksud adalah
larinya ke arah hemat listrik. Bagaimana
kok bisa hemat listrik? Disana akan ada
sistem atau desain bangunan yang
menjadikan aliran udara itu bisa
menyebabkan penurunan suhu. Artinya,
kalau saat ini orang menempati atau
membangun rusunawa hanya
memikirkan kuantitas atau jumlah, tanpa
peduli ketika nantinya ditinggali akan
terasa panas atau “sumuk”. Itu tidak
dipikirkan. Dengan desain yang baru ini
mereka mempertimbangkan arah angin,
tentang arah matahari, tentang orientasi
bangunan sehingga angin yang masuk ke
dalam bangunan itu bisa maksimal,
sehingga suhu udara turun. Jadi kalau
berpikir suhu ideal itu diatur dengan
menggunakan AC atau kipas angin.
Tentunya alat-alat tersebut menyedot
energi listrik yang cukup besar,” jelas
mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan
Umum (DPU) Kota Tegal sebelum
sebelum berubah nomenklatur menjadi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (DPUPR)
Desain
Kemudian bagaimana desain

“Hemat energi yang dimaksud
adalah larinya ke arah hemat
listrik. Bagaimana kok bisa
hemat listrik? Disana akan ada
sistem atau desain bangunan
yang menjadikan aliran udara
itu bisa menyebabkan
penurunan suhu. Artinya, kalau
saat ini orang menempati atau
membangun rusunawa hanya
memikirkan kuantitas atau
jumlah, tanpa peduli ketika
nantinya ditinggali akan terasa
panas atau “sumuk”.

rusunawa hemat energi ini mampu
mengatur suhu udara sesuai keinginan
dan terasa nyaman meski tanpa
menggunakan peralatan listrik seperti AC
dan kipas angin? Eko mengilustrasikan
hal tersebut seperti meniup telapak
tangan. Meniup tangan dengan
dikecilkan dan dilebarkan pasti hasilnya
berbeda. Jika dikecilkan, ungkap Eko,
maka udara yang mampat akan
mengakibatkan penurunan suhu udara
menjadi beberapa derajat. Prinsipnya,
kata Eko, ketika udara dimampatkan
melalui semacam corong, maka
mengakibatkan turunnya suhu udara.
Berbeda dengan bangunan rusunawa
biasa yang terlihat dari luar, baik bagian

kanan maupun kiri, depan atau belakang
bangunan sama, maka untuk desain
rusunawa hemat energi, bagian depan
dan belakangnya berbeda. “Di depan tiga
lantai dan di belakang empat lantai.
Sehingga nanti akan ada pemampatan
udara dari tinggi plafon yang taruhlah
lima meter menjadi tiga meter. Nah itu
udara akan memampat,” jelas Eko.
Desain rusunawa hemat energi
dikonsep oleh Dr. Tetsu Kubota dari
Departement Architecture Hiroshima
University, Jepang yang kemudian
didetailkan oleh Institut Teknologi
Bandung melalui PT LAPI ITB yang
bekerja sama dengan Kementerian
Puslitbang Kementerian PUPR dalam
perencanaan dan pembangunan
rusunawa hemat energi di Kota Tegal.
Sementara kontribusi Pemerintah Kota
Tegal utamanya penyediaan lahan,
sarana dan prasarana seperti listrik, air
bersih dan pagar.
“Utamanya lahan karena memang
yang dicari oleh siapapun yang akan
bantu, ya pertama tentunya lahannya
siap apa nggak. Mereka juga
mengharapkan dukungan sarpras (sarana
dan prasarana) serta fasum (fasilitas
umum). Pemerintah Kota akan
menyediakan pagar, air, dan listrik,”
ungkap Eko.
Selain rusunawa hemat energi, di
kompleks lahan tersebut juga
rencananya akan dibangun rusunawa
konvensional. “Lahannya cukup luas
sebenarnya. Tapi yang dipakai untuk
rusunawa hemat energi hanya
sepersekian, tidak ada seperempat.

Pembangunan rusunawa hemat
energi selain menerapkan
metode pembangunan
berteknologi canggih seperti
beton pracetak, juga
memperhitungkan aspek
lingkungan. Dengan menerapkan
teknologi pada desain bangunan
sehingga tidak lagi memerlukan
pendingin ruangan atau Air
Conditioner (AC), melainkan
memanfaatkan sirkulasi udara
yang didesain sedemikian rupa
sehingga suhu ruangan tidak
terlalu panas.

6

WARTA BAHARI, Edisi 109 / Februari 2019

Peletakan batu pertama
sebagai tanda dimulainya
pembangunan rusunawa hemat
energi telah dilaksanakan pada
Selasa (18/12/2018) lalu oleh
Walikota Tegal Drs. HM.
Nursholeh, M.MPd yang
disaksikan oleh Kepala
Puslitbangkim Kementerian
PUPR Prof. Dr. Ir. Arif
Sabarudin, CES, Direktur PT.
LAPI ITB dan Dr. Tetsu Kubota,
dari Departement of
Architecture Hiroshima
University, Jepang.

Karena disitu kita siapkan untuk
pembangunan rusunawa konvensional di
tempat yang sama. Mungkin bisa 2 atau 3
unit yang konvensional,” kata Eko lebih
lanjut.
Dibangun di Kota Tegal
Mengapa desain yang dikonsep
Hiroshima University Jepang
diaplikasikan di Kota Tegal, Jawa Tengah,
Indonesia? Menurut Eko, ternyata
konsep itu tidak bisa digunakan di Jepang
karena lingkungan di negara sakura itu
tidak mendukung desain tersebut
dipakai.
“Ternyata konsep itu tidak bisa
dibangun di Jepang. Karena di Jepang
kan suhunya dingin. Mereka mencari
lokasi yang cocok untuk dibangun.

Tentunya mereka tidak mencari tempat
yang dingin. Demikian juga, tidak semua
tempat yang panas bisa dibangun tempat
ini. Nah yang cocok dibangun adalah
tempat yang panas dan berangin kuat,
seperti Kota Tegal,” jelas Eko.
Lalu mengapa rusunawa ini dibangun
di Kelurahan Tegalsari, Tegal Selatan
Kota Tegal? Ternyata, dikatakan Eko, di

Tegalsari lokasinya dekat dengan pantai
dan tidak terhalang oleh halangan lain
atau rintangan yang mengakibatkan
hembusan anginnya tidak maksimal.
“Misalnya terhalang oleh bukit atau
gedung tinggi, itu tidak bisa. Sehingga di
Tegalsari dirasa cocok untuk dibangun
rusunawa ini. Akhirnya terpilihlah Tegal.
Selain itu, site-nya juga available atau

Desain rusunawa hemat energi
dikonsep oleh Dr. Tetsu Kubota
dari Departement Architecture
Hiroshima University, Jepang
yang kemudian didetailkan oleh
Institut Teknologi Bandung
melalui PT LAPI ITB yang
bekerja sama dengan
Kementerian Puslitbang
Kementerian PUPR dalam
perencanaan dan pembangunan
rusunawa hemat energi di Kota
Tegal.
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tersedia, bisa dibangun, kalau masih
berupa tambak mereka juga akan mikirmikir. Tapi karena site-nya atau lahannya
juga siap dibangun,” tutur Eko.
Menurut Eko, konsep rusunawa
hemat energi bukan hanya akan
dibangun di Tegalsari. Desain yang sama
juga akan membangun di Tangerang dan
di Malaysia. Namun Eko tidak
mengetahui secara persis apakah
rusunawa hemat energi ini sudah
dibangun di negara jiran atau belum.
“Saya tidak tahu sudah dibangun atau
baru mau akan dibangun. Tetapi rencana
akan ada dua tempat yang mereka akan
coba. Yakni di Malaysia dan di Indonesia,”
katanya.
Spesifikasi
Spesifikasi rusunawa hemat energi
yang dibangun di Tegalsari, disebutkan
Eko, hanya terdiri dari 16 unit. Namun
tidak semua unit akan digunakan untuk
hunian. Ada beberapa unit yang akan
di gunakan sebag a i l a bora tori um
penelitian.
“Rusunawa ini hanya terdiri dari 16
unit, sekian di antaranya, empat atau
enam unit tidak diserahkan dalam waktu
tertentu. Mungkin bisa jangka waktu 3-5
tahun tidak akan diserahkan. Karena
disana akan dijadikan laboratorium
mereka. Tujuannya sebagai penelitian
lanjutan untuk mengetahui suhu ideal
atau efektivitas desain bangunan,” kata
Eko.
Untuk sarana penelitian,
diungkapkan Eko, ada beberapa

perlakuan yang akan dilakukan pada unit
yang dijadikan model penelitian. Antara
lain ada bagian dinding luar yang sifatnya
knock down. “Jadi mereka akan mencoba
berbagai perlakuan. Misalnya mereka
mencoba dikasih jendela ukuran
tertentu, berapa sih penurunan suhu, dan
jika dikasih jendela ukuran yang lebih
besar lagi, berapa sih penurunan
suhunya. Karena kalau ukuran jendela
berlebihan juga tidak ada gunanya.
Mereka akan atur beberapa variabelvariabel, sebagai percobaan. Selain ada
bagian bangunan rusunawa itu yang diisi
oleh masyarakat,” jelas Eko.
Selain itu, dalam penelitian yang
dilakukan, para peneliti juga akan
meletakan sensor-sensor yang berfungsi
untuk mengetahui perubahan suhu yang
terjadi. Hal tersebut tentunya akan
dilakukan dalam waktu yang panjang,
mungkin sampai tiga hingga lima tahun.
“Sehingga dapat diketahui di bulan apa
yang bisa dikatakan nyaman, di bulan apa
sih yang sebenarnya harus di tutup
karena terlalu dinginnya, atau bulan apa
maksimal dibuka agar udara yang panas
dapat menjadi dingin,” tutur Eko.
Mengenai desain bangunan agar
hemat energi, maka timbul pertanyaan
seberapa besar penghematan yang dapat
diperoleh dari rusunawa hemat energi?
Eko mengungkapkan bahwa karena
masih dalam tataran riset, maka
presentasi penghematan yang dihasilkan
tentu belum diketahui secara pasti.
Namun dapat diperkirakan dari
penelitian awal, suhu ruangan akan

turun sebesar 2-4 derajat.
“Misalnya suhu luarnya tingginya 32
derajat, paling bisa turun hingga 28
derajat. Tapi kalau disini pas musim
hujan, kan 27 derajat maka bisa menjadi
23 derajat. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak
drastis, kalau suhu luarnya 30 derajat
kemudian di dalam ruangan menjadi 18
ya nggak bisa. Cara kerjanya seperti AC
itu tidak bisa,” kata Eko.
Kendala yang Dihadapi
Menurut Eko, rancangan pertama
yang menjadi awal pengerjaan rusunawa
ketika dihitung kembali ternyata terjadi
over price. Sehingga hal yang dilakukan,
kata Eko, dengan merevisi desain untuk
menyesuaikan dengan dana yang
tersedia. Diharapkan pada bulan Maret
2019, revisi dan review desain sudah
selesai dilakukan sehingga unit siap
dibangun.
“Memang disampaikan di awal ini
adalah prototype atau percontohan.
Namun kalau sudah ditemukan idealnya
nanti, mereka mempunyai rencana untuk
membangun lagi. Karena anggarannya
cukup besar. Hanya saja di tahap awal ini
ukurannya sudah kegedean. Untuk itu,
agar anggaran tidak mubazir ukuran
dirasionalkan terlebih dulu,” ujar Eko.
Eko mengharapkan bulan Maret,
rusunawa hemat energi sudah mulai
dibangun. Untuk review desain, Eko juga
sudah selesai dilaksanakan sampai bulan
Maret.
Selain revisi ukuran unit rusunawa,
kendala yang dihadapi yakni adanya isu

Menurut Eko, konsep rusunawa
hemat energi bukan hanya akan
dibangun di Tegalsari. Desain
yang sama juga akan
membangun di Tangerang dan di
Malaysia. Namun Eko tidak
mengetahui secara persis
apakah rusunawa hemat energi
ini sudah dibangun di negara
jiran atau belum. “Saya tidak
tahu sudah dibangun atau baru
mau akan dibangun. Tetapi
rencana akan ada dua tempat
yang mereka akan coba. Yakni
di Malaysia dan di Indonesia,”
katanya.

8

WARTA BAHARI, Edisi 109 / Februari 2019

Sebagai hunian sekaligus
laboratorium penelitian,
rusunawa hemat energi ini akan
dihuni oleh masyarakat yang
akan diseleksi oleh Pemkot
Tegal dengan ketat. “Karena ini
nanti khusus, sebenarnya kalau
untuk rusunawa konvensional,
kita punya long list 300 lebih
(waiting list/daftar tunggu).
Namun kalau yang ini karena
perlakuannya khusus maka
akan dilakukan seleksi yang
lebih diperketat. Mulai dari
aspek perilaku manusianya, dari
segi pembiayaan dan latar
belakang orangnya,” sebut Eko.

pembangunan rusunawa dilaksanakan
dengan menggunakan tiang pancang,
dikhawatirkan akan mengganggu
bangunan sekitarnya. Namun Eko
memastikan pembangunan tidak akan
mengganggu bangunan lainnya.
“Pancang kan macam-macam, ada yang
pakai hammer dan ada yang pakai
hidrolis. Kalau pakai hidrolis kan ngga
apa-apa. Kalau dari aspek keamanan saya
rasa pasti masuk dalam persoalan yang
dipikirkan,” tuturnya.
Tegal Sebagai Rujukan
Menurut Eko, Pemkot Tegal
berupaya menekankan pada kualitas
rusunawa yang akan dibangun. Meskipun
kebutuhan rumah di Kota Tegal masih
cukup besar. Sehingga idealnya

dibutuhkan pembangunan perumahan
dalam jumlah yang banyak untuk
memenuhi kebutuhan yang juga besar.
Namun untuk rusunawa hemat energi
karena selain sebagai hunian, juga
digunakan untuk penelitian dan proyek
percontohan, maka yang diutamakan
oleh Tim Puslitbang Kementerian PUPR
bukan semata-mata kuantitas tetapi dari
aspek penelitian.
Sebagai hunian sekaligus
laboratorium penelitian, rusunawa hemat
energi ini akan dihuni oleh masyarakat
yang akan diseleksi oleh Pemkot Tegal
dengan ketat. “Karena ini nanti khusus,
sebenarnya kalau untuk rusunawa
konvensional, kita punya long list 300
lebih (waiting list/daftar tunggu). Namun
kalau yang ini karena perlakuannya
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khusus maka akan dilakukan seleksi yang
lebih diperketat. Mulai dari aspek
perilaku manusianya, dari segi
pembiayaan dan latar belakang
orangnya,” sebut Eko.
Selain itu, jika pembangunan
rusunawa hemat energi telah berhasil
dengan baik diharapkan rusunawa ini
akan menjadi rujukan bagi daerah lain
atau bahkan luar negeri yang akan
mengadopsi teknologi rusunawa hemat
energi tersebut.
“Ya itu, nanti kalau berhasil di Kota
Tegal, bukan tidak mungkin kita menjadi
rujukan kota-kota lain untuk mereka
melakukan hal yang sama. Atau bahkan
dari luar negeri karena tidak banyak di
dunia yang bangun seperti itu. Saya
katakan tadi, ini baru bangun di Malaysia
dan di Indonesia. Ini bukan tidak mungkin
akan menjadi proyek percontohan bagi
siapa saja yang membutuhkan,” ungkap
Eko bersemangat.
Hal yang sama juga diharapkan
Walikota Tegal Drs. HM. Nursholeh,
M.MPd saat melaksanakan peletakkan
batu pertama rusunawa hemat energi ini.
“Dengan terbangunnya purwarupa rusun
hemat energi, maka saya berharap Kota
Tegal dapat menjadi rujukan bagi kotakota lain dalam pembangunan gedung
yang serupa. Mengingat kesempatan ini
merupakan pertama di Indonesia,” kata
Nursholeh bangga.
Tak lupa dalam kesempatan itu,
Walikota berterima kasih kepada pihakpihak yang telah terlibat dalam
pembangunan rusunawa hemat energi.
g
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PROFIL

Praptomo Akan Bangun Tradisi Dialog
Pergantian tahun, dari 2018 ke 2019, bagi Pemerintah Kota Tegal memiliki arti tersendiri. Awal tahun 2019,
Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Yuswo Waluyo memasuki masa purna tugas. Jabatan tersebut diisi
pejabat baru. Wali Kota Tegal, M. Nursholeh mempercayakan kekosongan jabatan tersebut diisi Praptomo
Wirjadarsana, SH yang merupakan pejabat Inspektur Kota Tegal.

Oleh : Tomi, A.Md.

T

epat 2 Januari 2019, Wali Kota
Tegal, dengan Surat
Keputusannya, menugaskan
Praptomo WR untuk menjabat Pelaksana
Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota
Tegal. Jabatan Plh. Sekda disandang
Praptomo sebelum mendapat
persetujuan dari Gubernur Jawa Tengah.
Dan setelah mendapatkan persetujuan
dari Gubernur Jawa Tengah, Praptomo
dilantik menjadi Penjabat Sekda Kota
Tegal.
Dengan Surat Persetujuan Gubernur
Jateng nomor 821/252 tertanggal 7
Januari 2019, Pelaksana Harian (Plh)
Sekretaris Daerah Kota Tegal Praptomo
Wirjadarsana, SH kemudian dilantik
menjadi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah
(Sekda) Kota Tegal, dengan Surat
Keputusan Wali Kota Tegal nomor
821.2/0003K/2019, Senin 14 Januari
2019 di ruang Adipura Kota Tegal.
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Dengan Surat Persetujuan
Gubernur Jateng nomor
821/252 tertanggal 7
Januari 2019, Pelaksana
Harian (Plh) Sekretaris
Daerah Kota Tegal Praptomo
Wirjadarsana, SH kemudian
dilantik menjadi Penjabat (Pj)
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kota Tegal, dengan Surat
Keputusan Wali Kota Tegal
nomor 821.2/0003K/ 2019,
Senin 14 Januari 2019 di
ruang Adipura Kota Tegal.

Sesaat setelah melantik Pj. Sekda
Kota Tegal, Wali Kota Tegal, M.
Nursholeh berpesan kepada Plh. Sekda
Kota Tegal agar dapat melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya.
Dalam sambutan setelah pelantikan,
Wali Kota Tegal, M. Nursholeh
menyampaikan bahwa tugas seorang Pj.
Sekda adalah membantu Kepala Daerah
dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan setiap rencana kerja
yang telah ditetapkan, serta membina
hubungan kerja dengan Badan, Dinas dan
Lembaga teknis dan Unit Pelaksana
lainnya.
Nursholeh juga berharap, Pj. Sekda
untuk memulai proses seleksi terbuka
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretaris Daerah Kota Tegal, sesuai
dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Ditemui sesaat dilantik, Pj. Sekda
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PROFIL
Pj. Sekda Kota Tegal, Praptomo
WR menyampaikan bahwa, tugas
yang diberikan saat ini merupakan
amanah yang pada ujungnya
adalah untuk kepentingan rakyat,
dan dalam mengemban amanah
tersebut, salah satu kunci berhasil
atau tidaknya adalah dari
kekompakan penyelenggara
negara. “Ibarat sebagai ketua
regu, saya berharap komitmen dan
kekompakan dari teman-teman
untuk maju bersama” tutur
Praptomo.

Kota Tegal, Praptomo WR
menyampaikan, setidaknya ada dua
tugas yang akan menjadi prioritas utama
selama tiga bulan kedepan masa
jabatannya, yaitu bagaimana pelaksaan
seleksi terbuka sekda bisa dilaksanakan
dengan baik dan menghasilkan Sekda
Definitif dan saat ini menurut Praptomo
merupakan mendekati masa transisi, Ia
akan mengkomunikasikan hal-hal yang
perlu berkesinambungan antara Wali
Kota saat ini dan Wali Kota Terpilih.
Terkait persiapan seleksi terbuka
Sekda kota Tegal, pihaknya telah
berkoordinasi dengan Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Daerah (BKPPD) sebagai proses awal,

terutama untuk pembentukan panitia
seleksi.
Praptomo berharap, tiga bulan ke
depan proses seleksi terbuka Sekda Kota
Tegal bisa berjalan dengan baik dan
menghasilkan Sekda Kota Tegal yang
definif.
Pj. Sekda Kota Tegal, Praptomo WR
menyampaikan bahwa, tugas yang
diberikan saat ini merupakan amanah
yang pada ujungnya adalah untuk
kepentingan rakyat, dan dalam
mengemban amanah tersebut, salah satu
kunci berhasil atau tidaknya adalah dari
kekompakan penyelenggara negara.
“Ibarat sebagai ketua regu, saya berharap
komitmen dan kekompakan dari teman-
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teman untuk maju bersama” tutur
Praptomo.
Membiasakan Tradisi Dialog
Ke depan Pj. Sekda akan memulai
dengan membiasakan mengadakan
dialog secara rutin, dialog menurutnya
sangat penting untuk bisa menggali
persoalan-persoalan yang dihadapi.
Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) menginventarisir menggali
persoalan-persoalan yang belum selesai,
dengan dialog permasalahan yang ada
dapat dipetakan untuk dicarikan solusi.
Ada beberapa hal yang bisa dilakukan
melalui dialog, menurut Praptomo
masalah-masalah yang darurat dan tidak
bisa dipecahkan dalam dialog, tidak bisa
terselesaikan di tingkatan Kota maka
pihaknya akan melakukan konsultasi
kepada instansi yang lebih tinggi, baik itu
ke Pemerintah Provinsi atau ke
Pemerintah pusat.
Dengan dibukanya pintu dialog,
Praptomo berharap bisa merubah pola
pikir, jangan membenarkan yang sudah
menjadi kebiasaan namun membiasakan
kebenaran, dan sebagai pegangannya
adalah aturan.
Dan di awal tahun anggaran,
Praptomo menyampaikan akan
mempersiapkan OPD agar lebih baik lagi
dari sebelumnya dan begitu seterusnya,
menurutnya OPD diawal tahun ini harus
sudah mempersiapkan, khususnya untuk
proyek fisik, sehingga tidak ada lagi
proyek yang gagal atau pekerjaannya
kurang maksimal dengan alasan waktu
yang mepet. g
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Foto dari internet

Perempuan Penjaga Lingkungan
Perempuan memang dekat dengan lingkungan alam. Bahkan ada yang mengatakan perempuan
adalah ibunya alam. Melalui berkelompok atau masing-masing perempuan secara tidak sadar telah
memiliki kesadaran diri menjaga alam. Ada semacam slogan yang mentasbihkan untuk semangati
mereka dekat dengan alam, misalnya ” Jangan Wariskan Air Mata Kepada Anak Cucu Kita, tetapi
Wariskan Mata Air Kepada Mereka”

Oleh: Turah Untung

C

ukup menarik, apabila kesadaran
perempuan didorong untuk
menjadi sahabat alam. Ketika ada
ibu-ibu di desa yang lokasinya lumayan
jauh dari pusat kota, melalui forum PKK
bisa berbicara tentang air, salah satu
elemen penting pemberi kehidupan. Hal
seperti ini adalah sihir yang paling
dahsyat, bahkan dari nilai sebuah pidato
sang kepala negara tentang BBM
sekalipun.
Mereka melalui forum PKK mengajak
ibu-ibu lain untuk melihat keluar dan
menunjuk ke atas di bukit yang gundul,
atau pantai yang terkena rob. Perempuan
ini biasanya tidak segan-segan untuk
menyingsingkan kebaya mencoba
menanami bukit yang gundul, atau
perempuan yang hidup di pesisir,
menjaga pantai yang terkena erosi
dengan menanam mangrove.
Peran perempuan seperti ini, dapat
merubah bukit gundul kembali kelihatan
rimbun hijau. Dan di daerah pantai
menjadi hijau dan menjadi taman firdaus
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satwa pantai, mereka menuju tanah
pesisir yang tergerus erosi air laut dengan
menanami mangrove, tiap hari
bertambah dan terus meluas.
Ibu-ibu yang seperti ini adalah
Kartini-Kartini penjaga Alam yang
merasa khawatir dengan kondisi alam di
sekeliling mereka yang semakin ringkih
setiap hari, rawan longsor dan resapan air
yang terus berkurang. Dampak terbesar
akan menimpah keluarganya.
Berbuat Sederhana Untuk Alam
Perempuan dapat berbuat hal-hal
yang sederhana untuk alam. Karena
mereka sadar kondisi alam yang rusak,
kerugian akan langsung mereka rasakan
secara ekonomi dan sosial. Oleh karena
itu, mereka akan bangkit menjadi
penyelemat alam. Tengok upaya kecil
ibu-ibu di perkotaan yang mulai sadar
akan pentingnya udarah bersih dari
polusi dengan langkah kecil menanami
pekarangan mereka yang sejengkal
dengan Apotik Hidup.

Pekarangan rumah sejengkal itu
mereka isi dan manfaatkan dengan
menanami beberapa pepohonan kecil
(bonsai) dan empon-empon, berbagai
macam bumbu dapur seperti jahe,
lengkuas, kunyit, dan lain-lain. Mereka
sendiri menyebut tanaman obat
keluarga, kebun obat yang akhir-akhir ini
mulai dipopulerkan lagi.
Pengalaman-pengalaman
perempuan yang secara tidak sadar
penjaga lingkungan. Pemerintah daerah
semestinya mampu melihat potensi ini,
melalui mesin birokrasinya dapat
menggerakkan kekuatan besar para
Kartini penjaga alam.
Kedekatan perempuan dengan
lingkungan itu sendiri, menurut aliran
ekofeminis, merupakan salah satu
penggerak yang menurut Susan Griffin,
bahwa perempuan memiliki
pengetahuan yang khusus akibat
kedekatan dengan alam, dan perempuan
juga yang memiliki peran dalam
keberlangsungan alam, karena kecintaan
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Pengalaman-pengalaman
perempuan yang secara tidak
sadar penjaga lingkungan.
Pemerintah daerah semestinya
mampu melihat potensi ini, melalui
mesin birokrasinya dapat
menggerakkan kekuatan besar
para Kartini penjaga alam.

mereka, maka mewariskan mata air (yang
artinya menurut mereka adalah sumber
penghidupan), dengan cara-cara yang
memang biasa mereka lakukan dan dekat
dengan mereka. Dapat dilakukan dengan
kesadaran kodrati.
Berorganisasi dan meluaskan pesan
Perjuangan perempuan memang tak
hanya sampai di titik ruang privat atau
kegiatan domestik mereka, tetapi juga
menumbuhkan kekuatan yang lain.
Berulang kali dalam banyak hal, dan juga
dalam realitas, memberi pembelajaran
bahwa pendekatan pemberdayaan yang
dilakukan secara berkelompok atau
berorganisasi yang dilakukan kelompok
perempuan, banyak memberi manfaat
sekaligus efektif. Hal itu juga dapat
dilakukan dalam upaya pelestarian
lingkungan.
Kita sadar bahwa nilai-nilai guyub
(kebersamaan) di pedesaan, kini mulai
tergeser dengan hal yang berbau
individual. Semua penduduk sibuk
berlomba memenuhi kebutuhan hidup,
jarang ada acara kumpul kecuali untuk
arisan atau PKK, meskipun di hati ibu-ibu
ingin sekali berbagi kekhawatiran
tentang kondisi alam, tapi apalah daya,
tuntutan memenuhi kebutuhan hidup
mengalahkan hal penting itu.
Ternyata, kesibukan dengan beban
kerja domestik membuat relasi antar
masyarakat sekitar tidak begitu ’guyub’
seperti dulu, desa yang identik dengan
denyut gotong royong-kebersamaan,
sekarang telah tergerus budaya
materisme. Pertemuan di organisasi PKK

ataupun arisan menjadi kering dan
kurang diminati.
Mereka sekarang menjadi instrumen
yang bekerja sendiri-sendiri, hal seperti
ini rupanya juga tengah dialami
masyarakat pedesaan. Gejala individualis
yang tengah merajai masyarakat kota,
kini juga telah menghinggapi kelompok
masyarakat pedesaan sedikit demi
sedikit.
Berangkat dari kekhawatiran yang
sama tentang kondisi lingkungan alam,
ibu-ibu di seputaran tempat tinggal,
dibangunkan emosi kekhawatirannya jika
hutan makin lama makin ’gundul’, serta
daratan kita semakin habis tergerus air
laut, apa yang akan diwariskan nanti ke
anak cucu mereka.
Kekhawatiran ibu-ibu untuk
melakukan ’sesuatu’ terhadap alam, di
sini harus ada generator yang bisa
menggerakan kelompok perempuan ini
untuk berbagi keluh kesah tentang
pembabatan hutan, tentang erosi pantai
dan lain sebagainya.
Perempuan adalah generator yang
nantinya bisa membuat kawasan di
sekeliling mereka yang ada di lereng bukit
menjadi rindang kembali, pantai yang
ditempati menjadi deburan ombak yang
indah dan tidak membuat rob karena
terpagari pohon mangrove.
Para perempuan ini dapat berbagi
dan bernegosiasi pada hal-hal yang biasa
mereka rasakan, dengan mengenalkan
tumbuhan sebagai penguat teras, dan
bergotong royong menanami lahanlahan kosong di sekeliling mereka tinggal.
Advokasi seperti ini dapat menjadi
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egenda bersama, sementara pemerintah
dapat menguatkan kelompok perempuan
dan masyarakat setempat sebagai
pendamping kegiatan pelestarian alam.
Mereka dapat melakukan pemetaan
terhadap titik-titik rawan yang akan
’digarap’ menjadi lahan konservasi,
misalnya melalui tanaman penguat dan
membuka aliran air.
Dengan berkelompok, advokasi
seperti ini akan menjadi lebih kuat dan
pesan untuk bersama - sama dilakukan
untuk pelestarian lingkungan agar
menjadi luas. Hal yang sama sebenarnya,
jika menilik perjuangan perempuan
dalam upaya pelestarian lingkungan
terkadang jadi dilupakan. Padahal
hubungan dengan kebudayaan guyub
masyarakat dengan pendekatan
kekeluargaan dan konservasi lingkungan
alam dapat dilakukan masyarakat secara
h a r mo n i me l a l ui ta n g a n “h a l us ”
perempuan. Melalui kesadaran diri
ternyata membantu konversi alam atas
kerawanan terhadap bencana, serta nilai
gotong royong pun dihidupkan kembali.
Kekuatan ini bisa bergerak oleh
tangan Kartini-Kartini Penjaga
Lingkungan. Prinsip yang diutarakan dan
dilakukan oleh kelompok perempuan
dalam aktivitasnya cukup mengena, dan
menambah erat rasa kekerabatan
(melalui berkenalan dengan penduduk
lain, transfer pengetahuan,
mendistribusikan informasi dan lain-lain),
berarti lingkungan menjadi terjaga dan
budaya guyub, rasa kebersamaan dapat
muncul kembali secara positif.
g
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HIDUP SEHAT

Mengubah Pola Hidup
Untuk Mencapai ‘No Hunger’
Untuk mengakhiri kelaparan dan memperbaiki nutrisi yang merupakan bagian dari tujuan kedua
Sustainable Development Goals (SDGs), ‘no hunger”, Indonesia telah melaksanakan berbagai
program, utamanya untuk masyarakat miskin. Program pro poor untuk menghapus kelaparan
dan gizi buruk antara lain: Raskin (beras untuk rumah tangga miskin), Posyandu,
Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Oleh: Dra. Ratna S Mawarti M, MA *)

K

ebijakan untuk memenuhi
kebutuhan pangan melalui raskin
yang sekarang dikenal dengan
program beras sejahtera (rastra) adalah
salah satu program perlindungan sosial
yang dilaksanakan sejak tahun 1998.
Berbagai mekanisme untuk mencapai
target mulai dari perbaikan data hingga
upaya menjangkau sasaran pada yang
berhak menerima rastra telah dilakukan.
Untuk meningkatkan nutrisi,
masyarakat miskin dapat memanfaatkan
program keluarga harapan (PKH).
Penerima PKH setiap tahun meningkat
jumlahnya, demikian juga nilai
nominalnya.
Dana PKH dapat
dimanfaatkan untuk berbagai konsumsi
diluar rokok. Dengan demikian, penerima
PKH dapat meningkatkan kualitas
pangan, dan pendidikan untuk
kesejahteraan keluarga.
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Meskipun masih terdapat
masyarakat yang mengalami
kelaparan dan balita gizi buruk,
serta stunting, sebenarnya
Indonesia telah berhasil menurunkan
jumlah penduduk yang kekurangan
gizi sebesar 9,1 persen dari 17
persen (2007-2009) menjadi 7,9
persen (2014-2017). Pada kurun
waktu yang sama, angka kematian
balita juga menurun dari 3,6 persen
menjadi 2,7 persen (International
Food Policy Research
Institute/IFPRI, 2017).

Kemudian untuk menurunkan
kematian bayi, meningkatkan gizi,
memberikan imunisasi, memberikan
vitamin untuk bayi, dan pemeriksaan
kondisi kesehatan ibu, dilakukan
posyandu yang sudah berlangsung sejak
Orde Baru, dan terus berlangsung sampai
sekarang. Posyandu merupakan program
yang melibatkan peran aktif masyarakat
dibantu petugas kesehatan.
Untuk meningkatkan layanan
kesehatan bagi semua masyarakat,
selama 4 tahun terakhir telah diluncurkan
program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan
pemberian premi gratis kepada
kelompok penerima bantuan iuran (PBI)
BPJS. Dengan demikian, berbagai
program diusahakan untuk memberikan
kesempatan bagi masyarakat miskin
guna memperoleh pelayanan kesehatan
di puskesmas, klinik, dan rumah sakit
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HIDUP SEHAT
Kemudian untuk menurunkan
kematian bayi, meningkatkan gizi,
memberikan imunisasi, memberikan
vitamin untuk bayi, dan pemeriksaan
kondisi kesehatan ibu, dilakukan
posyandu yang sudah berlangsung
sejak Orde Baru, dan terus
berlangsung sampai sekarang.
Posyandu merupakan program yang
melibatkan peran aktif masyarakat
dibantu petugas kesehatan.

Gedung Kantor Semarang-Cheribon Stoomtram Matschappij (SCS) / Birao Tegal

2008 menjadi 22,0 pada 2017 dicapai
selama 4 tahun (2014-2017) survey
berlangsung. Ke depannya jika Indonesia
mampu mencapai indeks 19,9 maka akan
masuk pada kelompok yang lebih baik
yakni moderate. Bahkan indeks harus
ditingkatkan untuk mencapai di bawah
9,9 atau posisi “low”. GHI yang membaik
merepresentasikan keberhasilan suatu
negara bukan hanya dalam mengatasi
masalah kelaparan, tetapi mencakup
kecukupan gizi masyarakat, kondisi
kesehatan balita dan akses menuju hidup
sehat. Oleh karena itu, sangat penting
untuk meningkatkan kualitas asupan
makanan mulai dari bayi. Kesadaran
pentingnya memberikan makanan sehat
pada balita membutuhkan pengetahuan
pentingnya investasi sumber daya
manusia jangka panjang, dan perubahan
pola berfikir masyarakat untuk
mengkonsumsi barang yang lebih
produktif untuk keluarganya.
Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia
Kualitas gizi berkaitan erat dengan
konsumsi protein yang diasup. Meskipun
ikan banyak tersedia di Indonesia bahkan
menjadi salah satu negara produsen ikan
terbesar di dunia, dan meningkat
produksinya selama 4 tahun terakhir,
namun nilai konsumsi per kapitanya
hanya 22 kg. Konsumsi daging hanya
mencapai 10 kg (Euromonitor
International, 2015). Kondisi tersebut
masih jauh di bawah beberapa negara
ASEAN seperti Malaysia, Singapura,
Philipina, Thailand, dan Vietnam yang
mengkonsumsi makanan laut dan daging
rata-rata di atas 45 kg per kapita.

yang lebih baik. Puskesmas sekarang
sudah dikembangkan agar dapat
melayani rawat inap.
Walaupun berbagai program telah
dilakukan, tercatat masih terdapat 19
juta penduduk di Indonesia mengalami
kelaparan. Prevalensi balita gizi buruk di
Indonesia termasuk tinggi mencapai 13,5
persen, sehingga berimplikasi pada balita
bertubuh pendek (stunting) yang
mencapai 36,4 persen. Batas bawah
angka balita stunting dari WHO 20
persen. Besarnya persentase balita gizi
buruk dan stunting di Indonesia
merupakan yang tertinggi diantara
negara ASEAN.
Tidak ada upaya yang tidak
memberikan hasil. Meskipun masih
terdapat masyarakat yang mengalami
kelaparan dan balita gizi buruk, serta

stunting, sebenarnya Indonesia telah
berhasil menurunkan jumlah penduduk
yang kekurangan gizi sebesar 9,1 persen
dari 17 persen (2007-2009) menjadi 7,9
persen (2014-2017). Pada kurun waktu
yang sama, angka kematian balita juga
menurun dari 3,6 persen menjadi 2,7
persen (International Food Policy
Research Institute/IFPRI, 2017). Dari
hasil pemantauan status gizi (PSG) 2017
oleh Kementerian Kesehatan, tercatat
7,8 juta dari 23 juta balita atau sekitar
35,6 persen adalah penderita stunting.
Kondisi tersebut sudah lebih baik
dibandingkan tahun 2013 yang mencapai
37,2 persen. Dari capaian tersebut,
Indonesia berhasil memperbaiki posisi
indeks kelaparan global (Global Hunger
Index/GHI) 2017 dari “alarming” ke
“serious”. Perbaikan indeks dari 35,0 pada
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Ke depannya jika Indonesia mampu
mencapai indeks 19,9 maka akan
masuk pada kelompok yang lebih
baik yakni moderate. Bahkan indeks
harus ditingkatkan untuk mencapai
di bawah 9,9 atau posisi “low”. GHI
yang membaik merepresentasikan
keberhasilan suatu negara bukan
hanya dalam mengatasi masalah
kelaparan, tetapi mencakup
kecukupan gizi masyarakat, kondisi
kesehatan balita dan akses menuju
hidup sehat.
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HIDUP SEHAT
Sedangkan revolusi mental pada sisi
masyarakat adalah mengubah pola
berpikir dan perilaku konsumsi
masyarakat ke makanan bergizi dan
lebih produktif. Pola konsumsi
masyarakat tersebut akan
mempengaruhi pemberian asupan
kepada anak-anak, pola pengasuhan,
dan tindakan yang lebih produktif
yang berdampak pada meningkatnya
kualitas manusia Indonesia ke
depannya.

Dari data BPS, pola konsumsi
masyarakat miskin di kota maupun di
desa menunjukkan kecenderungan sama.
Tercatat 3 jenis komoditi makanan yang
memberi sumbangan besar terhadap
garis kemiskinan di perkotaan maupun di
perdesaan adalah beras, rokok kretek
filter, dan telur ayam ras (BPS 2018).
Beras menyumbang 20,95 persen
terhadap kemiskinan di perkotaan dan
26,79 persen di perdesaan. Rokok kretek
filter menyumbang 11,07 persen
terhadap kemiskinan di perkotaan serta
10,21 persen di perdesaan, telur ayam
ras masih 4,09 di kota dan 3,28 persen di
desa.
Beras masih menjadi sumber
karbohidrat utama yang dikonsumsi

masyarakat miskin, sebaliknya protein
belum menjadi prioritas. Konsumsi
daging ayam ras di perkotaan hanya 3,55
persen, sedangkan di perdesaan 2,08
persen.
Ikan dan daging sapi/kambing/
kerbau belum menjadi komoditi yang
dikonsumsi masyarakat miskin baik di
kota maupun di desa atau nilainya sangat
kecil. Besar kemungkinan bahwa 22 kg
konsumsi ikan per kapita dan 10 daging di
Indonesia, lebih banyak dikonsumsi oleh
kelompok ekonomi mampu.
Selain pangan, kelompok masyarakat
40 persen terbawah banyak
membelanjakan untuk pulsa, bahkan
mencapai 25 persen per kapita per bulan

(Susenas Maret 2017). Konsumsi
masyarakat Indonesia terutama yang
miskin masih belum banyak beranjak ke
arah hidup yang lebih sehat dan
produktif. Masih banyaknya jumlah
kelaparan, balita gizi buruk dan stunting
melanda pada masyarakat tidak mampu
merupakan implikasi dari kurangnya
konsumsi makanan sehat dan pola hidup
orang tuanya yang mengkonsumsi
barang tidak produktif. Masyarakat
belum memprioritaskan konsumsi yang
berfaedah untuk masa depan.
Masyarakat belum banyak mengubah
pola pikir dan perilaku menuju hidup
sehat dan pentingnya hidup sehat.

Ikan dan daging sapi/kambing/
kerbau belum menjadi komoditi yang
dikonsumsi masyarakat miskin baik
di kota maupun di desa atau nilainya
sangat kecil. Besar kemungkinan
bahwa 22 kg konsumsi ikan per
kapita dan 10 daging di Indonesia,
lebih banyak dikonsumsi oleh
kelompok ekonomi mampu.

16

WARTA BAHARI, Edisi 109 / Februari 2019

HIDUP SEHAT
Peran kantor-kantor dinas pertanian
dapat dikembangkan bukan hanya
untuk pelayanan perijinan dan
administrasi, tetapi menjadi lokasi
contoh pengembangan miniagro
sebagaimana dilakukan oleh Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian
Kota Surabaya. Miniagro dapat
dimanfaatkan menjadi tempat
bertanam sayuran, tanaman obatobatan, beternak, dan rekreasi yang
bersifat pembelajaran serta
pelatihan bagi masyarakat.

Revolusi Mental Untuk Mengakhiri
Kelaparan
Untuk mempercepat turunnya angka
kelaparan, balita gizi buruk dan stunting,
tidak cukup dengan pembagian beras
murah, PKH, dan KIS tanpa dibarengi
dengan gerakan perubahan pola pikir
seluruh masyarakat. Diperlukan gerakan
perubahan dari 2 sisi: pemimpin dan
masyarakat. Revolusi mental para
pemimpin dari dilayani menjadi melayani
sesuai dengan janji sebagai abdi negara
dan masyarakat. Program akan berhasil
jika pemimpin bersedia turun ke bawah,
melihat kondisi masyarakatnya sehingga
peka terhadap kesulitan yang dihadapi
rakyatnya. Pemimpin juga harus
menyediakan akses air bersih dan
infrastruktur agar masyarakat miskin
hidup sehat. Pemimpin harus dapat
memprioritaskan, menyusun dan
mengeksekusi berbagai kebijakan yang
tepat dan kreatif untuk memajukan, dan
memakmurkan rakyat di wilayah
kewenangannya. Dibutuhkan petugas
dan pemimpin yang tidak lelah untuk
mendorong rakyat mengubah pola pikir
dan tindakan menuju hidup sehat sejak

Masyarakat diajak melakukan
deversifikasi pangan non beras,
berlatih memanfaatkan lahan untuk
menanam sayuran untuk kebutuhan
pangan secara mandiri agar tidak
bergantung pada bantuan dari
pemerintah.

dini.
Peran kantor-kantor dinas pertanian
dapat dikembangkan bukan hanya untuk
pelayanan perijinan dan administrasi,
tetapi menjadi lokasi contoh
pengembangan miniagro sebagaimana
dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian Kota Surabaya. Miniagro
dapat dimanfaatkan menjadi tempat
bertanam sayuran, tanaman obatobatan, beternak, dan rekreasi yang
bersifat pembelajaran serta pelatihan
bagi masyarakat. Dengan
mengembangkan miniagro juga memberi
manfaat lain untuk penghijauan yang
menghadirkan udara segar yang
menyehatkan karena mengurangi polusi.
Dengan Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebenarnya memberikan
kewenangan pemerintah daerah untuk
mengurus rumah tangganya sendiri.
Permasalahan dan kepentingan
masyarakat termasuk kelaparan, balita
gizi buruk, dan stunting seharusnya lebih
mudah dideteksi mengingat komunikasi
antara pimpinan daerah dengan
masyarakat lebih dekat sehingga dapat
diatasi dengan pendekatan kearifan lokal.
Penyediaan akses kebersihan dan
kesehatan, serta informasi mengenai
hidup sehat secara umum menjadi
sebagian dari janji-janji kampanye untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Jika pemilihan pimpinan
daerah dapat dilaksanakan sampai ke
pelosok, sudah tentu permasalahan
masyarakat di pelosokpun menjadi
tanggung jawab pimpinan daerah tanpa
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harus menunggu menjadi masalah
nasional.
Sedangkan revolusi mental pada sisi
masyarakat adalah mengubah pola
berpikir dan perilaku konsumsi
masyarakat ke makanan bergizi dan lebih
produktif. Pola konsumsi masyarakat
tersebut akan mempengaruhi pemberian
a s upa n ke pa d a a n a k -a n a k, po l a
pengasuhan, dan tindakan yang lebih
produktif yang berdampak pada
meningkatnya kualitas manusia
Indonesia ke depannya. Revolusi mental
diawali dari kebiasaan hidup dari lingkup
masyarakat terkecil yaitu keluarga.
Seluruh masyarakat harus
bertransformasi menuju hidup yang lebih
baik dan sehat secara mandiri dan
bermartabat. Mencukupi pangan tidak
harus bergantung pada beras, namun
dapat disubstitusi dari sumber-sumber
pangan lainnya yang tersedia di sekitar.
Masyarakat diajak melakukan
deversifikasi pangan non beras, berlatih
memanfaatkan lahan untuk menanam
sayuran untuk kebutuhan pangan secara
mandiri agar tidak bergantung pada
bantuan dari pemerintah. Terakhir,
mindset masyarakat utamanya kelompok
tidak mampu/miskin harus berubah
untuk merealokasi pola konsumsi dari
rokok ke sumber makanan berprotein
dan dari pulsa atau barang tidak produktif
lainnya ke barang-barang yang produktif
dan bermanfaat bagi keluarga dan masa
depan anak-anaknya. g
*) Fungsional Ahli Utama Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas
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PANGAN
Pentingnya Kebijakan Pemerintah Terhadap
Perlindungan Keamanan Mengkonsumsi Produk Ternak

Sejak beberapa abad yang lalu manusia telah memanfaatkan produk peternakan, daging, hati, telur, susu dan hasil
olahannya sebagai salah satu bahan pangan yang mengandung protein. Pangan selalu melibatkan semua manusia
pada setiap kehidupan. Setiap pangan dianggap baik, bila dapat memilih dan menimbang hal-hal yang kita
harapkan, senangi dan yakini terhadap keamanan, kemurnian dan higienisnya.

Oleh: Nuridin, S.Pt.

D

alam memenuhi kebutuhan akan
pangan yang baik, aman dan
dapat diterima serta bergizi,
tidak setiap orang mampu menilai sendiri
aspek-aspek tersebut. Menilai apakah
suatu bahan pangan itu aman dan baik
adalah suatu yang kompleks dan sulit,
memerlukan banyak pengetahuan dan
peralatan yang diperlukan (Winarno,
1993).
Dalam pengujian mutu suatu bahan
pangan diperlukan berbagai uji yang
mencakup uji fisik, uji organoleptik, uji
kimia dan uji mikrobiologi. Uji
mikrobiologi merupakan salah satu uji
yang penting dan dapat digunakan
sebagai indikator sanitasi makanan atau
keamanan pangan. Disamping uji
mikrobiologi diperlukan juga uji residu
untuk mengetahui ada tidaknya
akumulasi/residu bahan kimia seperti
obat-obatan atau bahan kimia lainnya
didalam produk-produk peternakan yang
dapat membahayakan konsumen
(Hermawati, 1997). Berbagai macam uji
mikrobiologi dapat dilakukan terhadap
bahan pangan, meliputi uji kualitatif
mikroba untuk menentukan mutu dan
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daya tahan suatu makanan dan uji bakteri
indikator untuk menentukan tingkat
sanitasi makanan tersebut.
Di Indonesia sendiri dengan
banyaknya obat-obatan yang digunakan
pada ternak baik sebagai pengobatan,
pencegahan penyakit maupun sebagai
pemacu pertumbuhan mempunyai
peranan terjadinya
residu obatobatan/bahan kimia dalam produkproduk peternakan karena sangat sedikit
peternak yang mau memperhatikan
waktu henti obat (Hermawati, 1997).
Menurut Akoso (2000) kriteria
keamanan pangan asal produk
peternakan meliputi: a) Aman dari
mikroorganisme (cemaran mikroba); b)
Aman dari kontaminasi dari bahan kimia
berbahaya (residu); c) Aman dari
komposisi gizi (memenuhi standar gizi); d)
Aman dari kaidah agama (memenuhi
persyaratan halal).
Bahaya-bahaya atau gangguan
kesehatan yang dapat ditimbulkan
sebagai akibat mengkonsumsi produk
peternakan yang mengandung residu
obat dan cemaran mikroba adalah : (1)
reaksi hipersensitivitas; (2) takhikardia

dan tremor; (3) teratogenik; (4)
karsinogenij; (5) efek mutagenik; (6)
resistensi dari mikroorganisme;
(7)
keracunan; (8) diare; (9) typhus dan
paratypus dan lain-lain (Bahri, 1999).
Kesadaran peternak atau industri
peternakan untuk melakukan pengujian
produk sebelum dipasaran masih rendah.
Hal ini disebabkan karena pemerintah
belum membuat kebijakan kepada
produsen dan importir yang
mengharuskan mengujikan poduknya
sebelum diedarkan.
Tujuan pelaksanaan pengujian mutu
produk peternakan kaitannya dengan
keamanan pangan adalah :
1. M e n y e d i a k a n p r o d u k - p r o d u k
peternakan dan olahannya yang aman,
sehat, utuh dan halal (food safety and
quality program) yang dapat
mencukupi kebutuhan (food security
program).
2. M e n j a g a d a n m e n i n g k a t k a n
kesehatan dan kesejahtraan manusia
serta ketentraman batin masyarakat
terhadap penyakit zoonosis,
pemalsuan dan kehalalan produk
pangan hewani.
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3. Memberikan kontribusi terhadap
kebijakan peternakan secara nasional
dalam bidang keamanan produk
peternakan.
4. Keberhasilan pemerintah dalam
mengamankan mutu produk
peternakan akan memberi peluang
pada sektor agribisnis dalam
mengekspor produk-produk
peternakan ke manca negara untuk
dapat bersaing dengan produk
peternakan yang berasal dari luar
serta melindungi produk-produk
peternakan lokal.
Sesungguhnya selain kebutuhan
kuantitatif terhadap kebutuhan daging,
telur dan susu, masyarakat luas juga telah
semakin sadar akan pentingnya pangan
asal ternak yang berkualitas yang
menyangkut aspek gizi dan kesehatan
dalam arti produk tersebut aman, bebas
dari cemaran mikroba, bahan kimia atau
cemaran yang dapat mengganggu
ketentraman batin. Oleh karena itu, isu
keamanan pangan asal hewan
merupakan isu strategis yang perlu
mendapat perhatian kita semua,
produsen, importir, eksportir, konsumen
dan pemegang kebijakan.
Indonesia telah menjadi anggota
World Trade Organization (WTO)
sehingga terkait dengan perjanjian yang
besifat multilateral. Dengan demikian
Indonesia harus benar-benar siap
menghadapi era perdagangan bebas
untuk merebut pasar yang akan diwarnai
dengan persaingan ketat. Kesadaran dan
tuntutan konsumen akan produk

peternakan dan olahannya yang aman,
sehat dan utuh semakin meningkat. Lalu
lintas ekspor impor hewan, produk
peternakan dan olahannya meningkat
dalam jumlah dan frekuensi sehingga
memungkinkan masuknya atau
timbulnya penyakit eksotik, foodborne
diseases dan zoonosis.
Melihat kenyataan dari fakta
lapangan kasus-kasus penyakit dan data
hasil pengujian sudah saatnya
pemerintah membuat kebijakan tentang
perlunya pengujian terhadap produkproduk peternakan agar pada saat era
perdagangan bebas produk-produk
Indonesia mampu bersaing dengan

produk dari luar negeri. Produk-produk
luar yang tidak terjamin keamanannya
dapat ditolak diedarkan di wilayah
Indonesia dalam rangka melindungi
kesehatan masyarakat dan melindungi
produk lokal yang telah terjamin
keamanannya.
Permasalahan-permasalahan
tersebut menggambarkan betapa
pentingnya masalah keamanan pangan
asal ternak yang akan berdampak tidak
hanya terhadap kesehatan masyarakat
sebagai konsumen tetapi juga akan
berdampak kepada perdagangan
domestik dan global serta perekonomian
negara yang terlibat dalam perdagangan
tersebut.
Dalam era perdagangan bebas
seperti saat ini, pengujian mutu produk
peternakan sudah merupakan keharusan
bagi produsen, importir maupun
eksportir untuk melindungi konsumen
luar maupun dalam negeri. Pemerintah
sudah saatnya mempunyai
kebijaksanaan mengharuskan produsen
mencantumkan label “Bebas
Residu/Bahan Kimia dan Mikroba“ pada
produknya seperti pencantuman label
“HALAL” pada produk pangan lainnya.
Untuk mendapatkan bahan pangan
asal ternak dengan mutu yang baik dan
aman perlu diketahui mata rantai dalam
penyediaan pangan (daging, telur dan
susu) tersebut mulai dari farm/peternak
sampai transportasi yang digolongkan
sebagai pre-harvest food safety program,
yang dilanjutkan dengan poses
Bersambung ke halaman 22 ...
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Sambungan dari halaman 19 ...
pemotongan di Rumah Potong Hewan
(RPH), pengolahan, pemasaran dan
penyajian kepada konsumen atau preharvest food safety program.
Selanjutnya secara lebih rinci
tindakan yang dilakukan pada setiap
mata rantai dalam penyediaan pangan
asal ternak (daging, telur dan susu) perlu
diketahui sehingga nantinya dapat
diantipasi tindakan-tindakan
pengawasannya.
Pada proses pra-produksi yang
dimulai dari farm/peternak atau
produsen terdapat berbagai faktor yang
dapat menentukan kualitas akhir dari
produk ternak tersebut. Beberapa faktor
yang perlu diperhatikan pada tahap praproduksi antara lain:
1) Lingkungan dimana ternak dipelihara
(Biosekuriti dan sanitasi)
2) Pakan atau bahan pakan yang
digunakan.
3) Tenaga kerja yang terlibat.
4) Bahan kimia yang dipergunakan.
5) Obat-obat hewan yang dipergunakan.
6) Keberadaan dan keadaan hewan
lainnya dan tanaman liar
7) Status penyakit hewan menular
termasuk penyakit zoonosis.
8) Sistem manajemen yang diterapkan.
Faktor-faktor tesebut sangat
menentukan dalam menghasilkan produk
asal ternak yang bermutu dan aman
untuk konsumsi manusia. Apabila faktorfaktor tersebut dapat dikontrol dengan
baik sehingga tidak merugikan
pertumbuhan dan kesehatan ternak yang
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dipelihara, maka dengan sendirinya akan
memberikan dampak positif atau nilai
tambah karena produk ternak lebih
terjamin keamanannya.
1. Daging Sapi
Sebelum dipasarkan ternak perlu
vaksinasi dan dilakukan pemeriksaan
laboratorium secara intensif
mengenai kesehatan ternak, terutama
pemeriksaan telur cacing dan
monitoring titer antibodi.
Setelah ternak siap untuk dipasarkan
atau dipanen dagingnya, maka ternak
tersebut selanjutnya akan menjalani
proses transportasi dari peternak atau

farm untuk sampai dirumah
pemotongan hewan. Beberapa
tahapan kegiatan yang perlu dilakukan
pada proses pasca produksi daging,
antara lain:
a. Pemeriksaan ante mortem, pada
masa pemulihan kondisi atau masa
stirahat minimal 12 jam sebelum
dipotong.
b. P r o s e s p e m o t o n g a n a t a u
penyembelihan yang dilakukan
menurut tata cara islam sesuai
dengan Fatwa Majelis Ulama
Indonesia.
c. Proses pelepasan kulit, pengeluaran
jeroan, pembelahan karkas yang
diikuti dengan pemeriksaan post
mortem terhadap daging dan
bagian-bagian lainnya secara utuh
yang dapat dilanjutkan dengan
pemeriksaan laboratorium bila
diperlukan.
d. Kemudian daging dilayukan dengan
meniriskannya selama 8 jam.
Setelah pelayuan dan penirisan
selesai, maka dilanjutkan dengan
dua alternatif tahapan kegiatan
yaitu :
1) Proses pengangkutan karkas
dengan kendaraan yang
memenuhi persyaratan,
dilanjutkan dengan peredaran
atau peanjutan daging di tempat
yang memenuhi syarat dan telah
ditentukan dan akhirnya sampai
kepada konsumen.
2) P r o s e s p e l e p a s a n t u l a n g

WARTA BAHARI, Edisi 109 / Februari 2019

PANGAN
(deboning) yang dilanjutkan
dengan pengepakan daging,
pendinginan dilanjutkan dengan
pengangkutan mempergunakan
kendaraan yang memenuhi
syarat dan akhir daging
diedarkan atau dipasarkan pada
konsumen ditempat yang
memnuhi syarat dan telah
ditentukan.
Apabila setiap tahapan kegiatan
dalam proses pasca produksi
daging tersebut dilakukan secara
terkontrol sehingga persyaratan
yang ditentukan selalu
terpenuhi, maka sudah dapat
dipastikan akan diperoleh daging
yang bermutu baik dan aman
untuk dikonsumsi.

Untuk memperoleh produk susu
yang baik, maka perlu dilakukan
pemeriksaan terhadap kesehatan
ternak dan juga kesehatan
lingkungannya. Penanganan yang
perlu diperhatikan pada pasca
produksi susu ini perlu diperhatikan
terutama pada saat transportasi,
pengumpulan susu yang higienis
dengan melakukan uji mutu susu
dengan pengukuran berat jenis susu
serta total kandungan protein dan
lemak.

2. Susu
Untuk memperoleh produk susu yang
baik, maka perlu dilakukan
pemeriksaan terhadap kesehatan
ternak dan juga kesehatan
lingkungannya. Penanganan yang
perlu diperhatikan pada pasca
produksi susu ini perlu diperhatikan
terutama pada saat transportasi,
pengumpulan susu yang higienis
dengan melakukan uji mutu susu
dengan pengukuran berat jenis susu
serta total kandungan protein dan
lemak.
3. Telur Ayam
Penggunaan obat perlu diperhatikan
dan harus digunakan secara rasional.
Selain itu, pakan yang diberikan harus
bebas kontaminan bahan toksis
(residu pestisida, logam berat,
mikotoksin) serta bahan-bahan toksin
lainnya sehinggadapat ditentukan
titik-titik kritis dari tiap-tiap mata
rantai proses produksi. Dan juga dapat
ditentukan resiko potensial yang
diperkirakan akan terjadi pada tahaptahap kritis tersebut.
Tindakan pengawasan juga dapat
ditetapkan untuk menanggulangi atau
memperkecil terjadinya bahaya.
Selanjutnya ditentukan prosedur atau
langkah-langkah pengawasan dan
pencegahan agar tindak pengawasan
dapat berjalan dengan efektif,
berdasarkan langkah-langkah yang harus
diterapkan pada konsep HACCP. Oleh
karena keamanan pangan dimulai pada
saat ternak dipelihara di tingkat
peternak/farm, maka keamanan dan
kualitas ternak dan hasilnya (produknya)
sangat tergantung pada keamanan dari
pakan dan sumber-sumber pakan, air dan

lingkungan sekitar ternak tersebut.
Bila pada proses pemeliharaan ini
penyakit-penyakit ternak dapat dikontrol
dengan baik secara biologik dengan
menghindari penggunaaan bahan-bahan
kimia/obat-obatan berbahaya secara
berlebihan. Kemudian makanannya juga
terkontrol, yaitu bebas dari cemaran
mikroba, kimia dan bahan-bahan lannya.
Demikian juga dengan sumber air
yang digunakan terkontrol bebas dari
logam-logam berat berbahaya maupun
mikrooganisme patogen. Petugas farm
atau personal sebaiknya dibatasi, tidak
setiap orang boleh keluar masuk farm
setiap saat. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari stres pada ternak, juga
mencegah penularan /kontaminasi
penyakit dari petugas farm. Sedangkan
lingkungan termasuk tanah lokasi
setempat telah diketahui bukan
merupakan daearah wabah penyakit
tertentu, maka keadaan yang demikian
akan menjamin keamanan dari ternak
maupun produk ternak yang dihasilkan.
Penetapan kebijakan pengamanan
pangan produk-produk peternakan
dengan malalui pengujian mutu terlebih
dahulu dapat dilakukan oleh Departemen
Pertanian. Di dalam menetapkan
kebijakannnya dapat terkait interdisiplin
lain seperti:
1. Departemen Kesehatan (Aspek
Kesehatan Masyarakat);
2. Y a y a s a n L e m b a g a K o n s u m e n
Indonesia (Aspek perlindungan
konsumen);
3. Departemen Perdagangan dan
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Perindustrian (Aspek Produksi dan
lalulintas Produk keluar dan kedalam
Negeri);
4. Kejaksaan (Aspek Hukum seperti
peraturan pemerintah dan Undangundang).
Dari berbagai uraian yang telah
dikemukakan, terlihat bahwa keamanan
pangan menjadi isu yang strategi pada
perdagangan bebas dewasa ini karena
menyangkut aspek komersial
(perdagangan domestik dan global) dan
aspek kesehatan manusia. Dampak dan
ketidak amanan produk asal ternak akan
mengakibatkan kerugian ekonomi
(perdagangan terhambat), gangguan
kesehatan manusia, dan aspek sosial
politik yang luas.
Dengan demikian keamanan pangan
ternak merupakan tuntutan yang tidak
dapat ditawar-tawar lagi pada abad ke 21
ini. Untuk mendapatkan pangan asal
ternak yang aman maka di setiap mata
rantai penyediaan pangan asal ternak
harus diterapkan sistem jaminan mutu,
ya i tu GA P / GH P ( G o o d H a n d l i n g
Practices), GMP (Good Manufacturing
Practices), GDP (Good Distribution
Practices) dan GRP (Good Retailing
Practices) dengan melibatkan kelompok
ilmu inter-disiplin. Kelompok interdisiplin tersebut meliputi: Ilmu
Peternakan, Ilmu Kedokteran Hewan,
Ilmu Kesehatan, Kejaksaan, Kepabeanan
(Bea dan Cukai), Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI),
Perdagangan dan Perindustrian.
g
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RSUD Kardinah Makin Berkelas
dengan Akreditasi
Akreditasi rumah sakit merupakan sebuah proses penilaian dan penetapan kelayakan rumah sakit
berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga independen akreditasi
Kementerian Kesehatan. Untuk melaksanakan proses akreditasi rumah sakit, Kementerian
Kesehatan kemudian menetapkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau disingkat dengan KARS.

Oleh: Imam Syafi’i, A.Md.

P

ada awalnya standar akreditasi
rumah sakit mulai ditetapkan pada
tahun 1995. Seiring berjalannya
pekembangan dalam dunia kesehatan,
standar akreditasi rumah sakit kemudian
diperbaharui menjadi standar akreditasi
versi 2012 yang disusun dan ditetapkan
pada tahun 2012.
Dengan melihat pola tuntutan
pelayanan rumah sakit yang semakin
meningkat dan potensi pengembangan
standar akreditasi yang diberlakukan
untuk nasional, maka pada akhir tahun
2017 KARS telah menetapkan kebijakan
baru mengenai
Standar Akreditasi
Rumah Sakit (SNARS) edisi 1.
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SNARS merupakan standar nasional
akreditasi rumah sakit yang telah
ditetapkan oleh KARS dan sudah mulai
diberlakukan pada 1 Januari 2018 di
seluruh Indonesia. Mengacu pada pada
beberapa pedoman yang terdiri dari
konsep dan prosedur akreditasi
internasional yang ditetapkan oleh ISQua
atau The International Society for
Quality in Health, perundang-undangan
dan peraturan pemerintah mengenai
profesi di Indonesia, standar akreditasi
JCI edisi 4 dan edisi 5, standar akreditasi
rumah sakit KARS versi 2012, serta
mengacu pada kajian hasil survey standar
dan element yang belum diterapkan di

rumah sakit Indonesia.
KARS kemudian menetapkan
standar penilaian akreditasi rumah sakit
dalam SNARS 2018 yang telah
disesuaikan dengan kondisi rumah sakit
di Indonesia. Proses penyempurnaan
standart akreditasi SNARS 2018
dilakukan melalui berbagai macam
diskusi dan kesepakatan yang melibatkan
berbagai stakeholder dari Kementerian
Kesehatan, Perhimpunan Rumah Sakit
Seluruh Indonesia (PERSI), Persatuan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI),
Himpunan Perawat Pencegahan dan
Pengendalian Infeksi (HIPPI), dan
Persatuan Pengendalian Infeksi
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Sementara itu disampaikan
oleh Plt. Direktur RSUD
Kardinah, dr.Hery
Susanto.Sp.A bahwa kegiatan
yang akan berlangsung
selama 5 hari ini sesuai
regulasi dimana setiap 3
tahun sekali Rumah Sakit
harus menjalankan survei
akreditasi untuk
meningkatkan mutu
pelayanan dan keselamatan
pasien.

(Perdalin).
Sebagaimana yang telah
dilaksanakan Survei Akreditasi Standar
Nasional Akreditasi Rumah Sakit
(SNARS) Edisi 1 dari tanggal 7 sampai
dengan 11 Januari 2019 dilaksanakan di
RSUD Kardinah, kegiatan ini sesuai
dengan arah pengembangan pelayanan
RSUD Kardinah yaitu memprioritaskan
pelayanan kepada pasien secara terpadu,
meningkatkan kesehatan lingkungan,
meningkatkan mutu, pelayanan
pendidikan dan penelitian dan
peningkatan kompetensi petugas.
Kegiatan ini di buka langsung oleh
Wali Kota Tegal, Drs. H.M. Nursholeh
M.MPd di gedung pertemuan PPM Lantai
2 RSUD Kardinah Kota Tegal, Senin

(07/01/2018).
Dalam sambutannya Walikota
menyampaikan bahwa RSUD Kardinah
Kota Tegal merupakan salah satu
lembaga teknis daerah yang bertugas
melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pelayanan kesehatan.
“Pengembangan ini selaras dengan
tujuan masa depan menjadi Rumah Sakit
bertaraf Nasional dengan melaksanakan
Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
(SNARS) Edisi 1”, ucap Walikota.
Ditambahkan oleh Walikota, dalam
implementasinya tentu harus menambah
jumlah sarana dan peralatan kedokteran
yang lebih canggih dan pelayanan
unggulan baru untuk kemudahan akses
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dan peningkatan pelayanan kesehatan
bagi masyarakat secara terpadu dan
optimal.
“Dengan akreditasi ini diharapkan
nantinya RSUD Kardinah mampu
menjadi pilihan bagi pengguna jasa
rumah sakit bukan hanya di Kota Tegal
namun juga di daerah sekitar Kota Tegal,”
ujar Walikota.
Sementara itu disampaikan oleh Plt.
Direktur RSUD Kardinah, dr. Hery
Susanto, Sp.A bahwa kegiatan yang akan
berlangsung selama 5 hari ini sesuai
regulasi dimana setiap 3 tahun sekali
Rumah Sakit harus menjalankan survei
akreditasi untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan keselamatan pasien.
Lebih jauh disampaikan oleh Dr.
Hery, survey akreditasi SNARS edisi
pertama dimana setiap 3 tahun sekali
rumah sakit diadakan survey akreditasi
dengan tujuan untuk meningkatkan mutu
pelayanan dan keselamatan pasien.
RSUD Kardinah mendapat penilaian
dengan predikat lulus akreditasi rumah
sakit paripurna.
“Kalau paripurna itu adalah bahwa di
dalam survey akreditasi itu ada elemenelemen penilaian, ada standar-standar
penilaian dan di situ ada 16 bab standar
penilaian jadi kita dikatakan paripurna
kalau masing masing standar itu nilainya
diatas 80 persen, itu baru dikatakan
paripurna. Jadi tentunya dengan predikat
akreditasi paripurna itu adalah yang
pertama adalah memang diharapkan
mutu pelayanan akan meningkat yang
kedua keselamatan pasien juga akan
baik”, ucap Dr. Hery.
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Mempertahankan lebih sulit dari
pada meraih atau mencapai
sesuatu mungkin itulah kata
kata yang pas terkait dengan
pencapaian RSUD Kardinah
dalam memperoleh predikat
lulus akreditasi rumah sakit
paripurna sebagaimana harapan
Dr. Hery bahwa kita patut
bersyukur kepada Allah SWT
dimana RSUD Kardinah sudah
terakreditasi paripurna.

Penilaian akreditasi juga berkaitan
dengan pelayanan BPJS dimana BPJS
akan meneruskan kerjasama dengan
rumah sakit yang sudah terakreditasi dan
karena RSUD Kardinah sudah
terakreditasi maka secara otomatis
kerjasama dengan BPJS akan terus
berlanjut.
Standar penilaian yang dilaksanakan
saat akreditasi rumah sakit ada 16 bab
yaitu Sasaran Keselamatan Pasien (SKP),
Akses ke Rumah Sakit dan Kontinuitas
(ARK), Hak Pasien dan Keluarga (HPK),
Asesmen Pasien (AP), Pelayanan Asuhan
Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan
Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian
dan Penggunaan Obat (PKPO),
Manajemen Komunikasi dan Edukasi
(MKE), Peningkatan Mutu dan
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Keselamatan Pasien (PMKP)
Juga tak kalah pentingnya yaitu
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
(PPI), Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS),
Manajemen Fasilitas dan Keselamatan
(MFK), Kompetensi dan Kewenangan
Staf (KKF), Manajemen Informasi dan
Rekam Medik (MIRM), Program Nasional
(menurunkan kematian KIA, menurunkan
keskitan HIV/AIDS dan TB, pengendalian
resistensi mikroba dan pelayanan
geriatri), Integrasi Pendidikan Kesehatan
dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP)
Seluruh bab yang tertuang dalam
SNAR 2018 edisi 1 merupakan rincinan
dari pengelompokan fungsi-fungsi
standar akreditasi yang terdiri dari,
Standar keselamatan pasien, Standar
pelayanan berfokus pasien, Standar

manajemen rumah sakit,Program
nasional, danIntegrasi pendidikan
kesehatan dalam pelayanan di rumah
sakit
Mempertahankan lebih sulit dari
pada meraih atau mencapai sesuatu
mungkin itulah kata kata yang pas terkait
dengan pencapaian RSUD Kardinah
dalam memperoleh predikat lulus
akreditasi rumah sakit paripurna
sebagaimana harapan Dr. Hery bahwa
kita patut bersyukur kepada Allah SWT
dimana RSUD Kardinah sudah
terakreditasi paripurna.
“Tentunya pencapaian ini harus
dipertahankan bahkan ditingkatkan, jadi
harapan kami seluruh karyawan
karyawati itu harus tetap bisa
mempertahankan mutu pelayanan dan
keselamatan pasien artinya pelayanan
terhadap pasien harus tetap naik bahkan
ditingkatkan karena jangan sampai
setelah selesai akreditasi, pelayanannya
justru tidak baik. Tentunya kita sudah
tahu bersama bahwa mempertahankan
prestasi itu lebih susah daripada meraih
atau mencapainya,” tuturnya.
“Jadi karyawan tetap harus
menjalankan kepatuhan terhadap
regulasi yang ada, harus
mengimpelentasikan regulasi yang ada
didalam menjalankan praktek atau
didalam melayani pasien.” pungkas Dr
Hery sembari menyampaikan rahasia
keberhasilan akreditasi tidak lepas dari
yel yel yang selalu di patri dalam setiap
karyawan karyawati RSUD Kardinah
akreditasi itu mudah, akreditasi itu
menyenangkan, RSUD Kardinah bisa.
g
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Kontemplasi Budaya Tegal
Apa yang hendak dicapai, ketika mendengar kata budaya? Maka akan ada dalam benak kita bahwa budaya
adalah sesuatu yang dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwariskan kepada generasi ke generasi
selanjutnya. Banyaknya unsur dalam terbentuknya suatu budaya tidak terlepas dengan bermacam unsur
yang rumit, termasuk adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.

Oleh : Seful Mu’min

B

udaya merupakan bagian tak
terpisahkan dari diri manusia
sehingga banyak orang cendrung
menganggapnya diwariskan secara
genetis. Ketika adanya perbedaan dalam
komunikasi antar kebudayaan, orangorang yang berbeda budaya, maka hal
tersebut dapat dipelajari maka itu
membuktikan sebuah kebudayaan
tertentu atau setiap daerah dapat kita
pelajari.
Latar belakang terciptanya sebuah
kebudayaan di setiap daerah sangatlah
beragam, semua itu dipengaruhi oleh
perbagai hal. Seperti Tegal dalam hal ini
wilayah Kota Tegal memiliki berbagai
kebudayaan dan tradisi yang saat ini
masih dijumpai. Ada pula kebudayaan
Kota Tegal yang lambat laun terkikis oleh
perkembangan zaman.
Dalam rangka perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan Cagar
Budaya, Pemerintah Kota Tegal telah
menetapkan Peraturan Daerah Kota
Tegal Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pelestarian Cagar Budaya.
Pemerintah Kota Tegal berupaya
agar Budaya Kota Tegal dapat
terinvetarisir dengan baik dan
kebudayaan tersebut dapat dijaga dan
dilestarikan.
Menurut antropolog pertama
Indonesia, Koentjaraningrat (1985)
menyebutkan ada tujuh unsur-unsur
kebudayaan. Ia menyebutnya sebagai isi
pokok kebudayaan. Ketujuh unsur
kebudayaan universal tersebut adalah :
1. Kesenian
Kesenian diartikan sebagai segala
hasrat manusia terhadap keindahan.
Sedangkan bentuk keindahan yang
berenakaragam itu muncul dari
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imajinasi kreatif manusia.
Melihat dari unsur kesenian
terhadap keindahan itu maka dapat
dikatakan Kota Tegal memiliki
beberapa wujud kesenian, sebagai
penyempurnaan kebutuhan psikis
atau jiwa, sebut saja seni terbang Jawa
atau masyarakat Kota Tegal biasanya
menyebutnya Balo-balo. Dalam
bidang seni tari, beberapa tahun ke
belakang kita mengenal dua tari yang
telah dihakpatentakan yakni Tari
Retno Tanjung dan Mina Lodra yang
diciptakan oleh Endang Supadmi.
Begitu pula seni lain seperti bidang
seni pertunjukan (drama/teater), yang
pernah dikenal dengan Kota Teater,
dulu saat ini gaung kesenian ini masih
bercokol dengan berbagai agenda
sehingga Kota Tegal dalam hal
kesenian mampu dikenal di berbagai
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Bahasa merupakan suatu bentuk
pengucapan yang indah dalam sebuah
kebudayaan. Serta menjadi alat
perantara utama manusia dalam
melanjutkan atau mengadaptasikan
sebuah kebudayaan. Sedangkan untuk
jenis bahasa ada dua, yakni bahasa lisan
dan tulisan. Nilai budaya egaliter Kota
Tegal dalam hal ini meliputi Bahasa
Tegal, sebagai sebuah bahasa yang
digunakan sehari-hari oleh masyarakat
Kota Tegal. Bahasa Tegal tidak
mengenal struktur berlapis dalam
berkomunikasi antar masyarakat.

daerah.
2. Sistem Teknologi dan Peralatan
Teknologi yang dimaksud disini
adalah jumlah dari keseluruhan teknik
yang dimiliki oleh para anggota dari
suatu masyarakat. Di dalamnya
termasuk keseluruhan cara bertindak
dan berbuat dalam hubungannya
dengan bahan-bahan mentah. Selain
itu juga, pemrosesan bahan-bahan
untuk dibuat menjadi alat kerja,
penyimpanan, pakaian, perumahan,
alat trasportasi dan berbagai
kebutuhan lainnya. Dalam
kebudayaan unsur teknologi yang
paling menonjol adalah kebudayaan
fisik. Berupa alat-alat produksi,
senjata, wadah, makanan dan
minuman, pakaian dan perhiasan,
tempat tinggal atau rumah serta alat
transportasi.
Sistem teknologi dan peralatan
Kota Tegal berupa pakaian adat Tegal,
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Batik Tegalan, Wayang Golek Tegalan,
Teknologi Animasi, Aneka Kuliner
seperti Sate Tegal, Kupat Glabed,
Ponggol, Tahu Aci, Latopia, Dodol
Jenang, Es Sagwan, Soto Tegal, Teh
Poci dan Makan Jajanan (Blendung,
Orog-orog, Alu-alu, Lara Gudik, Rujak
Teplak) yang keseluruhannya menjadi
nilai ekonomi bagi warga masyarakat
Kota Tegal. Mereka selain mejadi
bagian penjaga gawang kebudayaan
dalam hal teknologi dan peralatan, tapi
menjadikan nilai ekomomi bagi
keluraga dan kota asalnya.
3. Sistem Organisasi Masyarakat
Bila sekelompok manusia
berkumpul di suatu tempat dengan
waktu yang cukup lama, maka akan
terbentuk yang namanya masyarakat.
Sekelompok masyarakat tersebut juga
bisa disebut sebagai organisasi sosial
yang memiliki anggota dan fungsi
serta tugas yang berbeda-beda.

Sistem kemasyarakatan meliputi
kekerabatan, perkumpulan, sistem
kenegaraan, dan sistem kesatuan
hidup. Untuk makna lebih luas bisa
diartikan sebagai bangsa atau bahkan
negara, semisal negara Indonesia ini.
Maka Kota Tegal dalam hal sistem
organisasi masyarakat yang
berbudaya mampu menghimpun
kelompok masyarakat, seperti
masyarakat seni tradisi, masyarakat
sastrawan Tegal, seniman tari, musik,
teater, seni rupa yang terhimbun
dalam Dewan Kesenian Kota Tegal,
atau lembaga lain yang terus bergerak
dalam sistem organisasi masyarakat.
4. Bahasa
Bahasa merupakan suatu bentuk
pengucapan yang indah dalam sebuah
kebudayaan. Serta menjadi alat
perantara utama manusia dalam
melanjutkan atau mengadaptasikan
sebuah kebudayaan. Sedangkan
untuk jenis bahasa ada dua, yakni
bahasa lisan dan tulisan. Nilai budaya
egaliter Kota Tegal dalam hal ini
meliputi Bahasa Tegal, sebagai sebuah
bahasa yang digunakan sehari-hari
oleh masyarakat Kota Tegal. Bahasa
Tegal tidak mengenal struktur berlapis
dalam berkomunikasi antar
masyarakat.
Hal lain dari nilai egaliter bahasa
Tegal adalah Wangsalan. Wangsalan
disampaikan setiap kesempatan
kepada semua masyarakat tanpa
membeda-bedakan status sosial,
ekonomi dan agama. Wangsalan
sebagai nilai keakraban antara
masyarakat Tegal dalam bergaul dan
berkomunikasi.
Begitu pula dengan Sastra Tegalan
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juga sebagai obyek bahasa Kota Tegal
dengan berbagai karya sastra dalam
bentuk puisi, cerpen, bahkan karya
tulis lain dalam bahasa Tegalan.
Hingga bahasa merupakan identitas
masyarakat Kota Tegal.
5. Sistem Mata Pencaharian Hidup Dan
Sistem Ekonomi
Sistem mata pencaharian hidup
adalah segala usaha manusia untuk
mendapatan barang dan jasa yang
menjadi kebutuhannya. Bisa juga
disebut dengan sistem ekonomi
karena memiliki kaitan erat dengan
mencukupi kebutuhan hidup.
Beberapa jenis mata pencaharian
seperti berburu, bercocok tanam,
berternak dan berdagang.
Setiap daerah memiliki ciri sistem
mata pencaharian hidup yang
berbeda. Semisal bagi yang hidup
pesisir pantai, masyarakat memiliki
mata pencaharian dan sistem
ekonominya bergantung pada
perolehan hasil laut dan sejenisnya.
Kota Tegal memiliki kampung nelayan
di sebelah Utara Kota Tegal dan usaha
pengelolaan hasil laut yang tersebar
berbagai daerah Kota Tegal
diantaranya pindang, fillet,
pengasapan ikan, pengasinan ikan,
nugget ikan, krupuk ikan, budidaya
udang di tambak, garam, rumput laut
dan budidaya bandeng di tambak.
6. Sistem pengetahuan
Unsur selanjutnya adalah sistem
pengetahuan yang berkisar pada
pengetahuan mengenai kondisi alam
sekililingnya, serta sifat peralatan

yang dipakainya. Ruang lingkup sistem
pengetahuan berupa pengetahan
tentang alam, flora dan fauna, waktu,
ruang dan bilangan, kepribadian
sesama manusia, tubuh manusia.
Sistem pengetahuan dalam budaya
terbentuk dengan proses interaksi
dari setiap anggota komunitas. Selain
itu juga akan tradisi mewarisi
pengetahuan yang lampau kepada
generasi muda.
7. Sistem Religi
Yang dimaksud sistem religi disini
adalah sebuah sistem yang terpadu
antara keyakinan dan perilaku
keagamaan. Hal tersebut
berhubungan dengan sesuatu yang
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suci dan akal tidak menjangkaunya.
Sistem religi meliputi, sistem
kepercayaan, nilai dan pandangan
hidup, komunikasi dan upacara
keagamaan.
Sifat masyarakat Kota Tegal yang
majemuk akan etnis dan budayanya
harus dilindungi dan dibina oleh
Pemerintah Kota Tegal agar dapat
menjaga persatuan dan kesatuan etnis
dan agama di Kota Tegal. Bentuk
kemajemukan etnis adat/keragaman
yang dilaksanakan di Kota Tegal,
diantarnya:
a. Upacara Adat Agama Kong Hu Cu
yang dilaksanakan di Klenteng Tek
Hai Kiong
b. Haul yang merupakan Adat Agama
Islam keturunan Habaib yang
dilaksanakan di Makam Al- Hadad
c. Kawasan Pesengkongan sebagai
Kawasan Budaya Islam di Kota
Tegal yang memiliki Masjid,
Langgar, Tembok Pembatas
d. Makam Mbah Panggung sebagai
salah satu tokoh penyebar agama
islam yang
mengajarkan adat
agama Islam masa Wali Songo.
Dalam hal tersebut maka
kontemplasi budaya Tegal dapat
dipahami dan diajarkan kepada generasi
muda, yang pada akhirnya kebudayan
Tegal mampu bertahan di era globalisasi.
Dan apakah saat ini kebudayaan Tegal
dapat dimengerti oleh generasi
sekarang? Mari kita bersama menjaga
melalui kontemplasi budaya Tegal,
merenungkan diri terhadap budaya
Tegal. g
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“TOSS” Solusi Kota Tegal Bebas Sampah
Keseriusan Pemerintah Kota Tegal dalam menyelesaikan permasalahan sampah rupanya terus
dibuktikan dengan melakukan berbagai langkah Inovatif. Salah satu terobosannya yakni Pemerintah
Kota Tegal dan Sekolah Tinggi Teknik (STT) PLN Jakarta sepakat menjalin kerjasama pengelolaan
sampah menggunakan Metode TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat).

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom

K

esepakatan kerjasama antara
Pemerintah Kota Tegal dan STT
PLN tersebut diwujudkan melalui
penandatangan MoU (Nota
Kesepahaman) antara Pemerintah Kota
Tegal melalui Walikota Tegal Drs. HM
Nursholeh, M.MPd dan Ketua STT PLN
Dr. Ir. Supriadi Legino, MM, MBA yang
dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai I
Setda Kota Tegal pada tanggal 31 Januari
2019.
Metode TOSS (Tempat Olah Sampah
Setempat) sendiri merupakan metode
pengolahan sampah dengan menjadikan
hasil olahannya sebagai bahan bakar
listrik/gas. Metode ini dilakukan dengan
mengumpulkan sampah pada media
penampung berupa wadah-wadah
bambu yang kemudian diproses
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“Peyeumisasi” (fermentasi) menggunakan
bioaktifator berupa senyawa bakteri.
Pemrosesan akan berlangsung hingga
sampah menjadi kering dan kemudian
dicacah menggunakan mesin pencacah.
Sampah yang telah dicacah
kemudian dicetak menggunakan mesin
khusus menjadi berbentuk pelet. Pelet
inilah kemudian selanjutnya dijadikan
bahan bakar pengganti minyak/solar
maupun campuran batubara yang
digunakan pada Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU).
Seperti diketahui persoalan
permasalahan sampah di Kota Tegal saat
ini memang menjadi krusial. Bahkan
karena persoalan sampah inilah yang
menjadikan Kota Tegal belum berhasil
meriah Piala Adipura. Karena itu, konsep

pengelolaan sampah metode TOSS ini
menjadi harapan serta solusi perubahan
pengelolaan sampah karena akan
menjadikan sampah di Kota Tegal
menjadi ramah lingkungan serta memiliki
nilai ekonomi dikarenakan hasil
olahannya menjadi salah satu alternatif
untuk bahan bakar. Selain itu, adanya
metode pengolahan sampah metode
TOSS membuka peluang bagi Kota Tegal
dalam berhemat ruang bagi TPA, dengan
metode ini menjadikan sampah akan
habis di TPST bahkan sebelum dikirim ke
TPA.
Adalah Ketua STT PLN, Supriadi
Legino mengatkan bahwa program
pengelolaan sampah metode TOSS saat
ini sudah berkembang baik di daerah
Kabupaten Klungkung Bali. Bahkan di
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daerah tersebut dikatakan Supriadi pada
akhir tahun 2017 sukses menutup TPA
nya karena tidak ada lagi sampah yang
masuk ke TPA. “Pengelolaan sampah
selesai di sumbernya tidak sampai
dibawa ke TPA,” tegasnya. Supriadi juga
mengatakan tidak perlu menunggu
ratusan juta tahun untuk dapat membuat
batubara, dengan konsep ini cukup
sepuluh (10) hari bisa menjadi batubara
nabati yang bisa jadi bahan bakar
alternatif. “Sampah selesai di sumbernya,
hasilnya dapat menjadi alternatif bagi
bahan bakar listrik,”pungkasnya.
Upaya keseriusan Pemerintah Kota
Tegal tidak berhenti sebatas melakukan
MoU dengan STT PLN Jakarta, atas
informasi yang disampaikan Ketua STT
PLN Jakarta, Pemerintah Kota Tegal
selanjutnya melakukan Study Tiru ke
Kabupaten Klungkung Provinsi Bali pada
tanggal 6-8 Februari 2018. Di sana
Pemerintah Kota Tegal yang dipimpin
langsung Walikota Tegal Drs. HM
Nursholeh,M.MPd bahkan mendapat
penjelasan lebih detail tentang “TOSS”
langsung oleh Bupati KlungkungI
Nyoman Suwirta, S. Pd, M.M beserta
jajarannya di Kantor Bupati Klungkung.
Selain mendapat penjelasan teoritis
mengenai metode pengelolaan TOSS
berbasis "Peyeumisasi" rombongan
Pemerintah Kota Tegal juga diajak
langsung melihat proses pengelolaan
sampah langsung di TPA Kab. Klungkung.
Di tempat tersebut diperlihatkan
bagaimana proses pengelolaan sampah
dari mulai proses peyeumisasi
(fermentasi) menggunakan bioaktifator
berupa senyawa bakteri sampai pada
proses finishing menjadi peletisasi hingga

Selain mendapat penjelasan teoritis
mengenai metode pengelolaan TOSS
berbasis "Peyeumisasi" rombongan
Pemerintah Kota Tegal juga diajak
langsung melihat proses pengelolaan
sampah langsung di TPA Kab.
Klungkung. Di tempat tersebut
diperlihatkan bagaimana proses
pengelolaan sampah dari mulai proses
peyeumisasi (fermentasi)
menggunakan bioaktifator berupa
senyawa bakteri sampai pada proses
finishing menjadi peletisasi hingga
menjadi bahan bakar penghasil listrik.
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menjadi bahan bakar penghasil listrik.
Berbekal study tiru tersebut, Dinas
Lingkungan Hidup Kota Tegal Tepat pada
pada peringatan Hari Peduli Sampah
Nasional (HPSN) 2019 tingkat Kota Tegal
yang dilaksanakan tanggal 24 Februari
2019, Pemerintah Kota Tegal melalui
Dinas Lingkungan Hidup meluncurkan
pengelolaan sampah Metode TOSS
pertama di Kota Tegal dan kedua di
Indonesia yang bertempat di TPST Rizki
Barokah Kelurahan Mintaragen
Kecamatan Tegal Timur. Pencanangan
Tegal Bersih Sampah dengan Metode
TOSS tersebut bahkan dihadiri langsung
oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Energi
Bp. Ir Hudoyo, MM. Dirinya bahkan
menyambut baik langkah terobosan yang
dilakukan Pemerintah Kota Tegal,
bahkan mengatakan momentum ini
dapat digunakan mengajak seluruh pihak
mewujudkan kesamaan langkah dan
kepedulian pengelolaan sampah.
Langkah inovasi yang dilakukan
Pemerintah Kota Tegal ini juga sejalan
dengan program Gerakan Indonesia
Bersih yang beberapa telah diluncurkan
oleh Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman Luhun Binsar Panjaitan dan
sejumlah Menteri Kabinet Indonesia
Kerja di Gedung Kementerian
Lingkungan Hidup RI pada Tanggal 21
Februari 2019. Program Gerakan
Indonesia Bersih merupakan salah satu
Gerakan Revolusi mental yang tercantum
dalam instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2016. g
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Sulap Kayu Kelapa
Jadi Kerajinan Berharga

Pohon kelapa memang banyak kegunaan dan manfaatnya. Dari mulai daunnya, bisa digunakan untuk atap
rumah, di bagian daunnya juga bisa digunakan untuk membuat hiasan janur. Sedangkan buahnya,
dari mulai airnya memiliki manfaat luar biasa bagi tubuh, selain untuk menetralisir racun didalam tubuh,
air kelapa juga bisa untuk mengganti ion-ion mineral dalam tubuh. Tidak hanya itu,
air kelapa juga bisa untuk menyuburkan rambut.

Oleh: Cahya Kamandanu

D

aging buah kelapa selain enak
dikonsumsi, juga banyak
kegunaannya. Jika buah kelapa
tua, maka daging buahnya bisa digunakan
untuk santan, atau bisa juga dibuat untuk
minyak kelapa. Serabut dan batok kelapa
yang melindungi bagian buah juga bisa
dimanfaatkan untuk bahan bakar, atau
serabutnya bisa dibuat kerajinan seperti
alas kaki (keset) ataupun sapu serabut.
Kayu dari pohon kelapa juga tak
kalah kuatnya dengan kayu-kayu lain.
Apalagi jika yang dipilih merupakan jenis
kayu kelapa tua. Ketahanan dan kekuatannya boleh diadu dengan kayu jati.
Banyaknya manfaat dan kegunaan
dari pohon kelapa, membuat Tafsirun
warga Gg Srikandi No 15 B RT 4 RW 2
Kelurahan Debong Lor ini begitu jatuh
hati kepada kayu kelapa dan serat-serat
yang muncul pada kayu kelapa jika sudah
menjadi sebuah kayu. Tafsirun yang
32

Usaha kerajinan kayu kelapanya
baru dirintis sejak 7 bulan yang
lalu. Namun pesanan demi
pesanan terus datang di
bengkel kayu Tafsirun yang
berada di samping rumahnya.
Semua kerajinan kayu kelapa
yang dibuatnya, Tafsirun tidak
menggunakan cat, plistur
ataupun pernis untuk
menampakkan serat kayu agar
menarik dan mengkilap.

sudah bertahun-tahun menggeluti dunia
perkayuan, memanfaatkan kayu kelapa
dibuat berbagai kerajinan. Yakni dari
mulai gantungan baju berbahan kayu
kelapa, gantungan kunci, jam dinding
kayu, dan kursi malas.
Usaha kerajinan kayu kelapanya baru
dirintis sejak 7 bulan yang lalu. Namun
pesanan demi pesanan terus datang di
bengkel kayu Tafsirun yang berada di
samping rumahnya. Semua kerajinan
kayu kelapa yang dibuatnya, Tafsirun
tidak menggunakan cat, plistur ataupun
pernis untuk menampakkan serat kayu
agar menarik dan mengkilap. Tetapi,
proses pengerjaannya yang begitu detail
hanya mengandalkan amplas berbagai
jenis, dari mulai yang paling kasar hingga
amplas yang sangat halus, hingga mampu
menghasilkan kerajinan dengan hasil
yang mengkilap.
Kayu kelapa yang digunakan adalah
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kayu kelapa pilihan, dan kayu kelapa tua.
sebelum dipotong, Kirun panggilan akrab
Tafsirun terlebih dahulu menggambar
cetakan atau mal pada media kayu kelapa
yang akan dibuat. Setelah digambar
sesuai dengan pesanan seperti
gantungan kunci atau jam dinding kayu
berbentuk terompah, selanjutnya
dipotong sesuai ukuran menggunakan
mesin potong kayu.
Jika kayu kelapa yang akan dibuat
tidak memenuhi ukuran gambar cetakan,
maka Kirun akan menyambung dengan
potongan kayu kelapa lain. Sambungan
ini diproses sedemikian rupa, hingga
Nampak seperti tidak ada sambungan
dan sangat halus.
Dari potongan-potongan kayu
kelapa yang sudah dibentuk, kemudian
dilakukan pengamplasan dari mulai manual menggunakan tangan hingga mesin
amplas gerinda duduk atau portable.
Proses pengamplasan sendiri
menggunakan 10 jenis amplas dari
berbagai ukuran. Yakni dari amplas
ukuran 100, 120, 400, 600, 800, 1000
hingga ukuran 2000. Untuk
menghasilkan kilap natural tanpa
tambahan bahan cat, seperti pernis
maupun cat celar, kayu kelapa diamplas
satu persatu secara detail di setiap
bagiannya.
Proses pengamplasan ini bisa
memakan waktu 2
hingga 3 hari.
Selanjutnya dari kayu yang sudah
diamplas maksimal, barulah disatukan,
seperti gantungan baju dan kursi malas.
Sedangkan untuk jam dinding kayu,
proses selanjutnya biasanya membuat
lubang untuk mesin jamnya.
Serat kayu kelapa yang tidak

beraturan, bergaris-garis atau bahkan
seperti titik-titik hitam pada kayu
menjadi nilai keunikan sendiri. Proses
pengamplasan yang membutuhkan
waktu lumayan lama ini sebanding
dengan nilai karya yang dihasilkan.
Menurut suami dari Dyah
Setyaningsih, pengamplasan sama halnya
membuath sebuah batu akik. Batu dari
bahan mentah dibentuk sedemikian rupa,
tanpa adanya campuran cat ataupun
bahan kimia lainnya, batu akik yang
diproses amplas dari berbagai ukuran
jenis akan membuat batu tersebut
mengkilap seperti kaca.
Pada proses ini, Kirun membenarkan
bahwa pemilihan bahan kayu kelapa
menjadi hal yang utama. Sebab memang
tidak semua kayu kelapa yang
diprosesnya bisa mengkilap meskipun
sudah diamplas berkali-kali. Tapi
memang kebanyakan jenis-jenis kayu
kelapa tua, selain tekstur kuatnya tidak
kalah dengan jenis kayu lainnya, juga
mudah untuk dibuat mengkilap.
Dari sekian banyak model dan jenis
kerajinan kayu kelapa yang dibuatnya,
masing-masing memiliki tingkat kesulitan
yang berbeda dan waktu pengerjaan
yang berbeda pula. Seperti kursi malas
proses pembuatannya memakan waktu
10 hari, gantungan baju dan jam dinding
kayu untuk satu buah memakan waktu
sekitar 5 hari dan gantungan kunci
terompah paling lama 3 hari. Biasanya
untuk proses pembuatan gantungan
kunci, dalam satu hari menghasilkan 50
potongan kayu yang sudah dibentuk, dan
hari berikutnya untuk proses
pengamplasan.
Selama proses pengerjaan, dari mulai
memilih kayu kelapa, membentuk hingga
proses finishing, Kirun mengerjakannya
sendiri dan tidak merekrut karyawan.
Diceritakan dirinya, bahwa dulu sempat
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dibantu beberapa orang, namun justru
jumlah karya yang dihasilkan sama halnya
seperti dikerjakan sendiri.
Semua hasil karyanya, Tafsirun
mengungkapkan tidak jual dengan harga
yang terlalu mahal. Untuk harga
gantungan dijual seharga Rp 10 ribu, jam
dinding kayu berbentuk terompah
seharga Rp 150 ribu untuk bahan kayu
saja, tetapi jika menginginkan sudah jadi
dalam bentuk jam lengkap dengan mesin
seharga Rp 350 ribu, gantungan baju
seharga Rp 40 ribu dan kursi malas
seharga Rp 1 juta. Untuk jam dinding
kayu berbentuk terompah sudah dikirim
ke Hadramaut – Yaman, sedangkan kursi
malas dan gantungan baju sudah sering
dikirim dan dipesan oleh konsumen di
Bandung.
Pria asli Debong Kidul ini mengakui
marketing atau pemasaran dilakukan
oleh teman-teman dan tetangga sekitar
rumahnya. Dirinya yang selalu rutin hadir
pada majelis pengajian di rumahnya,
membuatnya tak merasa kesulitan untuk
memasarkan hasil karyanya. Sebab bagi
mereka-mereka yang hadir di majelis
pengajian khususnya mereka pecinta
para habaib,
Hal-hal yang berhubungan dengan
bentuk terompah sudah tidak asing lagi.
Sesuatu berbentuk terompah, yakni
terompah (sandal) Nabi Muhammad
SAW memiliki nilai khusus dan tersendiri
bagi mereka para pecinta habaib.
Sehingga tidak jarang, ada dari
teman-teman pengajiannya yang
membeli, memborong bahkan membantu
memasarkan dan dititipkan di toko-toko
parfum yang ada di kota Tegal. Menurut
Tafsirun, siapapun bisa datang ke bengkel kayu miliknya, untuk sekedar mampir,
melihat langsung proses pembuatannya
atau bisa langsung memesan kerajinan
kayu yang dibuatnya. g
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Keluarga Bahagia,
Jauhi Narkoba

S
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ebanyak 50 orang perwakilan
majelis taklim di Kecamatan
Margadana mengikuti talkshow
Pencegahan, Pemberantasan,
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN), Selasa (19/3) di Kantor
KUA Kecamatan Margadana.
Hadir selaku narasumber Kepala
BNN Kota Tegal Drs. Igor Budi
Mardiyono, Penyuluh Agama Kemenag
Kota Tegal Darsiti, S.Ag dan Kasi P2M
BNN Kota Tegal Nasrudin, S.Ag.
Kegiatan tersebut digelar BNN Kota
Tegal dengan mengusung tema Keluarga
Benteng Utama Cegah Narkoba. Kepala
BNN Kota Tegal, Igor Budi Mardiyono
pada kesempatan tersebut memberikan
pemahaman bahaya narkoba.
Penyuluh Agama Kemenag Kota
Tegal Darsiti menyampaikan materi
terkait Peranan Keluarga dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba.
Dalam paparannya, Darsiti mengatakan
keluarga adalah benteng utama dalam
menangkal narkoba.
Menurut Darsiti, keluarga
mempunyai peran pengasuhan, peran
pendidikan dan peran pengawasan.
Dalam keluarga peran orang tua
sangatlah penting. Apabila peran orang
tua tersebut mengalami kegagalan, maka
yang akan muncul, kegagalan dalam
hidup, muncul gejala kenakalan remaja,
hubungan keluarga tidak harmonis, salah
pergaulan, penyalahgunaan narkoba,
kehidupan keluarga yang tdk stabil, dan
lain-lain.
“Maka dari itu ayo bentuk keluarga
kita menjadi keluarga yang kuat, baik
kuat ilmu maupun kuat iman, sehingga
keluarga mempunyai ketahanan yg kuat
yang akan mampu menangkal berbagai
tantangan-tantangan termasuk masalah
penyalahgunaan narkoba”, ujar Darsiti
yang juga Pegiat Anti Narkoba Kota
Tegal.
Darsiti menegaskan bahwa, narkoba
merusak keluarga, narkoba merusak
bangsa. “Keluarga hebat, keluarga sehat,
keluarga anti Narkoba, Sehat itu nikmat.
Apabila kuat iman dan ilmu maka akan
tercetak generasi sholeh/sholehah dan
keluarga sakinah mawadah warohmah”,
pungkas Darsiti. g
(Bag. Humas dan Protokol)
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Agus Susanto Juara
Benchrest PCP 41 M.

A

tlet tembak kota Tegal, Agus
Susanto menjadi jawara di kelas
Benchrest PCP 41 meter pada
kejuaraan menembak Wali Kota Tegal
Cup Open 2019 yang diselenggarakan
selama dua hari Sabtu (9/3) dan Minggu
(10/3) di lapangan Yos Sudarso Kota
Tegal. Agus menyisihkan ratusan peserta
lain yang berasal dari berbagai kota di
seluruh Indonesia.
Agus menuturkan bahwa ia tidak ada
persiapan khusus untuk kejuaraan kali ini.
Ia mengaku tidak menyangka mendapat
juara 1 karena pesaing-pesaingnya
begitu berat, baik petembak dari Jakarta,
Surabaya dan Kalimantan Tengah, dalam
kesempatan tersebut Agus
menyampaikan hasil ini berkat dukungan
dari teman-teman Sebayu Shoting Club
emerintah Kota Tegal melalui
dan Paser Mania Tegal yang selalu
Bappeda
Kota Tegal menggelar
menyemangati saat kejuaraan
Lomba
Kreatifitas
dan Inovasi
berlangsung.
Masyarakat (Krenova). Panitia Krenova
Sementara itu, ketua panitia kejuaran
etua Panwaslu Kota Tegal Akbar
mulai melakukan penjurian lomba,
menembak, Wali Kota Tegal Cup open
Kusharyanto menegaskan
Selasa (12/3/2019) di aula Eks Samsat,
2019, Eko Sulistiono merasa bersyukur
bahwa dalam pemilihan
Komplek Balai Kota Tegal.
Atlet Tembak Kota Tegal berhasil
Walikota dan Wakil Walikota Tahun
Mereka bakal menampilkan ide dan
menjuarai kelas BR PCP 41 meter. Eko
2018 mendatang tidak boleh ada
gagasan
yang dibuat pada proposal
Susilo menyampaikan bahwa kejuaraan
peserta yang melakukan money politic.
krenova di hadapan dewan juri.
menembak yang diselenggarakan oleh
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam
Kepala Bidang Penelitian dan
Persatuan Penembak Indonesia
sambutannya pada Rapat Koordinasi
P
e
n
gembangan P. Herdianto
(Perbakin) Kota Tegal ini salah satu
dengan Stakeholder dalam Rangka
mengatakan,
tujuan digelar lomba
tujuannya untuk menjaring atlet-atlet
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur
krenova untuk memberikan
tembak kota Tegal, dan di kejuaraan yang
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan
penghargaan kepada masyarakat Kota
berskala nasional ini, atlet kota Tegal
Walikota dan Wakil Walikota Tegal
Tegal baik secara individu maupan
berhasil menunjukan prestasinya.
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt.
kelompok yang mampu menghasilkan
Selain Agus Susanto, menurut Eko
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh,
inovasi.
Sulistiono kota Tegal juga memiliki bibitM.MPd, beserta Forkopimda dan
Herdi menuturkan, sejak dibuka
bibit penembak pemula yang cukup
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal,
pendaftaran Krenova tingkat Kota
bagus, hal ini dibuktikan dengan kelas
Rabu (8/10) di Hotel Bahari Inn.
Tegal sedikitnya 36 proposal inovasi
visir pemula dimana juaranya sebagian
Hal itu menurut Akbar sesuai
yang
terdiri dari 86 peserta mendaftar.
besar adalah petembak Tegal.
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017.
36
proposal
krenova itu16 proposal
Setelah berhasil menggelar
Bahkan dikatakan Akbar selain akan
dari sektor pendidikan dan 20 proposal
kejuaraan menembak tingkat nasional
dipidanakan, bagi pemberi juga akan
dari masyarakat.
yang diikuti oleh 50 klub tembak dari
dikenakan sanksi tambahan berupa
Selain itu, kata Herdi, Pemerintah
seluruh Indonesia, baik dari pulau Jawa,
diskualifikasi atau pembatalan
Kota Tegal menyedikan hadiah sebagai
Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak
bentuk apresiasi sebesar Rp.
Tenggara Barat dengan jumlah petembak
hanya itu, dalam UU tersebut juga
20.500.000.
“Lima terbaik akan
600 orang, Ia berharap ke depan,
meminta agar ASN dan TNI, POLRI
diikutkan ke lomba Krenova tingkat
kejuaraan ini bisa diagendakan dan
tetap menajaga netralitas dan tidak
Provinsi Jawa Tengah”, kata Herdi.
dilaksanakan secara rutin agar bisa
terlibat dalam politik praktis.
Sekretaris Bappeda Kota Tegal
meningkatkaan semangat atlet-atlet
Karena pihaknya berharap dalam
Kelik
Haryono mewakili Pelaksana
tembak Kota Tegal untuk lebih
rapat tersebut dapat diperoleh
Tugas Kepala Bappeda Kota Tegal
berprestasi.
penyamaan persepsi dengan semua
mengucapkan terima kasih kepada
g
stakeholder untuk menentukan visi dan
(Bag. Humas dan Protokol)

Peserta Lomba Krenova Tampilkan
Ide Gagasan di Hadapan Dewan Juri

P
K
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Peserta yang telah berpartisipasi
mengikuti Krenova.
Melalui lomba ini diharapkan dapat
menghasilkan teknologi baru yang
misi bahwa pemilu adalah sarana untuk
kreatif dan inovatif serta mempunyai
memilih pimpinan daerah dan bukan
daya saing, sehingga dapat bermanfaat
tujuan akhir. Sukses pemilu
bagi masyarakat.
menurutnya bukan dari
Kelik menambahkan, lomba ini
penyelenggaranya saja, namun dari
sebagai bentuk kepedulian Pemkot
semua komponen terlibat di dalamya.
Tegal dalam memotivasi masyakarat
“Tugas itu tidak akan terwujud
pada bidang ilmu dan teknologi. Selain
manakala semua stakeholder tidak
itu, memdorong pelajar, mahasiswa dan
terlibat dan ikut berperan serta dan
masyarakat untuk berkompetisi dalam
tidak mempunyai persepsi yang sama”,
bidang teknologi.
pungkasnya.
Sementara itu, sebagai juri pada
Sementara itu Plt. Walikota Tegal
lomba tersebut dari Dewan Riset
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam
Daerah Mustaqin dan Dairoh,
sambutan pembukaannya mengatakan
akademisi Taufik Hidayat, Diadikbud
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai
Kota Tegal Sudirman, Dinporapar Kota
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama
Tegal Erik Purtikno, Dinkes Kota Tegal
adilnya terhadap sosok kandidat
Tanti Suprijatmi, Disnakerin Kota Tegal
pemilu. Sehingga masing-masing pihak
Abdul Fatah, Dinkop UKM dan
tidak dapat secara arogan berjalan
Perdagangan Wineksi Dwi P, dan
sepihak hanya untuk kepentingan
Bappeda Kota Tegal P. Herdiyanto,
sendiri-sendiri.
Kelik Haryono dan Atie Solikhati.
Karena menurut walikota sukses
Sedangkan kategori lomba yakni
pemilihan walikota – wakil walikota
Agribisnis dan Pangan, Energi,
tahun 2018 terkait dengan masa depan
Kehutanan dan Lingkungan Hidup,
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita
Kelautan dan Perikanan, Kesehatan,
memiliki pengalaman pahit pada produk
Obat-obatan dan Kosmetik,
pilkada lalu, dua walikota kita
Pendidikan, Rekayasa dan Manufaktur,
tersandung masalah korupsi, maka isu
Kerajinan dan Industri Rumah Tangga
pilkada ke depan adalah masalah
dan kategori Sosial.
integritas membangun Kota Tegal
g
dengan siap
untuk
tidak
korupsi”,
(Bag.
Humas
dan Protokol)
ucapnya.
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PUISI
Puisi-puisi Faiz Saf'ani

Perjalanan
menyapu angin berbagai penjuru
roda roda kereta melaju.
perjalanan;
kahanan dan waktu adalah rindu
hujan lalu lalang
menebas ilalang paling gersang
bara api di khaki
adalah cinta paling sunyi
tanpa kata kata
tanpa cerita atau mengumbar dusta.
maka tibalah aku pada senja
belantara
pada surau dan rumah tua
mata senja keriput tua
ku lihat kau telah memilin waktu
siap menuju tempat
paling tak kasat
oleh mata dan buku buku.
K.A. Kamandaka, 2018

Perenungan
Sempoyongan, angin lalu lalang
membentur tembok
dan tubuhnya yang asing
berjalan tanpa alarm yang selalu
membangunkannya setiap pagi
inilah kesunyian dalam dirinya
ketika bunga mawar
tak sewangi ketiak mama.
elegi di jalan purba
lika liku para pedagang koran
yang tergusur.
televisi yang kabur warnanya.
aduhai cinta
bersemedi di lumbung padi
kini tinggal lembayung api.
Tegal, 23 Juli 2018

Lenggang Jagad
Jagad menari nari, menarikan tarian
api
mata mata terbakar
mulut mulut berkobar
nalar dibongkar menjadi puing
di surat kabar.
Setitik embun di daun talas
tarian jagad menari sampai lemas
memuai ke awan lepas.
Lenggang jagad,
jagad melenggang
aku memandang
masihkah ada kasih sayang?
Semarang, 11 Juni 2018
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PUISI

Apakah Masih
Bisa Disebut
Puisi?
apakah masih bisa disebut puisi?
jika lumpur yang mengalir
menabrak rumah rumah
hanya jadi kata kata indah
apakah masih bisa disebut puisi?
jika puing puing yang rontok seperti rambutmu
menimpa bahu di tidur mereka yang membeku,
hanya jadi makna dan irama paling syahdu.
apakah masih bisa disebut puisi?
jika doa doa hanya jadi diksi
diantara pulau pulau yang runtuh
menghanyutkan tubuh tubuh
ke peristirahatan paling jauh.
apakah masih bisa di sebut puisi?
jika kata kata hanya keindahan
dan kepedulian jadi citra paling kemanusiaan.
Semarang, 23 Februari 2018

BIOGRAFI PENYAIR
Faiz Saf'ani lahir di Tegal, 23 Juli 1996
dan bertempat tinggal di Desa Harjasari
Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal.
Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Prodi S1
Manajemen UNDIP Semarang.
Termasuk mahasiswa salah asuhan yang
terjerumus ke dalam kesusastraan
terutama puisi. Sudah pernah bergabung
ke dalam beberapa buku antologi puisi.
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The mechanism on making forward
what is called a perspective?

One man show is the person in charge
for making the whole of decision. He is
not a superman actually, he is only a
person who has an authority on
making forward the decision. The
phenomenon on it is not about who is
it but why? We should aware what we
care. The future perspective will be
shown when we plan on it. The daily
routine is about the activity which we
do in regularly. Unfortunately,
none knows or realize that the time
goes by; except for us and it is
happened only in this world. Speaking
is one of the way on making the
communication skills are fulfilled.

By: Sanday Jamaludin

A

ccording to Gerald Gillis (2016),
there are some important of
speaking skill:
(1) Ability to Inform, Persuade, and
Direct.
Speaking clearly and confidently can
gain the attention of an audience,
providing the golden opportunity for
the speaker to make the message
known. Wise is the speaker who gains
and then holds the attention of an
audience, with well-chosen words in a
well-delivered presentation, forming
a message that is effective,
informative, and understood.
(2) Ability to Benefit Derivatively.
Well-developed verbal skills can
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increase one’s negotiation skills. Selfconfidence is improved. A growing
sense of comfort comes from
speaking in front of larger and larger
audiences. A reputation for
excellence in speaking can accrue
over time, thereby imparting certain
credibility to the speaker.
(3) Career Enhancement.
Speaking skills are important for
career success, but certainly not
limited to one’s professional
aspirations. Speaking skills can
enhance one’s personal life and
thereby bring about the well-rounded
growth that we should all seek.
From the explanation above
theoretically that speaking shows the
idea on it. But the most dangerous thing
is about the self talks in negative
perspective. Some ideas on spirit will be
gone when we never know how to
maintain it.
Happiness and sadness are the both
of unforgettable moments for the people
who think creatively. GOD (ALLOH) the
almighty will give the way based on our
destiny. We just do what we have to do.
The future perspective will be shown
when we plan on it. The daily routine is
about the activity which we do in
regularly. Unfortunately none knows
about the time goes by except ourselves
and it is happened only in this world.
Praying as the people who have the faith
on religion is one of the ways to get closer
with the reality. On praying there will be
the hope and wish.
Hope and wish are the words which
we always ask for them in a better one.
The faith and love are the bullets for
making sure that our life is steady safe on
the right track. In the nearest by the
political; we should do what we call a very
smart steps on making us exactly like
what everyone needs it. Creativity will be
needed for the people who want to be a
survival in the real wild jungle. Science is
not only about the theory but also the
reality. Fixed and matched by practicing,
wise man says practice makes perfect.

Over all the understanding is the key
word.
“Understanding is the first step to
acceptance, and only with acceptance
can there be recovery.” JK Rowling says
in the Harry Potter series. We must
aware to decide on moving on.
Sometimes, even we had planned well
but it’s not exactly what we wished for.
Understanding will be understood if we
learn how to do it well. When somebody
knows about something it is not the
meaning that person understands on it.
We should accept what we had done
but we never accept only the result, since
the process is more important than the
result itself.
“Follow your heart, listen to your inner
voice, stop caring about what others think.”
― Roy T. Bennett, The Light in the Heart .
The other people will think what they
are thinking on. One understands what
one need. Suggestion, spirit and praying
we should accept it well. When there is a
person criticizes it, means they care on
us. Take a positive massage and get the
wealthy, healthy life.
We should
recalculate about the steps.
First think first, when the last year we
felt it was not okay than now we plan it
how to make it okay. Education and
teaching learning process is the whole
package on deciding the steps. We
cannot force others just like what we like.
At least, when we help others make it
sure that our helps will be useful or they
need it. In 2019 we have to face the
sophisticated technology. The rivals, the
partners are united in a huge synergy
movement. What we do is what we have.
“Don’t dwell too much on the past. The
lessons are useful for the present and a
preparation for the future. Move on!” ―
Lailah Gifty Akita, Pearls of Wisdom: Great
Mind.
Globally, we know on our selves
planning. Thus make it sure that we are
having the greatest energy on facing the
reality. “Keep on dreaming but please
wake up to make it real your dream
comes true.” g
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B

adan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tegal bersama tim gabungan kembali menertibkan Alat Peraga
Kampanye (APK), Selasa (19/3/2019) pagi. Tim terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas
Perumahan dan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR),
Kepolisian Resor Tegal Kota, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP).

D

inas Sosial Kota Tegal bersama Satpol PP dan Kepolisian Resort Tegal Kota kembali menggeral razia di sejumlah
titik di Kota Tegal, Senin (18/3) pagi. Sedikitnya 26 orang Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT)
terjaring, 5 diantaranya masih dibawah umur.
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PEMERINTAH
KOTA TEGAL

H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM

Muhammad Jumadi, ST, MM

Walikota Tegal

Wakil Walikota Tegal

H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM & Muhammad Jumadi, ST, MM
sebagai Walikota & Wakil Walikota Tegal Periode 2019-2024
Pelantikan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Maret 2019 oleh Gubernur Jawa Tengah,
H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP di Gedung Gradika Bhakti Praja, Semarang

