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enjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 Pemerintah Kota Tegal memberikan bingkisan sembako kepada 
ratusan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemberian bingkisan sembako dilakukan langsung Moleh Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE.MM di Pendopo Ki Gede Sebayu. Selasa (21/5) malam.

eninjauan Alun-alun Kota Tegal dilakukan oleh Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Selasa (7/5) siang. 
Kunjungan tersebut dalam rangka memantau areal Alun-alun Kota Tegal yang rencananya akan dilakukan Previtalisasai secara bertahap. 

On line oh on line

Kebutuhan kemudahan layanan publik sekarang ini 

sudah menjadi tuntutan jaman. Karena kemudahan 

internet sekarang sudah menjadi kebutuhan. Hal ini tentu 

merambah layanan publik pemerintah sudah berbasis IT. 

E-government yang sudah ada merupakan pemanfaatan 

informasi, komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah 

dalam pelayanan publik. 

Pengoptimalan e-government di kota Tegal dimulai 

dari struktur pemerintahan yang paling dekat dengan 

masyarakat, yaitu berupa kebutuhan kependudukan. 

Karena setiap orang butuh. Disamping layanan kini sudah 

berbasis on line. Dari layanan perijinan, pajak on line, dan 

bentuk layanan tanda tangan untuk kebutuhan 

kependudukan kini telah dilakukan secara on line.

Proses pelayanan dilakukan melalui sistem secara 

online. Selain itu, sistem ini juga menyediakan informasi 

mengenai syarat pelayanan yang diperlukan masyarakat 

serta melakukan pengarsipan dan pelaporan data secara 

digital untuk pemerintah. Pelayanan publik berbasis 

online ini sangat menguntungkan masyarakat karena 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 

Dengan online kita bisa mengakses pelayanan 

ibaratnya secara 24 jam, dan pelayanan sistem oline dapat 

meningkatkan transparansi data maupun akuntabilitasnya 

dan semakin baik. Dengan demikian Pemerintah bisa 

menargetkan "zero complaint" (nihil komplain) dengan 

menggunakan pelayanan publik berbasis online tersebut. 

Pemerintah juga sedang menargetkan Zero Compalint 

setelah menggunakan sistem pelayanan publik berbasis 

online.  g
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Penerbit:  Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal  
l Penasehat:  Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, SE, MM,   
l Pembina:  Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Praptomo WR, 

SH  l Pengarah : Asisten Pemerintahan Kota Tegal, Drs. Imam 
Badarudin, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Kabag 

Humas dan Protokol, Dra. Hendiati Bintang Takarini , M.M. l 
Redaktur Pelaksana: Kasubag Pemberitaan, Adhitya Fajar 
Santosa, S.T., M.Si. 

l Lay 
Out & Setting:  Slamet Akbari  l Staf Redaksi: Imon Dwi B A, 

S.Sos, Turah Untung, Tomi, A.Md., Aris Purwanto, S.I.Kom, 
Imam Syafi’i l Fotografer: Edhy Purnomo  

l Bagian Produksi: Endang 
Retnowati l Paska Produksi: Fatimatus Zahro, Sri Hartati 

l Alamat Redaksi:  Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 
Setda Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no. 12 Tegal - 52123,  

Telp/Fax. (0283) 355137-355138  Pswt. 202.  
l Terbit 2 bulan sekali

l Wakil Redaktur Pelaksana: Kasubag 
Dokumentasi dan Publikasi, Yeni Dwi Hastuti, S.Kom. 

l Peliputan: 
Syaepulloh Aminudin, Seful Mu’min 

l 
Bagian Sirkulasi: Yolla Pamela, Siti Ika Rahmawati Aman Sucipto

Redaksi menerima sumbangan naskah dalam bentuk artikel, opini, wawancara atau foto. Jika diperlukan, redaksi berhak mengubah  atau mengedit 
tanpa menghilangkan  esensinya.  Tulisan  maksimal  3 halaman  folio spasi rangkap (dobel) atau 4000-6000 karakter,  dialamatkan pada redaksi:  

Bagian  Hubungan Masyarakat  dan  Protokol  Setda  Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no.12 Tegal  
Telp.: (0283) 355137-355138, Pswt. 122  atau e-mail:   Website: http://www.wartabahari.comhumaskotategal@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan naskah dalam bentuk artikel, opini, wawancara atau foto. Jika diperlukan, redaksi berhak mengubah  atau mengedit 
tanpa menghilangkan  esensinya.  Tulisan  maksimal  3 halaman  folio spasi rangkap (dobel) atau 4000-6000 karakter,  dialamatkan pada redaksi:  

Bagian  Hubungan Masyarakat  dan  Protokol  Setda  Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no.12 Tegal  
Telp.: (0283) 355137-355138, Pswt. 122  atau e-mail:   Website: http://www.wartabahari.comhumaskotategal@yahoo.com

MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT

3WARTA BAHARI,   Edisi 110 / Mei  2019WARTA BAHARI,   Edisi 110 / Mei  2019



2

enjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 H Tahun 2019 Pemerintah Kota Tegal memberikan bingkisan sembako kepada 
ratusan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemberian bingkisan sembako dilakukan langsung Moleh Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE.MM di Pendopo Ki Gede Sebayu. Selasa (21/5) malam.

eninjauan Alun-alun Kota Tegal dilakukan oleh Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Selasa (7/5) siang. 
Kunjungan tersebut dalam rangka memantau areal Alun-alun Kota Tegal yang rencananya akan dilakukan Previtalisasai secara bertahap. 

On line oh on line

Kebutuhan kemudahan layanan publik sekarang ini 

sudah menjadi tuntutan jaman. Karena kemudahan 

internet sekarang sudah menjadi kebutuhan. Hal ini tentu 

merambah layanan publik pemerintah sudah berbasis IT. 

E-government yang sudah ada merupakan pemanfaatan 

informasi, komunikasi, dan teknologi oleh pemerintah 

dalam pelayanan publik. 

Pengoptimalan e-government di kota Tegal dimulai 

dari struktur pemerintahan yang paling dekat dengan 

masyarakat, yaitu berupa kebutuhan kependudukan. 

Karena setiap orang butuh. Disamping layanan kini sudah 

berbasis on line. Dari layanan perijinan, pajak on line, dan 

bentuk layanan tanda tangan untuk kebutuhan 

kependudukan kini telah dilakukan secara on line.

Proses pelayanan dilakukan melalui sistem secara 

online. Selain itu, sistem ini juga menyediakan informasi 

mengenai syarat pelayanan yang diperlukan masyarakat 

serta melakukan pengarsipan dan pelaporan data secara 

digital untuk pemerintah. Pelayanan publik berbasis 

online ini sangat menguntungkan masyarakat karena 

dapat diakses dimanapun dan kapanpun. 

Dengan online kita bisa mengakses pelayanan 

ibaratnya secara 24 jam, dan pelayanan sistem oline dapat 

meningkatkan transparansi data maupun akuntabilitasnya 

dan semakin baik. Dengan demikian Pemerintah bisa 

menargetkan "zero complaint" (nihil komplain) dengan 

menggunakan pelayanan publik berbasis online tersebut. 

Pemerintah juga sedang menargetkan Zero Compalint 

setelah menggunakan sistem pelayanan publik berbasis 

online.  g

Pojok Kang Bahar 

Warta Utama
-   Memudahkan Bukan Menyulitkan . . . . . . . . . . . . . . 5
-   Tak Lagi Manual, Disdukpencapil Terapkan 
     Tanda Tangan Elektronik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
-   Menjaring Birokrat Melalui Jalur PPPK . . . . . . . . . . 13

Warta Khusus
-   Stabilitas Harga Jelang Ramadan dan Lebaran. . . . 16

-   Geliat Ramadhan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

-   Kelola Sampah Tambah Berkah. . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Lensa Bahari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Regulasi
-   Ketenagakerjaan yang Pancasilais . . . . . . . . . . . . . . 25

Edukasi
-   Berburu Pahala di Sekolah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Wira Usaha
-   Jasa Penyewaan Mainan Anak. . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Sastra
-   Tentang Sapardi Djoko Damono. . . . . . . . . . . . . . . . 32

Lintas Peristiwa
-  Pemkot Sidak Pasar Tradisional dan Supermarket. 34   
-  Pemkot Tegal Gelar Pasar Murah. . . . . . . . . . . . . . . . 34
-  Walikota Ajak Bersholawat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
-  Walikota Inginkan RTLH Segera Dientaskan. . . . . . 35
-  Dedy Yon Komitmen Wujudkan Tegal 
    Kota Destinasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
-  PMI Bagikan 700 Paket Sembako . . . . . . . . . . . . . . . 36
-  Kemenag Kota Tegal Tunggu Juknis 
    Kouta Tambahan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
-  Kota Tegal Nominasi Lomba UP2K Nasional . . . . . 37

English Corner
-  Online Service in Indonesia Breaks Through
    into 4.0 Revolutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4Editorial

Penerbit:  Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Tegal  
l Penasehat:  Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, SE, MM,   
l Pembina:  Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal, Praptomo WR, 

SH  l Pengarah : Asisten Pemerintahan Kota Tegal, Drs. Imam 
Badarudin, Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab: Kabag 

Humas dan Protokol, Dra. Hendiati Bintang Takarini , M.M. l 
Redaktur Pelaksana: Kasubag Pemberitaan, Adhitya Fajar 
Santosa, S.T., M.Si. 

l Lay 
Out & Setting:  Slamet Akbari  l Staf Redaksi: Imon Dwi B A, 

S.Sos, Turah Untung, Tomi, A.Md., Aris Purwanto, S.I.Kom, 
Imam Syafi’i l Fotografer: Edhy Purnomo  

l Bagian Produksi: Endang 
Retnowati l Paska Produksi: Fatimatus Zahro, Sri Hartati 

l Alamat Redaksi:  Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 
Setda Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no. 12 Tegal - 52123,  

Telp/Fax. (0283) 355137-355138  Pswt. 202.  
l Terbit 2 bulan sekali

l Wakil Redaktur Pelaksana: Kasubag 
Dokumentasi dan Publikasi, Yeni Dwi Hastuti, S.Kom. 

l Peliputan: 
Syaepulloh Aminudin, Seful Mu’min 

l 
Bagian Sirkulasi: Yolla Pamela, Siti Ika Rahmawati Aman Sucipto

Redaksi menerima sumbangan naskah dalam bentuk artikel, opini, wawancara atau foto. Jika diperlukan, redaksi berhak mengubah  atau mengedit 
tanpa menghilangkan  esensinya.  Tulisan  maksimal  3 halaman  folio spasi rangkap (dobel) atau 4000-6000 karakter,  dialamatkan pada redaksi:  

Bagian  Hubungan Masyarakat  dan  Protokol  Setda  Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no.12 Tegal  
Telp.: (0283) 355137-355138, Pswt. 122  atau e-mail:   Website: http://www.wartabahari.comhumaskotategal@yahoo.com

Redaksi menerima sumbangan naskah dalam bentuk artikel, opini, wawancara atau foto. Jika diperlukan, redaksi berhak mengubah  atau mengedit 
tanpa menghilangkan  esensinya.  Tulisan  maksimal  3 halaman  folio spasi rangkap (dobel) atau 4000-6000 karakter,  dialamatkan pada redaksi:  

Bagian  Hubungan Masyarakat  dan  Protokol  Setda  Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no.12 Tegal  
Telp.: (0283) 355137-355138, Pswt. 122  atau e-mail:   Website: http://www.wartabahari.comhumaskotategal@yahoo.com

MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT

3WARTA BAHARI,   Edisi 110 / Mei  2019WARTA BAHARI,   Edisi 110 / Mei  2019



4

Hari Raya Idul Fitri adalah momentum indah untuk saling berkasih sayang bersama keluarga tercinta, 

memanjatkan do'a serta berucap maaf atas segala kesalahan

Jaman now kirim kartu lebaran online bae ya Jon. Ngapurane sing akeh, enyong ora bisa mudik.

una memudahkan masyarakat 
dalam urusan pembayaran Pajak GDaerah dan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Pemerintah Kota Tegal 
melalui Badan Keuangan Daerah 
(Bakeuda) bekerja sama dengan Bank 
Jateng menerapkan pembayaran pajak 
online. 

Ada 14 jenis Pajak Daerah yang 
dapat dilayani dengan menggunakan 
online, antara lain meliputi  Pajak Hotel, 
Pajak Resto, Pajak Hiburan, Pajak 
Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, 
Retribusi Perumahan, Retribusi Usaha, 
Retribsi Tambak, Retribusi Alun-alun, 
Retribusi Kantin, Retribusi Kios, Retribusi 
Reklame dan BPHTB (Biaya Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan). Ke-14 
jenis pajak tersebut dapat diakses di  
halaman http://pajakdaerah.tegalkota. 
go.id/ dengan nama E-SPTPD atau 
Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah. 

S e m e n t a r a  u n t u k  m e l a y a n i  
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
masyarakat Kota Tegal dapat mengakses 
halaman http://simpbb.tegalkota.go.id/.
Kedua halaman website yang digunakan 
sebagai gerbang masyarakat Kota Tegal 
untuk membayar pajak daerah dan PBB 
yang dilaunching secara resmi oleh 
Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, 
S,E., M.M. di Hotel Pesona Kota Tegal 
pada Selasa (14/5). 

Hadir dalam launching pajak online 
tersebut  Waki l  Wal ikota  Tega l  
Muhammad Jumadi, S.T., M.M., Pj. Sekda 
Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, YMT 
Kepala Divisi Jaringan dan Jasa Layanan 
Bank Jateng Ahmad Joni Anwar, 
Pemimpin Bank Jateng Kota Tegal, para 
wajib pajak dari pengusaha hotel, 
restoran, parkir dan rumah makan. Usai 
launching, untuk lebih mengenalkan 

Oleh: Imon Dwi B. A., S.Sos., M.I.Kom.

Pemerintah Kota Tegal terus berinovasi. Kini semua serba online. Termasuk pembayaran pajak 
daerah dan pajak bumi dan bangunan. Semuanya memudahkan, bukan menyulitkan. 
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Ditambahkan Dedy Yon, sistem 

online harus berjalan namun 

Pemerintah juga mendukung dengan 

kebijakan lain sebagai upaya 

peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Apalagi 

tantangannya saat ini dengan 

adanya jalan tol dan jalingkut yang 

sebentar lagi akan berfungsi 

dikhawatirkan akan berdampak 

pada turunnya pendapatan 

perekonomian pada pengusaha dan 

UMKM. Hal tersebut berdampak 

pada kemampuan masyarakat 

membayar pajak.

Supriyanta juga mengharapkan agar 
pembayaran dan pelaporan pajak sistem 
o n l i n e  t e r s e b u t  u n t u k  d a p a t  
disebarluaskan kepada masyarakat dan 
pengusaha lainnya. 

“Sehingga kemudahan-kemudahan 
yang diberikan Pemerintah Kota Tegal 
akan berkembang dan dirasakan oleh 
pengusaha lainnya,” sebut Supriyanta. 

Selain masyarakat,   OPD di 
Lingkungan Pemkot Tegal juga sudah 
me lakukan  pembayaran  on l ine .   
Misalnya di Dinas Koperasi UMKM dan 
Perdagangan yang telah menggunakan 
pembayaran non tunai di pasar-pasar. 
Demikian juga Dinas Pemuda, Olahraga 
dan Pariwisata dan Rumah Sakit yang 

nantinya juga menyusul akan segera 
online dalam hal pembayaran retribusi 
dan pendapatan. 

Terbitnya pembayaran pajak sistem 
online tersebut juga tidak terlepas dari 
peran Walikota Tegal dan Wakil 
Walikota Tegal. Apalagi Wakil Walikota 
yang merupakan ahli IT dan pernah 
menjabat sebagai Head of IT di salah satu 
bank di Jakarta. “Wakil Walikota adalah 
orang IT, baru beberapa waktu setelah di 
lantik, sudah “nggedak-nggedak”. Namun 
hal tersebut semua karena kebaikan. 
Demi kebaikan kita harus bekerja keras 
sehingga apa yang diharapkan bisa 
terealisasikan,” tutur Supriyanta. 

Cegah Korupsi
Wakil Walikota Tegal Muhammad 

Jumadi menyebut sebagai orang yang 
concern terhadap IT, maka usai dua hari 
dilantik, bagaimana sistem pembayaran 
bankingnya, langsung ditanyakan kepada 
Bakeuda. Kemudian Jumadi meminta 
Bakeuda membuat sistem pembayaran 
banking yang harusnya seperti apa.

Kemudian yang kedua, didasarkan 
endorsement KPK yang mengatur untuk  
semua transaksi harus dilakukan dengan 
non tunai atau cashless. “Sehingga mau 
tidak mau kita harus laksanakan,  
ditunjang lagi dengan adanya dorongan 
BI dan OJK untuk cashless society. Apa 
yang dilaksanakan Pemerintah Kota 
Tegal melalui Bakeuda yang bekerja sama 
dengan Bank Jateng, sebagai bagian dari 
cashless society. Terima kasih kepada 
Bank Jateng yang berupaya mensupport 
Pemkot Tegal untuk menjadi salah satu 

sistem pajak online tersebut juga 
dilakukan sosialisasi kepada para wajib 
pajak yang hadir.  

Kepala Bakeuda Kota Tegal  Drs. R. 
Supr iyanta  mengatakan dengan 
pembayaran menggunakan sistem 
online, merupakan upaya Pemerintah 
Kota Tegal dalam meningkatkan 
pendapatan dan pelayanan kepada 
masyarakat khususnya pengusaha. 

Menurut Supriyanta, berbagai 
kemudahan dapat dinikmati wajib pajak. 
Antara lain dalam  membayar pajak lebih 
mudah, lebih murah, cepat dan 
sebagainya. “Sehingga bapak/ibu bisa 
melakukan pembayaran pajak di berbagai 
tempat yang telah ditentukan,” ungkap 
Supriyanta. 

Dengan kegiatan sistem online, 
Supriyanta menampik dengan tegas 
berbagai anggapan negatif yang selama 
ini berkembang. “Dengan  sistem online 
ini sebagai penegasan  kami bahwa kami 
akan lebih akuntabel. Karena masih 
banyak angapan-anggapan negatif 
terhadap pemerintah oleh para wajib 
pajak. Harapannya nanti penilaian 
masyarakat terhadap Pemerintah 
menjadi lebih baik,” tutur Supriyanta. 

Disebutkan Supriyanta, selain 
launching juga dilaksanakan sosialisasi 
kepada wajib pajak oleh Tim IT Bank 
Jateng. Dalam sosialisasi, wajib pajak 
diberikan pengetahuan cara melakukan 
pembayaran melalui teller Bank Jateng, 
Anjungan Tunai Mandir i  (ATM),  
Electronik Data Capture (EDC), E-
Banking, agen gopay, Indomart dan 
Alfamart. 
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bagian dari pada pembayaran pajak 
secara online,” ungkap  Jumadi. 

Menurut Jumadi, cashless society 
adalah salah satu yang diharapkan bisa 
berjalan untuk mencegah terjadinya 
korupsi, kolusi dan yang lainnya. Kedua 
hal itu diakui Jumadi kadang-kadang 
membuat malu sebagai warga Tegal. 
“Dua kali pemimpinnya sebelumnya, 
sejarahnya seperti itu. Kami berdua 
punya tekad untuk menciptakan iklim 
yang kondusif sekaligus nyaman buat 
pengusaha,” ungkap Jumadi.

Namun meski sudah beralih ke 
online, disebutkan Jumadi, tantangan 

yang dihadapi pasti lebih berat. Karena 
yang biasanya dilakukan manual atau 
tidak menggunakan IT, kini Kota Tegal 
berupaya menjadi smart city yang 
memudahkan masyarakatnya dalam 
segala bidang.  

“Program saya dan pak Dedy, 
tentang smart  c i ty  mest i  harus 
disampaikan. Kita bukan smart city-smart 
city-an, yang sudah dicanangkan 
beberapa tahun yang lalu, yang sampai 
saya dilantik pun belum jalan menurut 
saya. Tetapi saya berharap bapak ibu 
semuanya yang ada di sini, bisa berpikir 
jernih dan berpikir cerdas, kita tidak ingin 

mempersulit panjenengan tapi ini 
memudahkan usaha panjenengan  
sekaligus menjadikan acuan untuk kota-
kota lain di Indonesia,” tutur Jumadi.

Memudahkan Bukan Mempersulit
K e m u d a h a n  y a n g  d i b e r i k a n  

disebutkan Jumadi sebagai kewajiban 
yang harus diberikan Pemerintah  kepada 
masyarakat “Tidak usah khawatir nanti 
kita gimana-gimana. Memang sudah 
menjadi kewajiban kita bagaimana kita 
m e n s e r v e  p a n j e n e n g a n  s e b a g a i  
pengusaha dan sebaliknya bagaimana 
caranya kontribusi pengusaha untuk  
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Kota Tegal,” sebut Jumadi. 
Walikota Tegal Dedy Yon juga 

sependapat mengenai kemudahan yang 
didapat dengan sistem pembayaran 
online. “Saya mengapresiasikan karena 
sekarang pembayaran pajak dilakukan 
secara  on l ine .  Masyarakat  k i ta  
membutuhan kebutuhan yang praktis, 
m o d e r n ,  s e c a r a  o n l i n e  y a n g  
memudahkan dibandingkan sistem 
manua l .  S i s tem apapun  ada lah  
memudahkan orang untuk membayar 
pajak. Juga tentunya agar pembayaran 
itu setiap  hari dan setiap waktu bisa 
dikontrol, pengawasannya bisa lebih 
baik, tentunya dilakukan disetiap 
w a k t u n y a  s e h i n g g a  t i d a k  b i s a  
dimanipulasi dengan mark up atau mark 
down. Pemkot lebih mudah mengontrol 
pendapatan sudah dapat diestimasikan 
perbulan. Sehingga dengan model ini 
tentunya akan menjadi lebih baik,” tegas 
Dedy Yon. 

Ditambahkan Dedy Yon, sistem 
online harus berjalan namun Pemerintah 
juga mendukung dengan kebijakan lain 
sebagai upaya peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Apalagi tantangannya 
saat ini dengan adanya jalan tol dan 
jalingkut yang sebentar lagi akan 
b e r f u n g s i  d i k h a w a t i r k a n  a k a n  
berdampak pada turunnya pendapatan 
perekonomian pada pengusaha dan 
UMKM. Hal tersebut berdampak pada 
kemampuan masyarakat membayar 
pajak. 

Oleh karena itu, dikatakan Dedy Yon, 
Pemerintah yang sekarang ini harus lebih 
kreatif dan inovatif dan harus mau 
bertanggungjawab dengan mau bekerja 
keras sebagai  upaya mewujudkan hal 
tersebut. Sehingga diharapkan Dedy 
Yon, Pemerintah Kota Tegal  dapat lebih 
bersinergi dengan wajib pajak Kota 
Tegal. 

“Selamat atas terbentuknya sistem 
pajak online. Mudah-mudahan tidak 
merepotkan. Merepotkan pak, bu?. 
Memudahkan apa merepotkan?.  
Takutnya kelihatan mudah, tapi sungkan 
ngelakoni loh nek wis suwe. Susah apa 
seneng ini. Mudah-mudahan dengan  
sistem ini enak di kami, enak di 
pemerintah dan enak di bapak ibu 
sekalian,” tanya Dedy Yon saat berdialog 
dengan para pengusaha. 

Cegah Peredaran Uang Palsu
YMT Kepala Divisi Jaringan dan 

Layanan Bank Jateng dan Jasa Layanan 
Bank Jateng Ahmad Joni Anwar, 

mengatakan bahwa Kota Tegal sudah 
lama merencanakan launching pajak 
daerah online beberapa tahun lalu. 

“Tegal menjadi kota terakhir yang 
mengaplikasikan. Tetapi kalau saya 
melihat rencana dari Kota Tegal ini 
semakin matang karena aturan dibuat 
lebih dahulu, baru kita lakukan proses 
persiapan untuk secara sistemnya. 
Kabupaten Tegal sudah lama baru 
PBHTB dan PBB belum walaupun sudah 
bisa dibayarkan di Bank Jateng, tetapi 
secara online di Kabupaten Tegal belum. 
Di Brebes juga belum, Kabupaten 
Pemalang baru kemarin untuk yang pajak 
daerah, dan Kajen belum secara 
menyeluruh. Justru yang Kota Tegal ini 
sekali dayung bukan yang terakhir, 
namun semuanya kena banyak. Karena 
semua penerimaan pajak daerah akan 
dilakukan secara online semuanya,” jelas 
pria kelahiran Balapulang Kabupaten 
Tegal. 

Disinggung Joni, berkaitan dengan 
pajak daerah pada tahun 2018 
Pemerintah RI  mencanangkan tanggal  1 
Januari 2018 berkonsentrasi penuh 
untuk transaksi non tunai. 

“Semua cashless. Kenapa? Kalau tadi 
disebutkan ada KKN, yang terjadinya 
pada saat ini ramai beredarnya uang 
palsu. Itu terjadi saat Bank Jateng 
mengalami ketika mengambil dana 
setoran dari pembayaran di pintu-pintu 
tol ketika belum diberlakukan cashless 
atau transaksi non tunai dengan kartu, itu 
banyak sekali beredar uang palsu. 
Kemudian ket ika  Kota  Sa lat iga  
mencanangkan adanya pembayaran atau 
transaksi di pasar, kami diminta 
melakukan survei ke pasar tersebut 
selama satu minggu. Disitu juga kami 
temukan yang namanya beredarnya uang 
palsu. Ini pasti yang akan dirugikan bukan 
kita tetapi negara juga akan mengalami 
kerugian besar,” ungkap kakak kelas 
Wakil Walikota Tegal itu. 

Joni bersyukur, Kota Tegal sudah 
melaksanakan retribusi pasar yang ada di 
empat pasar yang menggunakan 
transaksi non tunai. Semua pedagang di 
pasar tidak memberikan uang cash tetapi 
menggunakan kartu e-money yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal. 

“Informasi terbaru di Kabupaten Pati 
juga mencanangkan e-TPI, jadi tempat 
pelelangan ikan transaksinya mengguna-
kan cashless. Di Blora pakai E-SPBU yang 
diterbitkan oleh kabupaten setempat. 
Magelang diberlakukan e-WC umum, 
ketika cash diterbitkan mempunyai tidak 

lagi menerima resiko besar menerima 
uang palsu karena tidak ada waktu 
melihat meraba menerawang,” tutur Joni. 

U n t u k  k e l a n j u t a n n y a ,  J o n i  
menyarankan Kota Tegal harus memiliki 
namanya Central Billing. “Semua retribusi 
masing-masing OPD terkonsolidasi 
dalam satu server. Nanti setelah itu Bank 
Jateng akan urus untuk transaksi secara 
online,” jelasnya. 

Sosialisasi Pajak Online
K e p a l a  B i d a n g  P e n d a t a a n ,  

Penetapan dan Penagihan Bakeuda Kota 
Tegal Toat Hartono mengatakan 
pentingnya pendapatan daerah dan 
potensi-potensi yang belum tergali 
pentingnya pajak-pajak sumber-sumber 
pendapatan yang harus dioptimalnya dan 
harus mengikuti perkembangan IT yang 
semakin cepat. 

“Alhamdulillah Kota Tegal bisa 
menghadirkan sistem online  yang sudah 
lama kita nantikan dan sudah menjadi 
masukan atau usulan dari  para 
pengusaha dan wajib pajak, kapan kita 
akan melaksanakan pelaporan secara 
online karena daerah tetangga seperti di 
Kabupaten Tegal sudah PBHTP, 
Pemalang persiapan launching dan 
Purwokerto sudah lama menggunakan 
online,” tuturnya.

Sementara Bakeuda yang bekerja 
sama dengan Bank Jateng bisa 
menyelenggarakan launching dan 
sosialisasi pembayaran pajak online serta 
dapat memfasilitasi pengusaha wajib 
pajak untuk cukup menggunakan 
perangkat elektronik, baik gadget 
maupun laptop yang muncul kode 
pembayaran dan sudah  dapat  
m e n g a k s e s  e - b a n k i n g  m a u p u n  
pembayaran di teller, EDC, ATM maupun 
Indomart maupun di Alfamart. 

“Cara ini bisa memfasilitasi para 
pengusaha wajib pajak untuk membayar 
secara cash maupun non tunai. Dan juga 
melaporkan secara online, jadi wajib 
pajak tidak usah datang  ke kantor untuk 
melaporkan, cukup dari perangkat 
elektronik dengan HP atau laptop,” tutur 
Toat. 

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, 
tim IT Bank Jateng, Faris, menerangkan 
mengenai cara membayar pajak via 
online. Bagi wajib pajak yang punya kartu 
ATM Bank Jateng, internet banking Bank 
Jateng, Pemilik ATM Bank lain, juga bisa 
membayar PBB hanya tinggal datang ke 
ATM Bank penerbit kartu dengan menu 
transfer antar bank, gunakan kode bank 

113 (Kode Bank Jateng) dengan nominal 
pajak terbilang di ID billing.  “No 
rekeningnya ada tambahan 70+76  
sekian itu akan menjadi NOP sebagai 
virtual account atas tagihan PBB,” jelas 
Faris. 

Berikut cara pembayaran pajak 
daerah melalui ATM Bank Jateng 
maupun cara pembayaran pajak daerah 
melalui ATM Bank lain :

1. E-SPPT Pelaporan Pajak Online. 
B u k a  a l a m a t  w e b s i t e  d i  
http://pajakdaerah.tegalkota.go.id/ 
dari Halaman (E-SPTPD) Elektronik 
SPTPD Kota Tegal dengan masukkan 
Username dan Password j ika 
mempunyai akun dan Aplikasi 
Pelaporan Pajak Kota Tegal untuk 
login. 

Setelah ada e—bil ing mengisi  
NPWPD, Nama, Alamat, NOP, Nama 
Objek, Alamat Objek, Masa Pajak, 
Jumlah Pajak, Terbilang dan Tgl. Jatuh 
Tempo. 
Tiap wajib pajak mendapatkan 
username  dan password  untuk 
melaporkan pajak setiap bulannya. 
D e n g a n  m a s u k   k e  a l a m a t  
http://pajakdaerah.tegalkota.go.id/ 
masukan username dan password. 
Contoh pajak hotel form isian yang 
harus dilengkapi dengan memilih 
masa pajak, misal bulan April 2019. 
M a s u k k a n  o m z e t  d a n  d a s a r  
pengenaannya nantinya pajak akan 
menghitung secara otomatis, klik 
centang dan simpan. Nanti akan terbit 
kode bayar, wajib pajak bisa mencetak 
kode bayar. Kode bayar untuk 

membayar di Bank Jateng, baik 
melalui teller, bank, ATM atau 
Indomart, Alfamart dan sebagainya. 
Bagi  wajib pajak yang telah memiliki 
internet banking Bank Jateng tinggal 
langsung klik bayar. Di sana ada 
tombol bayar, apabila memiliki Bank 
Jateng tinggal klik masukkan ID dan 
password Bank Jateng.

2. Untuk pajak PBB, bisa melakukan 
p e m b a y a r a n  d a n  m e n g e c e k  
tunggakan di aplikasi. Dengan masuk 
k e  s i m p b b . t e g a l k o t a . g o . i d  
memasukan NOP (Nomor Objek 
Pajak) masing-masing, kemudian klik 
lihat maka akan terlihat tunggakan 
yang harus dibayar oleh wajib pajak.  
Untuk membayar ke Bank Jateng 
maka dipilih NOP dan tahun yang 
akan dibayar.    g
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Kota Tegal,” sebut Jumadi. 
Walikota Tegal Dedy Yon juga 

sependapat mengenai kemudahan yang 
didapat dengan sistem pembayaran 
online. “Saya mengapresiasikan karena 
sekarang pembayaran pajak dilakukan 
secara  on l ine .  Masyarakat  k i ta  
membutuhan kebutuhan yang praktis, 
m o d e r n ,  s e c a r a  o n l i n e  y a n g  
memudahkan dibandingkan sistem 
manua l .  S i s tem apapun  ada lah  
memudahkan orang untuk membayar 
pajak. Juga tentunya agar pembayaran 
itu setiap  hari dan setiap waktu bisa 
dikontrol, pengawasannya bisa lebih 
baik, tentunya dilakukan disetiap 
w a k t u n y a  s e h i n g g a  t i d a k  b i s a  
dimanipulasi dengan mark up atau mark 
down. Pemkot lebih mudah mengontrol 
pendapatan sudah dapat diestimasikan 
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Yon, Pemerintah Kota Tegal  dapat lebih 
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pajak online. Mudah-mudahan tidak 
merepotkan. Merepotkan pak, bu?. 
Memudahkan apa merepotkan?.  
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ngelakoni loh nek wis suwe. Susah apa 
seneng ini. Mudah-mudahan dengan  
sistem ini enak di kami, enak di 
pemerintah dan enak di bapak ibu 
sekalian,” tanya Dedy Yon saat berdialog 
dengan para pengusaha. 

Cegah Peredaran Uang Palsu
YMT Kepala Divisi Jaringan dan 

Layanan Bank Jateng dan Jasa Layanan 
Bank Jateng Ahmad Joni Anwar, 

mengatakan bahwa Kota Tegal sudah 
lama merencanakan launching pajak 
daerah online beberapa tahun lalu. 

“Tegal menjadi kota terakhir yang 
mengaplikasikan. Tetapi kalau saya 
melihat rencana dari Kota Tegal ini 
semakin matang karena aturan dibuat 
lebih dahulu, baru kita lakukan proses 
persiapan untuk secara sistemnya. 
Kabupaten Tegal sudah lama baru 
PBHTB dan PBB belum walaupun sudah 
bisa dibayarkan di Bank Jateng, tetapi 
secara online di Kabupaten Tegal belum. 
Di Brebes juga belum, Kabupaten 
Pemalang baru kemarin untuk yang pajak 
daerah, dan Kajen belum secara 
menyeluruh. Justru yang Kota Tegal ini 
sekali dayung bukan yang terakhir, 
namun semuanya kena banyak. Karena 
semua penerimaan pajak daerah akan 
dilakukan secara online semuanya,” jelas 
pria kelahiran Balapulang Kabupaten 
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palsu. Ini pasti yang akan dirugikan bukan 
kita tetapi negara juga akan mengalami 
kerugian besar,” ungkap kakak kelas 
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Joni bersyukur, Kota Tegal sudah 
melaksanakan retribusi pasar yang ada di 
empat pasar yang menggunakan 
transaksi non tunai. Semua pedagang di 
pasar tidak memberikan uang cash tetapi 
menggunakan kartu e-money yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kota Tegal. 

“Informasi terbaru di Kabupaten Pati 
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masing-masing OPD terkonsolidasi 
dalam satu server. Nanti setelah itu Bank 
Jateng akan urus untuk transaksi secara 
online,” jelasnya. 
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masukan atau usulan dari  para 
pengusaha dan wajib pajak, kapan kita 
akan melaksanakan pelaporan secara 
online karena daerah tetangga seperti di 
Kabupaten Tegal sudah PBHTP, 
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Purwokerto sudah lama menggunakan 
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sosialisasi pembayaran pajak online serta 
dapat memfasilitasi pengusaha wajib 
pajak untuk cukup menggunakan 
perangkat elektronik, baik gadget 
maupun laptop yang muncul kode 
pembayaran dan sudah  dapat  
m e n g a k s e s  e - b a n k i n g  m a u p u n  
pembayaran di teller, EDC, ATM maupun 
Indomart maupun di Alfamart. 
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secara cash maupun non tunai. Dan juga 
melaporkan secara online, jadi wajib 
pajak tidak usah datang  ke kantor untuk 
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Toat. 
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Jateng, Pemilik ATM Bank lain, juga bisa 
membayar PBB hanya tinggal datang ke 
ATM Bank penerbit kartu dengan menu 
transfer antar bank, gunakan kode bank 

113 (Kode Bank Jateng) dengan nominal 
pajak terbilang di ID billing.  “No 
rekeningnya ada tambahan 70+76  
sekian itu akan menjadi NOP sebagai 
virtual account atas tagihan PBB,” jelas 
Faris. 
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dari Halaman (E-SPTPD) Elektronik 
SPTPD Kota Tegal dengan masukkan 
Username dan Password j ika 
mempunyai akun dan Aplikasi 
Pelaporan Pajak Kota Tegal untuk 
login. 

Setelah ada e—bil ing mengisi  
NPWPD, Nama, Alamat, NOP, Nama 
Objek, Alamat Objek, Masa Pajak, 
Jumlah Pajak, Terbilang dan Tgl. Jatuh 
Tempo. 
Tiap wajib pajak mendapatkan 
username  dan password  untuk 
melaporkan pajak setiap bulannya. 
D e n g a n  m a s u k   k e  a l a m a t  
http://pajakdaerah.tegalkota.go.id/ 
masukan username dan password. 
Contoh pajak hotel form isian yang 
harus dilengkapi dengan memilih 
masa pajak, misal bulan April 2019. 
M a s u k k a n  o m z e t  d a n  d a s a r  
pengenaannya nantinya pajak akan 
menghitung secara otomatis, klik 
centang dan simpan. Nanti akan terbit 
kode bayar, wajib pajak bisa mencetak 
kode bayar. Kode bayar untuk 

membayar di Bank Jateng, baik 
melalui teller, bank, ATM atau 
Indomart, Alfamart dan sebagainya. 
Bagi  wajib pajak yang telah memiliki 
internet banking Bank Jateng tinggal 
langsung klik bayar. Di sana ada 
tombol bayar, apabila memiliki Bank 
Jateng tinggal klik masukkan ID dan 
password Bank Jateng.

2. Untuk pajak PBB, bisa melakukan 
p e m b a y a r a n  d a n  m e n g e c e k  
tunggakan di aplikasi. Dengan masuk 
k e  s i m p b b . t e g a l k o t a . g o . i d  
memasukan NOP (Nomor Objek 
Pajak) masing-masing, kemudian klik 
lihat maka akan terlihat tunggakan 
yang harus dibayar oleh wajib pajak.  
Untuk membayar ke Bank Jateng 
maka dipilih NOP dan tahun yang 
akan dibayar.    g
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ermasuk salah satu didalamnya 
adalah Dinas Kependudukan dan TPencatatan Sipil (Disdukpencapil) 

Kota Tegal. Mulai 1 April 2019, Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Tegal telah menerapkan tanda 
tangan elektronik untuk pelayanan 
dokumen kependudukan. Ada 2 
dokumen kependudukan yang sudah 
menggunakan tanda tangan elektronik, 
yakni pengurusan Akta Kelahiran dan 
Kartu Keluarga.

Berdasarkan batas waktu yang 
diberikan oleh Direktorat Jenderal 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
(Ditjen Dukcapil), bahwa masing-masing 
Dispendukcapil kabupaten/kota seluruh 

Indonesia harus sudah melaksanakan 
pelayanan dokumen kependudukan 
dengan tanda tangan elektronik 
terhitung mulai Juni 2019. Dengan 
ditetapkannya Peraturan Wali Kota 
Tegal nomor 10 tahun 2018 tentang 
Pemanfaatan Teknologi Informasi di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, 
Disdukpencapil Kota Tegal mulai 
menerapkannya pada 1 April 2019.

Kepala Disdukpencapil Kota Tegal, 
B a s u k i  m e n y a m p a i k a n  b a h w a  
sebelumnya Disdukpencapil Kota Tegal  
telah melakukan pengajuan rekomendasi 
ke Ditjen Dukcapil pada bulan Januari 
2019 agar bisa mendapatkan sertifikasi 
tanda tangan elektronik untuk dokumen 

Berdasarkan batas waktu yang 

diberikan oleh Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Ditjen 

Dukcapil), bahwa masing-masing 

Dispendukcapil kabupaten/kota 

seluruh Indonesia harus sudah 

melaksanakan pelayanan 

dokumen kependudukan dengan 

tanda tangan elektronik 

terhitung mulai Juni 2019. 

Setelah mendapatkan 

rekomendasi dari Ditjen Dukcapil, 

maka tanda tangan elektronik 

yang dikeluarkan oleh 

Disdukpencapil Kota Tegal sudah 

sah dan memiliki kekuatan hukum 

yang sama dengan tanda 

tangan manual.

Dijelaskan Basuki, ada perbedaan 

sistem publikasi ke Pusat, antara 

KK dan Akta kelahiran. Jika 

proses KK dimulai dari pengajuan 

masyarakat, kemudian 

Disdukpencapil melakukan 

verifikasi atas kebenaran data 

tersebut. Setelah diverifikasi 

kemudian dimasukkan ke sistem 

tanda tangan elektronik, dan bisa 

langsung cetak, kemudian 

dilanjutkan publikasi ke Sistem 

Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) Pusat. 

kependudukan. Selanjutnya bulan 
Februari dan Maret, Disdukpencapil Kota 
Tegal mendapatkan bintek dan sosialisasi 
dari Ditjen Dukcapil. Tahapan tersebut 
harus dilakukan untuk mendapatkan 
keabsahan dari pelaksanaan tanda 
tangan elektronik pada dokumen 
kependudukan yang dikeluarkan oleh 
Dispendukcapil Kota Tegal.

Setelah mendapatkan rekomendasi 
dari Ditjen Dukcapil, maka tanda tangan 
elektronik yang dikeluarkan oleh 
Disdukpencapil Kota Tegal sudah sah 
dan memiliki kekuatan hukum yang sama 
dengan tanda tangan manual. Menurut 
Basuki, hal ini disebabkan Ditjen 
Dukcapil telah melakukan Memorandum 
Of Understanding (MOU) dengan Balai 
Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan Badan 
Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk 
k e a b s a h a n  p r o d u k  d o k u m e n  
kependudukan dengan tanda tangan 
elektronik.

Basuki menjelaskan, di dalam 
pelaksanaan tanda tangan elektronik di 
Disdukpencapil Kota Tegal saat ini yang 
benar-benar sudah dilaksanakan secara 
utuh adalah tanda tangan elektronik 
untuk dokumen Kartu keluarga (KK), 
sedangkan untuk tanda tangan 
elektronik pada Akta kelahiran pihaknya 
mengaku masih mengalami kendala.

Dijelaskan Basuki, ada perbedaan 
sistem publikasi ke Pusat, antara KK dan 
Akta kelahiran. Jika proses KK dimulai 
dari pengajuan masyarakat, kemudian 
Disdukpencapil melakukan verifikasi atas 
kebenaran data tersebut. Setelah 
diverifikasi kemudian dimasukkan ke 

sistem tanda tangan elektronik, dan bisa 
langsung cetak, kemudian dilanjutkan 
p u b l i k a s i  k e  S i s t e m  I n f o r m a s i  
Administrasi Kependudukan (SIAK) 
Pusat. Sedangkan untuk Akta kelahiran, 
setelah diverifikasi oleh Disdukpencapil 
Kota Tegal, selanjutnya dimasukkan ke 
dalam sistem tanda tangan elektronik. 

Namun pada tahap ini tidak bisa 
langsung dicetak,  karena harus 
menunggu publikasi dari SIAK Pusat. Dan 
setelah mendapatkan persetujuan Pusat 
baru kemudian bisa dicetak. Menurut 
Basuki prosedur yang harus ditempuh ini 
akan memakan waktu yang agak lama.

Diakui Basuki hal ini berpengaruh 

bagi Disdukpencapil kota Tegal dalam 
menerapkan program “Dokumen Three in 
One”, yakni program kerja sama antara 
Dispencapil dengan unit fasilitas 
pelayanan kesehatan baik bidan, 
puskesmas maupun rumah sakit. Jadi 
pada saat ada ibu melahirkan, baik di 
bidan maupun di fasilitas kesehatan yang 
sudah bekerjasama dengan Disdukpen-
capil, maka mereka akan mengirimkan 
data melalui sistem yang ada. Data akan 
diinput berdasarkan data KK dan Kartu 
Tanda penduduk (KTP) kedua orang 
tuanya. Kemudian verifikasi dilakukan 
oleh Disdukpencapil kota Tegal, dan 
dalam waktu beberapa hari, 3 dokumen 
akan diberikan kepada keluarga ibu yang 
baru melahirkan. Dokumen tersebut 
adalah, Akta Lahir, KK baru (dengan 
penambahan anggota keluarga baru) dan 
Kartu Identitas Anak (KIA).

M e s k i p u n  d e m i k i a n ,  B a s u k i  
menyampaikan tanda tangan elektronik 
sangat membantu Disdukpencapil. 
Dengan sistem ini, tanda tangan 
elektronik bisa dilakukan dimana saja dan 
kapan saja. Pimpinan tidak harus berada 
di kantor untuk menandatangani 
dokumen kependudukan, karena 
pimpinan bisa langsung memberikan 
tanda tangan melalui sistem aplikasi.

B a s u k i  m e n u t u r k a n ,  u n t u k  
pengurusan KK di Disdukpencapil Kota 
Tegal rata-rata 50 dokumen per hari, 
sedangkan untuk pelayanan Akta 
Kelahiran berkisar 100 sampai dengan 
150 dokumen per hari. Dengan adanya 
tanda tangan elektronik, proses bisa lebih 
singkat. Basuki menambahkan, ia tidak 
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Saat ini, mungkin belum banyak yang tahu soal tanda tangan elektronik atau digital signature. 
Itu dikarenakan, teknologi ini memang relatif masih baru di Indonesia. Meski begitu, 

pemanfaatan tanda tangan elektronik akan sangat penting terutama dengan 
banyaknya instansi Pemerintah yang mulai bertransformasi ke dunia digital.

Tak Lagi Manual, Disdukpencapil 
Terapkan Tanda Tangan Elektronik
Tak Lagi Manual, Disdukpencapil 

Terapkan Tanda Tangan Elektronik
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mengaku masih mengalami kendala.

Dijelaskan Basuki, ada perbedaan 
sistem publikasi ke Pusat, antara KK dan 
Akta kelahiran. Jika proses KK dimulai 
dari pengajuan masyarakat, kemudian 
Disdukpencapil melakukan verifikasi atas 
kebenaran data tersebut. Setelah 
diverifikasi kemudian dimasukkan ke 

sistem tanda tangan elektronik, dan bisa 
langsung cetak, kemudian dilanjutkan 
p u b l i k a s i  k e  S i s t e m  I n f o r m a s i  
Administrasi Kependudukan (SIAK) 
Pusat. Sedangkan untuk Akta kelahiran, 
setelah diverifikasi oleh Disdukpencapil 
Kota Tegal, selanjutnya dimasukkan ke 
dalam sistem tanda tangan elektronik. 

Namun pada tahap ini tidak bisa 
langsung dicetak,  karena harus 
menunggu publikasi dari SIAK Pusat. Dan 
setelah mendapatkan persetujuan Pusat 
baru kemudian bisa dicetak. Menurut 
Basuki prosedur yang harus ditempuh ini 
akan memakan waktu yang agak lama.

Diakui Basuki hal ini berpengaruh 

bagi Disdukpencapil kota Tegal dalam 
menerapkan program “Dokumen Three in 
One”, yakni program kerja sama antara 
Dispencapil dengan unit fasilitas 
pelayanan kesehatan baik bidan, 
puskesmas maupun rumah sakit. Jadi 
pada saat ada ibu melahirkan, baik di 
bidan maupun di fasilitas kesehatan yang 
sudah bekerjasama dengan Disdukpen-
capil, maka mereka akan mengirimkan 
data melalui sistem yang ada. Data akan 
diinput berdasarkan data KK dan Kartu 
Tanda penduduk (KTP) kedua orang 
tuanya. Kemudian verifikasi dilakukan 
oleh Disdukpencapil kota Tegal, dan 
dalam waktu beberapa hari, 3 dokumen 
akan diberikan kepada keluarga ibu yang 
baru melahirkan. Dokumen tersebut 
adalah, Akta Lahir, KK baru (dengan 
penambahan anggota keluarga baru) dan 
Kartu Identitas Anak (KIA).

M e s k i p u n  d e m i k i a n ,  B a s u k i  
menyampaikan tanda tangan elektronik 
sangat membantu Disdukpencapil. 
Dengan sistem ini, tanda tangan 
elektronik bisa dilakukan dimana saja dan 
kapan saja. Pimpinan tidak harus berada 
di kantor untuk menandatangani 
dokumen kependudukan, karena 
pimpinan bisa langsung memberikan 
tanda tangan melalui sistem aplikasi.

B a s u k i  m e n u t u r k a n ,  u n t u k  
pengurusan KK di Disdukpencapil Kota 
Tegal rata-rata 50 dokumen per hari, 
sedangkan untuk pelayanan Akta 
Kelahiran berkisar 100 sampai dengan 
150 dokumen per hari. Dengan adanya 
tanda tangan elektronik, proses bisa lebih 
singkat. Basuki menambahkan, ia tidak 
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Oleh : Tomi, A.Md.

Saat ini, mungkin belum banyak yang tahu soal tanda tangan elektronik atau digital signature. 
Itu dikarenakan, teknologi ini memang relatif masih baru di Indonesia. Meski begitu, 

pemanfaatan tanda tangan elektronik akan sangat penting terutama dengan 
banyaknya instansi Pemerintah yang mulai bertransformasi ke dunia digital.

Tak Lagi Manual, Disdukpencapil 
Terapkan Tanda Tangan Elektronik
Tak Lagi Manual, Disdukpencapil 

Terapkan Tanda Tangan Elektronik



Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom.

asar hukum lahirnya PPPK  
meliputi UU Nomor 5 Tahun D2014 Tentang Aparatur Sipil 

Negara, Peraturan Pemerintah No. 49 
Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 
serta Peraturan Badan Kepegawaian 
Nasional No. 1 Tahun 2019 tentang 
Juknis Pengadaan PPPK. Ditetapkannya 
payung hukum PPPK ini, diharapkan 
dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi 
penyelesaian persoalan kurangnya 
p e g a w a i  d i  l i n g k u p  i n s t a n s i  
pemerintahan. 

Terkait penetapan Kebutuhan PPPK, 
hal itu berdasarkan kebutuhan jumlah 

dan jenis jabatan pada jangka 5 tahun. 
Kebutuhan tersebut kemudian dirinci per 
tahun berdasarkan prioritas oleh Instansi 
dimana penyusunan kebutuhan Jumlah 
PPPK ini menjadi kesatuan dengan 
penyusunan kebutuhan ASN. 

Pemerintah Kota Tegal di tahun 
2019 juga telah melakukan rekrutmen 
PPPK bagi tenaga honorer yang telah 
dilangsungkan pada bulan Februari-
Maret lalu. Disampaikan Kepala Badan 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
Daerah (BKPPD) Kota Tegal Dr. Drs. Irkar 
Yuswan Apendi, M.M. melalui Kepala 
Bidang Pengembangan Informasi ASN 

Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menjadi angin segar bagi Warga 
Negara Indonesia yang ingin mengabdi pada negara di luar jalur PNS. Banyak yang mengira bahwa 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini adalah bentuk lain dari tenaga honorer, 
namun sebenarnya PPPK dan tenaga honorer merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tenaga 

honorer tidak serta merta dapat menjadi PPPK, namun mereka dapat diprioritaskan untuk mengikuti 
seleksi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Ditetapkannya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK menjadi angin segar bagi Warga 
Negara Indonesia yang ingin mengabdi pada negara di luar jalur PNS. Banyak yang mengira bahwa 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ini adalah bentuk lain dari tenaga honorer, 
namun sebenarnya PPPK dan tenaga honorer merupakan dua hal yang sangat berbeda. Tenaga 

honorer tidak serta merta dapat menjadi PPPK, namun mereka dapat diprioritaskan untuk mengikuti 
seleksi PPPK apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

Menjaring Birokrat Melalui Jalur PPPKMenjaring Birokrat Melalui Jalur PPPK
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PPPK, hal itu berdasarkan 

kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan pada jangka 5 tahun. 
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lagi menandatangani berkas yang 
menumpuk dan banyak jumlahnya.

Namun menurut Basuki itu ada salah 
satu faktor yang perlu diperhatikan 
dalam penggunakan tanda tangan 
elektronik ini, yaitu jaringan dari 
p r o v i d e r .  H a l  t e r s e b u t  s a n g a t  
berpengaruh dalam pelaksanaan proses 
penandatanganan elektronik. Selama 
jaringan lemah di pusat, maka proses 
penandatanganan elektronik juga akan 
ikut lambat. 

Masyarakat perlu mengetahui, 
khususnya stake holder baik perbankan 
a tau  ins tans i  l a in  yang  ser ing  
bersinggungan dengan pengguna tanda 
tangan elektronik, bahwa berubahnya  

akta kelahiran dan kartu keluarga 
menggunakan tanda tangan elektronik 
sudah dilindungi keabsahannya dan 
memiliki payung hukum dari sertifikasi 
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan 
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk mengecek keaslian tanda 
tangan tersebut, masyarakat dapat 
melihatnya dengan cara memindai QR 
c o d e  p a d a  d o k u m e n  t e r s e b u t  
menggunakan aplikasi  “veryDS”.  
Selanjutnya aplikasi akan menampilkan 
dokumen yang dimaksud dalam format 
Pdf.

Sertifikat tanda tangan elektronik 
dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi 
Elektronik (BSrE) dan Badan Siber dan 

Sandi  Negara (BSSN) ,  sehingga 
masyarakat tidak perlu risau bahwa tanda 
tangan elektronik pada Kartu Keluarga 
dan Akta Kelahiran memiliki kekuatan 
hukum yang sama dengan tanda tangan 
basah biasa.

Dengan mulai digunakannya tanda 
tangan elektronik bukan berarti  
dokumen kependudukan dengan format 
lama tidak berlaku. Masyarakat tidak 
perlu khawatir, bagi mereka yang masih 
memiliki format lama, masih tetap 
berlaku atau masih bisa digunakan. 

Dengan diterapkannya tanda tangan 
e l e k t r o n i k  u n t u k  d o k u m e n  
kependudukan berarti Disdukpencapil 
Kota Tegal turut membangun tata kelola 
pemerintah yang efektif dan efisien. 
D e n g a n  p e n g e m b a n g a n  s i s t e m  
pelayanan administrasi kependudukan 
yang baru ini berarti telah sesuai dengan 
amanat  Permendagri 07 tahun 2019 
tentang Pelayanan Kependudukan 
Secara Daring.

Basuki berharap, dengan adanya 
kebijakan baru menggunakan tanda 
tangan elektronik pada kartu keluarga 
dan akta kelahiran, masyarakat tidak 
perlu khawatir. Keautentikannya tetap 
dijamin oleh UU, dan bagi masyarakat 
yang belum dan akan mendapatkan KK 
untuk segera diurus.  

Sistem pelayanan administrasi 
kependudukan yang baru ini dilakukan 
dengan cara yang lebih mudah dan cepat 
sehingga masyarakat bisa terlayani 
dengan baik, untuk itu ada terobosan 
didalam pelayanan adminduk ini melalui 
tanda tangan elektronik. g

Basuki menuturkan, 

untuk pengurusan KK 

di Disdukpencapil Kota Tegal 

rata-rata 50 dokumen per hari, 

sedangkan untuk pelayanan 

Akta Kelahiran berkisar 

100 sampai dengan 150 dokumen 

per hari. Dengan adanya tanda 

tangan elektronik, 

proses bisa lebih singkat. 

Basuki menambahkan, 

ia tidak lagi menandatangani 

berkas yang menumpuk dan 

banyak jumlahnya.
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Moh. Abdul Hakim yang menjelaskan 
bahwa berdasarkan analisis beban kerja 
dan jabatan sampai lima tahun ke depan, 
Pemerintah Kota Tegal memiliki 
kekurangan pegawai yang mencapai 
3124 orang atau 625 orang/tahun. 

Karena i tu untuk memenuhi  
kebutuhan tersebut di tahun 2019, 
BKPPD akan berupaya melakukan 
rekrutmen pegawai sebanyak 625 orang 
yang akan dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama BKPPD Kota Tegal 
saat ini telah melakukan seleksi 
penerimaan PPPK melalui jalur Formasi 
Honorer Kategori 2 (K2) yang diikuti 50 
orang pada Februari-Maret yang lalu. 
Hasilnya 40 orang saat ini diungkapkan 
Hakim telah lulus memenuhi passing 
grade dan saat ini masih menjalani proses 
pemberkasan. Ke empat puluh (40) 
formasi tersebut terdiri dari 38 guru dan 
2 penyuluh pertanian. 

Adapun pada tahap kedua BKPPD 
berencana akan membuka penerimaan 
PPPK melalui jalur Formasi Umum 
sebanyak 70% dari 625 orang atau 
sebanyak  437 formas i .  Namun 
ditegaskan kembali oleh Hakim bahwa 
pada pelaksanaan penerimaan PPPK dari 
formasi  umum tetap menunggu 
keputusan dari Kemenpan RB serta 
melihat kekuatan keuangan daerah. 
Karena berdasarkan PP 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen PPPK proses 
penggajian PPPK dilakukan oleh 
anggaran yang bersumber dari APBD.  

Pada tahap ketiga pemenuhan 
kekurangan pegawai akan dilakukan 
melalui jalur penerimaan CPNS yang 

rencananya akan dibuka Pemerintah 
Pusat di tahun 2019. Pada tahap inilah 
diharapkan sisa kekurangan yang sudah 
tertutup sebagian di tahap satu dan dua 
dapat tercukupi.  

Terkait persyaratan untuk menjadi 
PPPK, berikut ini beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh Warga Negara 
Indonesia, diantaranya adalah :
- Usia minimal 20 tahun pada saat 

melamar.
- Tidak pernah dipidana dengan penjara 

dua tahun atau lebih. 
- Tidak pernah diberhentikan dengan 

hormat, tidak atas permintaan sendiri 
atau dengan tidak hormat.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus 
partai politik.

- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai 
dengan persyaratan jabatan.

- Memiliki kompetensi yang dibutuhkan 
dengan sertifikasi keahlian tertentu 
yang masih. berlaku dari lembaga 
profesi yang berwenang untuk jabatan 
yang mempersyaratkan.

- Sehat jasmani rokhani sesuai dengan 
persyaratan jabatan yang dilamar yang 
dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter dan keterangan bebas narkoba.

- Surat pernyataan pengunduran diri 
s e b a g a i  P P P K ,  a p a b i l a  y a n g  
bersangkutan mau mendaftar PPPK 
dengan formasi yang berbeda, dan 
saat ini yang bersangkutan masih 
berstatus PPPK. Secara otomatis dia 
harus mengundurkan diri dari PPPK 
yang sekarang.

- Persyaratan lain sesuai kebutuhan 
jabatan yang ditetapkan oleh PPPK. 

Pada rekrutmennya penerimaan 
PPPK melalui tiga tahapan. Tahap 
pertama melalui seleksi administrasi 
serta kedua melalui seleksi kompetensi 
yang dibagi lagi menjadi tiga kompetensi 
manajerial, kompetensi teknis dan 
kompetensi sosial kultural. Seleksi 
kompetensi tersebut dilakukan dengan 
mengggunakan sistem Computer 
Assisted Test (CAT) dan yang terakhir 
tahapan wawancara.

Seperti halnya seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS), dalam penentuan 
kelulusan PPPK Kota Tegal peserta tes 
PPPK juga harus lolos ambang batas 
(Passing Grade) kelulusan. Hal itu 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4 
Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas 
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, 
Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh 
Pertanian.

N i l a i  a m b a n g  b a t a s  u n t u k  
kompetensi teknis, manajerial, serta 
sosial kultural paling rendah 65 
(akumulatif), dan nilai kompetensi teknis 
paling rendah 42. Jika peserta memenuhi 
nilai ambang batas tersebut, maka juga 
harus melampaui nilai ambang batas 
wawancara berbasis komputer paling 
rendah 15. 

Adapun pengumuman kelulusan 
s e l e k s i  P P P K / P 3 K  2 0 1 9  a k a n  
diumumkan melalui laman SSCASN, 
sscasn.bkn.go.id juga diumumkan melalui 
website pemerintah daerah Kota Tegal 
melalui link http://bkppd.tegalkota.go.id.

Tahap pertama BKPPD Kota Tegal 

saat ini telah melakukan seleksi 

penerimaan PPPK melalui jalur 

Formasi Honorer Kategori 2 (K2) 

yang diikuti 50 orang pada 

Februari-Maret yang lalu. Hasilnya 

40 orang saat ini diungkapkan 

Hakim telah lulus memenuhi 

passing grade dan saat ini masih 

menjalani proses pemberkasan. 

Ke empat puluh (40) formasi 

tersebut terdiri dari 38 guru dan 

2 penyuluh pertanian.
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Adapun pada tahap kedua BKPPD 

berencana akan membuka 

penerimaan PPPK melalui jalur 

Formasi Umum sebanyak 70% dari 

625 orang atau sebanyak 437 

formasi. Namun ditegaskan kembali 

oleh Hakim bahwa pada pelaksanaan 

penerimaan PPPK dari formasi umum 

tetap menunggu keputusan dari 

Kemenpan RB serta melihat 

kekuatan keuangan daerah. Karena 

berdasarkan PP 49 Tahun 2018 

tentang Manajemen PPPK proses 

penggajian PPPK dilakukan oleh 

anggaran yang bersumber 

dari APBD.

Mengenai proses pengangkatan, 
sesorang dapat diangkat menjadi PPPK 
dalam waktu paling lama 30 hari kerja 
setelah menerima penetapan nomor 
induk PPPK dari kepala BKN/Kepala 
Kantor Regional BKN PPK dan calon 
PPPK menandatangi perjanjian kerja. 
PPK kemudian menetapkan keputusan 
pengangkatan PPPK. 

Sementara itu terkait  waktu 
perjanjian kerja, sesuai peraturan bahwa 
masa hubungan perjanjian kerja (PK) 
m in ima l  sa tu  (1 )  tahun ,  dapat  
d iperpan jang  sesua i  kebutuhan 
berdasarkan penilaian kinerja yang 
meliputi pencapaian kinerja, kesesuaian 
kompetensi dan kebutuhan instansi. 
Mengenai sistem penggajian dan 
pemberian tunjangan kepada PPPK, hal 
itu mengacau pada peraturan yang 
berlaku dengan ASN. PPPK diberikan gaji 
dan tunjangan yang besarannya diatur 
oleh Peraturan Presiden. 
Sama halnya dengan PNS, ada beberapa 
hak juga didapatkan seorang PPPK, 
diantaranya:
1. Jaminan hari tua.
2. Jaminan kesehatan. 
3. Jaminan kecelakaan kerja.
4. Jaminan kematian serta
5. Bantuan hukum.  
Pada poin jaminan hari tua, sedikit 
berbeda dengan jaminan hari tua pada 
ASN yang mendapatkan pensiunan, 
PPPK tidak mendapatkan pensiunan. 
Wujud pensiunan yang akan didapat 
PPPK berupa hasil potongan gaji yang 
disisihkan setiap bulannya untuk 
ditabung di produk tabungan yang 
ditunjuk pemerintah.
Selain proses rekrutmen diatas, PP 49 
Juga telah mengatur pemutusan 

hubungan kerja pada seorang PPPK. 
Terdapat tiga jenis pemutusan hubungan 
perjanjian kerja seorang PPPK. 
1. Pemutusan Hubungan Kerja Dengan 

Hormat, dilakukan karena: 
- Jangka waktu perjanjian kerja 

berakhir. 
- Meninggal dunia. 
- Atas permintaan sendiri. 
- Perampingan organisasi.
- Tidak cakap jasmani dan/atau 

rohani sehingga tidak dapat 
menjalankan tugas dan kewajiban 
sesuai perjanjian kerja yang 
disepakati. 

2. Pemutusan Hubungan Kerja Dengan 
Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri, 
dilakukan  karena: 
- Dihukum penjara berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana 
dengan pidana penjara paling singkat 
2 (dua) tahun dan tindak pidana 
tersebut dilakukan dengan tidak 
berencana.

- Melakukan pelanggaran disiplin 
PPPK tingkat berat.

- Tidak memenuhi target kinerja yang 
telah disepakati sesuai dengan 
perjanjian kerja.

Pemutusan Hubungan Perjanjian 
Kerja Dengan Tidak Hormat, dilakukan 
karena: 
- M e l a k u k a n  p e n y e l e w e n g a n  

terhadap Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

- Dihukum penjara atau kurungan 
berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak 
pidana kejahatan jabatan atau tindak 
p idana  ke jahatan  yang  ada  
hubungannya dengan jabatan 
dan/atau pidana umum; 

- Menjadi anggota dan/atau pengurus 
partai politik. 

- Dihukum penjara berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah 
memiliki kekuatan hukum tetap 
karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 2 (dua) tahun atau 
lebih dan tindak pidana tersebut 
dilakukan dengan berencana. 

g



Moh. Abdul Hakim yang menjelaskan 
bahwa berdasarkan analisis beban kerja 
dan jabatan sampai lima tahun ke depan, 
Pemerintah Kota Tegal memiliki 
kekurangan pegawai yang mencapai 
3124 orang atau 625 orang/tahun. 

Karena i tu untuk memenuhi  
kebutuhan tersebut di tahun 2019, 
BKPPD akan berupaya melakukan 
rekrutmen pegawai sebanyak 625 orang 
yang akan dibagi dalam tiga tahap.

Tahap pertama BKPPD Kota Tegal 
saat ini telah melakukan seleksi 
penerimaan PPPK melalui jalur Formasi 
Honorer Kategori 2 (K2) yang diikuti 50 
orang pada Februari-Maret yang lalu. 
Hasilnya 40 orang saat ini diungkapkan 
Hakim telah lulus memenuhi passing 
grade dan saat ini masih menjalani proses 
pemberkasan. Ke empat puluh (40) 
formasi tersebut terdiri dari 38 guru dan 
2 penyuluh pertanian. 

Adapun pada tahap kedua BKPPD 
berencana akan membuka penerimaan 
PPPK melalui jalur Formasi Umum 
sebanyak 70% dari 625 orang atau 
sebanyak  437 formas i .  Namun 
ditegaskan kembali oleh Hakim bahwa 
pada pelaksanaan penerimaan PPPK dari 
formasi  umum tetap menunggu 
keputusan dari Kemenpan RB serta 
melihat kekuatan keuangan daerah. 
Karena berdasarkan PP 49 Tahun 2018 
tentang Manajemen PPPK proses 
penggajian PPPK dilakukan oleh 
anggaran yang bersumber dari APBD.  

Pada tahap ketiga pemenuhan 
kekurangan pegawai akan dilakukan 
melalui jalur penerimaan CPNS yang 

rencananya akan dibuka Pemerintah 
Pusat di tahun 2019. Pada tahap inilah 
diharapkan sisa kekurangan yang sudah 
tertutup sebagian di tahap satu dan dua 
dapat tercukupi.  

Terkait persyaratan untuk menjadi 
PPPK, berikut ini beberapa persyaratan 
yang harus dipenuhi oleh Warga Negara 
Indonesia, diantaranya adalah :
- Usia minimal 20 tahun pada saat 

melamar.
- Tidak pernah dipidana dengan penjara 

dua tahun atau lebih. 
- Tidak pernah diberhentikan dengan 

hormat, tidak atas permintaan sendiri 
atau dengan tidak hormat.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus 
partai politik.

- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai 
dengan persyaratan jabatan.

- Memiliki kompetensi yang dibutuhkan 
dengan sertifikasi keahlian tertentu 
yang masih. berlaku dari lembaga 
profesi yang berwenang untuk jabatan 
yang mempersyaratkan.

- Sehat jasmani rokhani sesuai dengan 
persyaratan jabatan yang dilamar yang 
dibuktikan dengan surat keterangan 
dokter dan keterangan bebas narkoba.

- Surat pernyataan pengunduran diri 
s e b a g a i  P P P K ,  a p a b i l a  y a n g  
bersangkutan mau mendaftar PPPK 
dengan formasi yang berbeda, dan 
saat ini yang bersangkutan masih 
berstatus PPPK. Secara otomatis dia 
harus mengundurkan diri dari PPPK 
yang sekarang.

- Persyaratan lain sesuai kebutuhan 
jabatan yang ditetapkan oleh PPPK. 

Pada rekrutmennya penerimaan 
PPPK melalui tiga tahapan. Tahap 
pertama melalui seleksi administrasi 
serta kedua melalui seleksi kompetensi 
yang dibagi lagi menjadi tiga kompetensi 
manajerial, kompetensi teknis dan 
kompetensi sosial kultural. Seleksi 
kompetensi tersebut dilakukan dengan 
mengggunakan sistem Computer 
Assisted Test (CAT) dan yang terakhir 
tahapan wawancara.

Seperti halnya seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS), dalam penentuan 
kelulusan PPPK Kota Tegal peserta tes 
PPPK juga harus lolos ambang batas 
(Passing Grade) kelulusan. Hal itu 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 4 
Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas 
Seleksi Pegawai Pemerintah dengan 
Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, 
Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh 
Pertanian.

N i l a i  a m b a n g  b a t a s  u n t u k  
kompetensi teknis, manajerial, serta 
sosial kultural paling rendah 65 
(akumulatif), dan nilai kompetensi teknis 
paling rendah 42. Jika peserta memenuhi 
nilai ambang batas tersebut, maka juga 
harus melampaui nilai ambang batas 
wawancara berbasis komputer paling 
rendah 15. 

Adapun pengumuman kelulusan 
s e l e k s i  P P P K / P 3 K  2 0 1 9  a k a n  
diumumkan melalui laman SSCASN, 
sscasn.bkn.go.id juga diumumkan melalui 
website pemerintah daerah Kota Tegal 
melalui link http://bkppd.tegalkota.go.id.

Tahap pertama BKPPD Kota Tegal 

saat ini telah melakukan seleksi 

penerimaan PPPK melalui jalur 

Formasi Honorer Kategori 2 (K2) 

yang diikuti 50 orang pada 

Februari-Maret yang lalu. Hasilnya 

40 orang saat ini diungkapkan 

Hakim telah lulus memenuhi 

passing grade dan saat ini masih 

menjalani proses pemberkasan. 

Ke empat puluh (40) formasi 

tersebut terdiri dari 38 guru dan 

2 penyuluh pertanian.
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PPPK tingkat berat.
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Gedung Kantor Semarang-Cheribon Stoomtram Matschappij (SCS) / Birao Tegal 

eperti halnya tahun ini. Menjelang 
bulan suci Ramadan dan hari raya SIdul Fitri 1440 H, Tim Pengendali 

Inflasi Daerah (TPID) Kota Tegal siap 
mengantisipasi potensi kenaikan inflasi di 
wilayah Kota Tegal. Hal tersebut 
terungkap dalam High Level Meeting 
yang membahas strategi pengendalian 
inflasi menghadapi Ramadhan dan hari 
raya Idul Fitri, di Kantor Perwakilan Bank 
Indonesia Tegal, Kamis (2/5). 

Dalam rapat tersebut Pemerintah 
Kota Tegal dalam hal ini diwakili oleh 
Wakil Wali Kota Tegal, M. Jumadi 
menyampaikan ada empat hal yang 
menjadi perhatian Pemerintah Kota 
T e g a l  b e s e r t a  T P I D ,  y a k n i  

keterjangkauan harga, ketersediaan 
pasokan, kelancaran distribusi dan 
komunikasi efektif.

D a l a m  p e r t e m u a n  t e r s e b u t ,  
terungkap beberapa bahan-bahan pokok 
y a n g  m e m i l i k i  p o t e n s i  d a l a m  
menyumbang kenaikan inflasi, dan 
menurut Jumadi bahan-bahan pokok ini 
perlu mendapatkan perhatian semua 
pihak yang berkepentingan untuk dijaga 
stabilitas harganya.

Bahan-bahan pokok tersebut 
meliputi beras yang dalam kurun waktu 
48 bulan terakhir sudah menyumbang 19 
kali. Dalam masa Ramadhan dan Idul Fitri, 
selain beras, bawang merah juga menjadi 
p e r h a t i a n  k h u s u s  y a n g  s u d a h  

Oleh: Seful Mu’min

Dari tahun ke tahun, momentum Ramadan dan Idul Fitri selalu membetot konsentrasi pemerintah, 
khususnya dalam hal strategi pengamanan stok dan harga bahan pokok. Oleh karena itu, dalam 
rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di masyarakat, pada 

periode tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi berupa koordinasi yang melibatkan berbagai 
unsur,  pemerintah daerah ataupun pelaku usaha barang kebutuhan pokok.

Dari tahun ke tahun, momentum Ramadan dan Idul Fitri selalu membetot konsentrasi pemerintah, 
khususnya dalam hal strategi pengamanan stok dan harga bahan pokok. Oleh karena itu, dalam 
rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di masyarakat, pada 

periode tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi berupa koordinasi yang melibatkan berbagai 
unsur,  pemerintah daerah ataupun pelaku usaha barang kebutuhan pokok.

menyumbang 16 kali. Cabe merah juga 
penyumbang inflasi sebanyak 15 kali, dan 
saat ini bawang putih menjadi satu bahan 
yang menjadi perhatian khusus, barang-
barang tersebut secara frekuensi sering 
muncul dan andil dalam kenaikan inflasi 
pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul 
Fitri.

Operasi pasar pun akan dilakukan 
dan pasar murah di empat kecamatan di 
Kota Tegal, hal tersebut merupakan salah 
satu upaya Pemerintah Kota Tegal untuk 
membantu menekan laju inflasi di Kota 
Tegal.

M. Jumadi menghimbau kepada 
masyarakat kota Tegal agar bijak dalam 
berbelanja, dan tidak perlu khawatir akan 
ketersediaan bahan-bahan pokok, 
Pemerintah Kota Tegal akan berupaya 
menjaga ketersediaan barang kebutuhan 
pokok, apalagi untuk barang-barang yang 
berpotensi mengalami kenaikan harga 
menjelang Ramadhan dan Hari Raya Idul 
Fitri akan menjadi perhatian khusus 
untuk dijaga ketersediaannya.

Pantauan harga kebutuhan pokok 
menjelang datangnya bulan suci 
Ramadan, untuk titik pantau kali ini 
Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, 
SE, M.M dan Wakil Wali Kota Tegal 
Muhammad Jumadi, ST.M.M serta 
jajaran Forkopimda Kota Tegal dilakukan 
pada Jumat (3/5) pagi. 

Hal tersebut salah satu cara untuk 
memantau harga kebutuhan pokok 
masyarakat di Pasar Martoloyo Kota 
Tegal, Setelah melihat langsung dan 
sesekali berdialog dengan para pembeli 
serta pedagang dapat disimpulkan bahwa 

sepakat untuk berprinsip pada 4K yakni 
Keterjangkauan harga, Ketersediaan 
pasokan, Kelancaran distribusi dan 
Komunikasi efektif.

Kepala Kantor Perwakilan Bank 
I n d o n e s i a  T e g a l ,  J o n i  M a r s i u s  
menyampaikan bahwa Pemerintah Kota 
Tegal memberikan sinyal yang kuat 
bahwa Pemkot memiliki perhatian yang 
besar terhadap antisipasi inflasi yang 
terjadi menjelang Ramadhan dan Idul 
Fitri. TPID akan terus berkoordinasi 
dengan pihak-pihak terkait untuk 
mengambil langkah-langkah strategis 
apabila ditemukan kenaikan bahan-
bahan pokok menjelang Ramadhan dan 
Idul Fitri.

TPID akan melakukan observasi 
terhadap komoditas bahan-bahan pokok 
yang berpotensi menyumbang kenaikan 
inflasi, Joni menyampaikan dengan 
melakukan tinjauan langsung pihaknya 
bisa mengetahui sebab bahan baku 
pokok tersebut mengalami kenaikan 
harga.

Untuk memastikan masalah yang ada 
TPID akan melakukan observasi langsung 
dan dengan  sudah diketahui penyebab 
kenaikan harga barang tersebut, 
pihaknya akan bisa mengambil langkah-
langkah apa yang perlu dilakukan.

Satgas pangan yang didukung oleh 
Polres Tegal kota juga akan ikut berperan 
dalam menjaga ketersediaan bahan-
b a h a n  p o k o k ,  h a l  i n i  u n t u k  
mengantisipasi hal-hal yang bersifat 
k r i m i n a l ,  b a h k a n  k e m u n g k i n a n  
penimbunan yang dilakukan oleh oknum-
oknum yang tidak bertanggung jawab. g

Hal tersebut salah satu cara untuk 

memantau harga kebutuhan pokok 

masyarakat di Pasar Martoloyo 

Kota Tegal, Setelah melihat 

langsung dan sesekali berdilog 

dengan para pembeli serta 

pedagang dapat disimpulkan bahwa 

harga sejumlah kebutuhan pokok 

masyarakat masih stabil dan stok 

mencukupi.

harga sejumlah kebutuhan pokok 
masyarakat masih stabil dan stok 
mencukupi.

S e d a n g k a n  K e p a l a  K a n t o r  
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal Joni 
Marsius menyampaikan bahwa tren 
kenaikan harga menjelang Ramadan dan 
Lebaran selama empat tahun berturut-
turut terjadi pada harga daging ayam ras 
dan tar i f  angkutan antar  kota .  
Tindaklanjut pun akan dilakukan terkait 
daging ayam ras yang selalu naik setiap 
tahunnya, yang saat ini (2/5) harga ayam 
ras mencapai Rp. 35.000/kg.

Untuk mengantisipasi laju inflasi, 
berdasarkan hasil rapat High Level 
Meeting, Kamis (2/5) bahwa TPID 

Stabilitas Harga Jelang 

Ramadan dan Lebaran

Stabilitas Harga Jelang 

Ramadan dan Lebaran

WARTA WARTAKHUSUS KHUSUS
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perlu mendapatkan perhatian semua 
pihak yang berkepentingan untuk dijaga 
stabilitas harganya.
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selain beras, bawang merah juga menjadi 
p e r h a t i a n  k h u s u s  y a n g  s u d a h  

Oleh: Seful Mu’min

Dari tahun ke tahun, momentum Ramadan dan Idul Fitri selalu membetot konsentrasi pemerintah, 
khususnya dalam hal strategi pengamanan stok dan harga bahan pokok. Oleh karena itu, dalam 
rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok di masyarakat, pada 

periode tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi berupa koordinasi yang melibatkan berbagai 
unsur,  pemerintah daerah ataupun pelaku usaha barang kebutuhan pokok.

Dari tahun ke tahun, momentum Ramadan dan Idul Fitri selalu membetot konsentrasi pemerintah, 
khususnya dalam hal strategi pengamanan stok dan harga bahan pokok. Oleh karena itu, dalam 
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periode tersebut perlu dilakukan upaya-upaya antisipasi berupa koordinasi yang melibatkan berbagai 
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Hal tersebut salah satu cara untuk 

memantau harga kebutuhan pokok 

masyarakat di Pasar Martoloyo 

Kota Tegal, Setelah melihat 

langsung dan sesekali berdilog 

dengan para pembeli serta 

pedagang dapat disimpulkan bahwa 

harga sejumlah kebutuhan pokok 

masyarakat masih stabil dan stok 

mencukupi.

harga sejumlah kebutuhan pokok 
masyarakat masih stabil dan stok 
mencukupi.

S e d a n g k a n  K e p a l a  K a n t o r  
Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tegal Joni 
Marsius menyampaikan bahwa tren 
kenaikan harga menjelang Ramadan dan 
Lebaran selama empat tahun berturut-
turut terjadi pada harga daging ayam ras 
dan tar i f  angkutan antar  kota .  
Tindaklanjut pun akan dilakukan terkait 
daging ayam ras yang selalu naik setiap 
tahunnya, yang saat ini (2/5) harga ayam 
ras mencapai Rp. 35.000/kg.

Untuk mengantisipasi laju inflasi, 
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Meeting, Kamis (2/5) bahwa TPID 

Stabilitas Harga Jelang 

Ramadan dan Lebaran

Stabilitas Harga Jelang 

Ramadan dan Lebaran
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dilaksanakan tanggal 15 Mei 2019 
dengan tujuan kegiatan ini, mereka 
merasa dimanusiakan dalam kondisi 
sebagai orang yang tidak beruntung 
karena ada sesuatu hal yang menjadi 
permasalahan kehidupannya, tidak 
semua orang berkeinginan semacam itu 
dan ini dilaksanakan setiap tahun, tutur 
Ali Rosyidi.

Himbauan Walikota
Rapat  Kord inas i  Pengaturan  

Kegiatan Usaha dan Hiburan dalam Bulan 
Ramadhan tahun 1440 H/ 2019 M, 
dilaksanakan di Pendopo Ki Gede Sebayu 
Komplek Balaikota Tegal, Kamis 25 April 
2019.

Kegiatan ini adalah untuk tetap 
menjaga kekhusyukan dan menjaga 
ketert iban umum selama Bulan 
Ramadhan 1440 H/2019 M, bagi para 
pengusaha atau pengelola hotel, losmen, 
guest house, tempat kost, restoran, rumah 
makan, warung makan, kantin, warung 
m a k a n  l e s e h a n ,  m i n i  m a r k e t ,  
departement store, supermarket, rental 
VCD/ DVD, bioskop, diskotik dan pub. 

Juga bagi pengusaha bilyard, kafe, 
karaoke, panti pijat/sauna/spa, warnet, 
g a m e  c e n t e r / g a m e  o n l i n e  d a n  
playstation, Obyek Wisata (OW) Pantai 
Alam Indah, OW Pulau Kodok, OW 
Pantai Muarareja, OW Pantai Bayan Sari, 
Kawasan Alun-Alun, Kawasan Stadion 
Yos Sudarso, GOR Wisanggeni, GOR 
Tegal Selatan dan Lapangan Terbuka di 
Kota Tegal agar memperhatikan 
ketentuan yang nanti akan ditindaklanjuti 
melalui surat Edaran dari Pemerintah 
Kota Tegal.

Bagi para pengusaha/pengelola yang 
menutup usahanya di Bulan Ramadhan 
1 4 4 0  H / 2 0 1 9  M ,  a g a r  s e g e r a  
melaporkan secara tertulis ke Badan 
Keuangan Daerah Kota Tegal berkaitan 
dengan pajak/retribusi paling lambat 
tanggal 3 Mei 2019.

Dalam kesempatan itu Walikota 
Tegal Walikota Tegal, H. Dedy Yon 
Supriyono, SE, M.M menyampaikan 
bahwa selama penegakan aturan jangan 
sampai melanggar ketentuan yang 
berlaku. 

“Harus ada ketegasan dari aparat 
yang berwenang, jangan sampai ada 
tindakan anarkis dan melanggar hukum 
dengan main hakim sendiri,” ucap 
Walikota dihadapan para pengusaha dan 
OPD Terkait.

Walikota juga menjelaskan bagi bagi 
para pengusaha/pengelola  yang 
melanggar ketentuan dalam Surat Edaran 
ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Tahapan pengenaan sanksi dimaksud 
mulai dari teguran tertulis, penutupan 
sementara tempat usaha sampai dengan 
penutupan tetap tempat usaha. Senada 
dengan yang disampaikan oleh Walikota 
Tegal, Wakil Walikota Tegal Muhamad 
Jumadi, ST, M.M  dalam hal pelaksanaan 
pengawasan terhadap Surat Edaran ini 
dilakukan oleh instansi pemerintah dan 
a p a r a t  p e n e g a k  h u k u m  s e s u a i  
kewenangannya. 

“Apabila kegiatan pengawasan atau 
sweeping dilakukan oleh yang tidak 
berwenang (ormas, LSM dan organisasi 
lainnya), maka kegiatan tersebut 
dinyatakan melanggar ketentuan dan 
dapat diproses secara hukum”, ucap 
Jumadi. g

Drs. Ali RosidiDrs. Ali Rosidi

ebagaimana disampaikan oleh 
Kepala Bagian Kesejahteraan SRakyat, Drs. Ali Rosidi bahwa untuk 

tahun ini Pemerintah Kota Tegal 
m e n g a d a k a n  b e b e r a p a  a g e n d a  
d ianta ranya  ya i tu  ta rawih  dan  
silaturahmi, kuliah dhuha, buka puasa di 
Lapas, pembagian sembako dan buka 
puasa bersama di Balaikota Tegal, 
Peringatan Nuzulul Qur’an serta 
pembagian jasa tenaga keagamaan.

“Untuk pelaksanaan tarawih dan 
silaturahmi kita adakan di Masjid Ats 
Tsumairy kelurahan Sumurpanggang, 
Masjid At Taqwa Kelurahan Tegalsari, 

Oleh: Imam Syafii, A.Md.

Beberapa hari ini suasana di lingkungan kita terlihat lebih islami. Banyak yang berubah, mulai dari iklan televisi, 
sinetron, poster-poster, swalayan yang mulai menjual aneka makanan dengan konsep ala Timur Tengah dan 

kurma-kurma yang tentu tak akan ketinggalan. Termasuk juga dengan aktivitas warga Kota Tegal pada 
umumnya, serasa tak ingin ketinggalan dengan momen Ramadhan yang penuh berkah ini. Pemerintah Kota 

Tegal juga sudah menyiapkan beberapa agenda untuk memeriahkan bulan Ramadhan ini termasuk Peraturan 
Walikota tentang Pengaturan kegiatan usaha dan hiburan dalam bulan Ramadhan 1440 H/2019 M.

M a s j i d  B a i t u l  I m a n  K e l u r a h a n  
Mintaragen dan di Masjid Uswatun 
Khasanah yang dibarengi dengan 
peringatan Nuzulul Qur’an di Kelurahan 
Bandung”, ucap Ali Rosidi. 

Ali juga menjelaskan untuk kegiatan 
kuliah dhuha yaitu 4 kali pertemuan dan 
semuanya dilaksanakan di Masjid Agung 
Kota Tegal dengan jadual pelaksanaan 
Senin, 13 Mei 2019 dengan pembicara 
KH. Achmad Farkhan, S.Ag, MHi, Selasa 
14 Mei 2019 dengan pembicara KH. Abu 
Chaer An Nur, Kamis, 16 Mei 2019 
dengan pembicara KH. Misbahul 
Mustofa dan Jumat, 17 Mei 2019 dengan 

Geliat RamadhanGeliat Ramadhan

pembicara KH. Alif Saefudin.
Terka i t  dengan  jasa  tenaga  

keagamaan yang diserahkan selama 2 kali 
dalam setahun yaitu di akhir Ramadhan 
dan akhir tahun, kembali Ali Rosidi 
menjelaskan bahwa untuk tahun ini jasa 
tenaga keagamaan sekarang diserahkan 
ke Kemenag dan dalam pembagiannya 
tetap melakukan koordinasi dengan 
Pemerintah Kota Tegal melalui Bagian 
Kesejahteraan Rakyat.

Untuk buka bersama warga binaan di 
Lapas Kelas II B Tegal ini artinya 
Pemerintah memperhatikan warga 
binaan yang ada di Lapas yang 
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elain itu, ada sosok Nur Laelatul 
Aifah yang mampu merubah Ssampah plastik menjadi berbagai 

produk seperti ecobrik, tas dari plastik, 
sepatu dari plastik. Berkat keuletannya 
sampah plastik kini dapat dimanfaatkan 
sehingga menambah keberkahan. 

Program The Gade Clean and Gold
Program The Gade Clean and Gold, 

Memilah Sampah Menabung Emas Bank 
Sampah Dewi Shinta, Pondok Martoloyo 
Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal 
Timur, Kota Tegal resmi diluncurkan, 
Senin (29/4/2019) pagi oleh Walikota 

Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M.
Hadir mendampingi Walikota, Wakil 
Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST, 
M.M., Ketua Tim Penggerak PKK Kota 
Tegal dr Roro Kusnabilla Erfa, jajaran 
Forkompinda, pejabat di lingkungan 
Pemkot Tegal, Pimpinan PT. Pegadaian 
Wilayah Jateng dan DIY Mulyono SE 
MM, Pimpinan PT. Pegadaian Area Tegal, 
dan undangan lainnya.

The Gade Clean and Gold merupakan 
program PT. Pegadaian (Persero) 
berkerja sama dengan Bank Sampah 
Dewi Shinta. Nantinya, setiap hasil 
sampah yang terkumpul akan dikonversi 

Oleh: Syaepulloh Aminudin

Sampah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Saat ini banyak pihak yang serius 
mengelola sampah, diantaranya Bank Sampah Dewi Shinta. Melalui Program The Gade Clean and 

Gold, Memilah Sampah Menabung Emas, sampah dapat menjadi emas. Program tersebut merupakan 
sinergitas antara PT. Pegadaian dengan Bank Sampah Dewi Shinta. 

Sampah menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani. Saat ini banyak pihak yang serius 
mengelola sampah, diantaranya Bank Sampah Dewi Shinta. Melalui Program The Gade Clean and 

Gold, Memilah Sampah Menabung Emas, sampah dapat menjadi emas. Program tersebut merupakan 
sinergitas antara PT. Pegadaian dengan Bank Sampah Dewi Shinta. 

The Gade Clean and Gold 

merupakan program PT. 

Pegadaian (Persero) berkerja 

sama dengan Bank Sampah 

Dewi Shinta. Nantinya, setiap 

hasil sampah yang terkumpul 

akan dikonversi kedalam harga 

emas, mulai 0,01 gram.

Kelola Sampah Tambah BerkahKelola Sampah Tambah Berkah

Setelah pengurus bank sampah meminta 
izin ke pemilik tempat dan RW, 
diperbolehkan.  

Perjuangan pengurus bank sampah 
terus berlanjut, hingga saat ini. Setelah 
berjalan 5 tahun, kini mencapai 176 
nasabah, baik warga di Kelurahan 
Panggung, maupun kelurahan lainnya. 
Bank sampah Dewi Shinta pun sering 
dikunjungi bank sampah lain untuk studi 
banding.  Pada 10 November 2014, bank 
sampah Dewi Shinta dikunjungi Bank 
Dunia.  

Saat ini omset penjualan bank 
sampah pada Januari 2019 mencapai 1.7 
ton, Februari 1,3 ton. Sedangkan untuk 
pembelian Januari 1,3 ton, Februari 1,3 
ton dan Maret 1,1 ton. “Kalau penjualan 
tergantung situasi, kadang dua minggu, 
kadang seminggu. Kalau pembelian, 
warga menjual ke kita,” ungkap 
Rokhimatin. 

Kerajinan Daur Ulang Sampah
Selain bank sampah Dewi Shinta, di 

Kota Tegal juga terdapat pengrajin daur 
ulang sampah. Sebut saja Nur Laelatul 
Aqifah warga Kelurahan Keraton, Kota 
Tegal. 

Nur sapaan akrabanya merupakan 
penggerak daur ulang sampah di 
lingkungannya. Ia juga menjadi pengelola 
Bank Sampah Mawar Biru di Kelurahan 
Keraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota 
Tegal.  Selain Nur, di Jawa Tengah 
terdapat dua orang nomine lain yaitu dari 
Kabupaten Banyumas dan Kendal.

Nur menceritakan awal mula 
bergelut dengan sampah sejak 2012. 

anak-anak.
Ketua Bank Sampah Dewi Shinta 

Rokhimatin mengucapkan terima kasih 
atas bantuan sarana dan prasarana dari 
PT. Pegadaian. Dia mengungkapkan, 
nantinya hasil yang terkumpul dari 
nasabah akan dikonversikan kedalam 
tabungan emas.

Sejarah Singkat Bank Sampah Dewi 
Shinta

Rokhimatin menceritakan, Bank 
Sampah Dewi Shinta berdiri 19 
Desember 2013 lalu. Ide merintis bank 
sampah bermuka, saat usai mengikuti 
sosialisasi tentang sampah yang 
diselenggarakan Kantor Lingkungan 
Hidup (Sekarang DLH).

Setelah pertemuan tersebut ,  
Rokhimatin membuat bank sampah Dewi 
Shinta bersama 4 orang lainnya dengan 
nasabah sebanyak 11 orang. Sekretariat 
bank sampah awalnya numpang di Balai 
RW dan melayani nasabah setiap Sabtu 
mengingat sebagian warga Perumahan 
Martoloyo libur pada hari tersebut. 

Seiring berjalannya waktu, barang 
yang terkumpul di Balai RW sudah 
m e n u m p u k  m a k a  s e t i a p  a k a n  
mengadakan pertemuan posyandu, 
barang-barang (sampah dari warga) harus 
dipindahkan dahulu. “Kami merasa 
kerepotan, barang semakin menumpuk, 
akhirnya barang-barang dipindah ke 
lokasi lain”, ujar Rokhimatin. 

Dulunya, kata Rokhimatin, tempat 
tersebut untuk budidaya jamur tiram. 
Mungkin karena iklimnya tidak cocok, 
tidak berhasil sehingga tidak digunakan. 

kedalam harga emas, mulai 0,01 gram.
Pimpinan PT. Pegadaian Wilayah 

Jateng dan DIY Mulyono SE MM 
menuturkan, konsep Pegadaian Untuk 
Negeri diantaranya Clean and Gold. 
Pegadaian mendorong masyarakat 
menciptakan lingkungan yang bersih. 
“Memilah sampah, menabung emas 
sangat sejalan dengan program bersih 
lingkungan, apalagi saat ini sampah 
plastik dan menjadi permasalahan dunia,” 
ujar Mulyono.

Mulyono berharap, masyarakat terus 
menjaga kebersihan dan inklusi  
keuangan dengan tabungan emas. 
Karena 0,01 gram stara dengan Rp 6.000, 
sehingga masyarakat dapat menabung 
emas.  Adanya fasilitas  seperti kantor, 
laptop, mesin pencacah menambah niilai 
lebih. “Kapasitas mesin pencacah 90 kg 
cukup besar, akan menambah nilai lebih 
dari sisi harga dan manfaat,” imbuh 
Mulyono.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, 
SE., MM., mengapresiasi program 
Pegadaian yang luar biasa, apalagi 
kebersihan sebagian dari iman. “Ketika 
lingkungan bersih yang menikmati Kota 
Tegal. Kebersihan harus dipelihara,” 
ungkap Walikota.

Walikota berpesan agar peresmian 
tersebut tidak hanya kegiatan seremonial 
saja, akan tetapi masyarakat merasa 
memiliki. Sebab, dengan merasa memiliki 
tentunya akan menjaga dan juga 
melestarikan.

Selain itu, Walikota berharap ke 
depan di l ingkungan Perumahan 
Martoloyo memiliki taman baca untuk 

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, 
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Pegadaian yang luar biasa, apalagi 
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Walikota berpesan agar peresmian 

tersebut tidak hanya kegiatan 

seremonial saja, akan tetapi 

masyarakat merasa memiliki. Sebab, 

dengan merasa memiliki tentunya 

akan menjaga dan juga melestarikan.
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elain itu, ada sosok Nur Laelatul 
Aifah yang mampu merubah Ssampah plastik menjadi berbagai 

produk seperti ecobrik, tas dari plastik, 
sepatu dari plastik. Berkat keuletannya 
sampah plastik kini dapat dimanfaatkan 
sehingga menambah keberkahan. 

Program The Gade Clean and Gold
Program The Gade Clean and Gold, 
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Oleh: Syaepulloh Aminudin
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Kala itu banyak sampah menumpuk 
disekitar lingkungannya dan saat air 
sungai meluap, banyak sampah sehingga 
menyebabkan terjadi banjir. 

Kemudian pada tahun 2013, Dia 
membentuk KUBE (Kelompok Usaha 
Bersama) dengan jumlah anggota 10 
orang. Melalui KUBE tersebut, ibu dari 
empat anak itu mulai mengelola sampah 
yang tidak laku di tukang rongsok seperti 
kantong kresek. Sampah itu nantinya 
dibuat produk. “Bahan baku diterima dari 
warga melalui program Sedekah Sampah. 
Fokusnya di sampah yang tidak laku”, 
kata Nur.

Menurut  Nur ,  langkah yang 
dilakukannya tidak mudah dan perlu 

perjuangan yang luar biasa. Produk  yang 
dihasilkan seperti tas dari sampah lalu 
dijual bareng-bareng. Nur juga berkeliling 
ke kantor Dinas untuk menawarkan 
produknya hingga akhirnya berhasil 
mengikuti pameran.

Lambat laun dari program Sedekah 
Sampah itu, pada tahun 2016 dirintislah 
Bank Sampah Mawar Biru. Bank Sampah 
tersebut menerima sampah yang tidak 
laku dijual, sebab hal tersebut menjadi 
masalah yang paling besar.  

Seiring berjalannya waktu, Nur terus 
mencari kawan-kawan pejuang sampah.  
Sampah pada akhirnya bertemu dengan 
mereka (para pejuang sampah) dan 
membentuk Komunitas Rutella (Runtah 

Tegal Laka-laka) pada akhir Desember 
2017.

Rutella merupakan komunitas bagi 
para pengrajin daur ulang sampah. Syarat 
bergabung pada komunitas ini yakni 
punya produk daur ulang dan siap untuk 
produksi. Untuk pemasaran produknya, 
melalui berbagai pameran baik di Kota 
Tegal maupun luar daerah, juga melalui 
media sosial (medsos).

Perjuangan Nur untuk mengedukasi 
masyarakat memanfaatkan sampah juga 
terus dilakukan. Dia kerap menggelar 
sosialisasi di lingkungan sekitarnya 
hingga menjadi narasumber. Selain 
itu,dari berbagai daerah kerap datang 
sengaja datang untuk belajar sampah. 

“Beberapa waktu lalu dari Sulawesi 
Tengah datang kesini (Kota Tegal) selama 
seminggu untuk belajar sampah. Ketika 
mengajar tidak hanya saat ketemu, 
setelahnya tetap kita pacu agar 
produknya layak untuk dijual. Untuk 
anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA 
sampai perguruan tingga juga datang 
untuk belajar”, kata Nur. 

Sampai dengan saat ini, selain 
komunitas Rutella, Nur juga masih aktif 
sebagai pengelola Bank Sampah Mawar 
Biru. 

Sedangkan untuk produk yang 
dihasilkan seperti ecobrik, tas dari plastik, 
sepatu dari plastik, tempat minuman, 
bunga, tempat tisu, gaun pengantin dan 
semua olahan dari sampah.  Nur 
menuturkan, bahan baku produk daur 
ulang sampah semua berasal masyarakat. 
Dia menekankan untuk tidak membeli 
plastik, sebab tekad  daur ulang sampah.

g

Menurut Nur, langkah yang 

dilakukannya tidak mudah dan perlu 

perjuangan yang luar biasa. 

Produk  yang dihasilkan seperti tas 

dari sampah lalu dijual bareng-

bareng. Nur juga berkeliling ke 

kantor Dinas untuk menawarkan 

produknya hingga akhirnya 

berhasil mengikuti pameran.

ukum ketenagakerjaan sebagai 
suatu sistem nilai yang secara Hkeseluruhan dipayungi oleh  

sebuah norma dasar yang disebut 
grundnorm, norma dasar ini yang dipakai 
sebagai dasar dan penuntun penegakan 
hukum. Sebagai sistem nilai maka 
grundnorm merupakan sumber nilai dan 
juga pembatas dalam penerapan hukum 
ketenagakerjaan. 

Pasal-pasal dalam Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

melaksanakan ibadah yang diwajibkan 
oleh agamanya”;

Pasal 93 ayat (2) huruf  e : pengusaha 
w a j i b  m e m b a y a r  u p a h  a p a b i l a  
pekerja/buruh tidak dapat melakukan 
pekerjaannya karena menjalankan 
ibadah yang diperintahkan agamanya”.

Pasal 80 dan 93 ayat (2) huruf e 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  
tersebut juga memperhatikan pada  Pasal 
29 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang 
Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 :

Ketenagakerjaan yang sesuai dengan 
nilai-nilai dalam Pancasila sebagai 
berikut:
I. Perwujudan Nilai Pancasila pada Sila 
Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa:  

Dalam hal ini tercermin  pada Pasal  
80 dan Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : 

Pasal 80 : “Pengusaha wajib 
m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  y a n g  
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 

adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja 

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Ketenagakerjaan yang PancasilaisKetenagakerjaan yang Pancasilais

Oleh: Mujiharti, S.H., M.H.
Mediator Hubungan Industrial Madya
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Tegal
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w a j i b  m e m b a y a r  u p a h  a p a b i l a  
pekerja/buruh tidak dapat melakukan 
pekerjaannya karena menjalankan 
ibadah yang diperintahkan agamanya”.

Pasal 80 dan 93 ayat (2) huruf e 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003  
tersebut juga memperhatikan pada  Pasal 
29 ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang 
Dasar  Republik Indonesia Tahun 1945 :

Ketenagakerjaan yang sesuai dengan 
nilai-nilai dalam Pancasila sebagai 
berikut:
I. Perwujudan Nilai Pancasila pada Sila 
Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa:  

Dalam hal ini tercermin  pada Pasal  
80 dan Pasal 93 ayat (2) huruf e Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu : 

Pasal 80 : “Pengusaha wajib 
m e m b e r i k a n  k e s e m p a t a n  y a n g  
secukupnya kepada pekerja/buruh untuk 

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya 

dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, 

adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembangunan nasional, tenaga kerja 

mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.

Ketenagakerjaan yang PancasilaisKetenagakerjaan yang Pancasilais

Oleh: Mujiharti, S.H., M.H.
Mediator Hubungan Industrial Madya
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 
Kota Tegal
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(1) Negara berdasar atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu.
Filosofi yang terkandung  dalam 

Pasal 80 dan 93 ayat (2) huruf e Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut 
dapat dijelaskan antara lain bahwa :
- P e k e r j a  m e m p u n y a i  h a k  d a n  

kebebasan  untuk memeluk agama dan 
kepercayaannya masing–masing serta 
melaksanakan ibadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya masing-
masing;

- Pengusaha wajib   menghormati dan 
member i  kesempatan  kepada  
p e k e r j a / b u r u h n y a  u n t u k  
melaksanakan ibadahnya sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya;

- Dalam hubungan kerja di perusahaan 
agar dapat diwujudkan sikap hormat 
menghormati dan bekerja sama antara 
pemeluk agama dan penganut 
kepercayaan yang berbeda-beda, serta 
membina kerukunan hidup bersama.

- Hal ini terimplementasi misalnya :
- pada saat hari Jum’at maka 

pekerja/buruh wajib diberi waktu 
ist i rahat yang cukup untuk 
melaksanakan ibadah Sholat Jum’at 
bagi yang beragama Islam; 

- dan bagi yang beragama Katolik dan 
Kristen Protestan maka pada hari 
Minggu wajib diberi waktu istirahat 
(sebagai hak istirahat mingguan) 
untuk kesempatan melaksanakan 
ibadah Misa atau Kebaktian di 
G e r e j a ,  b e g i t u  j u g a  b a g i  
pekerja/buruh yang beragama 
Budha, Hindu dan Khonghucu. 

- Pengusaha wajib juga memberikan 
kesempatan kepada pekerja/buruh 
yang akan menunaikan Ibadah Haji 
dengan memberikan hak cuti 
kepada pekerja/buruh, bagi yang 
sudah memenuhi persyaratan 
untuk mengajukan / mengambil hak 
cuti besar.  

K e w a j i b a n  p e n g u s a h a  y a n g  
berbentuk toleransi dan menghormati 
pekerja/buruh dalam melaksanakan 
ibadahnya, oleh karenanya agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman maka hak 
d a n  k e w a j i b a n  p e n g u s a h a  d a n  
pekerja/buruh sebaiknya dimuat dalam 
perjanj ian ker ja  atau peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama yang ada di perusahaan.

perwujudan dari Sila Kedua Pancasila 
tersebut adalah : 
- Pengusaha agar memperlakukan 

pekerja/buruh sebagai manusia, 
sebaga i  makhluk  Tuhan yang 
mempunyai harkat dan martabat; 

- Pengusaha agar tidak membeda-
bedakan dalam memperlakukan 
pekerja/buruh antara pekerja/buruh 
laki-laki dan perempuan serta karena 
suku,  agama;  misa lnya da lam  
memberikan kesempatan untuk 
m e n d u d u k i  j a b a t a n  a t a u  
pengembangan jenjang kar ier ,  
pen ingkatan  ket rampi lan  dan  
pend id ikan  dan  mendapatkan  
upah/gaji;  

3. Sila Ketiga dari Pancasila : Persatuan 
Indonesia. 

Perwujudan  nilai-nilai dari Sila 
Ketiga Pancasila tersebut terdapat pada 
Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003.

Pasal 4 huruf b : “Pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan untuk  
mewujudkan pemerataan kesempatan 
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
nasional dan  daerah”;

Bahwa Pasal 4 huruf b juga 
merupakan manifestasi dari Pasal 1 ayat 
(1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar  
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : 
Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah 
Negara Kesatuan, yang berbentuk 

Republik;
Pasal 25A : Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebuah Negara 

kepulauan yang berciri Nusantara 
dengan wilayah yang batas-batas dan 
hak-haknya ditetapkan dengan Undang-
Undang.

Pasal 4 huruf b Undang-Undang 
nomor  13 Tahun 2003 terkandung 
maksud bahwa pemerataan kesempatan 
kerja harus diupayakan sampai ke seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan pasar 
kerja dengan memberikan kesempatan 
yang sama bagi Warga Negara Indonesia 
dari Sabang sampai Merauke, sesuai 
bakat, minat dan kemampuannya. 
Demikian pula untuk penempatan tenaga 
kerja diupayakan dapat mengisi  
kebutuhan di seluruh sektor di daerah 
dalam wilayah Indonesia.

4. Sila Keempat Pancasila : Kerakyatan 
y a n g  d i p i m p i n  o l e h  h i k m a t  
kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan.

Perwujudan nilai-nilai Sila Keempat 
Pancasila terdapat Pada 116 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 
2003  sebagai berikut :

Pasal 116  ayat (1) : “Perjanjian kerja 
b e r s a m a  d i b u a t  o l e h  s e r i k a t  
pekerja/serikat buruh atau beberapa 
serikat pekerja/serikat buruh yang telah 
tercatat  pada Instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 
pengusaha atau beberapa pengusaha ‘‘;
Pasal 116 ayat (2) :  “ P e n y u s u n a n  
perjanjian kerja bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara musyawarah”;

Dan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) 

tersebut juga didasarkan pada Pasal 28 E 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi bahwa  “setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) 
terkandung maksud bahwa perjanjian 
kerja bersama yang dibuat dan ditanda-
tangani bersama-sama antara pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh di 
perusahaan merupakan cerminan tidak 
adanya pemaksaan kehendak, dan untuk 
kepentingan bersama dimusyawarahkan 
untuk mencapai mufakat, dan untuk 
menghormati serta menjunjung tinggi 
setiap keputusan atas hasil musyawarah 
antara pengusaha dengan serikat peker-
ja/serikat buruh dilaksanakan dengan 
itikat baik oleh pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh, dalam hal ini juga 
ada kepastian di dalam menjalin kelang-
sungan hubungan kerja di perusahaan.

5. Si la kelima Pancasi la adalah 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia.

Hal ini terwujud pada pasal  99 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003.

Pasal 99 ayat (1) :“Setiap pekerja/bu-
ruh dan keluarganya berhak untuk mem-
peroleh jaminan sosial tenaga kerja”;

Pasal 99 ayat (1)  Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 tersebut juga 

mendasarkan pada : 
-  Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 : “Setiap orang berhak 

a t a s  p e n g a k u a n ,  j a m i n a n ,  
perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”.

- Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 : “Setiap orang berhak 
a t a s  j a m i n a n  s o s i a l  y a n g  
memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia 
yang bermartabat”.

Pada Pasal 99 ayat (1) Undang-
Undang nomor 13 Th 2003 terkandung 
maksud :
- agar pekerja/buruh dan keluarganya 

minimal mendapat perlindungan dasar 
yaitu rasa aman dan nyaman serta 
kesejahteraannya sebagai manusia 
yang mempunyai harkat dan martabat.

- adanya sikap adil dan untuk menjaga 
keseimbangan hak dan kewajiban 
antara pengusaha dan pekerja/buruh 
dalam melaksanakan hubungan kerja 
di perusahaan.

II. Pasal - pasal dalam Undang-Undang 
nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai dalam Pancasila 
sebagai berikut:

Pasal  96  : “Tuntutan pembayaran 
upah peker ja/buruh dan segala 
pembayaran yang timbul dari hubungan 
kerja, menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun 
sejak timbulnya hak”.

Menurut pendapat penulis bahwa 
Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 
Tahun 2003 :
1. tidak sesuai dengan nilai–nilai 

Pancasila pada Sila Kedua. Pasal 96 
Undang-Undang nomor 13 Tahun 
2003 tersebut bertentangan  dengan 
Keadilan Sosial  Bagi Seluruh Rakyat  
Indonesia, karena imbalan atau upah 
atas pekerjaan yang dilakukan oleh 
pekerja/buruh merupakan hak 
pekerja/buruh, dan       hal ini juga 
menyangkut salah satu pemenuhan 
kelangsungan hidup, pemenuhan 
kesejahteraan  pekerja/buruh.

2. tidak sesuai dengan amanat  Pasal 
28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang berbunyi bahwa “setiap 
orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja”.  

g  

2. Sila Kedua dari Pancasila adalah : 
Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perwujudan dari nilai–nilai yang 
terkandung dalam Sila Kedua tersebut  
adalah terdapat pada Pasal 4 huruf a, 
Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003,  sebagai berikut : 
a. Pasal 4 huruf a : “Pembangunan 

ketenagakerjaan bertujuan untuk 
m e m b e r d a y a k a n  d a n  
mendayagunakan tenaga kerja secara 
optimal dan manusiawi”; 

b. Pasal  5 : “Setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk memperoleh 
pekerjaan”;

c. Pasal 6 :  “Setiap pekerja /buruh 
berhak memperoleh perlakuan yang 
sama tanpa diskr iminasi  dar i  
pengusaha”.
Pasal 4 huruf a, Pasal 5 dan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tersebut  juga memperhatikan Pasal 27 
ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1945 yaitu :

Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan 
p e n g h i d u p a n  y a n g  l a y a k  b a g i  
kemanusiaan”.

Pasal 28 I ayat (2) : “Setiap orang 
berhak bebas atas perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu”.

Adapun manifestasi dari Pasal 4 
huruf a, Pasal 5 dan Pasal 6   Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai 



26 27WARTA BAHARI,   Edisi 110 / Mei  2019 WARTA BAHARI,   Edisi 110 / Mei  2019

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa.

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agama dan 
kepercayaannya itu.
Filosofi yang terkandung  dalam 

Pasal 80 dan 93 ayat (2) huruf e Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut 
dapat dijelaskan antara lain bahwa :
- P e k e r j a  m e m p u n y a i  h a k  d a n  

kebebasan  untuk memeluk agama dan 
kepercayaannya masing–masing serta 
melaksanakan ibadah sesuai dengan 
agama dan kepercayaannya masing-
masing;

- Pengusaha wajib   menghormati dan 
member i  kesempatan  kepada  
p e k e r j a / b u r u h n y a  u n t u k  
melaksanakan ibadahnya sesuai 
dengan agama dan kepercayaannya;

- Dalam hubungan kerja di perusahaan 
agar dapat diwujudkan sikap hormat 
menghormati dan bekerja sama antara 
pemeluk agama dan penganut 
kepercayaan yang berbeda-beda, serta 
membina kerukunan hidup bersama.

- Hal ini terimplementasi misalnya :
- pada saat hari Jum’at maka 

pekerja/buruh wajib diberi waktu 
ist i rahat yang cukup untuk 
melaksanakan ibadah Sholat Jum’at 
bagi yang beragama Islam; 

- dan bagi yang beragama Katolik dan 
Kristen Protestan maka pada hari 
Minggu wajib diberi waktu istirahat 
(sebagai hak istirahat mingguan) 
untuk kesempatan melaksanakan 
ibadah Misa atau Kebaktian di 
G e r e j a ,  b e g i t u  j u g a  b a g i  
pekerja/buruh yang beragama 
Budha, Hindu dan Khonghucu. 

- Pengusaha wajib juga memberikan 
kesempatan kepada pekerja/buruh 
yang akan menunaikan Ibadah Haji 
dengan memberikan hak cuti 
kepada pekerja/buruh, bagi yang 
sudah memenuhi persyaratan 
untuk mengajukan / mengambil hak 
cuti besar.  

K e w a j i b a n  p e n g u s a h a  y a n g  
berbentuk toleransi dan menghormati 
pekerja/buruh dalam melaksanakan 
ibadahnya, oleh karenanya agar tidak 
menimbulkan kesalahpahaman maka hak 
d a n  k e w a j i b a n  p e n g u s a h a  d a n  
pekerja/buruh sebaiknya dimuat dalam 
perjanj ian ker ja  atau peraturan 
perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama yang ada di perusahaan.

perwujudan dari Sila Kedua Pancasila 
tersebut adalah : 
- Pengusaha agar memperlakukan 

pekerja/buruh sebagai manusia, 
sebaga i  makhluk  Tuhan yang 
mempunyai harkat dan martabat; 

- Pengusaha agar tidak membeda-
bedakan dalam memperlakukan 
pekerja/buruh antara pekerja/buruh 
laki-laki dan perempuan serta karena 
suku,  agama;  misa lnya da lam  
memberikan kesempatan untuk 
m e n d u d u k i  j a b a t a n  a t a u  
pengembangan jenjang kar ier ,  
pen ingkatan  ket rampi lan  dan  
pend id ikan  dan  mendapatkan  
upah/gaji;  

3. Sila Ketiga dari Pancasila : Persatuan 
Indonesia. 

Perwujudan  nilai-nilai dari Sila 
Ketiga Pancasila tersebut terdapat pada 
Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003.

Pasal 4 huruf b : “Pembangunan 
ketenagakerjaan bertujuan untuk  
mewujudkan pemerataan kesempatan 
kerja dan penyediaan tenaga kerja yang 
sesuai dengan kebutuhan pembangunan 
nasional dan  daerah”;

Bahwa Pasal 4 huruf b juga 
merupakan manifestasi dari Pasal 1 ayat 
(1) dan Pasal 25A Undang-Undang Dasar  
Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : 
Pasal 1 ayat (1) : Negara Indonesia ialah 
Negara Kesatuan, yang berbentuk 

Republik;
Pasal 25A : Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah sebuah Negara 

kepulauan yang berciri Nusantara 
dengan wilayah yang batas-batas dan 
hak-haknya ditetapkan dengan Undang-
Undang.

Pasal 4 huruf b Undang-Undang 
nomor  13 Tahun 2003 terkandung 
maksud bahwa pemerataan kesempatan 
kerja harus diupayakan sampai ke seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) sebagai kesatuan pasar 
kerja dengan memberikan kesempatan 
yang sama bagi Warga Negara Indonesia 
dari Sabang sampai Merauke, sesuai 
bakat, minat dan kemampuannya. 
Demikian pula untuk penempatan tenaga 
kerja diupayakan dapat mengisi  
kebutuhan di seluruh sektor di daerah 
dalam wilayah Indonesia.

4. Sila Keempat Pancasila : Kerakyatan 
y a n g  d i p i m p i n  o l e h  h i k m a t  
kebijaksanaan dalam permusyawaratan 
perwakilan.

Perwujudan nilai-nilai Sila Keempat 
Pancasila terdapat Pada 116 ayat (1) dan 
ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 
2003  sebagai berikut :

Pasal 116  ayat (1) : “Perjanjian kerja 
b e r s a m a  d i b u a t  o l e h  s e r i k a t  
pekerja/serikat buruh atau beberapa 
serikat pekerja/serikat buruh yang telah 
tercatat  pada Instansi yang bertanggung 
jawab di bidang ketenagakerjaan dengan 
pengusaha atau beberapa pengusaha ‘‘;
Pasal 116 ayat (2) :  “ P e n y u s u n a n  
perjanjian kerja bersama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara musyawarah”;

Dan Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) 

tersebut juga didasarkan pada Pasal 28 E 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
berbunyi bahwa  “setiap orang berhak 
atas kebebasan berserikat, berkumpul, 
dan mengeluarkan pendapat”.

Dalam Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) 
terkandung maksud bahwa perjanjian 
kerja bersama yang dibuat dan ditanda-
tangani bersama-sama antara pengusaha 
dan serikat pekerja/serikat buruh di 
perusahaan merupakan cerminan tidak 
adanya pemaksaan kehendak, dan untuk 
kepentingan bersama dimusyawarahkan 
untuk mencapai mufakat, dan untuk 
menghormati serta menjunjung tinggi 
setiap keputusan atas hasil musyawarah 
antara pengusaha dengan serikat peker-
ja/serikat buruh dilaksanakan dengan 
itikat baik oleh pengusaha dan serikat 
pekerja/serikat buruh, dalam hal ini juga 
ada kepastian di dalam menjalin kelang-
sungan hubungan kerja di perusahaan.

5. Si la kelima Pancasi la adalah 
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat 
Indonesia.

Hal ini terwujud pada pasal  99 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 
2003.

Pasal 99 ayat (1) :“Setiap pekerja/bu-
ruh dan keluarganya berhak untuk mem-
peroleh jaminan sosial tenaga kerja”;

Pasal 99 ayat (1)  Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003 tersebut juga 

mendasarkan pada : 
-  Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 : “Setiap orang berhak 

a t a s  p e n g a k u a n ,  j a m i n a n ,  
perlindungan, dan kepastian hukum 
yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”.

- Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 : “Setiap orang berhak 
a t a s  j a m i n a n  s o s i a l  y a n g  
memungkinkan pengembangan 
dirinya secara utuh sebagai manusia 
yang bermartabat”.

Pada Pasal 99 ayat (1) Undang-
Undang nomor 13 Th 2003 terkandung 
maksud :
- agar pekerja/buruh dan keluarganya 

minimal mendapat perlindungan dasar 
yaitu rasa aman dan nyaman serta 
kesejahteraannya sebagai manusia 
yang mempunyai harkat dan martabat.

- adanya sikap adil dan untuk menjaga 
keseimbangan hak dan kewajiban 
antara pengusaha dan pekerja/buruh 
dalam melaksanakan hubungan kerja 
di perusahaan.

II. Pasal - pasal dalam Undang-Undang 
nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai dalam Pancasila 
sebagai berikut:

Pasal  96  : “Tuntutan pembayaran 
upah peker ja/buruh dan segala 
pembayaran yang timbul dari hubungan 
kerja, menjadi kadaluwarsa setelah 
melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun 
sejak timbulnya hak”.

Menurut pendapat penulis bahwa 
Pasal 96 Undang-Undang nomor 13 
Tahun 2003 :
1. tidak sesuai dengan nilai–nilai 

Pancasila pada Sila Kedua. Pasal 96 
Undang-Undang nomor 13 Tahun 
2003 tersebut bertentangan  dengan 
Keadilan Sosial  Bagi Seluruh Rakyat  
Indonesia, karena imbalan atau upah 
atas pekerjaan yang dilakukan oleh 
pekerja/buruh merupakan hak 
pekerja/buruh, dan       hal ini juga 
menyangkut salah satu pemenuhan 
kelangsungan hidup, pemenuhan 
kesejahteraan  pekerja/buruh.

2. tidak sesuai dengan amanat  Pasal 
28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang berbunyi bahwa “setiap 
orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan 
yang adil dan layak dalam hubungan 
kerja”.  

g  

2. Sila Kedua dari Pancasila adalah : 
Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Perwujudan dari nilai–nilai yang 
terkandung dalam Sila Kedua tersebut  
adalah terdapat pada Pasal 4 huruf a, 
Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003,  sebagai berikut : 
a. Pasal 4 huruf a : “Pembangunan 

ketenagakerjaan bertujuan untuk 
m e m b e r d a y a k a n  d a n  
mendayagunakan tenaga kerja secara 
optimal dan manusiawi”; 

b. Pasal  5 : “Setiap tenaga kerja memiliki 
kesempatan yang sama tanpa 
diskriminasi untuk memperoleh 
pekerjaan”;

c. Pasal 6 :  “Setiap pekerja /buruh 
berhak memperoleh perlakuan yang 
sama tanpa diskr iminasi  dar i  
pengusaha”.
Pasal 4 huruf a, Pasal 5 dan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tersebut  juga memperhatikan Pasal 27 
ayat (2) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republ ik 
Indonesia Tahun 1945 yaitu :

Pasal 27 ayat (2) : “Tiap-tiap warga 
negara berhak atas pekerjaan dan 
p e n g h i d u p a n  y a n g  l a y a k  b a g i  
kemanusiaan”.

Pasal 28 I ayat (2) : “Setiap orang 
berhak bebas atas perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apapun 
dan berhak mendapatkan perlindungan 
terhadap perlakuan yang bersifat 
diskriminatif itu”.

Adapun manifestasi dari Pasal 4 
huruf a, Pasal 5 dan Pasal 6   Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai 
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Dengan tadarus Al Qur’an maka 
siswa akan dilatih agar terbiasa 
membaca Al Qur’an. Membaca Al 
Qur’an merupakan sebuah amalan 

mulia yang dapat mencerahkan lahir 
batin, sebagai syafaat di hari 

kiamat, menghindarkan azab kubur 
dan mendapat petunjuk serta 
pertolongan dari Allah SWT.

Bahari menemui hampir setiap sekolah 
mengadakan pesantren kilat yang 
merupakan suatu kegiatan sangat positif 
un tuk  d i l a k uk a n  d a l a m r a n g k a  
membentuk karakter islami siswa di 
sekolah. 

Melalui kegiatan pesantren kilat 
misalnya, dapat membina akhlakul 
karimah para siswa, memperkenalkan 
kepada siswa untuk menjadikan masjid 
sebagai wadah mempersatukan umat 
serta memberi pendidikan agama Islam 
secara terpadu kepada siswa untuk 
membentengi akhlak dan moralnya agar 
tidak terpengaruh pada budaya global 
yang negatif.

Bahkan untuk kegiatan pesantren 
kilat harus dilakukan sejak dini, dan terus 
digelorakan secara berkelanjutan karena 
menjadi suatu langkah pendidikan yang 

a k a  d i  s e k o l a h  b u l a n  
Ramadhan tidak menjadikan Manak didik lesu dan kendur dari 

kegiatan positif. Bahkan di beberapa 
sekolah Islam menjadi lebih bertabur 
kegiatan. Sekolah memformat kegiatan 
ala pesantren -- Pesantren Kilat, 
dilakukan Tarawih bersama di sekolah, 
Tadarus dan Tahfiz Qur’an, Kultum 
Ramadhan, Berbuka Puasa Bersama, dan 
Bakti Sosial Ramadhan.

Disamping itu Masjid Agung kota 
Tegalpun mengakomodir untuk kegiatan 
siswa-siswa melalui Kuliah Dhuha khusus 
siswa-siswi di bulan Ramadhan. Maka 
komplitlah kegiatan Ramadhan siswa 
kita.

Pesantren Kilat
Dalam pantauan di lapangan Warta 

Bulan Ramadhan telah tiba, bagi mayoritas kaum muslim di dunia  menyambutnya penuh 
kemuliaan dan diisi dengan berbagai kegiatan islami. Ibarat sebuah ungkapan "orang yang 
memiliki ilmu akan menuai hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan orang yang tidak 

berilmu". Maka di sekolahpun disetting untuk berburu pahala.

Melalui kegiatan pesantren kilat 

misalnya, dapat membina akhlakul 

karimah para siswa, 

memperkenalkan kepada siswa 

untuk menjadikan masjid sebagai 

wadah mempersatukan umat 

serta memberi pendidikan agama 

Islam secara terpadu kepada 

siswa untuk membentengi akhlak 

dan moralnya agar tidak 

terpengaruh pada budaya global 

yang negatif.

Oleh: Turah Untung

strategis bagi siswa, orang tua dan 
sekolah. 

Pesantren kilat dianggap sebagai 
suatu investasi di dunia maupun di 
akhirat bagi siswa, orang tua maupun 
guru. Bagi siswa, melalui kegiatan 
pesantren kilat maka siswa akan dituntut 
belajar sejak dini mempelajari agama 
islam seperti membaca dan menghafal 
surat-surat Al Qur’an, berdoa, dan lain-
lain. 

Bagi orang tua, melalui kegiatan 
pesantren kilat akan membantu mereka 
dalam mendidik anaknya membentuk 
karakter yang islami, menjadikan anak-
anaknya jadi anak shalih dan shalihah 
yang senantiasa mendoakan mereka. 

Bag i  guru ,  mela lu i  keg iatan  
pesantren kilat akan menjadi suatu kerja 
sosial (ibadah) yang akan mendapatkan 
balasan pahala dari Allah SWT jika 
dilandasi dengan penuh keikhlasan. 
Adapun acara kegiatan yang dilakukan di 
dalam pesantren kilat ini bisa dalam 
bentuk kegiatan, seperti:

1. Tadarus Al Qur’an
Tadarus Al Quran bisa dilaksanakan 

di  kelas  masing-masing dengan 
bimbingan guru atau tutor sebaya. Tutor 
sebaya ini dari teman-teman mereka 
send i r i  yang  memang  memi l i k i  
kemampuan lebih di bidang membaca Al 
Qur’an. Atau tadarus bersama-sama di 
aula sekolah.

Dengan tadarus Al Qur’an maka 
siswa akan dilatih agar terbiasa membaca 
Al  Qur’an.  Membaca Al  Qur’an 
merupakan sebuah amalan mulia yang 
dapat mencerahkan lahir batin, sebagai 
syafaat di hari kiamat, menghindarkan 
azab kubur dan mendapat petunjuk serta 
pertolongan dari Allah SWT.

2. Shalat dhuha, dzuhur dan ashar secara 
berjamaah

Shalat berjamaah dzuhur dan ashar 
ini dilaksanakan secara berjamaah di 
ruang aula besar yang dapat menampung 
seluruh siswa. Di sekolah yang ada 
mushola, namun yang belum cukup jika 
untuk menampung semua siswa jadi 
panitia pesantren kilat menggunakan 
aula besar untuk digunakan shalat 
berjamaah. 

S i s w a  d i s i n i  d i l a t i h  a g a r  
melaksanakan shalat dengan tepat 
waktu. Pesantren kilat ini setiap harinya 
dimulai dari pukul 07.00 WIB s/d 15.30 
WIB setelah shalat ashar berjamaah. Para 
siswa dipulangkan lebih awal agar 

mereka siap-siap melakukan ibadah di 
masjid di rumahnya masing-masing, 
khususnya shalat maghrib, isya, tarawih 
dan witir. Atau ada penugasan yang 
diberikan oleh guru kepada siswa terkait 
kegiatan yang dilakukan selama di bulan 
Ramadhan.

3. Game Islami, seperti lomba azan
Dengan adanya lomba azan ini maka 

siswa dilatih untuk memahami dan 
mampu mempraktekkan azan dan 
menjadi muadzin yang baik. Azan 
merupakan seruan perintah Allah SWT 
sebagai pertanda datangnya waktu 
shalat kepada seluruh umat islam. Setiap 
kelas mengirimkan perwakilannya untuk 
diikutsertakan dalam lomba azan ini dan 
pelaksanaannya di majelis.

4. Lomba kaligrafi
Lomba kaligrafi dilakukan untuk 

mengelaborasi kemampuan siswa dalam 
membuat tulisan indah bentuk Arab 
sehingga jiwa seninya muncul. Ini adalah 
seni rupa Islam yang merupakan seni 
menulis indah dengan pena untuk 
merangkai tulisan arab.

5. Pembelajaran Agama Islam tentang 
akhlak, adap terhadap guru dan orang 
tua serta ilmu fikih.

Kegiatan pembelajaran agama islam 
ini dilakukan di kelas masing-masing 
dengan bimbingan guru. Para siswa 
dibekali ilmu akhlak, adab terhadap guru 
dan orang tua serta ilmu fikih.

6. Lomba membaca Al Qur’an
Lomba membaca Al Qur’an ini 

dilaksanakan untuk membiasakan siswa 
membaca Al Qur’an. Siswa akan menjadi 
termotivas i  untuk menunjukkan 
kemampuannya dalam membaca Al 
Qur’an dan mendorong siswa yang lain 
a g a r  t e r u s  m e n i n g k a t k a n  
kemampuannya dalam membaca Al 
Qur’an.

7. Ceramah agama Islam
Kegiatan ceramah ini bisa dilakukan 

oleh bapak kepala sekolah  dan guru 
agama sekolah untuk memberikan 
ceramah (tausiyah) tentang agama Islam 
kepada siswa. Untuk memberikan 
ceramah dan motivasi kepada siswa agar 
lebih bersemangat di dalam meramaikan 
bulan Ramadhan, baik di sekolah maupun 
di lingkungan sekitar rumah.

8. Tradisi Bersalaman dan Mengucapkan 
Salam.

Para siswa diajarkan agar setiap 
bertemu guru maupun orang tua 
bersalaman dan mengucapkan salam. 
Membentuk karakter islami siswa melalui 
kegiatan pesantren kilat pada bulan 
ramadhan di sekolah. Mengadakan 
berbagai  macam kegiatan yang 
diharapkan dapat mengisi hari-hari di 
bulan Ramadhan agar penuh pahala. g 

Berburu Pahala Di SekolahBerburu Pahala Di Sekolah
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Dengan tadarus Al Qur’an maka 
siswa akan dilatih agar terbiasa 
membaca Al Qur’an. Membaca Al 
Qur’an merupakan sebuah amalan 

mulia yang dapat mencerahkan lahir 
batin, sebagai syafaat di hari 

kiamat, menghindarkan azab kubur 
dan mendapat petunjuk serta 
pertolongan dari Allah SWT.

Bahari menemui hampir setiap sekolah 
mengadakan pesantren kilat yang 
merupakan suatu kegiatan sangat positif 
un tuk  d i l a k uk a n  d a l a m r a n g k a  
membentuk karakter islami siswa di 
sekolah. 

Melalui kegiatan pesantren kilat 
misalnya, dapat membina akhlakul 
karimah para siswa, memperkenalkan 
kepada siswa untuk menjadikan masjid 
sebagai wadah mempersatukan umat 
serta memberi pendidikan agama Islam 
secara terpadu kepada siswa untuk 
membentengi akhlak dan moralnya agar 
tidak terpengaruh pada budaya global 
yang negatif.

Bahkan untuk kegiatan pesantren 
kilat harus dilakukan sejak dini, dan terus 
digelorakan secara berkelanjutan karena 
menjadi suatu langkah pendidikan yang 

a k a  d i  s e k o l a h  b u l a n  
Ramadhan tidak menjadikan Manak didik lesu dan kendur dari 

kegiatan positif. Bahkan di beberapa 
sekolah Islam menjadi lebih bertabur 
kegiatan. Sekolah memformat kegiatan 
ala pesantren -- Pesantren Kilat, 
dilakukan Tarawih bersama di sekolah, 
Tadarus dan Tahfiz Qur’an, Kultum 
Ramadhan, Berbuka Puasa Bersama, dan 
Bakti Sosial Ramadhan.

Disamping itu Masjid Agung kota 
Tegalpun mengakomodir untuk kegiatan 
siswa-siswa melalui Kuliah Dhuha khusus 
siswa-siswi di bulan Ramadhan. Maka 
komplitlah kegiatan Ramadhan siswa 
kita.

Pesantren Kilat
Dalam pantauan di lapangan Warta 

Bulan Ramadhan telah tiba, bagi mayoritas kaum muslim di dunia  menyambutnya penuh 
kemuliaan dan diisi dengan berbagai kegiatan islami. Ibarat sebuah ungkapan "orang yang 
memiliki ilmu akan menuai hasil yang lebih bagus dibandingkan dengan orang yang tidak 

berilmu". Maka di sekolahpun disetting untuk berburu pahala.

Melalui kegiatan pesantren kilat 

misalnya, dapat membina akhlakul 

karimah para siswa, 

memperkenalkan kepada siswa 

untuk menjadikan masjid sebagai 

wadah mempersatukan umat 

serta memberi pendidikan agama 

Islam secara terpadu kepada 

siswa untuk membentengi akhlak 

dan moralnya agar tidak 

terpengaruh pada budaya global 

yang negatif.

Oleh: Turah Untung

strategis bagi siswa, orang tua dan 
sekolah. 

Pesantren kilat dianggap sebagai 
suatu investasi di dunia maupun di 
akhirat bagi siswa, orang tua maupun 
guru. Bagi siswa, melalui kegiatan 
pesantren kilat maka siswa akan dituntut 
belajar sejak dini mempelajari agama 
islam seperti membaca dan menghafal 
surat-surat Al Qur’an, berdoa, dan lain-
lain. 

Bagi orang tua, melalui kegiatan 
pesantren kilat akan membantu mereka 
dalam mendidik anaknya membentuk 
karakter yang islami, menjadikan anak-
anaknya jadi anak shalih dan shalihah 
yang senantiasa mendoakan mereka. 

Bag i  guru ,  mela lu i  keg iatan  
pesantren kilat akan menjadi suatu kerja 
sosial (ibadah) yang akan mendapatkan 
balasan pahala dari Allah SWT jika 
dilandasi dengan penuh keikhlasan. 
Adapun acara kegiatan yang dilakukan di 
dalam pesantren kilat ini bisa dalam 
bentuk kegiatan, seperti:

1. Tadarus Al Qur’an
Tadarus Al Quran bisa dilaksanakan 

di  kelas  masing-masing dengan 
bimbingan guru atau tutor sebaya. Tutor 
sebaya ini dari teman-teman mereka 
send i r i  yang  memang  memi l i k i  
kemampuan lebih di bidang membaca Al 
Qur’an. Atau tadarus bersama-sama di 
aula sekolah.

Dengan tadarus Al Qur’an maka 
siswa akan dilatih agar terbiasa membaca 
Al  Qur’an.  Membaca Al  Qur’an 
merupakan sebuah amalan mulia yang 
dapat mencerahkan lahir batin, sebagai 
syafaat di hari kiamat, menghindarkan 
azab kubur dan mendapat petunjuk serta 
pertolongan dari Allah SWT.

2. Shalat dhuha, dzuhur dan ashar secara 
berjamaah

Shalat berjamaah dzuhur dan ashar 
ini dilaksanakan secara berjamaah di 
ruang aula besar yang dapat menampung 
seluruh siswa. Di sekolah yang ada 
mushola, namun yang belum cukup jika 
untuk menampung semua siswa jadi 
panitia pesantren kilat menggunakan 
aula besar untuk digunakan shalat 
berjamaah. 

S i s w a  d i s i n i  d i l a t i h  a g a r  
melaksanakan shalat dengan tepat 
waktu. Pesantren kilat ini setiap harinya 
dimulai dari pukul 07.00 WIB s/d 15.30 
WIB setelah shalat ashar berjamaah. Para 
siswa dipulangkan lebih awal agar 

mereka siap-siap melakukan ibadah di 
masjid di rumahnya masing-masing, 
khususnya shalat maghrib, isya, tarawih 
dan witir. Atau ada penugasan yang 
diberikan oleh guru kepada siswa terkait 
kegiatan yang dilakukan selama di bulan 
Ramadhan.

3. Game Islami, seperti lomba azan
Dengan adanya lomba azan ini maka 

siswa dilatih untuk memahami dan 
mampu mempraktekkan azan dan 
menjadi muadzin yang baik. Azan 
merupakan seruan perintah Allah SWT 
sebagai pertanda datangnya waktu 
shalat kepada seluruh umat islam. Setiap 
kelas mengirimkan perwakilannya untuk 
diikutsertakan dalam lomba azan ini dan 
pelaksanaannya di majelis.

4. Lomba kaligrafi
Lomba kaligrafi dilakukan untuk 

mengelaborasi kemampuan siswa dalam 
membuat tulisan indah bentuk Arab 
sehingga jiwa seninya muncul. Ini adalah 
seni rupa Islam yang merupakan seni 
menulis indah dengan pena untuk 
merangkai tulisan arab.

5. Pembelajaran Agama Islam tentang 
akhlak, adap terhadap guru dan orang 
tua serta ilmu fikih.

Kegiatan pembelajaran agama islam 
ini dilakukan di kelas masing-masing 
dengan bimbingan guru. Para siswa 
dibekali ilmu akhlak, adab terhadap guru 
dan orang tua serta ilmu fikih.

6. Lomba membaca Al Qur’an
Lomba membaca Al Qur’an ini 

dilaksanakan untuk membiasakan siswa 
membaca Al Qur’an. Siswa akan menjadi 
termotivas i  untuk menunjukkan 
kemampuannya dalam membaca Al 
Qur’an dan mendorong siswa yang lain 
a g a r  t e r u s  m e n i n g k a t k a n  
kemampuannya dalam membaca Al 
Qur’an.

7. Ceramah agama Islam
Kegiatan ceramah ini bisa dilakukan 

oleh bapak kepala sekolah  dan guru 
agama sekolah untuk memberikan 
ceramah (tausiyah) tentang agama Islam 
kepada siswa. Untuk memberikan 
ceramah dan motivasi kepada siswa agar 
lebih bersemangat di dalam meramaikan 
bulan Ramadhan, baik di sekolah maupun 
di lingkungan sekitar rumah.

8. Tradisi Bersalaman dan Mengucapkan 
Salam.

Para siswa diajarkan agar setiap 
bertemu guru maupun orang tua 
bersalaman dan mengucapkan salam. 
Membentuk karakter islami siswa melalui 
kegiatan pesantren kilat pada bulan 
ramadhan di sekolah. Mengadakan 
berbagai  macam kegiatan yang 
diharapkan dapat mengisi hari-hari di 
bulan Ramadhan agar penuh pahala. g 

Berburu Pahala Di SekolahBerburu Pahala Di Sekolah
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yang siap mengantar barang ke 
konsumen sekaligus untuk mencatat 
masa habis sewa mainan-mainan yang 
dipinjam konsumen.

Jika konsumen lupa dengan masa 
habis sewa mainan yang dipinjamnya, 
maka akan dikenai denda 1 minggu masa 
sewa. Jika memang tenggang 1 minggu 
pertama tidak juga dikembalikan, maka 
akan dikenai denda untuk 2 minggu dan 
seterusnya. Jika ada kerusakan-
kerusakan yang mengakibatkan alat 
mainan tidak berfungsi juga akan 
dikenakan denda perbaikan. Tetapi jika 
kerusakan sedikit dan masih bisa 
diperbaiki ringan, Ana mengungkap maka 
tidak perlu membayar denda.

Menjalani sebuah usaha tentu saja 
tidak hanya yang enak-enaknya saja yang 
dijalani dan diterima. Saat menjalani 
usahanya, Ana pernah mengalami 
kebingungan lantaran ada penyewa yang 
t i b a - t i b a  m e n g h i l a n g .  N a m u n  
kegundahannyapun sirna, setelah 
dilakukan pencarian dan bertanya-tanya, 
akhirnya penyewa barang milikinya bisa 
ditemukan dan barang kembali. Dari 
pengalaman ini, Ana kemudian lebih 
memperketat proses penyewaan barang-
barangnya, mulai dari mengisi form, 
melengkapi dengan fotokopi KTP dan 

jumlah mainan atau produk untuk balita 
terbatas, akhirnya Ana menambah jenis 
mainan-mainan baru, dan biasanya 
membeli dari luar kota. Seperti stroller, 
baby walker, mandi bola, kursi bayi, 
perosotan, ayunan, dan berbagai mainan 
anak-anak. Jika dihitung sekarang ini, 
sedikitnya ada 200 jenis mainan yang 
siap untuk disewakan.

Kini semakin dikenalnya Fabyan Rent 
di kalangan masyarakat, menurut 
perempuan asli Ngawi ini terkadang 
Fabyan Rent juga mengisi tawaran untuk 
bazaar, gathering perbankan atau 
perusahaan yang biasanya menyewa 
mainan jenis playground. Untuk tarif sewa 
mulai harga Rp 25 ribu per bulan sampai 
Rp 350 ribu per bulan. Tergantung dari 
kualitas barang dan harga barang yang 
disewanya. Konsumen yang akan 
menyewa cukup melengkapi fotokopi 
KTP, KK dan materai 6 ribu untuk 
penyewa baru. Jika akan menyewa atau 
meminjam lagi cukup menunjukkan KTP 
atas nama membernya.

Kini hampir setiap bulannya rata-rata 
penyewa mainan anak mencapai 30 
orang. Namun hampir setiap tahun 
menjelang lebaran, justru jumlah 
penyewa semakin ramai. Sebab, saat 
lebaran merupakan saat berkumpul 
keluarga dan sanak saudara. Meski usaha 
persewaannya masih ditangani Ana 
sendiri, namun Ana mempekerjakan kurir 

alamat rumah atau tempat tinggal yang 
jelas. Dirinya juga lebih selektif, termasuk 
mempekerjakan kurir pengiriman untuk 
melakukan survey langsung ke tempat 
tinggal si penyewa.

Sementara dari barang-barang yang 
datang setelah disewa, maka Ana akan 
segera membersihkannya, jika memang 
berbahan kain maka akan dilaundry 
terlebih dahulu. Ketika sudah bersih dan 
wangi,  maka barang siap untuk 
d i s e w a k a n  k e m b a l i .  T e r k a d a n g  
permintaan sewa sangat t inggi ,  
sementara barang terbatas, tetapi 
biasanya mereka yang tidak kedapatan 
barang, maka akan dilist dan ketika 
barangnya sudah kembali akan segera 
dihubungi.

Sekarang ini sudah banyak yang 
membuka usaha serupa, yakni rental 
mainan. Meskipun sudah muncul 
beberapa saingan usahanya, namun 
tetap saja bagi Ana kalau sudah rejeki 
tidak akan salah tempat. Terbukti dari 
penyewa barang yang datang tidak hanya 
dari kota Tegal saja, tetapi juga dari 
Kabupaten Tegal, Pemalang dan Brebes. 
Kini  Ana terus bertekad untuk 
membesarkan usaha rental mainannya. 
Setiap saat, dirinya akan terus menambah 
koleksi-koleksi mainannya, meskipun 
harus  perg i  ke luar  kota  untuk  
mendapatkannya.

Bag i  warga  kota  Tega l  dan  
sekitarnya, yang berminat untuk 
menyewa, bisa langsung datang ke 
Fabyan Rent di Jalan Glatik No 27 
Kelurahan Randugunting atau bisa follow 
Fb: Fabyan Rent, IG: Fabyan.babyrent, 
dan menghubungi Ana di nomor 
085741111170 untuk sekedar bertanya 
atau menyewa.  g

Bagi warga kota Tegal dan 
sekitarnya, yang berminat untuk 

menyewa, bisa langsung datang ke 
Fabyan Rent di Jalan Glatik No 27 
Kelurahan Randugunting atau bisa 

follow Fb: Fabyan Rent, IG: 
Fabyan.babyrent, dan menghubungi 

Ana di nomor 085741111170 untuk 
sekedar bertanya atau menyewa.

isa dibayangkan ketika kita 
s e b a g a i  o r a n g  t u a  s e l a l u  Bmemenuhi keinginan anak dalam 

hal mainan. Mungkin tak masalah ketika 
rumah memiliki ruangan khusus untuk 
tempat atau gudang mainan-mainan 
yang sudah tidak terpakai. Tapi jika 
memang rumah yang kita tempati tidak 
banyak memiliki ruangan, maka mainan 
yang sudah terpakai hanya akan 
membuat rumah terasa penuh sesak 
dengan barang-barang mainan. 

Memang ada sebagian orang tua 
yang memilih menjual mainan-mainan 
tak terpakai, karena beranggapan hanya 
akan membuat penuh sesak ruangan. 
Meskipun harga jualnya jauh dibawah 
harga saat pertama kali membeli. Ada 
juga yang memberikan mainan-mainan 
bekas atau tak terpakai kepada sanak 

saudara yang memang memiliki anak 
kecil atau balita.

Ya, memang bermacam-macam 
pemikiran orang tua terhadap mainan 
anak. Tetapi justru dari mainan anak-
anak yang sudah tidak terpakai, bisa 
mendatangkan rejeki atau bisa menjadi 
usaha sambilan yang lumayan. 

Ana Dwi Puspitasari, warga jalan 
Glatik No 27 Kelurahan Randugunting 
Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, 
bermula dari mainan-mainan anaknya 
yang sudah tidak terpakai, dirinya 
berinisiatif untuk menyewa-nyewakan 
mainan tersebut. Tepatnya 2013 lalu, 
dari pengalaman pribadi karena anak-
anaknya kerap membeli mainan, 
sementara satu ruangan di rumahnya 
telah penuh dengan mainan, akhirnya 
terbesit untuk disewa-sewakan.

Saat itu, dipasang banner di depan 
rumahnya yang mempromokan sewa 
mainan anak. Satu dua orang datang, ada 
yang sekedar bertanya-tanya, namun ada 
pula yang akhirnya menyewa. Dari satu 
dua konsumen,  akhi rnya usaha 
persewaan mainan miliknya menjadi 
dikenal masyarakat, karena dari mulut ke 
mulut memberitahu tentang produk-
produk mainan dari berbagai jenis 
mainan dan bentuk. Istri dari Aditya ini 
memilih nama usaha persewaan mainan 
anaknya dengan nama Fabyan dari 
gabungan nama kedua anaknya yakni 
Syifa dan Bryan.

Setelah gencarnya media sosial/ 
medsos, Ana juga mempromosikan 
usahanya melalui facebook ataupun 
ins tagram.  Semak in  banyaknya  
permintaan konsumen, sementara 

Oleh :  Cahya Kamandanu

Sebagai orang tua, terkadang kemauan anak untuk mendapatkan atau memiliki mainan akan selalu dituruti. 
Meskipun tidak semua orang tua demikian, pasalnya adapula orang tua yang lebih memilih untuk tidak menuruti 

kemauan anak, karena jika dibiasakan maka akan terbiasa dan menjadi manja. Ada pula yang berprinsip, jika 
terus-terusan membeli mainan untuk anak, tentunya rumah akan semakin penuh dengan mainan anak-anak. 

Apalagi sifat anak cenderung bosan, bisa saja baru beli satu mainan, sudah ingin memiliki mainan lain.

Sebagai orang tua, terkadang kemauan anak untuk mendapatkan atau memiliki mainan akan selalu dituruti. 
Meskipun tidak semua orang tua demikian, pasalnya adapula orang tua yang lebih memilih untuk tidak menuruti 

kemauan anak, karena jika dibiasakan maka akan terbiasa dan menjadi manja. Ada pula yang berprinsip, jika 
terus-terusan membeli mainan untuk anak, tentunya rumah akan semakin penuh dengan mainan anak-anak. 

Apalagi sifat anak cenderung bosan, bisa saja baru beli satu mainan, sudah ingin memiliki mainan lain.

Jasa Penyewaan Mainan AnakJasa Penyewaan Mainan Anak
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yang siap mengantar barang ke 
konsumen sekaligus untuk mencatat 
masa habis sewa mainan-mainan yang 
dipinjam konsumen.

Jika konsumen lupa dengan masa 
habis sewa mainan yang dipinjamnya, 
maka akan dikenai denda 1 minggu masa 
sewa. Jika memang tenggang 1 minggu 
pertama tidak juga dikembalikan, maka 
akan dikenai denda untuk 2 minggu dan 
seterusnya. Jika ada kerusakan-
kerusakan yang mengakibatkan alat 
mainan tidak berfungsi juga akan 
dikenakan denda perbaikan. Tetapi jika 
kerusakan sedikit dan masih bisa 
diperbaiki ringan, Ana mengungkap maka 
tidak perlu membayar denda.

Menjalani sebuah usaha tentu saja 
tidak hanya yang enak-enaknya saja yang 
dijalani dan diterima. Saat menjalani 
usahanya, Ana pernah mengalami 
kebingungan lantaran ada penyewa yang 
t i b a - t i b a  m e n g h i l a n g .  N a m u n  
kegundahannyapun sirna, setelah 
dilakukan pencarian dan bertanya-tanya, 
akhirnya penyewa barang milikinya bisa 
ditemukan dan barang kembali. Dari 
pengalaman ini, Ana kemudian lebih 
memperketat proses penyewaan barang-
barangnya, mulai dari mengisi form, 
melengkapi dengan fotokopi KTP dan 

jumlah mainan atau produk untuk balita 
terbatas, akhirnya Ana menambah jenis 
mainan-mainan baru, dan biasanya 
membeli dari luar kota. Seperti stroller, 
baby walker, mandi bola, kursi bayi, 
perosotan, ayunan, dan berbagai mainan 
anak-anak. Jika dihitung sekarang ini, 
sedikitnya ada 200 jenis mainan yang 
siap untuk disewakan.

Kini semakin dikenalnya Fabyan Rent 
di kalangan masyarakat, menurut 
perempuan asli Ngawi ini terkadang 
Fabyan Rent juga mengisi tawaran untuk 
bazaar, gathering perbankan atau 
perusahaan yang biasanya menyewa 
mainan jenis playground. Untuk tarif sewa 
mulai harga Rp 25 ribu per bulan sampai 
Rp 350 ribu per bulan. Tergantung dari 
kualitas barang dan harga barang yang 
disewanya. Konsumen yang akan 
menyewa cukup melengkapi fotokopi 
KTP, KK dan materai 6 ribu untuk 
penyewa baru. Jika akan menyewa atau 
meminjam lagi cukup menunjukkan KTP 
atas nama membernya.

Kini hampir setiap bulannya rata-rata 
penyewa mainan anak mencapai 30 
orang. Namun hampir setiap tahun 
menjelang lebaran, justru jumlah 
penyewa semakin ramai. Sebab, saat 
lebaran merupakan saat berkumpul 
keluarga dan sanak saudara. Meski usaha 
persewaannya masih ditangani Ana 
sendiri, namun Ana mempekerjakan kurir 

alamat rumah atau tempat tinggal yang 
jelas. Dirinya juga lebih selektif, termasuk 
mempekerjakan kurir pengiriman untuk 
melakukan survey langsung ke tempat 
tinggal si penyewa.

Sementara dari barang-barang yang 
datang setelah disewa, maka Ana akan 
segera membersihkannya, jika memang 
berbahan kain maka akan dilaundry 
terlebih dahulu. Ketika sudah bersih dan 
wangi,  maka barang siap untuk 
d i s e w a k a n  k e m b a l i .  T e r k a d a n g  
permintaan sewa sangat t inggi ,  
sementara barang terbatas, tetapi 
biasanya mereka yang tidak kedapatan 
barang, maka akan dilist dan ketika 
barangnya sudah kembali akan segera 
dihubungi.

Sekarang ini sudah banyak yang 
membuka usaha serupa, yakni rental 
mainan. Meskipun sudah muncul 
beberapa saingan usahanya, namun 
tetap saja bagi Ana kalau sudah rejeki 
tidak akan salah tempat. Terbukti dari 
penyewa barang yang datang tidak hanya 
dari kota Tegal saja, tetapi juga dari 
Kabupaten Tegal, Pemalang dan Brebes. 
Kini  Ana terus bertekad untuk 
membesarkan usaha rental mainannya. 
Setiap saat, dirinya akan terus menambah 
koleksi-koleksi mainannya, meskipun 
harus  perg i  ke luar  kota  untuk  
mendapatkannya.

Bag i  warga  kota  Tega l  dan  
sekitarnya, yang berminat untuk 
menyewa, bisa langsung datang ke 
Fabyan Rent di Jalan Glatik No 27 
Kelurahan Randugunting atau bisa follow 
Fb: Fabyan Rent, IG: Fabyan.babyrent, 
dan menghubungi Ana di nomor 
085741111170 untuk sekedar bertanya 
atau menyewa.  g

Bagi warga kota Tegal dan 
sekitarnya, yang berminat untuk 

menyewa, bisa langsung datang ke 
Fabyan Rent di Jalan Glatik No 27 
Kelurahan Randugunting atau bisa 

follow Fb: Fabyan Rent, IG: 
Fabyan.babyrent, dan menghubungi 

Ana di nomor 085741111170 untuk 
sekedar bertanya atau menyewa.

isa dibayangkan ketika kita 
s e b a g a i  o r a n g  t u a  s e l a l u  Bmemenuhi keinginan anak dalam 

hal mainan. Mungkin tak masalah ketika 
rumah memiliki ruangan khusus untuk 
tempat atau gudang mainan-mainan 
yang sudah tidak terpakai. Tapi jika 
memang rumah yang kita tempati tidak 
banyak memiliki ruangan, maka mainan 
yang sudah terpakai hanya akan 
membuat rumah terasa penuh sesak 
dengan barang-barang mainan. 

Memang ada sebagian orang tua 
yang memilih menjual mainan-mainan 
tak terpakai, karena beranggapan hanya 
akan membuat penuh sesak ruangan. 
Meskipun harga jualnya jauh dibawah 
harga saat pertama kali membeli. Ada 
juga yang memberikan mainan-mainan 
bekas atau tak terpakai kepada sanak 

saudara yang memang memiliki anak 
kecil atau balita.

Ya, memang bermacam-macam 
pemikiran orang tua terhadap mainan 
anak. Tetapi justru dari mainan anak-
anak yang sudah tidak terpakai, bisa 
mendatangkan rejeki atau bisa menjadi 
usaha sambilan yang lumayan. 

Ana Dwi Puspitasari, warga jalan 
Glatik No 27 Kelurahan Randugunting 
Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, 
bermula dari mainan-mainan anaknya 
yang sudah tidak terpakai, dirinya 
berinisiatif untuk menyewa-nyewakan 
mainan tersebut. Tepatnya 2013 lalu, 
dari pengalaman pribadi karena anak-
anaknya kerap membeli mainan, 
sementara satu ruangan di rumahnya 
telah penuh dengan mainan, akhirnya 
terbesit untuk disewa-sewakan.

Saat itu, dipasang banner di depan 
rumahnya yang mempromokan sewa 
mainan anak. Satu dua orang datang, ada 
yang sekedar bertanya-tanya, namun ada 
pula yang akhirnya menyewa. Dari satu 
dua konsumen,  akhi rnya usaha 
persewaan mainan miliknya menjadi 
dikenal masyarakat, karena dari mulut ke 
mulut memberitahu tentang produk-
produk mainan dari berbagai jenis 
mainan dan bentuk. Istri dari Aditya ini 
memilih nama usaha persewaan mainan 
anaknya dengan nama Fabyan dari 
gabungan nama kedua anaknya yakni 
Syifa dan Bryan.

Setelah gencarnya media sosial/ 
medsos, Ana juga mempromosikan 
usahanya melalui facebook ataupun 
ins tagram.  Semak in  banyaknya  
permintaan konsumen, sementara 

Oleh :  Cahya Kamandanu

Sebagai orang tua, terkadang kemauan anak untuk mendapatkan atau memiliki mainan akan selalu dituruti. 
Meskipun tidak semua orang tua demikian, pasalnya adapula orang tua yang lebih memilih untuk tidak menuruti 

kemauan anak, karena jika dibiasakan maka akan terbiasa dan menjadi manja. Ada pula yang berprinsip, jika 
terus-terusan membeli mainan untuk anak, tentunya rumah akan semakin penuh dengan mainan anak-anak. 

Apalagi sifat anak cenderung bosan, bisa saja baru beli satu mainan, sudah ingin memiliki mainan lain.

Sebagai orang tua, terkadang kemauan anak untuk mendapatkan atau memiliki mainan akan selalu dituruti. 
Meskipun tidak semua orang tua demikian, pasalnya adapula orang tua yang lebih memilih untuk tidak menuruti 

kemauan anak, karena jika dibiasakan maka akan terbiasa dan menjadi manja. Ada pula yang berprinsip, jika 
terus-terusan membeli mainan untuk anak, tentunya rumah akan semakin penuh dengan mainan anak-anak. 

Apalagi sifat anak cenderung bosan, bisa saja baru beli satu mainan, sudah ingin memiliki mainan lain.

Jasa Penyewaan Mainan AnakJasa Penyewaan Mainan Anak
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embaca sajak-sajak Sapardi 
Djoko Damono dari kumpulan Mpuisi sutradara itu menghapus 

dialog kita (Editum, 2012), baik sajak 
pendek atau sajak panjang, baik itu yang 
kilasan momen personal atau catatan 
atas cerita yang diketahui setiap orang, 
seperti momen saat seorang tuan rumah 
bersiap memulai ritual menerima tamu 
rutin. Memasuki ruang tamu yang 
tenang, dengan segelas teh hangat serta 
sedikit nyamikan telah tersaji di meja, 
duduk bersandar sambil melihat lewat 
jendela terbuka, melihat si gerimis telah 
reda dan meninggalkan tanah lembab 
yang segera kering, sehingga yang 
ditunggu tak mungkin terlambat--meski 
mungkin terhalang satu dua hal. Siapa 
tahu? 

Tapi perlukah bertanya-tanya? 
Memsipertanyakan sesuatu yang 
sebetulnya tidak perlu dipersoalkan lagi, 
k a r e n a  p e r t a n y a a n  u s i l  y a n g  

berimprovisasi mengisi cecelahia waktu 
luang menunggu itu akan mengganggu 
kesahduan suasana menunggu di ruang 
tamu yang hangat. Semuanya sudah jelas, 
sudah terjadwal ,  serta memil ik i  
kesipastian, meskipun sama sekali tak 
mempertanyakannya akan membuat 
segalanya seperti tidak mungkin 
diganggu insiden yang muskil--padahal 
semua hal itu fana dan bisa berubah. 
M e m a n g  t a k  a d a  y a n g  h a r u s  
dipertanyakan meski selalu asyik 
memsipertanyakannya, menyenangkan 
mempertanyakan hal yang tak perlu 
dipertanyakan lagi, karena dengan 
dipertanyakan ada makna lain di luar 
sekedar menerimanya apa adanya. 

Tamu datang. Ritual bertamu 
berulang. Obrolan seperti berulang, 
meski sesekali jadi lain karena rutinitas 
ujaran sendiri itu didebat oleh diri sendiri 
dalam diri sendiri, atau omongan rutin 

Oleh :  Beni Setia

Tentang Sapardi Djoko DamonoTentang Sapardi Djoko Damono tetamu itu didebat oleh diri sendiri dalam 
diri sendiri sehingga ada kilasan lain. Apa? 
Tapi apa hal itu penting bagi aku? Bagi si 
tetamu? Bagi orang yang selalu lewat dan 
menyaksikan pertemuan itu? Bagi yang 
kebetulan lewat dan melihat pertemuan 
itu untuk pertama kalinya? Kenapa 
bertanya? Kenapa tak bertanya? Semua 
tak penting. Meski yang tidak penting itu 
penting saat disadari sebagai yang 
memang tak penting. Tamu pamit dan 
tuan rumah mengantarnya pulang, meski 
selalu ada yang lupa dilakukan padahal 
seharusnya telah dilakukan supaya 
perpisahan itu punya kesan personal dan 
tidak standar monotonia. Tapi apa beda 
lupa dari terlupakan?

***

Membaca sajak-sajak Sapardi Djoko 
Damono dari kumpulan puisi sutradara 
itu menghapus dialog kita itu, sebetulnya 
seperti membaca semua puisi-puisi yang 
ditulis oleh Sapardi Djoko Damono-
meski memang ada yang berbeda, tapi 
apa memang ada yang beda dan kita 
harus menggarisbawahi perbedaan itu, 
atau sekedar menerimanya sebagai yang 
lain tanpa melupakan segala kesamaan 

pertanda yang selalu terselia dan 
dimunculkannya--, dan (karenanya) 
seperti menarik nafas lega setelah 
perjalanan dinas melelahkan. Dengan 
tubuh segar setelah mandi, berselonjor di 
kursi malas, menikmati suasana petang 
yang sunyi, sambil mengudap penganan 
serta teh hangat yang terhidang. 
Memenjam. Berbalik sambil tersenyum, 
bertutur tentang peristiwa kecil di 
perjalanan, dan puas karena (mampu) 
membuat orang rumah tersenyum, meski 
terpikir: kenapa harus tersenyum oleh hal 
yang sepele, kenapa tak tergugah oleh 
peristiwa lain seperti banyak orang yang 
cuma melihat dan menganggapnya 
tontonan belaka?

Kau tahu apa itu artinya? Rasanya itu 
momentum puitik,  sesuatu yang 
subyektif, dirasakan tapi tak pernah 
dirumuskan hingga jadi sangat tak mudah 
dikomunikasikan. Terlebih karena kita 
selalu terjebak cekaman kejadian an sich, 
tersesat bias keinginan melebih-lebihkan 
peristiwa, memproyeksikan posisi diri 
sebagai si tokoh penutur, dan seterusnya. 
Padahal intinya hanya momentum puitik. 
Bukan apanya. Bukan kapan dan 
siapanya? Tapi denyar kesadaran saat hal 

i t u  d i t e r i m a  s e b a g a i  y a n g  
mensicengangkan,  sebagai  yang 
mengilhami dan harus disipertahankan 
sebagai yang mengilhami. Meski 
membutuhkan teks buat merumuskan 
bagaimana latar dan insiden pas di 
kejadiannya, dan harus dijabarkan oleh 
t e k s  a g a r  t e t a p  m e n g h a d i r k a n  
momentum puitiknya, dengan kata yang 
tak memberat sebagai teks otonom tapi 
merujuk ke rasa dalam batin. 

Kalau Sutardji Calzoum Bachri bilang, 
kata bukan pipa yang mengantarkan; tapi 
Sapardi Djoko Damono yakin, kata itu 
memang pipa, sebab cuma itu yang 
membawa setiap orang pada momentum 
puit ik  yang d i rasakannya--yang 
terkadang cuma kilasan personal atau 
catatan atas cerita yang diketahui banyak 
orang. Aneh katamu? Tapi di mana 
rumitnya? Tak aneh? Hanya retorika? 
Tapi kenapa terasakan berbeda dan unik? 
Itu orsinilitas. Mungkin berkah yang 
hanya dilimpahkan pada Sapardi Djoko 
Damono seorang, hingga tak bisa ditiru 
meski siapapun tahu apa dan bagaimana 
membuatnya. Jadi kesepelean itu unik. 
Spesial. Kerumitan. Eksperimental 
terkadang merujuk pada bacaan dan bisa 
ditelusuri sehingga terlahir sajak serta 
penyair eksemplar, yang cuma berbeda 
b a c a a n ,  p e r b e n d a h a r a a n  k a t a ,  
pengalaman sosial, dan seterusnya.

***

Hal yang tidak harus dipertanyakan 
lagi, meski menarik bila iseng dipertanya-
k a n .  T a p i  u n t u k  a p a  l a g i  
mempertanyakan ihwal yang sudah jelas 
dirasakan serta dipahami, hingga tidak 
perlu diterucapkan? Maaf kalau esei 
pendek ini malahan membingungkan, 
karena mencoba menjelaskan yang tak 
perlu dijelaskan dengan ngotot ama 
sekali tidak menjelaskannya, kalau secara 
intelektual memang tak perlu berusaha 
buat menjelaskan yang telah amat jelas 
hingga (sebenarnya) t idak perlu 
diperbincangkan lagi. Maaf kalau (kalian) 
telah terpaksa membacanya sampai 
habis padahal tak membacanya lebih baik 
dari iseng-iseng membacanya--meski 
tidak membacanya jelas menunjukkan 
ketiadaan rasa ingin tahu. Lantas apa 
artinya orang yang tidak punya rasa ingin 
tahu danselalu mau mengetahui? Lantas 
apa artinya yang tidak mau merasakan 
nikmatnya berselancar dalam kata-kata? 
Tapi: emangnya gue pikirin …. ? g

Foto dari https://www.ikj.ac.id

Memang tak ada yang 

harus dipertanyakan 

meski selalu asyik 

memsipertanyakannya, 

menyenangkan 

mempertanyakan hal 

yang tak perlu 

dipertanyakan lagi, 

karena dengan 

dipertanyakan ada makna 

lain di luar sekedar 

menerimanya 

apa adanya. 

Tamu datang. Ritual 

bertamu berulang. 

Obrolan seperti berulang, 

meski sesekali jadi lain 

karena rutinitas ujaran 

sendiri itu didebat oleh 

diri sendiri dalam diri 

sendiri, atau omongan 

rutin tetamu itu didebat 
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diri sendiri sehingga ada 
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apa hal itu penting bagi 

aku? Bagi si tetamu? Bagi 

orang yang selalu lewat 

dan menyaksikan 

pertemuan itu? Bagi yang 

kebetulan lewat dan 

melihat pertemuan itu 

untuk pertama kalinya? 

Sapardi Djoko Damono 

yakin, kata itu memang 

pipa, sebab cuma itu yang 

membawa setiap orang 

pada momentum puitik 

yang dirasakannya--yang 

terkadang cuma kilasan 
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atas cerita yang diketahui 

banyak orang. Aneh 

katamu? Tapi di mana 

rumitnya? Tak aneh? 

Hanya retorika? Tapi 

kenapa terasakan berbeda 

dan unik? Itu orsinilitas. 

Mungkin berkah yang 
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embaca sajak-sajak Sapardi 
Djoko Damono dari kumpulan Mpuisi sutradara itu menghapus 

dialog kita (Editum, 2012), baik sajak 
pendek atau sajak panjang, baik itu yang 
kilasan momen personal atau catatan 
atas cerita yang diketahui setiap orang, 
seperti momen saat seorang tuan rumah 
bersiap memulai ritual menerima tamu 
rutin. Memasuki ruang tamu yang 
tenang, dengan segelas teh hangat serta 
sedikit nyamikan telah tersaji di meja, 
duduk bersandar sambil melihat lewat 
jendela terbuka, melihat si gerimis telah 
reda dan meninggalkan tanah lembab 
yang segera kering, sehingga yang 
ditunggu tak mungkin terlambat--meski 
mungkin terhalang satu dua hal. Siapa 
tahu? 

Tapi perlukah bertanya-tanya? 
Memsipertanyakan sesuatu yang 
sebetulnya tidak perlu dipersoalkan lagi, 
k a r e n a  p e r t a n y a a n  u s i l  y a n g  

berimprovisasi mengisi cecelahia waktu 
luang menunggu itu akan mengganggu 
kesahduan suasana menunggu di ruang 
tamu yang hangat. Semuanya sudah jelas, 
sudah terjadwal ,  serta memil ik i  
kesipastian, meskipun sama sekali tak 
mempertanyakannya akan membuat 
segalanya seperti tidak mungkin 
diganggu insiden yang muskil--padahal 
semua hal itu fana dan bisa berubah. 
M e m a n g  t a k  a d a  y a n g  h a r u s  
dipertanyakan meski selalu asyik 
memsipertanyakannya, menyenangkan 
mempertanyakan hal yang tak perlu 
dipertanyakan lagi, karena dengan 
dipertanyakan ada makna lain di luar 
sekedar menerimanya apa adanya. 

Tamu datang. Ritual bertamu 
berulang. Obrolan seperti berulang, 
meski sesekali jadi lain karena rutinitas 
ujaran sendiri itu didebat oleh diri sendiri 
dalam diri sendiri, atau omongan rutin 

Oleh :  Beni Setia

Tentang Sapardi Djoko DamonoTentang Sapardi Djoko Damono tetamu itu didebat oleh diri sendiri dalam 
diri sendiri sehingga ada kilasan lain. Apa? 
Tapi apa hal itu penting bagi aku? Bagi si 
tetamu? Bagi orang yang selalu lewat dan 
menyaksikan pertemuan itu? Bagi yang 
kebetulan lewat dan melihat pertemuan 
itu untuk pertama kalinya? Kenapa 
bertanya? Kenapa tak bertanya? Semua 
tak penting. Meski yang tidak penting itu 
penting saat disadari sebagai yang 
memang tak penting. Tamu pamit dan 
tuan rumah mengantarnya pulang, meski 
selalu ada yang lupa dilakukan padahal 
seharusnya telah dilakukan supaya 
perpisahan itu punya kesan personal dan 
tidak standar monotonia. Tapi apa beda 
lupa dari terlupakan?

***

Membaca sajak-sajak Sapardi Djoko 
Damono dari kumpulan puisi sutradara 
itu menghapus dialog kita itu, sebetulnya 
seperti membaca semua puisi-puisi yang 
ditulis oleh Sapardi Djoko Damono-
meski memang ada yang berbeda, tapi 
apa memang ada yang beda dan kita 
harus menggarisbawahi perbedaan itu, 
atau sekedar menerimanya sebagai yang 
lain tanpa melupakan segala kesamaan 

pertanda yang selalu terselia dan 
dimunculkannya--, dan (karenanya) 
seperti menarik nafas lega setelah 
perjalanan dinas melelahkan. Dengan 
tubuh segar setelah mandi, berselonjor di 
kursi malas, menikmati suasana petang 
yang sunyi, sambil mengudap penganan 
serta teh hangat yang terhidang. 
Memenjam. Berbalik sambil tersenyum, 
bertutur tentang peristiwa kecil di 
perjalanan, dan puas karena (mampu) 
membuat orang rumah tersenyum, meski 
terpikir: kenapa harus tersenyum oleh hal 
yang sepele, kenapa tak tergugah oleh 
peristiwa lain seperti banyak orang yang 
cuma melihat dan menganggapnya 
tontonan belaka?

Kau tahu apa itu artinya? Rasanya itu 
momentum puitik,  sesuatu yang 
subyektif, dirasakan tapi tak pernah 
dirumuskan hingga jadi sangat tak mudah 
dikomunikasikan. Terlebih karena kita 
selalu terjebak cekaman kejadian an sich, 
tersesat bias keinginan melebih-lebihkan 
peristiwa, memproyeksikan posisi diri 
sebagai si tokoh penutur, dan seterusnya. 
Padahal intinya hanya momentum puitik. 
Bukan apanya. Bukan kapan dan 
siapanya? Tapi denyar kesadaran saat hal 

i t u  d i t e r i m a  s e b a g a i  y a n g  
mensicengangkan,  sebagai  yang 
mengilhami dan harus disipertahankan 
sebagai yang mengilhami. Meski 
membutuhkan teks buat merumuskan 
bagaimana latar dan insiden pas di 
kejadiannya, dan harus dijabarkan oleh 
t e k s  a g a r  t e t a p  m e n g h a d i r k a n  
momentum puitiknya, dengan kata yang 
tak memberat sebagai teks otonom tapi 
merujuk ke rasa dalam batin. 

Kalau Sutardji Calzoum Bachri bilang, 
kata bukan pipa yang mengantarkan; tapi 
Sapardi Djoko Damono yakin, kata itu 
memang pipa, sebab cuma itu yang 
membawa setiap orang pada momentum 
puit ik  yang d i rasakannya--yang 
terkadang cuma kilasan personal atau 
catatan atas cerita yang diketahui banyak 
orang. Aneh katamu? Tapi di mana 
rumitnya? Tak aneh? Hanya retorika? 
Tapi kenapa terasakan berbeda dan unik? 
Itu orsinilitas. Mungkin berkah yang 
hanya dilimpahkan pada Sapardi Djoko 
Damono seorang, hingga tak bisa ditiru 
meski siapapun tahu apa dan bagaimana 
membuatnya. Jadi kesepelean itu unik. 
Spesial. Kerumitan. Eksperimental 
terkadang merujuk pada bacaan dan bisa 
ditelusuri sehingga terlahir sajak serta 
penyair eksemplar, yang cuma berbeda 
b a c a a n ,  p e r b e n d a h a r a a n  k a t a ,  
pengalaman sosial, dan seterusnya.

***

Hal yang tidak harus dipertanyakan 
lagi, meski menarik bila iseng dipertanya-
k a n .  T a p i  u n t u k  a p a  l a g i  
mempertanyakan ihwal yang sudah jelas 
dirasakan serta dipahami, hingga tidak 
perlu diterucapkan? Maaf kalau esei 
pendek ini malahan membingungkan, 
karena mencoba menjelaskan yang tak 
perlu dijelaskan dengan ngotot ama 
sekali tidak menjelaskannya, kalau secara 
intelektual memang tak perlu berusaha 
buat menjelaskan yang telah amat jelas 
hingga (sebenarnya) t idak perlu 
diperbincangkan lagi. Maaf kalau (kalian) 
telah terpaksa membacanya sampai 
habis padahal tak membacanya lebih baik 
dari iseng-iseng membacanya--meski 
tidak membacanya jelas menunjukkan 
ketiadaan rasa ingin tahu. Lantas apa 
artinya orang yang tidak punya rasa ingin 
tahu danselalu mau mengetahui? Lantas 
apa artinya yang tidak mau merasakan 
nikmatnya berselancar dalam kata-kata? 
Tapi: emangnya gue pikirin …. ? g

Foto dari https://www.ikj.ac.id
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asar Murah yang digelar di 
Kecamatan Margadana oleh PPemerintah Kota Tegal (Pemkot) 

melalui Dinas Koperasi, UKM, dan 
Perdagangan berlangsung tertib, Senin 
(20/5) siang. Sebanyak 9500 paket 
sembako murah diberikan Pemerintah 
Kota Tegal dalam rangka menstabilkan 
harga kebutuhan pokok masyarakat saat 
Ramadan dan menjelang lebaran.

Dalam kesempatan itu, Khaerul Huda 
Kepala Dinas Koperasi UKM dan 
Perdagangan Kota Tegal menyampaikan 
bahwa sasaran Pasar Murah adalah 
warga masyarakat Kota Tegal, sementara 
sasaran penjualan paket bersubsidi 
adalah keluarga kurang mampu.

"Pember ian  sembako  murah  
merupakan wujud nyata program 
pemerintah dalam menghadapi kenaikan 
harga. Kami menyediakan 8000 paket 
yang terbagi untuk empat kecamatan, 
paket sembako murah tersebut dengan 
kua l i tas  ba ik  untuk  membantu  
masyarakat kurang mampu,” ujar 
Khaerul.

Paket sembako murah yang berisikan 
beras, minyak, gula pasir, teh, mi instan, 
dan kecap akan dibagikan di empat 
kecamatan yakni Kecamatan Margadana, 
Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan 
Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.
“Masyarakat hanya perlu membayar 
Rp30.000/paket. Kita memberikan 
subsidi sebesar Rp30.000/paket,” 
tambah Khaerul.

Sedangkan, Wali Kota Tegal Dedy 
Yon Supriyono mengatakan, pihaknya 
akan menambah 1.500 paket sembako 
murah untuk dibagikan di beberapa 
kecamatan yang jumlah penduduknya 
lebih banyak dari kecamatan yang 
lainnya.

“Total sembako murah ada 9500 
paket. Mudah-mudahan sembako murah 
memberikan manfaat untuk masyarakat 
khususnya masyarakat Kota Tegal yang 
kurang mampu, dan saya berharap 
dengan adanya pasar murah ini 
masyarakat memperoleh manfaat karena 
harganya sangat terjangkau bagi 
masyarakat, ” pungkas Wali Kota Tegal. 
g 

(Bag. Humas dan Protokol)

sai lakukan Sholat Tarawih, 
Walikota Tegal H. Dedy Yon USupriyono, SE, M.M mengajak 

rombongan yang terdiri dari Wakil 
Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST, 
M.M dan Pj Sekretaris Daerah Kota 
Tegal, Drs. Imam Badarudin, OPD Terkait 
serta jamaah Masjid Baitul Iman RW 10 
K e l u r a h a n  M i n t a r a g e n ,  S e n i n  
(20/5/2019) untuk bersholawat kepada 
Nabi, dimana keutamaan sholawat Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 
salah satunya adalah Mengerjakan 
perintah Allah subhanahu wa ta’ala.

Apabila ada orang yang bersholawat 
atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wa sallam, berarti dia mengerjakan 
perintah Allah subhanahu wa ta’ala. 
Sebagaimana firman Allah subhanahu wa 
ta’ala dalam (QS. Al-Ahzab[33]: 56)

Kegiatan Tarawih dan Silaturahim ini 
j u g a  d i j a d i k a n  a j a n g  u n t u k  
memperkenalkan Wakil Walikota Tegal 
Muhamad Jumadi, ST, M.M dan visi misi 
untuk mensejahterakan Kota Tegal.

Sementara itu Ketua Pengurus 
M a s j i d  B a i t u l  I m a n ,  T a r y o n o  
menyampaikan dalam sambutannya 
bahwa kedatangan rombongan Walikota 
Tegal semoga membawa barokah baik 
umur maupun rejeki dan lainnya dari 
Allah subhanahu wa ta’ala.

Ia juga menceritakan bahwa Masjid 
yang telah berdiri sejak tahun 2004 ini 
sudah mengalami perubahan diantaranya 
peninggian bangunan utama masjid serta 
pengurugan lantainya untuk menghindari 
rob atau banjir. “Alhamdulilah masjid ini 
sekarang sudah tidak kebanjiran lagi, dan 
berkat bantuan donator dalam kurun 
waktu 4 bulan kebelakang sudah bisa 
mendirikan TPQ lewat donatur sehingga 
pendidikan dan aktivitasnya dalam 
mengenalkan islam kepada anak anak 
generasi penerus bisa berjalan.

Dalam tausiahnya Ustadz Zakaria 
menyampaikan bahwa  Ramadhan 
adalah bulan yang mengajarkan kasih 
sayang maka jangan dikotori dengan hal 
hal yang bisa merusak Ramadan.

“Jangan sampai gara gara mulut kita 
ramadhan kita tidak mendapatkan 
pahala, sebagaimana disampaikan oleh 
Nabi bahwa banyak orang yang berpuasa 
hanya mendapatkan lapar dan haus,” 
ucap Zakaria. 

g 
(Bag. Humas dan Protokol)

Pemkot Tegal 

Gelar Pasar Murah

Pemkot Tegal 

Gelar Pasar Murah

etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018 mendatang tidak boleh ada 
peserta yang melakukan money politic. 
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam 
sambutannya pada Rapat Koordinasi 
dengan Stakeholder dalam Rangka 
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 
Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt. 
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, 
M.MPd, beserta Forkopimda dan 
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal, 
Rabu (8/10)  di Hotel Bahari Inn. 

Hal itu menurut Akbar sesuai 
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. 
Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
dipidanakan, bagi pemberi juga akan 
dikenakan sanksi tambahan berupa 
d iskual i f ikas i  atau pembata lan 
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak 
hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
tetap menajaga netralitas dan tidak 
terlibat dalam politik praktis. 

Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
penyamaan persepsi dengan semua 
stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
ucapnya. 

emerintah Kota Tegal terus 
berupa memberikan rasa aman Pk e p a d a  m a s y a r a k a t n y a ,  

terutama saat bulan Ramadan dan 
menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam hal 
tesebut Pemerintah Kota Tegal 
mengadakan inspeksi mendadak (sidak) 
di pasar tradisional Bandung, Pasar 
Langon dan Supermarket, Selasa (21/5).
Sidak yang dipimpin langsung oleh 
Dedy Yon Supr iyono tersebut 
didampingi oleh Wakil Wali Kota Tegal 
Muhamad Jumadi, Pj. Sekda Kota Tegal 
Imam Badarudin, Dinas Kesehatan Kota 
Tegal.

Dalam kesempatannya Wakil Wali 
K o t a  T e g a l  M u h a m a d  J u m a d i  
menuturkan bahwa setelah dirinya 
beserta tim melakukan sidak langsung 
di pasar tradisional dan salah satu 
supermarket ,  t im  menemukan  
beberapa produk cacat, kemasan rusak, 
kadaluarsa dan ada pula makanan 
kolang kaling yang mengandung bahan 
boraks.

Jumadi berpesan kepada pebisnis 
agar lebih menjaga kualitas produk yang 
akan dijualbelikan kepada masyarakat. 
Dan pihaknya menghimbau kepada 
masyarakat Kota Tegal agar lebih jeli 
terhadap barang yang akan dibelinya.

“Kami beri warning khususnya 

untuk supermarket, harusnya lebih 
teliti. Ini tidak bisa ditolerir apabila jika 
a d a  t e m u a n - t e m u a n  b e r u l a n g  
khususnya untuk makanan yang 
kadaluarsa serta mengandung kimia 
berbahaya, kami akan tegas,” ujar Wakil 
Walikota kepada awak media.

Selain temuan boraks pada kolang-
kaling, juga ditemukan formalin pada 
teri kemasan di salah satu supermarket.
Primawati selaku Kepala Dinkes Kota 
T e g a l ,  m e n y a m p a i k a n  b a h w a  
menjelang Idul  Fitr i ,  p ihaknya 
menggandeng beberapa instansi untuk 
selalu mengadakan operasi pasar dan 
supermarket .  Tujuannya untuk 
melindungi masyarakat sebagai 
konsumen. Selain itu, Dinkes juga 
memberikan surat pernyataan kepada 
pihak terkait supaya tidak menjual lagi 
produk yang tidak aman untuk 
konsumen.

“Temuan-temuan yang berhasil kita 
temukan yaitu produk kadaluarsa, 
kemasan cacat dan mengandung bahan 
kimia berbahaya. Kita tarik dan kita 
peringati betul pihak supermarket. 
Untuk temuan boraks pada kolang-
kaling kita akan terus pantau, supaya 
tidak diperjualbelikan lagi,” pungkas 
dr.Prima. g  

(Bag. Humas dan Protokol)
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etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018 mendatang tidak boleh ada 
peserta yang melakukan money politic. 
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam 
sambutannya pada Rapat Koordinasi 
dengan Stakeholder dalam Rangka 
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 
Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt. 
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, 
M.MPd, beserta Forkopimda dan 
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal, 
Rabu (8/10)  di Hotel Bahari Inn. 

Hal itu menurut Akbar sesuai 
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. 
Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
dipidanakan, bagi pemberi juga akan 
dikenakan sanksi tambahan berupa 
d iskual i f ikas i  atau pembata lan 
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak 
hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
tetap menajaga netralitas dan tidak 
terlibat dalam politik praktis. 

Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
penyamaan persepsi dengan semua 
stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
ucapnya. 

alikota Tegal H. Dedy Yon 
Supriyono, SE, M.M salur-Wkan CSR untuk perbaikan 

RTLH milik Sri Murtini, warga RT.5/ 
RW.5, Kelurahan Panggung , Kecamat-
an Tegal Timur, Selasa (14/5/2017). 
Dalam kesempatan tersebut, wali kota 
mengucapkan terimakasih kepada 
Baznas Kota Tegal yang telah ikut 
membantu Pemkot Tegal dalam 
mengentaskan RTLH di Kota Tegal.

Walikota menginginkan, permasa-
lahan RTLH di Kota Tegal segera disele-
saikan. “RTLH segera dientaskan. Ini 
menjadi program skala prioritas kami, 
karena di Kota Tegal ini rumah tidak 
layak masih banyak,” ucap Walikota.

Bantuan senilai 10 juta ini untuk 
perbaikan rumah yang ditempati Sri 
Murtini dimana kondisinya sudah tidak 
layak dan rawan ambruk, apalagi kalau 
musim hujan dapat dipastikan air hujan 
akan langsung masuk ke dalam rumah 
karena atap nya memang tidak ada.

Disampaikan oleh Walikota saat 
penyerahan, bahwa dengan bantuan ini 
bisa bermanfaat, menjadi rumah yang 
layak huni dan sehat.

Sedangkan Harun Abdi Manaf 
selaku ketua BAZNAS Kota Tegal 
menyampaikan program yang menjadi 
unggulannya yaitu Tegal Peduli, Tegal 
Sejahtera, Tegal Sehat dan Tegal 
Cerdas.

“Di program Tegal Peduli ini, 
BAZNAS Kota Tegal tahun 2019 yang 
kelima kali melakukan CSR, pertama 

rumah yang roboh di jalan Kates 
Kelurahan Kraton, berikutnya di 
Kelurahan Cabawan, Tegalsari, Keturen 
dan yang kel ima di  kelurahan 
Panggung,” ucap Harun sembari 
berharap ke depan BAZNAS Kota Tegal 
lebih berperan lagi bagi masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Permu-
kiman dan Tata Ruang Kota Tegal, Ir. 
Eko Setyawan, MUM bahwa sebenar-
nya CSR dari BAZNAS masih ada sebu-
lan lebih lebih untuk dapat terealisasi 
tapi mengingat kondisi yang sangat 
mendesak akhirnya bisa terwujud.

“Untuk tahun ini anggaran dari 
pemerintah sekitar 200an juta dan 
anggaran dari non pemerintah sampai 
saat ini sekitar 170an juta, tapi saya 
a k a n  u s a h a k a n  a d a  b e b e r a p a  
perusahaan atau lembaga yang akan 
bantu juga, dan saya targetkan 150an 
juta sampai 200an juta kita dapatkan 
dari CSR” tambah Eko.

Terkait bantuan yang di terima Sri 
Murtini, Eko Setyawan mengatakan, 
selain mendapat sebesar Rp10 juta oleh 
Baznas ,  Pemkot Tegal  mela lu i  
Disperkim juga akan memberikan 
bantuan rehab kepada Sri Murtani 
sebesar Rp17.500.000.,-

Di Kota Tegal sendiri, kata Eko, 
untuk pendataan Basis Data Terpadu  
RTLH ada 4505 dan yang sudah 
tertangani 1353 sehingga masih ada 
3.150 RTLH yang membutuhkan 
bantuan.  g

(Bag. Humas dan Protokol)

Walikota Ajak BersholawatWalikota Ajak Bersholawat

Walikota Inginkan RTLH Segera DientaskanWalikota Inginkan RTLH Segera Dientaskan
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asar Murah yang digelar di 
Kecamatan Margadana oleh PPemerintah Kota Tegal (Pemkot) 

melalui Dinas Koperasi, UKM, dan 
Perdagangan berlangsung tertib, Senin 
(20/5) siang. Sebanyak 9500 paket 
sembako murah diberikan Pemerintah 
Kota Tegal dalam rangka menstabilkan 
harga kebutuhan pokok masyarakat saat 
Ramadan dan menjelang lebaran.

Dalam kesempatan itu, Khaerul Huda 
Kepala Dinas Koperasi UKM dan 
Perdagangan Kota Tegal menyampaikan 
bahwa sasaran Pasar Murah adalah 
warga masyarakat Kota Tegal, sementara 
sasaran penjualan paket bersubsidi 
adalah keluarga kurang mampu.

"Pember ian  sembako  murah  
merupakan wujud nyata program 
pemerintah dalam menghadapi kenaikan 
harga. Kami menyediakan 8000 paket 
yang terbagi untuk empat kecamatan, 
paket sembako murah tersebut dengan 
kua l i tas  ba ik  untuk  membantu  
masyarakat kurang mampu,” ujar 
Khaerul.

Paket sembako murah yang berisikan 
beras, minyak, gula pasir, teh, mi instan, 
dan kecap akan dibagikan di empat 
kecamatan yakni Kecamatan Margadana, 
Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan 
Tegal Timur dan Kecamatan Tegal Barat.
“Masyarakat hanya perlu membayar 
Rp30.000/paket. Kita memberikan 
subsidi sebesar Rp30.000/paket,” 
tambah Khaerul.

Sedangkan, Wali Kota Tegal Dedy 
Yon Supriyono mengatakan, pihaknya 
akan menambah 1.500 paket sembako 
murah untuk dibagikan di beberapa 
kecamatan yang jumlah penduduknya 
lebih banyak dari kecamatan yang 
lainnya.

“Total sembako murah ada 9500 
paket. Mudah-mudahan sembako murah 
memberikan manfaat untuk masyarakat 
khususnya masyarakat Kota Tegal yang 
kurang mampu, dan saya berharap 
dengan adanya pasar murah ini 
masyarakat memperoleh manfaat karena 
harganya sangat terjangkau bagi 
masyarakat, ” pungkas Wali Kota Tegal. 
g 

(Bag. Humas dan Protokol)

sai lakukan Sholat Tarawih, 
Walikota Tegal H. Dedy Yon USupriyono, SE, M.M mengajak 

rombongan yang terdiri dari Wakil 
Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST, 
M.M dan Pj Sekretaris Daerah Kota 
Tegal, Drs. Imam Badarudin, OPD Terkait 
serta jamaah Masjid Baitul Iman RW 10 
K e l u r a h a n  M i n t a r a g e n ,  S e n i n  
(20/5/2019) untuk bersholawat kepada 
Nabi, dimana keutamaan sholawat Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam 
salah satunya adalah Mengerjakan 
perintah Allah subhanahu wa ta’ala.

Apabila ada orang yang bersholawat 
atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi 
wa sallam, berarti dia mengerjakan 
perintah Allah subhanahu wa ta’ala. 
Sebagaimana firman Allah subhanahu wa 
ta’ala dalam (QS. Al-Ahzab[33]: 56)

Kegiatan Tarawih dan Silaturahim ini 
j u g a  d i j a d i k a n  a j a n g  u n t u k  
memperkenalkan Wakil Walikota Tegal 
Muhamad Jumadi, ST, M.M dan visi misi 
untuk mensejahterakan Kota Tegal.

Sementara itu Ketua Pengurus 
M a s j i d  B a i t u l  I m a n ,  T a r y o n o  
menyampaikan dalam sambutannya 
bahwa kedatangan rombongan Walikota 
Tegal semoga membawa barokah baik 
umur maupun rejeki dan lainnya dari 
Allah subhanahu wa ta’ala.

Ia juga menceritakan bahwa Masjid 
yang telah berdiri sejak tahun 2004 ini 
sudah mengalami perubahan diantaranya 
peninggian bangunan utama masjid serta 
pengurugan lantainya untuk menghindari 
rob atau banjir. “Alhamdulilah masjid ini 
sekarang sudah tidak kebanjiran lagi, dan 
berkat bantuan donator dalam kurun 
waktu 4 bulan kebelakang sudah bisa 
mendirikan TPQ lewat donatur sehingga 
pendidikan dan aktivitasnya dalam 
mengenalkan islam kepada anak anak 
generasi penerus bisa berjalan.

Dalam tausiahnya Ustadz Zakaria 
menyampaikan bahwa  Ramadhan 
adalah bulan yang mengajarkan kasih 
sayang maka jangan dikotori dengan hal 
hal yang bisa merusak Ramadan.

“Jangan sampai gara gara mulut kita 
ramadhan kita tidak mendapatkan 
pahala, sebagaimana disampaikan oleh 
Nabi bahwa banyak orang yang berpuasa 
hanya mendapatkan lapar dan haus,” 
ucap Zakaria. 

g 
(Bag. Humas dan Protokol)

Pemkot Tegal 

Gelar Pasar Murah

Pemkot Tegal 

Gelar Pasar Murah

etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018 mendatang tidak boleh ada 
peserta yang melakukan money politic. 
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam 
sambutannya pada Rapat Koordinasi 
dengan Stakeholder dalam Rangka 
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 
Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt. 
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, 
M.MPd, beserta Forkopimda dan 
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal, 
Rabu (8/10)  di Hotel Bahari Inn. 

Hal itu menurut Akbar sesuai 
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. 
Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
dipidanakan, bagi pemberi juga akan 
dikenakan sanksi tambahan berupa 
d iskual i f ikas i  atau pembata lan 
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak 
hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
tetap menajaga netralitas dan tidak 
terlibat dalam politik praktis. 

Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
penyamaan persepsi dengan semua 
stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
ucapnya. 

emerintah Kota Tegal terus 
berupa memberikan rasa aman Pk e p a d a  m a s y a r a k a t n y a ,  

terutama saat bulan Ramadan dan 
menjelang hari raya Idul Fitri. Dalam hal 
tesebut Pemerintah Kota Tegal 
mengadakan inspeksi mendadak (sidak) 
di pasar tradisional Bandung, Pasar 
Langon dan Supermarket, Selasa (21/5).
Sidak yang dipimpin langsung oleh 
Dedy Yon Supr iyono tersebut 
didampingi oleh Wakil Wali Kota Tegal 
Muhamad Jumadi, Pj. Sekda Kota Tegal 
Imam Badarudin, Dinas Kesehatan Kota 
Tegal.

Dalam kesempatannya Wakil Wali 
K o t a  T e g a l  M u h a m a d  J u m a d i  
menuturkan bahwa setelah dirinya 
beserta tim melakukan sidak langsung 
di pasar tradisional dan salah satu 
supermarket ,  t im  menemukan  
beberapa produk cacat, kemasan rusak, 
kadaluarsa dan ada pula makanan 
kolang kaling yang mengandung bahan 
boraks.

Jumadi berpesan kepada pebisnis 
agar lebih menjaga kualitas produk yang 
akan dijualbelikan kepada masyarakat. 
Dan pihaknya menghimbau kepada 
masyarakat Kota Tegal agar lebih jeli 
terhadap barang yang akan dibelinya.

“Kami beri warning khususnya 

untuk supermarket, harusnya lebih 
teliti. Ini tidak bisa ditolerir apabila jika 
a d a  t e m u a n - t e m u a n  b e r u l a n g  
khususnya untuk makanan yang 
kadaluarsa serta mengandung kimia 
berbahaya, kami akan tegas,” ujar Wakil 
Walikota kepada awak media.

Selain temuan boraks pada kolang-
kaling, juga ditemukan formalin pada 
teri kemasan di salah satu supermarket.
Primawati selaku Kepala Dinkes Kota 
T e g a l ,  m e n y a m p a i k a n  b a h w a  
menjelang Idul  Fitr i ,  p ihaknya 
menggandeng beberapa instansi untuk 
selalu mengadakan operasi pasar dan 
supermarket .  Tujuannya untuk 
melindungi masyarakat sebagai 
konsumen. Selain itu, Dinkes juga 
memberikan surat pernyataan kepada 
pihak terkait supaya tidak menjual lagi 
produk yang tidak aman untuk 
konsumen.

“Temuan-temuan yang berhasil kita 
temukan yaitu produk kadaluarsa, 
kemasan cacat dan mengandung bahan 
kimia berbahaya. Kita tarik dan kita 
peringati betul pihak supermarket. 
Untuk temuan boraks pada kolang-
kaling kita akan terus pantau, supaya 
tidak diperjualbelikan lagi,” pungkas 
dr.Prima. g  

(Bag. Humas dan Protokol)

Pemkot Sidak Pasar Tradisional 
dan Supermarket

Pemkot Sidak Pasar Tradisional 
dan Supermarket

etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018 mendatang tidak boleh ada 
peserta yang melakukan money politic. 
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam 
sambutannya pada Rapat Koordinasi 
dengan Stakeholder dalam Rangka 
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 
Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt. 
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, 
M.MPd, beserta Forkopimda dan 
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal, 
Rabu (8/10)  di Hotel Bahari Inn. 

Hal itu menurut Akbar sesuai 
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. 
Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
dipidanakan, bagi pemberi juga akan 
dikenakan sanksi tambahan berupa 
d iskual i f ikas i  atau pembata lan 
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak 
hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
tetap menajaga netralitas dan tidak 
terlibat dalam politik praktis. 

Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
penyamaan persepsi dengan semua 
stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
ucapnya. 

alikota Tegal H. Dedy Yon 
Supriyono, SE, M.M salur-Wkan CSR untuk perbaikan 

RTLH milik Sri Murtini, warga RT.5/ 
RW.5, Kelurahan Panggung , Kecamat-
an Tegal Timur, Selasa (14/5/2017). 
Dalam kesempatan tersebut, wali kota 
mengucapkan terimakasih kepada 
Baznas Kota Tegal yang telah ikut 
membantu Pemkot Tegal dalam 
mengentaskan RTLH di Kota Tegal.

Walikota menginginkan, permasa-
lahan RTLH di Kota Tegal segera disele-
saikan. “RTLH segera dientaskan. Ini 
menjadi program skala prioritas kami, 
karena di Kota Tegal ini rumah tidak 
layak masih banyak,” ucap Walikota.

Bantuan senilai 10 juta ini untuk 
perbaikan rumah yang ditempati Sri 
Murtini dimana kondisinya sudah tidak 
layak dan rawan ambruk, apalagi kalau 
musim hujan dapat dipastikan air hujan 
akan langsung masuk ke dalam rumah 
karena atap nya memang tidak ada.

Disampaikan oleh Walikota saat 
penyerahan, bahwa dengan bantuan ini 
bisa bermanfaat, menjadi rumah yang 
layak huni dan sehat.

Sedangkan Harun Abdi Manaf 
selaku ketua BAZNAS Kota Tegal 
menyampaikan program yang menjadi 
unggulannya yaitu Tegal Peduli, Tegal 
Sejahtera, Tegal Sehat dan Tegal 
Cerdas.

“Di program Tegal Peduli ini, 
BAZNAS Kota Tegal tahun 2019 yang 
kelima kali melakukan CSR, pertama 

rumah yang roboh di jalan Kates 
Kelurahan Kraton, berikutnya di 
Kelurahan Cabawan, Tegalsari, Keturen 
dan yang kel ima di  kelurahan 
Panggung,” ucap Harun sembari 
berharap ke depan BAZNAS Kota Tegal 
lebih berperan lagi bagi masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Permu-
kiman dan Tata Ruang Kota Tegal, Ir. 
Eko Setyawan, MUM bahwa sebenar-
nya CSR dari BAZNAS masih ada sebu-
lan lebih lebih untuk dapat terealisasi 
tapi mengingat kondisi yang sangat 
mendesak akhirnya bisa terwujud.

“Untuk tahun ini anggaran dari 
pemerintah sekitar 200an juta dan 
anggaran dari non pemerintah sampai 
saat ini sekitar 170an juta, tapi saya 
a k a n  u s a h a k a n  a d a  b e b e r a p a  
perusahaan atau lembaga yang akan 
bantu juga, dan saya targetkan 150an 
juta sampai 200an juta kita dapatkan 
dari CSR” tambah Eko.

Terkait bantuan yang di terima Sri 
Murtini, Eko Setyawan mengatakan, 
selain mendapat sebesar Rp10 juta oleh 
Baznas ,  Pemkot Tegal  mela lu i  
Disperkim juga akan memberikan 
bantuan rehab kepada Sri Murtani 
sebesar Rp17.500.000.,-

Di Kota Tegal sendiri, kata Eko, 
untuk pendataan Basis Data Terpadu  
RTLH ada 4505 dan yang sudah 
tertangani 1353 sehingga masih ada 
3.150 RTLH yang membutuhkan 
bantuan.  g

(Bag. Humas dan Protokol)

Walikota Ajak BersholawatWalikota Ajak Bersholawat

Walikota Inginkan RTLH Segera DientaskanWalikota Inginkan RTLH Segera Dientaskan
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ebanyak 700 paket sembako diba-
gikan PMI Kota Tegal kepada juru Smakam dan petugas taman, pe-

nyapu jalan/petugas kebersihan, penjaga 
lintasan kereta api dan relawan PMI, 
Rabu (22/5/2019) di Pendopo Ki Gede 
Sebayu, Kompleks Balaikota Tegal.

Kegiatan ini merupakan Program 
Kegiatan PMI Kota Tegal tahun 2019 
khususnya di bulan Ramadhan 1440 H 
yang terdiri dari Donor Darah Ramadhan, 
buka puasa bersama, dan pembagian 
bantuan sosial kepada 5 panti asuhan 
yang ada di Kota Tegal.

“Khusus untuk kegiatan hari ini 
adalah pemberian paket sembako kepada 
juru makam dan petugas taman 159 
paket, penyapu jalan/petugas kebersihan 
327 paket, penjaga lintasan kereta api 
118 paket dan relawan PMI 96 paket,” 
ucap Ketua PMI Kota Tegal, Drg Agus 
Dwi Sulistiantono.

Penyerahan paket sembako ini 
secara simbolis kepada perwakilan 
penerima dan dilakukan oleh Walikota 
Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE, M.M 
bersama jajaran PMI Kota Tegal dan 
jajaran OPD Terkait.

Walikota Tegal selaku Pelindung PMI 
Kota Tegal menyampaikan bahwa 
kehadiran mereka di Pendopo Ki Gede 
Sebayu merupakan tamu istimewa dan 
merupakan pahlawan sesungguhnya 
yang bekerja tanpa pamrih demi 
kesejahteraan masyarakat Kota Tegal.

Agenda kegiatan PMI Kota Tegal di 
bulan Ramadhan 1440 H. diantaranya 
Donor Darah Ramadhan di Timur Ger-
bang Balaikota Tegal pada  
jam 16.00 WIB, Minggu 19 Mei 2019 
Buka Puasa bersama di Markas PMI Kota 
Tegal, jam 16.00 WIB, Rabu, 22 Mei 2019 
Pemberian Paket Sembako di Pendopo Ki 
Gede Sebayu Tegal, jam 08.00 WIB, 
Kamis, 23 Mei 2019, dan pembagian 
bantuan sosial berupa beras kepada 5 
panti asuhan di Kota Tegal sebanyak 100 
kg untuk setiap panti asuhan.

Juga pada hari Sabtu, 25 Mei 2019  
Donor Darah Ramadhan oleh masyarkat 
umum bertempat di Rita Mall jam 16.00 
WIB sampai dengan selesai.  g 

(Bag. Humas dan Protokol)

18 Mei 2019

ementerian Agama Kota Tegal 
masih menunggu petunjuk teknis Kterkait kuota tambahan jamaah 

haji tahun 2019. Hal tersebut dikatakan 
Kepala Kantor Kemenag Kota Tegal, 
Akhmad Farhan, Senin (13/5) kepada 
wartawan.

Pemerintah Arab Saudi memberikan 
tambahan kuota jamaah haji Indonesia 
sebanyak 10 ribu. Tambahan kuota dibe-
rikan Raja Salman kepada Presiden Joko 
Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi.

“Kita harap dalam waktu dekat juknis 
segera turun sehingga dapat langsung 
dieksekusi,” ujar Farhan. Farhan mem-
prediksi Jawa Tengah mendapatkan 
kuota tambahan sekitar 300 jamaah. 
Kuota tersebut nantinya dibagi lagi 
k e p a d a  3 5  K a b u p a t e n / K o t a .  
Ketentuannya, diambil apakah dari 
Jemaah tertua atau melalui calon jamaah 
diambil urutan pada Sistem Informasi dan 
Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Kita belum tahu, mudah-mudahan 
juknis segera turun, karena menyangkut 
visa dan paspor juga manasik” imbuh 
Farhan. Saat ini, Kota Tegal memperoleh 
kuota sebesar 276 jamaah. Untuk 
keberangkatan diprediksi tidak seperti 
keberangkatan tahun lalu. “Diperkirakan 
di kloter pertengahan,” ujar Farhan.
Farhan menuturkan, pelunasan Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
reguler sudah berakhir.

Farhan berpesan kepada calon 
jamaah agar menjaga kesehatan. Selain 
itu, memahami bahwa ketika di Arafah, 
Muzdalifah, dan Mina (Armina) jutaan 
jamaah berkumpul. “Kalau paham dari 
sekarang, kalau kita tahu disana (Armina) 
bakal penuh, kita akan santai,” ujar 
Farhan.

Sebagai informasi, pelunasan BPIH 
reguler dibagi dalam dua tahap. 
Pelunasan tahap kesatu mulai 19 Maret 
sampai dengan 15 April 2019. Sedangkan 
pelunasan tahap kedua berlangsung 
antara 30 April hingga 10 Mei 2019. 
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 
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Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)  
1440H/2019M, biaya haji bagi calon 
jemaah asal Kota Tegal sebesar Rp. 
36.429.275.
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etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018 mendatang tidak boleh ada 
peserta yang melakukan money politic. 
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam 
sambutannya pada Rapat Koordinasi 
dengan Stakeholder dalam Rangka 
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 
Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt. 
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, 
M.MPd, beserta Forkopimda dan 
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal, 
Rabu (8/10)  di Hotel Bahari Inn. 

Hal itu menurut Akbar sesuai 
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. 
Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
dipidanakan, bagi pemberi juga akan 
dikenakan sanksi tambahan berupa 
d iskual i f ikas i  atau pembata lan 
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak 
hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
tetap menajaga netralitas dan tidak 
terlibat dalam politik praktis. 

Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
penyamaan persepsi dengan semua 
stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
ucapnya. 

alikota Tegal H. Dedy Yon 
S u p r i y o n o ,  S E . M M  Wm e n g u n g k a p k a n  

komitmenya untuk menjadikan Kota 
Tegal sebagai destinasi bagi para 
pelancong. Hal itu diungkapkan Dedy 
Yon saat memberikan sambutannya 
dihadapan para jamaah warga Tegalsari 
pada kegiatan Tarawih dan Silaturakhim 
(Tarkhim) di Masjid Attaqwa Kelurahan 
Tegalsari. Senin (13/5).

Dedy yang hadir bersama wakilnya 
Muhamad Jumadi, ST.MM mengatakan 
bahwa dengan telah tersambungnya tol 
Jakarta sampai Surabaya secara 
otomatis mengurangi jumlah manusia 
yang melawati Kota Tegal. Karena itu, 
menurutnya jika dari Pemerintah Kota 
Tegal tidak segera tanggap akan hal itu 
dikhawatirkan Kota Tegal akan makin 
sepi ke depannya.

Atas persoalan tersebut pihaknya 
bersama jajaran OPD di lingkungan 
Pemerintah Kota Tegal saat ini 
berupaya menjadikan Kota Tegal 
sebagai objek kunjungan masyarakat 
melalui berbagai potensinya. “Kota 
Tegal harus punya destinasi yang bisa 
dikunjungi masyarakat, bisa itu 
pantainya, bisa kulinernya, bisa alun-

alunnya ataupun lainnya”, ucapnya.  
“Kalau tidak ada upaya keras, saya 
khawatir perekonomian akan meredup 
y a n g  b e r d a m p a k  j u g a  p a d a  
menurunnya pendapatan Kota Tegal,” 
imbuhnya.

Untuk itu Walikota Tegal kemudian 
meminta doa restu dukungannya 
kepada jamaah masjid Attaqwa maupun 
warga Tegalsari dan Kota Tegal secara 
umum agar  mendukung upaya 
Pemer intah  Kota  Tega l  untuk  
meramaikan Kota Tegal melalui 
berbagai acara besar yang mengundang 
banyak massa. Hal itu menurutnya 
semata agar masyarakat mau datang ke 
Kota Tegal. “Karena jika ada event besar 
otomatis pedagang pada laris, hotel 
ramai yang berdampak positif bagi 
kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Tidak hanya bertekad wujudkan 
Tegal sebagai kota destinasi, walikota 
beserta wakilnya  juga berkomitmen 
membuat birokrasi di Kota Tegal makin 
baik serta  pembangunan infrastuktur 
kota  yang berkelanjutan yang 
berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
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Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
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penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
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erupakan suatu kebanggaan 
karena Kota Tegal masuk Mnominasi lomba  Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) PKK Tingkat Nasional tahun 
2019 membawa nama Provinsi Jawa 
Tengah dan diwakili oleh Kelurahan 
Panggung, ucap Walikota Tegal H. 
Dedy Yon Supriyono, SE, M.M ketika 
menerima tim verifikasi penilai Lomba 
UP2K PKK tingkat Nasional.

Menurut Walikota kehadiran tim 
selain untuk memberikan penilaian, 
juga memberikan kesempatan pada 
masyarakat Kota Tegal berbagi dan 
sekaligus berkonsultasi langkah-
langkah yang perlu dilakukan untuk 
terus membangun Kota Tegal ,  
khususnya d imula i  dar i  upaya 
meningkatkan pendapatan keluarga.

Walikota mengingatkan bahwa kita 
tidak boleh berpuas diri hanya dengan 
berupaya sampai berhasil meraih 
prestasi yang membanggakan di tingkat 
provinsi maupun nasional namun 
marilah kita bersama berjuang menjaga 
agar apa yang telah kita raih ini dapat 
bermanfaat terus sampai generasi 
selanjutnya dan dikembangkan 
sehingga keluarga kita benar-benar 
meningkat kesejahteraannya dengan 
upaya yang mandiri.

“Jangan jadikan pemberdayaan 
keluarga itu sekadar kata-kata, karena 
makna pemberdayaan keluarga harus 
bisa diwujudkan,  di laksanakan,  
dirasakan manfaatnya oleh setiap 
keluarga maupun masyarakat. Warga 
dan masyarakat harus bisa menjadi 

pelaku, sebagai subjek pembangunan, 
mulai dari tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap tindak 
lanjutnya. jika kita berhasil melakukan 
ini, maka Kota Tegal telah menjadi juara 
sejati dalam menerapkan UP2K yang 
sesungguhnya dalam kehidupan sehari-
hari.” pesan Walikota.

Sementara itu disampaikan oleh Sri 
Muryono bahwa Provinsi Jawa Tengah 
berhasil menjadi juara Umum untuk 
Perlombaan UP2K tingkat nasional dan 
dirinya berharap keberhasilan itu bisa 
terulang lagi di tahun ini dimana ada 5 
provinsi yang juga masuk kategori 
untuk tingkat pusat yaitu Provinsi Jawa 
Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI 
Jakarta dan  Yogjakarta.

Disampaikan Ketua Tim Penggerak 
PKK Kota Tegal bahwa UP2K PKK di 
Kota Tegal maju di tingkat nasional se-
suai dengan Visi PKK adalah dengan 
terwujudnya keluarga yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha 
esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, 
sehat sejahtera, lahir dan batin
Dan Misi PKK yaitu meningkatkan 
pembentukan karakter keluarga melalui 
penghayatan, pengamalan Pancasila, 
kegotong royongan serta kesetaraan 
dan keadilan gender, meningkatkan 
pendidikan dan ekonomi keluarga 
melalui berbagai upaya ketrampilan dan 
p e n g e m b a n g a n  k o p e r a s i ,  
meningkatkan ketahanan keluarga 
melalui pemenuhan pangan, sandang 
dan perumahan sehat dan layak huni.   
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ebanyak 700 paket sembako diba-
gikan PMI Kota Tegal kepada juru Smakam dan petugas taman, pe-

nyapu jalan/petugas kebersihan, penjaga 
lintasan kereta api dan relawan PMI, 
Rabu (22/5/2019) di Pendopo Ki Gede 
Sebayu, Kompleks Balaikota Tegal.

Kegiatan ini merupakan Program 
Kegiatan PMI Kota Tegal tahun 2019 
khususnya di bulan Ramadhan 1440 H 
yang terdiri dari Donor Darah Ramadhan, 
buka puasa bersama, dan pembagian 
bantuan sosial kepada 5 panti asuhan 
yang ada di Kota Tegal.

“Khusus untuk kegiatan hari ini 
adalah pemberian paket sembako kepada 
juru makam dan petugas taman 159 
paket, penyapu jalan/petugas kebersihan 
327 paket, penjaga lintasan kereta api 
118 paket dan relawan PMI 96 paket,” 
ucap Ketua PMI Kota Tegal, Drg Agus 
Dwi Sulistiantono.

Penyerahan paket sembako ini 
secara simbolis kepada perwakilan 
penerima dan dilakukan oleh Walikota 
Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE, M.M 
bersama jajaran PMI Kota Tegal dan 
jajaran OPD Terkait.

Walikota Tegal selaku Pelindung PMI 
Kota Tegal menyampaikan bahwa 
kehadiran mereka di Pendopo Ki Gede 
Sebayu merupakan tamu istimewa dan 
merupakan pahlawan sesungguhnya 
yang bekerja tanpa pamrih demi 
kesejahteraan masyarakat Kota Tegal.

Agenda kegiatan PMI Kota Tegal di 
bulan Ramadhan 1440 H. diantaranya 
Donor Darah Ramadhan di Timur Ger-
bang Balaikota Tegal pada  
jam 16.00 WIB, Minggu 19 Mei 2019 
Buka Puasa bersama di Markas PMI Kota 
Tegal, jam 16.00 WIB, Rabu, 22 Mei 2019 
Pemberian Paket Sembako di Pendopo Ki 
Gede Sebayu Tegal, jam 08.00 WIB, 
Kamis, 23 Mei 2019, dan pembagian 
bantuan sosial berupa beras kepada 5 
panti asuhan di Kota Tegal sebanyak 100 
kg untuk setiap panti asuhan.

Juga pada hari Sabtu, 25 Mei 2019  
Donor Darah Ramadhan oleh masyarkat 
umum bertempat di Rita Mall jam 16.00 
WIB sampai dengan selesai.  g 

(Bag. Humas dan Protokol)

18 Mei 2019

ementerian Agama Kota Tegal 
masih menunggu petunjuk teknis Kterkait kuota tambahan jamaah 

haji tahun 2019. Hal tersebut dikatakan 
Kepala Kantor Kemenag Kota Tegal, 
Akhmad Farhan, Senin (13/5) kepada 
wartawan.

Pemerintah Arab Saudi memberikan 
tambahan kuota jamaah haji Indonesia 
sebanyak 10 ribu. Tambahan kuota dibe-
rikan Raja Salman kepada Presiden Joko 
Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi.

“Kita harap dalam waktu dekat juknis 
segera turun sehingga dapat langsung 
dieksekusi,” ujar Farhan. Farhan mem-
prediksi Jawa Tengah mendapatkan 
kuota tambahan sekitar 300 jamaah. 
Kuota tersebut nantinya dibagi lagi 
k e p a d a  3 5  K a b u p a t e n / K o t a .  
Ketentuannya, diambil apakah dari 
Jemaah tertua atau melalui calon jamaah 
diambil urutan pada Sistem Informasi dan 
Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat).

“Kita belum tahu, mudah-mudahan 
juknis segera turun, karena menyangkut 
visa dan paspor juga manasik” imbuh 
Farhan. Saat ini, Kota Tegal memperoleh 
kuota sebesar 276 jamaah. Untuk 
keberangkatan diprediksi tidak seperti 
keberangkatan tahun lalu. “Diperkirakan 
di kloter pertengahan,” ujar Farhan.
Farhan menuturkan, pelunasan Biaya 
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 
reguler sudah berakhir.

Farhan berpesan kepada calon 
jamaah agar menjaga kesehatan. Selain 
itu, memahami bahwa ketika di Arafah, 
Muzdalifah, dan Mina (Armina) jutaan 
jamaah berkumpul. “Kalau paham dari 
sekarang, kalau kita tahu disana (Armina) 
bakal penuh, kita akan santai,” ujar 
Farhan.

Sebagai informasi, pelunasan BPIH 
reguler dibagi dalam dua tahap. 
Pelunasan tahap kesatu mulai 19 Maret 
sampai dengan 15 April 2019. Sedangkan 
pelunasan tahap kedua berlangsung 
antara 30 April hingga 10 Mei 2019. 
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hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
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Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
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stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
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Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
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“Kalau tidak ada upaya keras, saya 
khawatir perekonomian akan meredup 
y a n g  b e r d a m p a k  j u g a  p a d a  
menurunnya pendapatan Kota Tegal,” 
imbuhnya.

Untuk itu Walikota Tegal kemudian 
meminta doa restu dukungannya 
kepada jamaah masjid Attaqwa maupun 
warga Tegalsari dan Kota Tegal secara 
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Kota Tegal. “Karena jika ada event besar 
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kesejahteraan masyarakat,” katanya.
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Walikota dan Wakil Walikota Tahun 
2018 mendatang tidak boleh ada 
peserta yang melakukan money politic. 
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam 
sambutannya pada Rapat Koordinasi 
dengan Stakeholder dalam Rangka 
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan 
Walikota dan Wakil Walikota Tegal 
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt. 
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh, 
M.MPd, beserta Forkopimda dan 
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal, 
Rabu (8/10)  di Hotel Bahari Inn. 

Hal itu menurut Akbar sesuai 
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017. 
Bahkan dikatakan Akbar selain akan 
dipidanakan, bagi pemberi juga akan 
dikenakan sanksi tambahan berupa 
d iskual i f ikas i  atau pembata lan 
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak 
hanya itu, dalam UU tersebut juga 
meminta agar ASN dan TNI, POLRI 
tetap menajaga netralitas dan tidak 
terlibat dalam politik praktis. 

Karena pihaknya berharap dalam 
rapat tersebut dapat diperoleh 
penyamaan persepsi dengan semua 
stakeholder untuk  menentukan visi dan 

misi bahwa pemilu adalah sarana untuk 
memilih pimpinan daerah dan bukan 
t u j u a n  a k h i r .  S u k s e s  p e m i l u  
m e n u r u t n y a  b u k a n  d a r i  
penyelenggaranya saja, namun dari 
semua komponen terlibat di dalamya. 

“Tugas itu tidak akan terwujud 
manakala semua stakeholder tidak 
terlibat dan ikut berperan serta dan 
tidak mempunyai persepsi yang sama”, 
pungkasnya.  

Sementara itu Plt. Walikota Tegal 
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam 
sambutan pembukaannya mengatakan 
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai 
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama 
adilnya terhadap sosok kandidat 
pemilu. Sehingga masing-masing pihak 
tidak dapat secara arogan berjalan 
sepihak hanya untuk kepentingan 
sendiri-sendiri.

Karena menurut walikota sukses 
pemilihan walikota – wakil walikota 
tahun 2018 terkait dengan masa depan 
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita 
memiliki pengalaman pahit pada produk 
pilkada lalu, dua walikota kita 
tersandung masalah korupsi, maka isu 
pilkada ke depan adalah masalah 
integritas membangun Kota Tegal 
dengan siap untuk tidak korupsi”, 
ucapnya. 

erupakan suatu kebanggaan 
karena Kota Tegal masuk Mnominasi lomba  Usaha 

Peningkatan Pendapatan Keluarga 
(UP2K) PKK Tingkat Nasional tahun 
2019 membawa nama Provinsi Jawa 
Tengah dan diwakili oleh Kelurahan 
Panggung, ucap Walikota Tegal H. 
Dedy Yon Supriyono, SE, M.M ketika 
menerima tim verifikasi penilai Lomba 
UP2K PKK tingkat Nasional.

Menurut Walikota kehadiran tim 
selain untuk memberikan penilaian, 
juga memberikan kesempatan pada 
masyarakat Kota Tegal berbagi dan 
sekaligus berkonsultasi langkah-
langkah yang perlu dilakukan untuk 
terus membangun Kota Tegal ,  
khususnya d imula i  dar i  upaya 
meningkatkan pendapatan keluarga.

Walikota mengingatkan bahwa kita 
tidak boleh berpuas diri hanya dengan 
berupaya sampai berhasil meraih 
prestasi yang membanggakan di tingkat 
provinsi maupun nasional namun 
marilah kita bersama berjuang menjaga 
agar apa yang telah kita raih ini dapat 
bermanfaat terus sampai generasi 
selanjutnya dan dikembangkan 
sehingga keluarga kita benar-benar 
meningkat kesejahteraannya dengan 
upaya yang mandiri.

“Jangan jadikan pemberdayaan 
keluarga itu sekadar kata-kata, karena 
makna pemberdayaan keluarga harus 
bisa diwujudkan,  di laksanakan,  
dirasakan manfaatnya oleh setiap 
keluarga maupun masyarakat. Warga 
dan masyarakat harus bisa menjadi 

pelaku, sebagai subjek pembangunan, 
mulai dari tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan, dan tahap tindak 
lanjutnya. jika kita berhasil melakukan 
ini, maka Kota Tegal telah menjadi juara 
sejati dalam menerapkan UP2K yang 
sesungguhnya dalam kehidupan sehari-
hari.” pesan Walikota.

Sementara itu disampaikan oleh Sri 
Muryono bahwa Provinsi Jawa Tengah 
berhasil menjadi juara Umum untuk 
Perlombaan UP2K tingkat nasional dan 
dirinya berharap keberhasilan itu bisa 
terulang lagi di tahun ini dimana ada 5 
provinsi yang juga masuk kategori 
untuk tingkat pusat yaitu Provinsi Jawa 
Tengah, Provinsi Banten, Provinsi DKI 
Jakarta dan  Yogjakarta.

Disampaikan Ketua Tim Penggerak 
PKK Kota Tegal bahwa UP2K PKK di 
Kota Tegal maju di tingkat nasional se-
suai dengan Visi PKK adalah dengan 
terwujudnya keluarga yang beriman 
dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha 
esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, 
sehat sejahtera, lahir dan batin
Dan Misi PKK yaitu meningkatkan 
pembentukan karakter keluarga melalui 
penghayatan, pengamalan Pancasila, 
kegotong royongan serta kesetaraan 
dan keadilan gender, meningkatkan 
pendidikan dan ekonomi keluarga 
melalui berbagai upaya ketrampilan dan 
p e n g e m b a n g a n  k o p e r a s i ,  
meningkatkan ketahanan keluarga 
melalui pemenuhan pangan, sandang 
dan perumahan sehat dan layak huni.   
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n the era of industrial digitalization, 
companies are increasingly investing Iin tools and solutions that allow their 

processes, machines, employees, and 
even the products they, to be integrated 
into a single integrated network for data 
collection, data analysis, the evaluation 
of  company  deve lopment ,  and  
performance improvement. 

To study the impact of Industry 4.0 
on the company we used Porter’s value 
chain model, which is particularly useful 
when paying particular attention to 
corporate areas which have a primary 
role in customer value creation. Since the 
primary impact of Industry 4.0 is 
perceived in value-creating processes, 
and has so far had the greatest 
transformative effect in this area, the 
model can be considered to be 
appropriate. 

The objective of our research is to 
discover how companies operating in 
Indonesia interpret the phenomenon of 
Industry 4.0, what Internet of Things 
(IoT) tools they use to support their 
processes, and what critical issues they 
face during adaptation. 

We applied a point of view based on 
our decision: We applied an online 
system to improve and explore our public 

service through Internet of Things (IoT) 
tools which we use, and the problems we 
face, and received the improvement 
satisfactory with the idea on making our 
service is better than earlier.  

We also conducted almost the most 
valuable public service in government to 
get deeper insights into the application 
through e- application, critical issues and 
development phases of IoT tools. During 
our service, we found that the spread of 
real-time data across the activities 
—given the availability of appropriate 
analytical tools and methods—can have a 
significant impact on the reducing the 
chance on making corruption. In the 
corruption case it will be conducted by 
the cyber extortion through Corruption 
Eradication Commission.  

By using Online Services you will 
discover the following benefits: 
Convenience - registering is a simple, 
quick, do once process which can be 
done whenever you want. You can then 
enroll with multiple services and conduct 
your business transactions with others 
whenever you like.
Security – all of services are designed to 
be secure, only you and the receiving 
partners on business on it; since it looks 
like face to face.

Ease of use – allowing you to have a 
single login to access all of your online 
services with your email access. You will 
only have to remember one login id / 
password (not create a different user 
name / password for each Online 
Service)
Speed – using electronic services 
removes the need to travel to others, 
mobile phone for information or use 
paper to render returns. It also allows 
business partner to respond faster to 
your submissions and become more 
responsive.
Flexibility – you will be able to manage 
your relationships with others in 
flexibility for example when we need to 
pay the tax for Government we just apply 
in our home on reporting the tax than pay 
the bills through the mobile banking. 

The reason time which has been 
applied in daily exploring at the model of 
business and life style are going to be real 
as a character for now. Online is a way of 
life for the recent time since this is an idea 
on how to do and act for making sure the 
life is well known. Sometimes we just do 
which we never think about the effect; 
whether it is the positive or negative 
ones.  
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When we know about the history of 

online system; there will be some steps 

on making the service in efficient and 

effective. It is not about how to do it 

faster but also more valuable.

 Some registers are not using paper 

anymore. Unfortunately when we 

know about the market share we are 

one of the biggest targets on making 

the whole of the business in very 

sophisticated style. 
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