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W

alikota Tegal Dedy Yon Supriyono melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyisir sejumlah toko yang menjual
produk kecantikan dan obat-obatan tak berizin, Senin (18/11). Walikota bersama rombongan juga menyisir toko
yang menjual jenis obat berlogo biru. Seharusnya obat dengan logo tersebut hanya didapat di apotek.

D

alam pembukaan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Tegal, di
gedung Adipura Komplek Balai Kota Tegal, Kamis ( 21/11), Wali Kota mengingatkan untuk menciptakan
Pemerintahan yang bersih, Pejabatnya tidak usah berbuat macam-macam. “Pemerintah yang bersih, pejabat
tidak usah macam-macam”, tutur Wali Kota di depan peserta Larwasda. Menurutnya seorang pejabat itu memiliki
wewenang, wewenang itulah yang harus dilakukan dengan benar dan bertanggung jawab.
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Editorial
Pelayan Masyarakat
Berita penerimaan CPNS begitu santer di penghujung tahun 2019,
bak angin surga bagi para pencari kerja. Sebab bekerja sebagai ASN
(Aparatur Sipil Negara) tentu jadi mimpi sebagian besar angkatan kerja di
Indonesia. Mimpi tersebut harusnya dibarengi kesadaran moral bahwa
ketika mereka lulus tes dan diangkat menjadi ASN, mereka akan jadi
seorang "Pelayan", hingga maksimal umur yang ditentukan oleh undangundang.
Sayangnya kesadaran moral ini masih belum bisa diteri-ma secara
utuh oleh sebagian ASN yang telah bertugas di instansi penyelenggara
pelayanan publik. Mereka masih menganggap bahwa dirinya orang yang
sangat berkuasa atas jabatannya tersebut, dan lupa pada fungsi dan
tugasnya yaitu melayani masyarakat yang datang kepadanya.
Siapa "Pelayan" dan Siapa yang "Dilayani"?
Jika kita melihat dari kacamata Undang-undang No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, dalam Pasal 1 angka 5 yang menyatakan
"Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah
pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam
Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau
serangkaian tindakan pelayanan publik".
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Maka, bisa dikatakan setiap pejabat adalah pelaksana pelayanan
publik dan setiap pegawai (ASN) adalah pelaksana pelayanan publik. Bisa
kita ambil contoh siapa Pelayan dan siapa yang dilayani. Misal, setiap
Guru/Dosen berstatus ASN adalah pelayan publik yang melayani
murid/mahasiswanya di bidang pendidikan.

Lintas Peristiwa
- Siapapun Bisa Menjadi Pahlawan Masa Kini . . . . . . 36
- Walikota Buka Tegal Tea Fiesta . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
- Pemkot Tegal Bakal Mentransformasi BKD. . . . . . . 37
- M. Jumadi Sampaikan Konsep Pembangunan Kota
Tegal di Smart ASEAN Forum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Setiap Dokter/Perawat/Bidan berstatus ASN adalah pelayan publik
yang melayani masyarakat di bidang kesehatan. Setiap pegawai berstatus
ASN di OPD/Dinas adalah pelayan publik yang melayani masyarakat di
instansinya masing-masing. Maka, secara sederhana menjadi ASN
hanyalah menjadi seorang "Pelayan". Pola pikir ini yang seharusnya
dimiliki oleh tiap-tiap PNS ketika menjalankan tugasnya.

English Corner
- Happy Days for Family . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Harapan kepada Pelayan Publik
Menjadi ASN adalah menjadi seorang "Pelayan" maka jangan
meminta untuk dilayani ketika memberi pelayanan kepada penerima
layanan. Setiap orang yang berstatus sebagai ASN diharapkan bisa
menyadari bahwa dirinya adalah seorang Pelayan Publik, jika kesadaran
tersebut sudah muncul di setiap ASN, harapan tentang integritas dan
moralitas ASN yang semakin baik akan terwujud. Juga cita-cita
pemberantasan korupsi akan segera tercapai.
Saran kepada pendaftar seleksi CPNS tahun 2019 ialah, siapkan hati
dan mental untuk menjadi Pelayan Publik yang berintegritas, karena
tugas Pelayanan Publik di Republik ini sudah menanti Anda! g
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Ngimpi pengin dadi Pegawe Negri
Menggebu kocape dilawani dedonga esuk bengi
Melu tes CPNS diimpi-impi
Sawise gadi ASN Prasetya KORPRI aja dicidrani
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PENDIDIKAN

Pendidikan Karakter
melalui Minat dan Bakat
Pendidikan karakter sangat dibutuhkan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki sifat yang baik,
karena sesungguhnya pendidikan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang pintar dan baik.
Pendidikan karakter merupakan upaya untuk membantu perkembangan jiwa peserta didik baik lahir
maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban yang lebih baik dan
manusiawi. Berlangsung secara terus menerus, berkelanjutan, sehingga menghasilkan
perbaikan kualitas yang berkesinambungan terhadap peserta didik.

Oleh: Dwi Retnoningrum,S.Pd.,M.Pd *)

P

endidikan karakter merupakan
salah satu kebijakan pemerintah
dalam mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak
serta peradaban peserta didik dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pendidikan yang dilaksanakan di
keluarga maupun di SMP Kota Tegal
harus menjadi kekuatan yang dapat
membangun karakter (the power in
building character) peserta didik, karena
pendidikan di keluarga maupun di
sekolah dapat memberi bekal yang cukup
kepada peserta didik untuk memilih
mana yang baik dan mana yang kurang /
tidak baik berdasarkan pertimbanganpertimbangan yang logis dan kritis.
Pendidikan yang dilakukan di
keluarga dengan pola pengasuhan,
pendidikan, pembiasaan dan keteladanan
orang tua dan di SMP Kota Tegal juga
dapat menjadi penopang bagi perubahan
peserta didik. Tentunya pendidikan yang
dimaksud adalah pendidikan karakter
dengan mengembangkan pembiasaan,
keteladanan dan penciptaan lingkungan
yang kondusif.

Pendidikan yang dilakukan di
keluarga dengan pola pengasuhan,
pendidikan, pembiasaan dan
keteladanan orang tua dan di SMP
Kota Tegal juga dapat menjadi
penopang bagi perubahan peserta
didik. Tentunya pendidikan yang
dimaksud adalah pendidikan
karakter dengan mengembangkan
pembiasaan, keteladanan dan
penciptaan lingkungan
yang kondusif.

Krisis karakter juga sudah mulai
merambah di SMP Kota Tegal, masih
belum memberi ruang untuk berperilaku
jujur karena proses pembelajaran
cenderung mengajarkan pendidikan
karakter sebatas pengetahuan yang
tertulis dalam teks dan kurang
mempersiapkan peserta didik untuk
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menghadapi dan menyikapi kehidupan di
luar yang kontradiktif dan banyak
penyimpangan.
Sejalan dengan itu, pembinaan minat
dan bakat dalam bidang sains, olah raga,
seni, dan bahasa yang dilaksanakan
setelah kegiatan belajar dan mengajar
sekitar pukul 14.00 WIB sampai 17.00
WIB di samping dapat digunakan untuk
menumbuhkembangakan nilai-nilai
karakter terpuji, juga berfungsi untuk
mendukung meningkatkan kemajuan di
bidang akademik. Kegiatan tersebut juga
memberikan kesempatan
berkembangnya minat dan bakat atau
kemampuan yang dimiliki, sehingga akan
memiliki kompetensi yang lebih baik
dibanding yang hanya mengandalkan dari
kegiatan belajar mengajar (KBM) saja.
Mengikuti pembinaan minat dan
bakat di bidang sains, olah raga, seni, dan
bahasa di sore hari, dapat mencegah dan
menghilangkan kemungkinan peserta
didik untuk melakukan penyimpangan
perilaku buruk. bukan hanya untuk
mencapai peningkatan kemampuan
kognitif peserta didik, melainkan juga
5

PENDIDIKAN
meningkatkan kemampuan afektif yang
mencakup perubahan sikap dan perilaku
peserta didik.
Untuk menghasilkan perubahan
sikap dan perilaku peserta didik maka
diperlukan usaha untuk
menumbuhkembangkan nilai-nilai
karakter yang baik yang dilakukan
dengan pendidikan karakter secara
terpadu dengan melibatkan orangtua
(keluarga), masyarakat, sekolah, dan
berbagai stakeholder yang terkait.
Nilai-nilai karakter tersebut secara
psikologis merupakan hasil perpaduan
olah pikir, olah hati, olah raga dan olah
rasa dan karsa. Nilai-nilai karakter
tersebut dapat ditumbuhkembangkan di
sekolah melalui proses pembelajaran dan
pembiasaan. Secara mikro
pengembangan karakter dibagi dalam
empat pilar secara diagramatik dapat
digambarkan sebagai berikut (lihat
Gambar Pendidikan Karakter dalam
Kontek Mikro).
Pembinaan Minat dan Bakat
Salah satu bentuk kegiatan
kesiswaan dalam rangka
menumbuhkembangkan nilai-nilai
karakter yang baik adalah pembinaan
minat dan bakat. Pembinaan minat dan
bakat peserta didik di lingkungan Sekolah
Menengah Pertama (SMP) mencakup
bidang Sains, Olahraga, Seni dan Bahasa.
Lihat Tabel Kegiatan Pembinaan Minat dan
Bakat dan Nilai Karakter (Kemendiknas).
Minat
Minat merupakan salah satu faktor
yang dapat mempengaruhi sesorang
dalam melakukan suatu kegiatan. Minat

Kegiatan Belajar
Mengajar (KBM)

Budaya Sekolah

Tabel Kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat
dan Nilai Karakter (Kemendiknas)
No.

Kegiatan Pembinaan
Minat dan Bakat

Nilai Karakter yang
Dapat Ditumbuhkembangkan

1

Sains

Cinta ilmu, ingin tahu, berpikir logis, kritis,
kreatif,dan inovatif, menghargai karya dan
prestasi orang lain

2

Olah raga

Bergaya hidup sehat, disiplin, kerjasama,
menghargai karya dan prestasi orang lain,
percaya diri

3

Seni

Menghargai karya dan prestasi orang lain,
menghargai keberagaman, nasionalis, percaya
diri

4

Bahasa

Santun, menghargai karya dan prestasi orang
lain, menghargai keberagaman, nasionalis

Untuk menghasilkan perubahan
sikap dan perilaku peserta didik
maka diperlukan usaha untuk
menumbuhkembangkan nilai-nilai
karakter yang baik yang
dilakukan dengan pendidikan
karakter secara terpadu dengan
melibatkan orangtua (keluarga),
masyarakat, sekolah, dan
berbagai stakeholder
yang terkait.

Kegiatan
Ekstra

Gambar Pendidikan Karakter dalam Kontek Mikro
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Kegiatan
Keseharian
di Rumah /
Masyarakat

secara sederhana
dapat dipahami
sebagai kecenderungan atau ke
dorongan yang timbul dari dalam diri
sesorang untuk memilih.
Jadi jika minat dihubungkan dengan
pengembangan potensi peserta didik dan
pengembangan kepribadian dan akhlak /
karakter, maka minat merupakan sesuatu
keinginan atau kemauan yang disertai
perhatian dan keaktifan yang disengaja
yang menghasilkan perubahan tingkah
laku baik dalam aspek pengetahuan,
sikap maupun keterampilan.
Bakat
Bakat merupakan salah satu aspek
yang mempengaruhi prestasi dalam
bidang tertentu. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) bakat adalah
dasar (kepandaian, sifat dan pembawaan)
yang dibawa sejak lahir. Jadi dapat
disimpulkan bakat adalah kemampuan
dasar yang dimiliki peserta didik yang
dibawa sejak lahir, yang perlu
ditumbuhkembangkan dan dilatih agar
berkembang menjadi suatu kecakapan
atau keahlian tertentu.
Penilaian pendidikan karakter ini
dilakukan untuk mengendalikan agar
pelaksanaan pendidikan karakter melalui
pembinaan minat dan bakat dapat
berjalan sesuai dengan rencana dan agar
tujuan yang sudah direncanakan dapat
te r ca pa i . I n d i k a to r k e b e r h a s i l a n
pendidikan karakter di sekolah adalah
jika tercapainya indikator Standar
Kompetensui Lulusan dalam pribadi
peserta didik, juga dapat diketahui dari
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PENDIDIKAN

Dari kegiatan pembinaan mindat
dan bakat di bidang olahraga
dapat menumbuhkembangkan
gaya hidup sehat, disiplin,
kerjasama dan menghargai
prestasi orang lain serta
percaya diri.

perilaku yang tampak dalam keseharian
peserta didik.
Implementasi pendidikan karakter
melalui pembinaan minat dan bakat
peserta didik dalam bidang sains, olah
raga, seni, dan bahasa sebagai berikut :
a. P e r e n c a n a a n i m p l e m e n t a s i
pendidikan karakter melalui
pembinaan minat dan bakat, dimulai
dari visi dan misi sekolah yang
mendukung adanya pendidikan
karakter, kemudian dilanjutkan
dengan penerimaan peserta didik
baru. Penyusunan program
implementasi pendidikan karakter
melalui pembinaan minat dan bakat
dilakukan pada liburan akhir tahun,
sehingga pada awal tahun pelajaran
baru sudah siap dilaksanakan.
b. Proses pengorganisasian dilakukan
pembagian tugas, pembagian
wewenang, dan tanggung jawab
secara terinci berdasarkan bidangnya
masing masing dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
c. Menumbuhkembangkan nilai-nilai
karakter pada peserta pembinaan
minat dan bakat di SMP Kota Tegal
secara umum melalui pembiasaan
dan keteladanan. Pembiasaan adalah
sesuatu yang sengaja dilakukan
secara berulang ulang agar sesuatu
itu menjadi kebiasaan. Keteladanan
pembina / guru sangat besar
pengaruhnya terhadap usaha untuk
menumbuhkembangkan nilai-nilai
karakter yang baik pada diri peserta
didik, sebab pada dasarnya manusia
merupakan makhluk yang suka

Pembinaan minta dan bakat seni dapatmenumbuhkembangkan karakter menghargai
karya dan prestasiorang lain, menghargai keberagaman, nasionali serta percaya diri
mencontoh, termasuk peserta didik
suka mencontoh pribadi guru /
pembina
d. Keberhasilan pendidikan karakter
melalui pembinaan minat dan bakat
bidang sain, olah raga, seni, dan
bahasa juga dapat diketahui dari
perilaku yang tampak dalam
keseharian peserta didik antara lain
sebagai berikut : kesadaran,
kejujuran, keikhlasan,
kesederhanaan, kemandirian,
kepedulian, kebebasan dalam
bertindak, ketelitian , komitmen.
e. Hambatan yang terjadi dalam
implementasi pendidikan karaker
melalui pembinaan minat dan bakat
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dalam bidang sains, olah raga, seni,
dan bahasa antara lain: a) belum
semua guru pembina memiliki
pemahaman tentang implementasi
pendidikan karakter melalui
pembinaan minat dan bakat b)
kurangnya waktu pembinaan di
sekolah, c) kurangnya peran orang tua
dan masyarakat dalam
mengoptimalkan pelaksanaan
pendidikan karakter melalui
pembinaan minat dan bakat, d)
adanya pengaruh negatif media
elektronik maupun media sosial yang
begitu pasif. g
*) Penulis adalah
Guru SMPN 10 Tegal
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PRORAM NASIONAL

Sensus Penduduk 2020,
Menuju Satu Data Kependudukan Indonesia
Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sensus penduduk ke tujuh sejak Indonesia merdeka. Pada tahun 1961
untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan Sensus Penduduk. Sensus Penduduk berikutnya dilaksanakan
tahun 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Sensus Penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
dan sejalan dengan rekomendasi PBB. Kegiatan SP2020 bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan
yang sangat strategis dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia.

Oleh: Nurchasanah *)

U

ntuk menghadapi berbagai
tantangan perubahan zaman
yang sangat cepat, berbeda
dengan pelaksanaan sensus penduduk
sebelumnya, SP2020 akan dilaksanakan
menggunakan metode kombinasi yang
menggabungkan data registrasi dari
Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
sebagai data dasar dengan kegiatan
pencacahan lapangan.
Penggunaan gabungan metode
tersebut dikenal dengan istilah metode
kombinasi. Sensus dengan metode
kombinasi digunakan sebagai upaya
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Penggunaan gabungan metode
tersebut dikenal dengan istilah
metode kombinasi. Sensus dengan
metode kombinasi digunakan sebagai
upaya transisi dari sensus dengan
metode tradisional menuju sensus
dengan metode berbasis registrasi.
SP2020 inilah yang akan menjadi
sejarah besar penyatuan data
administrasi kependudukan melalui
kegiatan sensus.

transisi dari sensus dengan metode
tradisional menuju sensus dengan
metode berbasis registrasi. SP2020 inilah
yang akan menjadi sejarah besar
penyatuan data administrasi
kependudukan melalui kegiatan sensus.
Proses pengumpulan data pada
SP2020 dilakukan dengan beberapa
cara:
Pertama, Sensus Penduduk Online
dengan CAWI (Computer Aided Web
Interviewing) yaitu setiap penduduk
mengisi datanya sendiri atau anggota
keluarganya melalui website yang nanti
disediakan oleh BPS tanpa ada proses
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PROGRAM NASIONAL
Banyak manfaat yang diperoleh
dengan melakukan sensus online ini.
Masyarakat bisa memperbaharui
data kependudukannya dengan lebih
benar dan teliti karena menyangkut
diri dan keluarganya, sehingga
menekan human eror misalnya salah
nama, salah tanggal lahir dan
sebagainya. Karena menyadari
betapa pentingnya kebenaran dan
keakuratan data maka masyarakat
diharapkan berhati-hati dalam
menginput datanya sendiri. Sensus
on line ini juga menghemat dari segi
biaya karena tidak memerlukan
kertas kuesioner dan alat tulisnya
serta sangat efektif waktunya
dibandingkan petugas yang door to
door melakukan wawancara.

wawancara tatap muka dengan PCL.
Kedua, metode pencacahan dengan
CAPI (Computer Assisted Personal
Interviewing) yaitu melakukan
wawancara tatap muka dengan PCL
(Petugas Cacah Lapangan) dan langsung
diinput ke media elektronik yang telah
disiapkan. Petugas yang melakukan input
data hasil wawancara, masyarakat hanya
menjawab pertanyaan yang diajukan
petugas dengan jawaban yang benar.
Ketiga, metode pencacahan dengan
PAPI (Paper And Pencil Interviewing) yaitu
melakukan wawancara tatap muka
dengan PCL dan mengisikan jawaban ke
kuesioner kertas yang telah disiapkan.
Bagaimana kita sebagai warga negara
yang baik bisa berperan dalam Sensus
Penduduk nanti? Mengajak keluarga,
teman, saudara dan para tetangga untuk
mengikuti sensus penduduk online yang
akan dilaksanakan pada bulan Februari
dan Maret 2020.
Banyak manfaat yang diperoleh
dengan melakukan sensus online ini.

Masyarakat bisa memperbaharui data
kependudukannya dengan lebih benar
dan teliti karena menyangkut diri dan
keluarganya, sehingga menekan human
eror misalnya salah nama, salah tanggal
lahir dan sebagainya. Karena menyadari
betapa pentingnya kebenaran dan
keakuratan data maka masyarakat
diharapkan berhati-hati dalam
menginput datanya sendiri. Sensus on
line ini juga menghemat dari segi biaya
karena tidak memerlukan kertas
kuesioner dan alat tulisnya serta sangat
efektif waktunya dibandingkan petugas
yang door to door melakukan wawancara.
Pada tahapan selanjutnya,
masyarakat yang belum melakukan
sensus penduduk on line secara mandiri
karena berbagai hal, maka petugas akan
melakukan wawancara dengan
menggunakan media elektronik dan
petugas langsung melakukan input data
hasil wawancara.
Di samping itu, sebagai tahapan
terakhir dari pengumpulan data sensus
penduduk 2020, dilakukan dengan cara
tradisional yaitu wawancara tatap muka
petugas sensus dengan masyarakat,
menggunakan kuesioner kertas. Ini
dilakukan pada daerah daerah yang tidak
memungkinkan dilakukannya sensus
dengan metode CAWI atau CAPI,
misalnya pada daerah yang sulit atau
bahkan tidak ada sinyal internet.
Kota Tegal dengan luas daerah hanya
39,68 km2 dengan sinyal internet yang
mampu menembus setiap sudut kota
maka diharapkan sensus penduduk
dengan metode CAWI (on line secara
mandiri) dan CAPI bisa menyelesaikan
dengan sukses hajat besar sepuluh
tahunan bangsa ini.
Hasil SP2020 tidak serta merta dapat
memutakhirkan data registrasi di catatan
sipil setempat. Hal ini dikarenakan
perlindungan data pribadi hasil sensus
menjadi tanggung jawab petugas sensus
hingga Badan Pusat Statistik (BPS)
sebagai instansi penyelenggara. Hasil
SP2020 perlu diolah kembali supaya
dapat dijadikan data balikan untuk Ditjen
Dukcapil. Oleh karena itu, tujuan utama
SP2020 adalah menyediakan data
jumlah, komposisi, distribusi, dan
karakteristik penduduk Indonesia
menuju “SATU DATA KEPENDUDUKAN
INDONESIA”.
g
*) Penulis adalah Staf
Badan Pusat Statistik Kota Tegal
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Bantuan Uang Tunggu
Penunggu Pasien Tak Mampu
Persoalan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian khusus
pemerintah, baik pusat maupun daerah, baik itu melalui jaminan kesehatan yang dibayarkan melalui
BPJS Kesehatan non iuran, maupun dari program-program dari Pemerintah Daerah.

Oleh: Tomi, A.Md

N

amun persoalan kemudian tidak
berhenti sampai pada jaminan
kesehatan. Pada sebagian
masyarakat yang kurang beruntung,
menjaga atau menunggu sanak saudara
mereka yang sedang sakit dan dirawat
inap di rumah sakit, apalagi bagi seorang
kepala keluarga itu berarti berhentinya
mereka mencari nafkah. Hal ini tentunya
akan berdampak pada ekonomi keluarga,
meskipun untuk biaya rumah sakit sudah
ditanggung oleh Pemerintah melalui
BPJS Kesehatan.
Melihat persoalan ini, Pemerintah
Kota Tegal, sesuai dengan programprogram Wali Kota Tegal Dedy Yon
Supriyono melalui Dinas Sosial (Dinsos)
dan RSUD Kardinah tengah merintis
pemberian bantuan sosial berupa
bantuan uang bagi mereka yang
menunggu sanak saudara mereka selama
dirawat inap.
Pemerintah Kota Tegal resmi

10
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meluncurkan pelaksanaan pemberian
bantuan sosial bagi penunggu pasien
oleh Wali Kota Tegal, Dedy Yon
Supriyono di halaman RSUD Kardinah,
Kamis (7/11).
Wali Kota menyampaikan, ini
merupakan salah satu program prioritas
di bidang kesehatan, oleh karena itu Ia
berharap program tersebut dapat
berkelanjutan dan bukan hanya saat
diluncurkan saja.
Untuk program ini, Wali Kota Tegal
Dedy Yon Supriyono menyampaikan
bahwa Pemkot Tegal berusaha
mengalokasikan program ini untuk
memberikan bantuan kepada
masyarakat. Utamanya masyarakat
kurang mampu melalui APBD. Tujuannya
untuk melindungi masyarakat dari
kemungkinan terjadinya risiko sosial di
bidang kesehatan.
Setelah program ini diluncurkan, ada
hal yang menjadi perhatian, Wali Kota

Tegal Dedy Yon, yakni proses
pengurusan sampai pencairan bantuan
harus dilaksanakan dengan mudah dan
tidak berbelit-belit, baik dari awal pasien
masuk di kelas 3, sesegera mungkin
diproses.
Pemberian bantuan bagi penunggu
pasien yang menjalani rawat inap kelas III
di RSUD Kardinah bisa menjadi salah satu
sistem proteksi yang diberikan kepada
masyarakat untuk mencegah hal-hal
yang tidak dapat diprediksikan karena
adanya resiko-resiko sosial ekonomi
yang dapat menimbulkan hilangnya
pekerjaan maupun mengancam
keberlangsungan hidup.
Penanggung jawab pelaksanaan
program bantuan ini, Kepala Dinas Sosial
Kota Tegal Dyah Kemala Sinta
mengatakan dasar pemberian bantuan
yakni Peraturan Daerah Kota Tegal No. 7
dan Peraturan Wali Kota tahun 2019
tentang pemberian bantuan sosial bagi
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penunggu pasien di Kota Tegal.
Program ini menurut Dyah Kemala
Sintha adalah untuk melindungi keluarga
yang tidak mampu. Sedangkan sasaran
bantuan adalah bagi seluruh pasien
Penerima Bantuan Biaya Iuran yang
dirawat inap kelas III di RSUD Kardinah,
dan merupakan warga Kota Tegal yang
dibuktikan dengan memiliki KTP
Elektronik dan merupakan anggota
keluarga dari pasien yang dibuktikan
dengan masuk di Kartu Keluarga pasien
yang bersangkutan.
Dan apabila penunggu bukan keluarga
pasien maka harus ada surat kuasa dari
pasien atau salah satu anggota keluarga
yang namanya ada di dalam Kartu
Keluarga, untuk syarat pencairan
bantuan tersebut.
Bantuan yang diberikan sebesar, Rp.
50.000,- per hari, diberikan maksimal 4
hari perawatan untuk satu pasien dan
dalam satu tahun anggaran maksimal bisa
mendapatkan 2 kali permohonan atau
pemberian bantuan, sehingga jika
diakumulasikan dalam kurun waktu satu
tahun anggaran maksimal pemohon akan
mendapatkan bantuan uang tunggu
selama 8 hari. Selebihnya pasien tidak
bisa mendapatkan bantuan uang tunggu
lagi.
Mekanisme, penunggu pasien
penerima biaya iuran di RSUD Kardinah
kelas III, mengisi formulir yang telah
disediakan, untuk diajukan kepada
petugas yang sudah ditentukan berjaga
dan ditempatkan di ruang pendaftaran
rawat inap RSUD Kardinah.
Kemudian keluarga pasien bisa
langsung mengisi formulir pengajuan
dengan syarat fotocopy Kartu Keluarga

dan KTP warga Kota Tegal. Dan yang
terpenting adalah pasien tercatat sebagai
pasien Jaminan kesehatan Nasional
Penerima Bantuan Iuran Kelas III.
Setelah diajukan, permohonan
tersebut langsung diverifikasi oleh
Petugas Dinsos, jika dinyatakan layak,
maka keesokan harinya bantuan uang
tunggu pasien tersebut bisa langsung
dicairkan.
Nominal sesuai dengan pengajuan,
dan yang berhak mengambil bantuan
adalah penunggu pasien yang berstatus
keluarga pasien atau kerabat yang
dibuktikan dengan surat kuasa yang
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formulirnya sudah disiapkan.
Sekretaris Dinsos Kota Tegal Siti
Cahyani menyampaikan bahwa kesulitan
yang ada di lapangan hasil evaluasi
pelaksanaan satu bulan terakhir yang
paling menonjol adalah, mereka yang
masuk peserta PBI dan dirawat inap di
RSUD Kardinah dan berhak menerima
bantuan uang tunggu pasien, namun
terkendala kelengkapan administrasi
kependudukan, seperti tidak memilki
KTP dan KK administrasi kependudukan
Kota Tegal, atau penunggu pasien bukan
warga Kota Tegal.
Siti Cahyani menghimbau kepada
masyarakat, agar di awal pendaftaran
rawat inap segera menanyakan
kebutuhan kelengkapan syarat
administrasi pengajuan bantuan sosial
penunggu pasien ke petugas yang ada,
agar tidak mengalami kesulitan saat
mengajukan permohonan bantuan.
Dinsos berharap, karena penerima
bantuan uang tunggu yang merupakan
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)
adalah masyarakat yang terpaksa harus
meninggalkan pekerjaannya, dan Pemkot
Tegal membantunya per hari sebesar Rp.
50.000,-, Siti Cahyani menyampaikan
paling tidak pada saat mereka
meninggalkan pekerjaan ada yang
digunakan untuk biaya hidupnya selama
menunggui pasien.
g
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LEKON-TANGI,
Layanan Emergency Online
Layanan emergency menuntut kecepatan, karena kegawatan menuntut segera penanganan. Jika anda warga
Kota Tegal, maka akan melihat mobil ambulan ber-branding LEKON-TANGI yang selalu stand by, siap
berada di jalanan Kota Tegal selama 24 jam Non Stop. Jangan heran, jika ambulan ini ada ditemui dalam jam
berapapun. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan Pemerintah Kota Tegal melalui
inovasi yang diciptakan oleh RSUD KARDINAH untuk melayani warga Kota Tegal.

Oleh : Imam Syafii, A.Md

K

eterlambatan penanganan
keadaan emergency (gawat
darurat) menjadi salah satu isu
strategis di bidang pelayanan kesehatan
di Kota Tegal. Kurang cepatnya
mendapat pelayanan emergency,
terutama pra rumah sakit (sebelum
datang di instalasi gawat darurat)
menyebabkan pasien terlambat
mendapatkan penanganan yang cepat,
tepat dan bermutu. Padahal dalam
keadaan gawat darurat pasien
membutuhkan tindakan medis segera
untuk menyelamatkan nyawa dan
mencegah kecacatan.
RSUD Kardinah Kota Tegal sebagai
institusi pelayanan kesehatan,

12

Saat ini pelayanan gawat
darurat/emergency pra rumah
sakit baru sebatas menjemput
pasien dengan mobil ambulan,
tanpa disertai peralatan medis
yang sesuai standar dan tanpa
didampingi tenaga kesehatan yang
kompeten. Keadaan ini dapat
menjadi salah satu penyebab
tingginya angka kematian 48 jam
setelah dirawat di rumah sakit.

menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap,
rawat jalan dan gawat darurat.
Saat ini pelayanan gawat
darurat/emergency pra rumah sakit baru
sebatas menjemput pasien dengan mobil
ambulan, tanpa disertai peralatan medis
yang sesuai standar dan tanpa
didampingi tenaga kesehatan yang
kompeten. Keadaan ini dapat menjadi
salah satu penyebab tingginya angka
kematian 48 jam setelah dirawat di
rumah sakit.
Sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan keterlambatan
penanganan keadaan emergency di Kota
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Sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan keterlambatan
penanganan keadaan emergency di
Kota Tegal, maka RSUD Kardinah
menghadirkan inovasi dalam
penanganan kegawatdaruratan
medis pra rumah sakit, yaitu
pelayanan emergency atau gawat
darurat 24 jam non stop untuk
masyarakat Kota Tegal dengan
aplikasi LEKON-TANGI yang
mampu memberikan informasi
kebutuhan gawat darurat secara
cepat dan akurat, penjemputan
pasien gawat darurat dengan
mobil ambulan sesuai standar,
tindakan medis di lokasi, observasi
dan terapi kondisi gawat darurat
disertai edukasi serta rujukan ke
Instalasi Gawat Darurat.

Tegal, maka RSUD Kardinah
menghadirkan inovasi dalam
penanganan kegawatdaruratan medis
pra rumah sakit, yaitu pelayanan
emergency atau gawat darurat 24 jam non
stop untuk masyarakat Kota Tegal
dengan aplikasi LEKON-TANGI yang
mampu memberikan informasi
kebutuhan gawat darurat secara cepat
dan akurat, penjemputan pasien gawat
darurat dengan mobil ambulan sesuai
standar, tindakan medis di lokasi,
observasi dan terapi kondisi gawat
darurat disertai edukasi serta rujukan ke
Instalasi Gawat Darurat.
Disampaikan oleh Plt Direktur RSUD
Kardinah Kota Tegal, dr. Herry Susanto
Sp.A bahwa inovasi LEKON-TANGI
merupakan penanganan gawat darurat
yang dilakukan tim profesional
emergency RSUD Kardinah. Sebab,

dengan ketersediaan sarana dan
prasarana (sarpras), fasilitas dan sumber
daya manusia profesional meliputi
dokter, bidan, perawat dan driver
ambulan bisa memberikan layanan
emergency secara mobile.
Layanan program LEKON-TANGI
bisa diakses secara menyeluruh untuk
mendapatkan layanan gawat darurat
secara cepat, tepat dan bermutu pra
rumah sakit, yaitu rumah, kantor,
sekolah, jalan raya, obyek wisata,
maupun tempat lainnya dalam
mengakses layanan emergency
menggunakan mobil ambulance,” ucap
Herry.
Herry juga menambahkan sarpras
dan fasilitas ambulance dilengkapi
monitor, ventilator mekanik, devibrilator
dan obat obatan emergency dalam
memberikan layanan gawat darurat, ucap
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Herry.
Ini juga sesuai dengan apa yang di
minta oleh Walikota Tegal, H. Dedy Yon
Supriyono, SE, M.M ketika melaunching
LEKON–TANGI, dimana program ini
harus disosialisasikan seluas-luasnya dan
secepatnya kepada masyarakat. Jangan
sampai ada layanan sebagus ini
masyarakat tidak tahu dan tidak bisa
mengakses maka akan sia-sia, sebab
kesehatan adalah hal yang krusial bagi
semua orang.
Walikota mengapresiasi setiap
inovasi yang dilakukan untuk
meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat. Namun yang paling penting
adalah pikirkan agar apa yang kita buat
bisa berlangsung lama dan benar-benar
berguna bagi masyarakat, jangan hanya
dibuat begitu saja namun tidak dirawat
dan ujung-ujungnya kehilangan manfaat.
Panduan Pelayanan LEKON-TANGI.
1) a. Download aplikasi pada Playstore
(Android).
b. Setelah menginstal Aplikasi
LEKON-TANGI dilakukan
Registrasi.
c. Apabila terjadi kegawatdaruratan
dapat :
i) Menghubungi Call Center :
(0283) 453111
ii) Menghubungi lewat WA / SMS
ke Nomer HP : 0283 2290 6535
iii) Membuka Aplikasi LEKONTANGI dan menekan tombol
Tolong berwarna merah untuk
terhubung Call Center
iv) Membuka Aplikasi LEKONTANGI dan mengisi Data (Nama,
13
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install. Tunggu proses instalasi hingga
selesai yang tidak membutuhkan waktu
lama dan memakan memori yang banyak
di HP Android kita, jika sudah maka akan
ada tampilan splashscreen LEKONTANGI.
Langkah selanjutnya pun tidak sulit
jika kita belum memiliki akun, kita hanya
perlu tap registrasi dengan menu isian
NIK, Password, no HP, email dan alamat
lengkap (pastikan NIK yang diisikan
adalah NIK Kota Tegal). Setelah semua
proses berhasil dilakukan tampilan
berikutnya adalah ada menu Whatsapp
yang berfungsi untuk chatting dengan
admin RSUD Kardinah. Pangggilan, menu
untuk menghubungi nomor telepon
RSUD Kardinah 0283 – 4533111. g

Umur, Kondisi Pasien, dan
alamat), serta melakukan
Chat/Video Call dengan petugas
untuk mengetahui kondisi
pasien
2) Petugas Call Center IGD akan
melakukan Notifikasi / Call pada Tim
Emergency. (Notifikasi Meliputi :
Nama, Umur, Kondisi Pasien dan Peta
Lokasi).
3) Petugas akan mendatangi pasien
4) D i l a k u k a n p e n a n g a n a n
kegawatdaruratan meliputi : Tindakan
medis di lokasi, pengobatan, edukasi
dan rujukan ke IGD RSUD Kardinah
Kota Tegal.
Aplikasi LEKON-TANGI melalui Playstore
pada Android
Tidak sulit mencari Aplikasi LEKONTANGI karena dengan kecanggihan dan
kemudahan akses di Playstore pada OS
Android memungkinkan kita untuk
menginstal dan menjalankan LEKONTANGI. Hal pertama yang harus
dilakukan adalah dengan pencarian
Aplikasi LEKON-TANGI pada Playstore,
kemudian proses instalasi dengan tap

Layanan program LEKON-TANGI
bisa diakses secara menyeluruh
untuk mendapatkan layanan gawat
darurat secara cepat, tepat dan
bermutu pra rumah sakit, yaitu
rumah, kantor, sekolah, jalan raya,
obyek wisata, maupun tempat
lainnya dalam mengakses layanan
emergency menggunakan mobil
ambulance,” ucap Herry.
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Ujicoba limbah plastik sebagai campuran aspal jalan di kampus Universitas Udayana, Bali
Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/Mongabay Indonesia

Aspal Plastik,
Solusi Masalah Sampah Plastik
Sampah memang merupakan salah satu permasalahan di Indonesia tidak terkecuali di Kota Tegal. Dalam
menjalankan aktivitas sehari-hari masyarakat selalu menghasilkan sampah. Kementerian Lingkungan
Hidup mencatat rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 2,5 liter sampah per hari atau 625 juta
liter dari jumlah total penduduk. Kondisi ini akan terus bertambah sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom

S

ampah yang menumpuk dan tidak
diolah dapat menimbulkan
berbagai macam masalah, mulai
dari masalah kesehatan hingga
lingkungan. Untuk masalah kesehatan,
sampah yang menumpuk merupakan
rumah yang nyaman bagi virus dan
bakteri penyebab penyakit. Tak
ketinggalan juga faktor pembawa
penyakit seperti lalat.
Permasalahan sampah terjadi
dikarenakan oleh banyak faktor.
Kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang sampah dan ketidaktahuan
mereka dalam mengelola sampahsampah padat dan plastik, kesibukan
masyarakat hingga sikap acuh

Pemerintah Kota Tegal memiliki
fokus besar terhadap
pengelolaan sampah khususnya
plastik yang diketahui sulit
terurai di tanah. Karena itu
bersama Asosiasi Industri
Olefin, Aromatik dan Plastik
Indonesia (INAPLAS), Pemkot
Tegal berkomitmen untuk
membangun jalan aspal plastik
di Kota Tegal.
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masyarakat yang merasa malas atau jijik
dalam berurusan dengan sampah
menjadi beberapa faktor yang
mendukungnya.
Berbagai usaha dilakukan
Pemerintah Pusat hingga daerah untuk
menanggulangi permasalahan sampah.
Kampanye 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan
Recycle, pemilahan sampah sesuai
jenisnya hingga pemanfaatan sampah
sebagai sumber bahan bakar juga sudah
dilakukan.
Pemerintah Kota Tegal memiliki
fokus besar terhadap pengelolaan
sampah khususnya plastik yang diketahui
sulit terurai di tanah. Karena itu bersama
Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan
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Pejabat dari Kementerian PUPR melihat spesifikasi jalan dengan campuran aspal dan
limbah plastik. Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/Mongabay Indonesia
Plastik Indonesia (INAPLAS), Pemkot
Tegal berkomitmen untuk membangun
jalan aspal plastik di Kota Tegal.
Kegiatan pengaspalan ini akan mulai
dilaksanakan pada akhir November 2019
di Kota Tegal didampingi oleh INAPLAS
dan asistensi teknis dari Kementerian
PUPR. Direncanakan INAPLAS akan
menyediakan sampah plastik yang sudah
dicacah sebesar 350 kg untuk digunakan
oleh pemerintah Kota Tegal dalam
pembuatan jalan aspal plastik di ruang
jalan 1.580 m2 (meter persegi) di lokasi
Balaikota Tegal.
Keseriusan langkah tersebut

dibuktikan dengan Penandatanganan
kesepakatan bersama antara Pemerintah
Kota Tegal melalui Walikota Tegal H.
Dedy Yon Supriyono, SE, MM dengan
Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri
Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia,
Suhat Miyarso yang dilaksanakan di
Pullman Hotel pada Selasa 5 November
2019. Penandatangan tersebut juga
disaksikan Pj. Sekretaris Daerah Kota
Tegal, Drs Imam Badarudin, Kepala
Bagian Hukum Setda Kota Tegal, Budi
Hartono, SH, Kepala Bagian
Pemerintahan dan Kerjasama Daerah
Setda Kota Tegal, Ilham Prasetyo, S.STP,

Plt. Kepala Bappeda Kota Tegal, Ir. Gito
Musriyono, Kepala DLH Kota Tegal, Ir. R.
Resti Drijo Prihanto, M.Si, Kepala DPU
PR Kota Tegal, Ir. Sugiyanto, MT dan
Kepala Bagian Humas dan Protokol
Setda Kota Tegal Dra. Hendiati Bintang
Takarini,MM.
Kesepakatan ini berisi tentang sistem
pengolahan sampah berbasis circular
economy dan penerapan teknologi
pengolahan sampah di Kota Tegal.
Adapun maksud dan tujuan kesepakatan
ini sebagai pedoman para pihak dalam
mempersiapkan kerjasama penerapan
sistem pengolahan sampah berbasis
circular economy dan teknologi
penerapan pengolahan sampah di Kota
Tegal. Kesepakatan yang berjangka
waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang
oleh para pihak ini juga untuk
mendukung dan mewujudkan program
pengurangan sampah dan pemeliharaan
lingkungan secara berkelanjutan
khususnya di Kota Tegal.
Walikota Tegal menyampaikan
bahwa prinsip dasar pengelolaan sampah
yang ramah lingkungan adalah adalah
harus diawali oleh perubahan cara kita
memandang dan memperlakukan
sampah. Paradigma pengelolaan sampah
yang bertumpu pada pendekatan akhir
sudah saatnya ditinggalkan dan diganti
dengan paradigma baru tentang
pengelolaan sampah.
Paradigma baru adalah cara
memandang sampah sebagai sumber
daya yang memiliki nilai ekonomis dan
dapat dimanfaatkan. Dirinya
memandang metode pengelolaan

Keseriusan langkah tersebut
dibuktikan dengan
Penandatanganan kesepakatan
bersama antara Pemerintah
Kota Tegal melalui Walikota
Tegal H. Dedy Yon Supriyono,
SE, MM dengan Wakil Ketua
Umum Asosiasi Industri Olefin,
Aromatik dan Plastik Indonesia,
Suhat Miyarso yang
dilaksanakan di Pullman Hotel
pada Selasa 5 November 2019.
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http://pajakdaerah.tegalkota.go.id/
sampah yang dikenal dengan 3R (Reduce,
Reuse, dan Recycle) dirasa belum dapat
diterapkan dengan baik, sehingga perlu
adanya edukasi dan peran serta seluruh
masyarakat dan stakeholder terkait.
Karenanya kerjasama dengan
INAPLAS untuk membuat jalan aspal
dengan campuran sampah plastik jenis
High Density Polyethylene (HDPE)
sebanyak 350 kg untuk lahan di kawasan
Balaikota Tegal seluas 1.580 m2 dapat
terealisasi sebagai bagian untuk
mengatasi persoalan sampah plastik.
Baginya mengatasi permasalahan
sampah plastik adalah salah satu fokus
utama Kota Tegal. Walikota berharap
selanjutnya Implementasi dari
kesepakatan bersama ini akan segera
ditindaklanjuti dengan perjanjian
kerjasama pemanfaatan sampah yang
lebih teknis antara OPD di Kota Tegal
dengan divisi teknis dari INAPLAS.
Sama halnya dengan Walikota Tegal,
Wakil Wali Kota Tegal Muhammad
Jumadi, ST, MM menyampaikan arah
kebijakan Kota Tegal tentang
penanganan sampah plastik melalui
konsep bagaimana bersahabat dengan
plastik. Menurutnya tidak ada cara lain
menangani sampah plastik kecuali
melalui kolaborasi menangani sampah
secara harus masif, holistik dan total
solution.
Pemerintah Kota Tegal dikatakan
Jumadi tidak bisa berjalan sendiri.
Industri atau asosiasi harus sama-sama
bersinergi dan berkomitmen terkait
penanganan sampah. Saat ini langkah
simpbb.tegalkota.go.id
yang sudah dilakukan dalam penanganan

Karenanya kerjasama dengan
INAPLAS untuk membuat jalan aspal
dengan campuran sampah plastik
jenis High Density Polyethylene
(HDPE) sebanyak 350 kg untuk lahan
di kawasan Balaikota Tegal seluas
1.580 m2 dapat terealisasi sebagai
bagian untuk mengatasi persoalan
sampah plastik.
atau manajemen persampahan
diantaranya yaitu dengan metode
edukasi masyarakat berupa penerapan
dan pemanfaatan sampah. Sosialisasi ke
kelurahan, RW/RT, penerapan wajib
retribusi sampah, pemilahan sampah di
tingkat rumah tangga dan pengadaan
tempat sampah terpilah.
Juga dijelaskan tentang rencana dan
upaya dalam mengatasi timbunan
sampah plastik yaitu dengan melakukan
edukasi pemilahan sampah dari
sumbernya dengan memberikan
pendampingan dan bantuan tempat
sampah terpilah, melakukan upaya 3R
pada setiap kegiatan serta mengkonversi
limbah plastik menjadi energi alternatif.
Menurutnya hal itu sesuai dengan
visi dan misi Kota Tegal 2019-2024
dimana dalam misi ke 4 dari 6 misinya,
yaitu meningkatkan infrastruktur,
transformasi publik, lingkungan hidup
yang bersih dan sehat serta
pembangunan berkelanjutan yang
berorientasi pada energi terbarukan.
Saat ini Kota Tegal melalui Dinas
Lingkungan Hidup aktif berbicara dengan
banyak pemangku kepentingan demi
mengatasi permasalahan sampah. Kota
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Tegal telah menerapkan banyak inovasi
yang dilakukan dalam pengelolaan
sampah, diantaranya pengolahan
sampah organik menjadi bahan bakar
berbentuk pelet, pengolahan sampah
plastik menjadi paving block, serta
pemanfaatan sampah an-organik
menjadi aneka kerajinan.
Munculnya inovasi tersebut
didukung dan difasilitasi pemerintah
melalui berbagai kegiatan, diantaranya:
pelatihan pengolahan sampah, pelatihan
kerajinan daur ulang sampah, workshop
dan pendampingan bank sampah dan
Tempat Pengelolaan Sampah Reduce,
Reuse, Recycle (TPS3R), serta pameran
produk kerajinan daur ulang sampah.
Wakil Ketua Umum INAPLAS Suhat
Miyarso menyambut baik antusiasme
pemerintah kota Tegal dalam
menerapkan jalan aspal plastik yang juga
merupakan program pemerintah pusat.
Dirinya berharap agar kerja sama ini terus
terjalin dengan Pemkot Tegal dan dapat
direplikasi di kota lain dengan dukungan
dari berbagai pemangku kepentingan
baik dari pemerintah swasta maupun
masyarakat. “INAPLAS menyambut baik
antusiasme pemerintah Kota Tegal dalam
menerapkan jalan aspal plastik, yang
merupakan program Pemerintah Pusat.
Sebelumnya, INAPLAS juga telah
menerapkan jalan aspal plastik di Kota
Cilegon, Jakarta dan Depok,” ujar Wakil
Ketua Umum INAPLAS, Suhat Miyarso.
“Kami berharap agar kerjasama ini terus
terjalin dengan Pemkot Tegal dan dapat
direplikasi di kota lain dengan dukungan
dari berbagai pemangku kepentingan
baik pemerintah, swasta, maupun
masyarakat,” tambah Suhat Miyarso.
Pemerintah Indonesia telah
mencanangkan target untuk mengurangi
sampah plastik di laut sebanyak 70%
sebelum 2025. Jalan aspal plastik
merupakan program yang secara rutin
dilakukan oleh pemerintah di berbagai
daerah di Indonesia. Kerja sama
Pemerintah Kota Tegal dan INAPLAS ini
merupakan contoh nyata kolaborasi
pihak swasta dan pihak pemerintah
dalam upaya menyelesaikan masalah
sampah plastik melalui langkah yang
solutif. Dalam proses pengumpulan dan
membersihkan sampah plastik agar layak
dipakai dan pencampuran plastik menjadi
aspal, INAPLAS bekerja sama juga
dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik
Indonesia dan Tim Asistensi Teknis dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. g
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“Sipardi Gosip“
(Sinergitas Penyelenggaraan Arsip Dinamis Melalui Go Arsip)
(Disarikan dari Laporan Laboratorium Kepemimpinan/Implementasi Proyek Perubahan
Mohamad Afin, S.IP. M.Si, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Tegal)
Sistem penyelenggaraan arsip dinamis di instansi pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan peran IT. Pada saat ini
sebagian besar instansi Pemerintah masih menggunakan cara konvensional untuk menyelenggarakan arsip dinamis. Cara
konvesional dianggap masih wajar apabila digunakan dalam lingkup instansi yang kecil namun sangat disayangkan jika
penyelenggaraan arsip dinamis di instansi Pemerintah yang besar masih menggunakan cara konvensional. Demi
mewujudkan tata kelola sistem pemerintah yang baik sebagaimana dalam salah satu Misi Pemerintah Kota Tegal
seharusnya penyelenggaraan arsip dinamis sudah memanfaatkan teknologi informasi.

Oleh: Seful Mu’min

B

erpijak pada kondisi saat ini, Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan
sebagai Lembaga Kearsipan
Daerah diharapkan untuk selalu
melakukan terobosan inovasi dalam
penyelenggaraan arsip dinamis dengan
menggunakan teknologi informasi GO
ARSIP berbasis Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis (SKID). Dengan
harapan bisa membawa dampak positif
terhadap penyelesaian tugas yang lebih
efektif dan efisien.
Tujuan Proyek Perubahan “SIPARDI
GOSIP” Sinergitas Penyelenggaraan
Arsip Dinamis melalui GO ARSIP di
lingkungan Pemerintah Kota Tegal
adalah untuk mensinergikan
Penyelenggaraan Arsip Dinamis secara
efektif dan efesien, baik dalam
penyimpanan, pengolahan,
pendistribusian, maupun perawatan
dokumen yang berpedoman pada Sistem
Informasi Kearsipan Dinamis.
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Agar dikenal secara luas ke
masyarakat diperlukan publikasi dengan
tujuan mengenalkan bahwa aplikasi ini
telah dimanfaatkan oleh lembaga
Pemerintah untuk memudahkan dalam
penyelenggaraan arsip dinamis.
Sebagai implementasi kegiatan ini
maka disiapkan jaringan online aplikasi
Go Arsip ke seluruh OPD di lingkungan
Pemerintah Kota Tegal sehingga
terbangun suatu sistem dalam
penyelengaara arsip dinamis secara
online.
Untuk lebih memantapkan
implementasi aplikasi online Go Arsip
juga dilakukan pendampingan tim IT ke
setiap OPD dengan maksud untuk
memastikan bahwa aplikasi telah
dilaksanakan oleh setiap OPD.
Langkah terakhir dalam capaian
tujuan jangka pendek adalah diadakan
monitoring dan evaluasi implementasi
Proyek Perubahan untuk menampung

segala permasalahan yang muncul dan
tindak lanjutnya.
Tahapan kegiatan jangka pendek
diatas dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditentukan yaitu untuk
mensinergikan Penyelenggaraan Arsip
Dinamis secara efektif dan efesien, baik
dalam penyimpanan, pengolahan,
pendistribusian, maupun perawatan
dokumen yang berpedoman pada sistem
Informasi Kearsipan Dinamis.
Selain pencapaian tujuan Jangka
Pendek, ada beberapa rencana jangka
Menengah dan Jangka Panjang yang
dapat dicapai yaitu telah disinergikan
penyelenggaraan arsip dinamis secara
online ke seluruh OPD yang dalam
pencapaian tujuan jangka menengah
hanya disinergikan ke 13 OPD dan dalam
pencapaian tujuan jangka panjang
direncanakan baru akan disinergikan ke
seluruh OPD namun bisa dicapai dalam
jangka pendek.
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Aplikasi tersebut bisa dimanfaatkan
langsung oleh Kepala OPD dalam proses
disposisi surat masuk sehingga proses
disposisi surat masuk bisa dilaksanakan
kapanpun dan dimanapun, karena telah
menggunakan fasilitas Android sebagai
sarana proses disposisi surat.
Organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Tegal telah
dilatih cara-cara mengoperasionalkan
aplikasi Go Arsip dengan maksud agar
setiap ada operator yang
mengoperasikan aplikasi ini secara baik
dan terus-menerus apa lagi sudah
disinergikan antara OPD untuk
memudahkan dalam proses
penyelenggaraan Arsip Dinamis. Dan
kegiatan ini telah dipublikasikan lewat
media online Pemerinah Kota Tegal yaitu
Warta Bahari dan media cetak harian.
Diharapkan masyarakat mengetahui
informasi tentang adanya aplikasi ini
yang telah digunakan oleh OPD di
lingkungan Pemerintah Daerah.
Strategi marketing yang akan
digunakan dalam proyek perubahan ini
adalah dengan menggunakan formula
1C+4P, berupa customer, product, price
place dan promotion. Secara terinci
formula yang dihasilkan adalah sebagai
berikut :
1. Customer
Sasaran utama sebagai customer
untuk menggunakan aplikasi ini adalah
Organisasi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota dan para
operator di setiap OPD telah cara
mengoperasinalkan aplikasi Go
2. Product
Product yang dihasilkan dari proyek
perubahan ini antara lain Draf
peraturan Walikota Tegal tentang
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
di lingkungan Pemerintah Kota Tegal
sebagai payung hukum pelaksanaan
aplikasi online Go Arsip dan Aplikasi
Online Go Arsip sebuah aplikasi
tentang penyelenggaraan Arsip
Dinamis sampai dengan proses
disposisi surat masuk diseminasi
output proyek perubahan
3. Price
Untuk implementasi proyek
perubahan Sinergitas
Penyelenggaraan Arsip
Dinamis melalui Go Arsip di
lingkungan Pemerintah Kota Tegal
dibutuhkan sumber dana dari APBD
Koata Tegal untuk penambahan
sarana dan prasara penunjang Aplikasi
Go Arsip.

4. Place
Tempat untuk mensukseskan proyek
perubahan ini yaitu di masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah dengan
telah dilatihnya para operator aplikasi.
5. Promotion
Untuk mengefektifkan pelaksanaan
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proyek perubahan agar mampu di
implementasikan oleh OPD maka
telah disosialisasikan kepada
Perangkat daerah dan juga telah
diinfokan kepada masyarakat melalui
media online yaitu Warta Bahari dan
media lainnya. g
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Sem
HUT KORP
Jalan Sehat, 24 November 2019
Alun-alun Kota Tegal

Bhakti Sosial Operasi Katarak
21 November 2019, RSUD Kardinah Tegal

Lomba Senam Gemu Famire
26 November 2019, Gedung Adipurna

marak
PRI ke-48
Upacara HUT KORPRI
29 November 2019, Alun-alun Kota Tegal

Tasyakuran, 28 November 2019
Pendopo Ki Gede Sebayu

Resepsi, 30 November 2019
Depan Pendopo Ki Gede Sebayu
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E-Kliping “Media Monitoring”
di Pemerintah Kota Tegal
Setiap instansi pemerintahan wajib untuk menyediakan informasi yang baik, akurat, cepat, tepat, transparan,
akuntabel dan sederhana kepada masyarakat atau pengguna informasi sesuai Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh: Turah Untung

P

eran dan strategi kehumasan
pemerintah secara umum
mengenai tugas jangka pendek
dan tugas jangka panjang. Tugas jangka
pendek, humas berupaya memberikan
pesan-pesan dan informasi kepada
masyarakat umum dan khalayak tertentu
sebagai target sasarannya,
mempengaruhi opini masyarakat dengan
usaha untuk menyamakan persepsi
dengan tujuan dan sasaran instansi.
Sementara, tugas jangka panjang,
yakni berperan serta secara aktif dalam
proses pengambilan keputusan,
memberikan sumbang saran, gagasan
dan hingga ide-ide cemerlang serta
kreatif dalam menyukseskan program
kerja lembaga instansi. Kemudian
bagaimana upaya untuk menciptakan
citra atau opini masyarakat yang positif.
Media cetak yang memberikan info
secara luas kepada publik secara tidak
langsung berpengaruh dalam
pembentukan opini publik. Hal ini
dikarenakan publik dapat mengetahui
kejadian yang sedang terjadi melalui
pemberitaan dari media cetak itu sendiri.
Walaupun pemberitaan dari media cetak
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itu sendiri terkadang dapat berbeda dari
satu media cetak dengan media cetak
lainnya. Perbedaan ini merupakan hasil
dari sudut pandang berbeda yang dilihat
oleh jurnalis saat membuat berita itu
sendiri.
Keberadaan dari sudut pandang ini
sendiri dapat dikaitkan pula dengan
adanya tujuan-tujuan dari keberadaan
berita tersebut. Untuk mendapatkan
respon yang positif, media massa harus
memberikan pemberitaan yang disenangi
oleh masyarakat. Masyarakat sering kali
menyukai pemberitaan yang negatif
dibanding berita yang positif. Walaupun
begitu berita negatif terjadi bukan hanya
karena topik yang dibahas tetapi dapat
dikarenakan pemilihan narasumber
yang tidak tepat. Artinya, dalam memilih
narasumber mengenai berita jurnalis
sudah memilih key person yang tepat atau
tidak.
Bagian Humas dan Protokol
Pemerintah Kota Tegal perlu melakukan
evaluasi. Baik melalui Media Monitoring
merupakan tahapan evaluasi daripada
Media Relations, dimana Media
Monitoring lebih menuju pada output

yang dihasilkan media massa atau
feedback dari media massa. Salah satu
jenis dari kegiatan Media Monitoring
adalah Press Clipping atau Kliping
Pemberitaan, yang banyak digunakan
untuk penelusuran publisitas pada media
cetak.
Media relations merupakan bentuk
strategi komunikasi Humas dalam
menjaga hubungan dengan media. Media
Relations dapat dikatakan berhasil saat
media massa memberikan feedback
berupa sebuah pemberitaan.
Untuk mengetahui keberhasilan ini
maka perlu dilakukannya melalui Media
Monitoring dengan tujuan membedah
pemberitaan yang dilakukan oleh media
massa, sebagai pelacakan persepsi
masyarakat terhadap Pemerintah
Daerah. Selain itu media monitoring juga
bermanfaat untuk membantu
menentukan pengambilan kebijakan.
Press Clipping
Tahapan Media Monitoring yang
dilakukan yang Bagian Humas dan
Protokol Pemerintah Kota Tegal
bersumber dari press clipping dilakukan
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setiap hari. Setelah itu, hasil press clipping
tersebut dianalisa.
Pada Media Monitoring, analisis
tersebut disebut dengan Media Content
Analysis atau Analisis Konten Media.
Analisis Konten Media paling dasar
adalah mengkategorikan pemberitaan
berdampak positif atau netral atau
negatif.
Walaupun tidaklah mudah dalam
memisahkan pemberitaan ke dalam tiga
kategori tersebut. Sebab, sebuah berita
tidaklah selalu sepenuhnya positif
ataupun sepenuhnya negatif sehingga
pengkategorian ini pun memerlukan
analisis yang lebih lanjut lagi. Analisis juga
dapat dilakukan berdasarkan
pengukuran secara ilmiah mengenai
peningkatan kesadaran atau perubahan
pendapat, sikap, dan tingkah laku
khalayak mengenal instansi pemerintah.
Press Clipping (Kliping Pemberitaan
Pers) yang dilakukan oleh Humas Pemkot
Tegal memiliki halaman/template yang
sama. Humas Pemkot Tegal
memonitoring media cetak dan on line.
Untuk media cetak yaitu Radar Tegal,
Suara Merdeka, Wawasan, Tribun
Jateng, dan lain-lain. Sedangkan media
online yakni jateng.tribunnews.com,
suaramerdeka.com dan radartegal.com.
Selain itu juga tertulis jelas tanggal, bulan
tahun serta halaman berapa artikel

tersebut berada. Selain itu artikel
kemudian dipotong dan diatur kembali
untuk cukup ditempatkan ke dalam
halaman tersebut.
Analisis Pemberitaan Pers yang
dilakukan oleh Humas Pemkot Tegal ini
dilakukan dengan cara mengumpulkan
topik dan memilah menjadi tiga kategori
yakni kategori berita postif, negatif dan
netral.
Kegiatan humas atau public relations
saat ini menjadi hal penting yang harus
dibangun oleh Pemerintah Kota Tegal
kepada publik sebagai cara memberikan
edukasi serta rasa percaya di mata publik,
bahwa Pemkot Tegal melakukan kerja
nyata untuk pembangunan untuk
meningkatkan daya saing dan
kesejahteraan masyarakat.
Proses media monitoring yakni
mencari, mengumpulkan, dan
menganalisa berita-berita yang berkaitan
dengan Pemkot Tegal di media massa.
Hasil analisis tersebut, akan dikirimkan ke
pimpinan daerah sebagai rekomendasi
dalam penyusunan kebijakan.
a. Proses Press Clipping
Kliping merupakan suatu kegiatan
memotong bagian-bagian tertentu
dari media cetak, seperti: majalah,
buku, koran, tabloid atau sumber lain
yang kemudian disusun dalam sistem
tertentu pada suatu bidang. Kliping

sangat membantu dalam pencarian
informasi tertentu, karena dari kliping
bisa didapat sumber informasi dan
pengetahuan yang tidak kalah
pentingnya, bahkan bisa didapatkan
berita terbaru atau berita lama yang
mungkin bisa sangat membantu.
Kliping yang disusun Bagian
Humas dan Protokol Pemkot Tegal
tidak hanya kumpulan berita saja
namun terdapat kategori berita dan
usulan kepada instansi terkait
menyikapi topik dalam berita tesebut.
Sehingga dapat dikatakan, kliping
tersebut dapat dijadikan kerangka
acuan instansi untuk membuat
kebijakan.
b. Menyarankan kepada wartawan
narasumber yang kompeten.
Pemilihan narasumber yang tepat
akan membuat citra positif bagi
instansi khususnya Pemerintah Kota
Tegal. Adanya sistem media
monitoring, maka Bagian Humas dan
Protokol Pemkot Tegal dapat
menyarankan kepada wartawan yang
datang ketika meminta konfirmasi
terkait topik berita yang akan diulas.
Sebab humas sudah mengetahui
kategori-kategori berita yang masuk
sebelumnya yang sudah
dimuat/ditulis dalam media cetak.

Bagan Alur SOP Kliping Pemberitaan Kegiatan di Pemkot Tegal
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E-Kliping Sebuah Inovasi
Penyusunan kliping manual
memakan waktu lama, dan tampilan
monoton, yang semakin
memprihatinkan, dan tidak
termanfaatkan secara maksimal maka
perlu diadakan pengalihmediaan menjadi
kliping elektronik berupa Si-Warta. Hal
ini perlu dilakukan untuk mengimbangi
teknologi yang semakin canggih dan
melihat peluang masyarakat yang lebih
senang memanfaatkan media yang cepat
dan tepat tanpa memakan banyak waktu
serta lebih efisien.
Dengan adanya kliping elektronik
siapa saja dapat melihat suatu berita atau
informasi tanpa mengenal batas waktu
dan tempat, dengan menghubungkan ke
jaringan internet terlebih dahulu sebalum
pengaksesannya. Dengan adanya
perubahan kliping manual menjadi kliping
elektronik ini, masyarakat lebih mudah
memanfaatkan dan mengaksesnya.
Selain itu, informasi dari kliping
elektronik juga lebih up to date.
a. Tugas Bagian Humas dan Protokol
salah satunya adalah menjaring
seluruh informasi, baik dari media
konvensional maupun media online.
Diperlukan upaya petugas humas
untuk melakukan kajian terhadap
informasi yang dikumpulkan dengan
langkah-langkah membaca,
megkliping, memilah,
mengkategorisasikan dan
menganalisa dengan cepat yang
kemudian menghasilkan laporan yang
komprehensif.
Artinya laporan yang diserahkan
kepada Kepala Daerah merupakan
laporan lengkap dan menyeluruh
tentang informasi yang didapatkan.
Mulai dari resume informasi yang
terjadi per hari dan akan dianalisa
berita-berita negatif dalam satu
minggu sehingga sewaktu-waktu
dapat dilaporkan, mengkaitkan
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infomasi dengan Organisasi
Pemerintah Daerah (OPD) yang
berwenang dengan konten informasi,
kelanjutan kejadian yang diprediksi
akan terjadi jika informasi tidak
ditindaklanjuti, rekomendasi kepada
pemangku kepentingan khususnya
Kepala Daerah sebagai kebijakan
pemerintah dalam upaya
menindaklanjuti hasil analisis.
Sehingga diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan yang
terjadi di tingkat masyarakat. Dengan
demikian Pemerintah Daerah dapat
meningkatkan citra dan
mempertahankan reputasi positif di
mata masyarakat dengan selalu
tanggap terhadap informasi yang
beredar di masyarakat yang menuntut
langkah cepat dari Pemerintah Daerah
untuk segera menyelesaikan
permasalahan di era perkembangan
teknologi yang semakin maju ini.
Apalagi peran media sosial sebagai
media yang kini harus diperhitungkan,
digunakan hampir sebagian besar
masyarakat untuk menyebarkan dan
mendapatkan informasi, termasuk
informasi mengenai Pemerintah
Bagian Humas dan Protokol Setda
Kota Tegal kemudian melakukan
analisis informasi yang terjaring.
Selama ini penjaringan informasi
dilakukan secara manual dengan
kliping. Dari analisis yang didapat,
Bagian Humas dan Protokol Setda
Kota Tegal kemudian memberikan
rekomendasi atau masukan sehingga
Kepala Daerah dapat menyusun
kebijakan yang diperlukan untuk
menanggapi permasalahan yang
terjadi terkait informasi yang ada.

Daerah.
b. Program dilaksanakan oleh Bagian
Humas dan Protokol Setda Kota Tegal
meliputi:
1. Penggalangan komitmen seluruh
OPD dan Kepala Daerah dalam
pelaksanaan Program Monitoring
dan Analisis Media.
2. Penjaringan Informasi
Penjaringan informasi dilakukan
Bagian Humas dan Protokol Setda
Kota Tegal dari seluruh media, baik
media konvensional (regional dan
nasional) maupun media online
termasuk Media Sosial. Informasi
tersebut khususnya berkaitan
dengan Pemerintah Kota Tegal
yang disebutkan dalam informasi
yang beredar, baik informasi yang
berkecenderungan atau sentiment
positif maupun negatif.
3. Analisis Informasi
Bagian Humas dan Protokol Setda
Kota Tegal kemudian melakukan
analisis informasi yang terjaring.
Selama ini penjaringan informasi
dilakukan secara manual dengan
kliping. Dari analisis yang didapat,
Bagian Humas dan Protokol Setda
Kota Tegal kemudian memberikan
rekomendasi atau masukan
sehingga Kepala Daerah dapat
menyusun kebijakan yang
diperlukan untuk menanggapi
permasalahan yang terjadi terkait
informasi yang ada.
Salah satu tantangan berat yang
dihadapi oleh pemimpin kini adalah arus
masalah yang datang terus menerus. Jadi,
untuk dapat menyelesaikan masalah
tersebut butuh informasi yang cepat dan
akurat. Bahkan waktu munculnya
masalah terkadang tidak dapat
dikendalikan dengan mudah. Keputusan
yang tepat membuat masalah tadi
terpecahkan dan mencapai apa yang
sasaran akan dapat dilakukan. Si-Warta
menjadi salah satu rujukan Pimpinan
Daerah dalam pengambilan keputusan,
dalam Forum Rapat Pimpinan OPD hasil
analisa berita selama sebulan dianalisis
dan dilihat dari tone berita yang ada
untuk kemudian diambil solusi kebijakan
dari isu yang menonjol.
Melalui rekam berita yang ada, bisa
dipeta positif, netral dan negatifnya
sehingga dapat jadi acuan untuk
menentukan kebijakan Pemerintah. Baik
diusulkan kepada Wali Kota atau kepada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
terkait. (Disarikan dari Proper Yeni Dwi
Hastuti, S. Kom) g
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Jakwir Cetem Hadir,
Warga Tidak Lagi Wira Wiri
Memiliki tagline “Aja Kosih Wira Wiri”, Aplikasi berbasis andorid yang diberi nama “Jakwir Cetem”
memberi kemudahan pelayanan administrasi kependudukan dengan cepat dan tepat.

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

A

dministrasi kependudukan
merupakan hal penting karena
selalu bersentuhan dengan setiap
aktivitas kehidupan. Sayangnya
persoalan administrasi kependudukan
masih terjadi dihampir semua wilayah di
Indonesia.
Permasalahan terkait administrasi
kependudukan seperti lamanya
mengurus KTP, blanko KTP habis, bolak
balik ke Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang
tentunya menguras waktu dan tenaga
karena harus mengantre lama, juga biaya
untuk perjalanan jika tempat tinggal jauh.
Permasalahan-permasalahan itulah yang
harus dicari solusinya dengan berbagai
upaya untuk membantu mempermudah
urusan administrasi kependudukan
masyarakat.
Hal itulah yang mendorong
Pemerintah Kota Tegal, melalui

Salah satu inovasi yang sudah
diluncurkan oleh Disdukcapil adalah
aplikasi “Jakwir Cetem” yang
merupakan kepanjangan dari “Aja
kosih wira wiri, Disdukcapil Kota Tegal
cepat dan tepat melayani”. Artinya
dengan aplikasi “Jakwir Cetem”,
jangan sampai masyarakat Kota Tegal
dalam mengurus administrasi
kependudukan harus bolak balik ke
Disdukcapil.

Disdukcapil melakukan inovasi. Sebagai
salah satu upaya melaksanakan 10
(sepuluh) agenda besar dalam
penyelenggaraan Adminduk. Seperti
agenda alih teknologi untuk kemandirian
Dukcapil dan mengembangkan inovasi
melalui Dukcapil Go Digital, pelayanan
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daring/online, pelayanan terintegrasi,
penciptaan ekosistem dalam
penyelenggaraan Adminduk dengan
lembaga lain.
Salah satu
inovasi yang sudah
diluncurkan oleh Disdukcapil adalah
aplikasi “Jakwir Cetem” yang merupakan
kepanjangan dari “Aja kosih wira wiri,
Disdukcapil Kota Tegal cepat dan tepat
melayani”. Artinya dengan aplikasi
“Jakwir Cetem”, jangan sampai
masyarakat Kota Tegal dalam mengurus
administrasi kependudukan harus bolak
balik ke Disdukcapil.
Agar tidak bolak balik ke Disdukcapil,
masyarakat Kota Tegal dapat
mendownload aplikasi “Jakwir Cetem” di
Google Playstore di smartphone masingmasing dan dapat diakses dimanapun.
Pemohon administrasi kependudukan
kemudian melakukan pendaftaran
melalui navigator drawer aplikasi dan
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INOVASI
Pecahkan Rekor MURI
Pemerintah Kota Tegal meluncurkan
aplikasi “Jakwir Cetem” secara resmi
pada Senin (21/10) di Pendopo Ki Gede
Sebayu Kota Tegal. Launching aplikasi
“Jakwir Cetem” ditandai dengan
penekanan tombol Launching oleh
Direktur Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan (PIAK)
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Drs. Akhmad Sudirman
Tavipiyono, M.M., M.A.
Dalam peluncuran tersebut,
Pemerintah Kota Tegal yang bekerja
sama dengan PT. Solusi Transportasi
Indonesia (GRAB), berhasil memecahkan
rekor penghantaran dokumen
kependudukan terbanyak dalam sehari
oleh pengemudi ojek online.
Tercatat sebanyak 485 orang
pengemudi GRAB dari Kota Tegal,
Kabupaten Tegal, Brebes, Pemalang,
Pekalongan serta Batang berpartisipasi
dalam pemecahan rekor Museum Rekor
Dunia-Indonesia (MURI). Sehingga
Senior Direktur MURI Sri Widayati
menyatakan Kota Tegal berhasil
memecahkan rekor MURI pengantaran
dokumen kependudukan dengan
menggunakan ojek online sebanyak 485
orang dalam sehari sehingga rekor ini
tercatat di MURI. Sebagai buktinya,
Senior Direktur MURI, Sri Widayati
menyerahkan anugerah Piagam
Penghargaan MURI dan buku catatan
Rekor MURI kepada Walikota Tegal.

pemohon mendapatkan token password
dari Whatsapp (WA).
Pemohon lalu dapat login ke aplikasi
dan masuk ke dashboard aplikasi
kemudian memilih menu layanan yang
diinginkan. Misalnya Akta Kelahiran, KTP
Elektronik, Kartu Keluarga, Kedatangan,
Akta Kematian, Kartu Identitas Anak,
Perpindahan Keluar, Update Data dan
Pelayanan Lainnya.
Setelah mengisi data untuk
kebutuhan dokumen kependudukan
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yang diperlukan, pemohon tinggal
menungggu dokumen diproses. Jika
sudah jadi, dokumen akan dikirim ke
alamat melalui layanan ojek online.
Jadi dengan menggunakan aplikasi
“Jakwir Cetem”, semua dokumen
administrasi kependudukan seperti KTP,
KK, Akte Kelahiran dan lain sebagainya
tidak dipungut biaya alias gratis, mudah
diakses, pemakaiannya gampang, efektif
dan efisien karena dilayani tanpa harus
datang ke Kantor Disdukcapil Kota Tegal.
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Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam launching aplikasi “Jakwir
Cetem”, Walikota Tegal H. Dedy Yon
Supriyono, S.E., M.M., memberikan
apresiasi terhadap di-launching-nya
“Jakwir Cetem”. Dikatakannya, apa yang
dilaksanakan sebagai upaya awal
Pemerintah Kota Tegal dalam
mewujudkan the real smart city dan
membantu efisiensi kinerja perangkat
kerja di dalam Lingkungan Pemerintah
Kota Tegal.
Selain itu, aplikasi yang dapat
diunduh di Google Playstore ini sebagai
wujud kepedulian Pemerintah Kota Tegal
dalam rangka meningkatkan kualitas
pelayanan publik, khususnya dalam
bidang administrasi kependudukan.
“Masyarakat Kota Tegal akan lebih
mudah dalam mendapatkan dokumen
kependudukan, karena cukup melalui
smartphone di rumah, sudah langsung
mendapatkan pelayanan administrasi
kependudukan dengan cepat,” jelas
Walikota Tegal mengenai keunggulan
aplikasi “Jakwir Cetem”.
Dengan di-launching-nya aplikasi
“Jakwir Cetem”, Walikota menghimbau
masyarakat Kota Tegal untuk
memanfaatnya dengan sebaik-baiknya.
“Jadikan aplikasi ini sebagai sahabat

dekat sesuai namanya yaitu jakwir cetem.
Dengan pelayanan ini saya jamin akan
semakin memudahan dan bukan
menyulitkan. Dengan aplikasi ini
pelayanan adminduk lebih efektif, cepat
dan efisien. Pokokkè masyarakat Kota
Tegal aja kosih wara wiri maring
Disdukcapil Kota Tegal,” himbau
Walikota.
Wakil Walikota Tegal Muhammad
Jumadi, S.T., M.M., menyebut aplikasi
“Jakwir Cetem” merupakan inovasi
pertama di Indonesia yang berkolaborasi
dengan penyedia ojek online. Dokumen
kependudukan diantar sampai alamat
pemohon menggunakan layanan
GrabExpress. Sehingga pemohon tinggal
menunggu saja di rumah tanpa ke Kantor
Disdukcapil.
Komentar Warga
Beragam komentar warga Kota Tegal
terkait telah diluncurkannya aplikasi
“Jakwir Cetem”. Seperti yang
diungkapkan Dunia Kayyasa yang
memberikan bintang 5 pada aplikasi
“Jakwir Cetem”dan sangat mendukung
aplikasi tersebut. Dunia Kayyasa
mengatakan dirinya sebagai warga Kota
Tegal menginginkan Kota Tegal menjadi
lebih baik, terutama kemudahan birokrasi
yang tidak berbelit-belit. “Saya sangat
mendukung aplikasi ini untuk semua
kemudahan dokumen warga. Masih jauh
dari sempurna dan banyak bug yang
masih harus diperbaiki akan tetapi tetap
saya kasih bintang 5 sebagai bentuk
dukungan saya kepada Pemkot Tegal
untuk kemajuan Kota Tegal,” komentar
Dunia Kayyasa.
Sementara Angel Playz
mengungkapkan bahwa “Jakwir Cetem”
sangat membantu karena menurutnya,
setelah 6 tahun menunggu E-KTP yang
bermasalah di pusat, namun dengan
adanya aplikasi ini E-KTP bisa
diselesaikan dengan cepat saat itu juga
dan gratis. “E-KTP pun siap diantar
langsung ke alamat sesuai KTP,” kata
Angel yang akhirnya memilih mengambil
sendiri E-KTP yang sudah jadi karena
sedang berada di rumah saat E-KTP akan
dikirim oleh Disdukcapil.
Sedangkan Asih Supriatni
berkomentar, “Dukcapil go digital yeesss
yeesss yeesss...Pelayanan prima, efektif,
efisien memudahkan pelayanan
masyarakat lebih cepat, tepat, dan tidak
perlu wira wiri ngurus dokumen
kependudukan, tinggal klik langsung
oke...”. g
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PANGAN

Closed Farm

WASPADA AYAM TIREN
Jangan Tergiur Harga Murah!
Daging ayam merupakan salah satu daging favorit yang dikonsumsi masyarakat Tanah Air. Daging ini
juga mudah dikreasikan dalam bentuk apapun, mulai dari digoreng hingga ditumis.

Oleh : Nuridin, S.Pt.

K

esegaran bahan makanan yang
digunakan dalam sajian bukan
cuma penting demi menjamin cita
rasa lezat sajian tersebut, tapi juga aspek
kehalalan, keamanan pangan, dan
kesehatan konsumen adalah hal yang
harus diperhatikan.
Namun, siapa sangka, memilih daging
ayam bukanlah perkara mudah.
Mendeteksinya dengan hanya sekali
melihat tentu tak bisa dijadikan patokan.
Apalagi marak pedagang nakal yang
menjajakan ayam tiren.
Tiren merupakan singkatan dari “mati
kemaren”. Intinya, ayam tiren adalah
ayam yang mati tanpa proses
pemotongan. Dalam arti lain, ayam bisa
saja mati karena tidak dirawat dengan
baik atau bahkan mati karena penyakit.
Selain tidak segar, ayam tiren juga bisa
saja menularkan penyakit ke manusia.
Membedakan daging ayam segar
dengan ayam tiren juga patut menjadi hal
yang harus diutamakan. Karena tidak
segar, konsumsi ayam tiren justru akan
meracuni tubuh. Sudah banyak kasus
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keracunan yang timbul akibat konsumsi
ayam tiren. Bahkan, baru-baru ini
sejumlah penelitian menemukan fakta
bahwa daging ayam adalah salah satu
penyebab timbulnya kanker.
Jadi kita harus waspada jika
menemukan tanda-tanda berikut pada
daging ayam. Setidaknya ada delapan ciri
ayam tiren yang bisa diamati.
Pertama yang perlu diperhatikan
adalah penampilan warna kulitnya. Kulit
ayam sehat berwarna kuning muda segar,
sedangkan kulit ayam tiren berwarna
putih kelabu kusam.
Selain warna, tekstur kulit juga bisa
membedakan mana daging ayam segar
dan mana ayam tiren. Kulit ayam sehat
ketika diraba akan terasa halus dan
lembut dengan lubang pori bekas
cabutan bulu yang menutup rapat.
Sementara kulit ayam tiren terasa kasar
saat diraba dan nampak pori-pori bekas
cabutan yang tidak menutup rapat.
Ketiga perhatikan lipatan sendinya.
Jika dilipat atau ditekuk, sendi-sendi
ayam sehat lentur, sedangkan pada ayam

tiren terasa kaku dan tidak elastis.
Ciri lain ayam tiren adalah warna
dagingnya. Hal ini bisa dapat terlihat
ketika kulit ayam dikelupas. Jika ayam
sehat maka warnanya merah muda segar
karena darah keluar maksimal.
Sementara ayam tiren berwarna merah
tua kecokelatan karena darah tidak
keluar maksimal.
Selain itu, ketika ditekan maka
permukaan daging ayam sehat terlihat
lentur elastis dan kembali ke posisi
normal. Sedangkan daging ayam tiren
cenderung cekung atau lebam serta tidak
elastis atau tidak kembali ke posisi
normal.
Bisa juga dilihat dari harga. Harga
ayam sehat tentu normal, sedangkan
harga ayam tiren sangat murah, bisa
separuh atau bahkan bisa kurang dari
separuh harga normal. Para pembeli
jangan mudah tergiur dengan imingiming harga murah, karena dimungkinkan
daging yang dijual bukanlah daging ayam
sehat melainkan daging ayam tiren.
Aroma daging ayam sehat memiliki
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harum normal, sedangkan daging ayam
tiren berbau busuk. Daging ayam tiren
berbau busuk karena darah tidak keluar
dan menjadi timbunan makanan yang
berlimpah bagi bakteri pembusuk.
Lalu perhatikan juga bekas
sembelihan di leher. Bekas sembelihan
pada ayam sehat nampak terbuka lebar,
sedangkan pada ayam tiren nampak
sempit dan rapih, seperti bekas kertas
yang digunting, sangat rapi.
Pada umumnya penjualan daging

Selain itu, ayam tiren juga dapat
dijual setengah matang, yang
diwarnai kuning.
Untuk mengeceknya, Anda cukup
membuka kulit ayam kuning

ayam tiren dilakukan sore atau malam
hari dengan harga yang murah dalam bak
atau ember dan direndam dalam formalin
dengan menggunakan pewarna kuning.
Ciri khas daging ayam tiren yang mudah
dikenali dalah tubuh karkas lebam,
terlihat kebiru-biruan.
Ayam tiren biasanya dijual dalam
wadah yang berair, atau dibuat suasana
basah, agar terlihat segar. Dengan obat
tertentu warna daging ayam tiren bisa
mirip daging ayam sehat. Namun, bila
dicicipi seperti ada rasa obat atau bahan
kimia.
Setelah daging digoreng dan kulit
disobek, warna daging akan
menunjukkan kemerah-merahan.
Apabila ayam tiren goreng diwadahi
plastik, dalam perjalanan ada genangan
air bercampur darah.
Selain itu, ayam tiren juga dapat dijual
setengah matang, yang diwarnai kuning.
Untuk mengeceknya, Anda cukup
membuka kulit ayam kuning tersebut.
Jika merupakan ayam tiren biasanya di
antara kulit dan daging terlihat bercakbercak darah yang telah membeku.
Jadi mulai sekarang, yuk, kenali mana
daging yang segar dan mana daging tiren.

tersebut. Jika merupakan ayam tiren
biasanya di antara kulit dan daging
terlihat bercak-bercak darah yang

*) Penulis adalah Staf Bidang
Peternakan dan Kesehatan Hewan
DKPPP Kota Tegal.

telah membeku.

Tiren merupakan singkatan dari
“mati kemaren”. Intinya, ayam
tiren adalah ayam yang mati
tanpa proses pemotongan. Dalam
arti lain, ayam bisa saja mati
karena tidak dirawat dengan baik
atau bahkan mati karena
penyakit. Selain tidak segar,
ayam tiren juga bisa saja
menularkan penyakit ke manusia.

Resistensi Antimikroba
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Barbershop Yang Semakin Melejit
Setiap orang berhak untuk melakoni suatu usaha, sejauh usaha yang dijalaninya merupakan
usaha yang halal dan positif. Banyak keahlian yang bisa menjadi lading usaha, seperti montir
bengkel, teknisi, pengepul barang bekas ataupun usaha jasa lainnya, seperti tukang cukur
rambut, pijat bekam dan lain sebagainya. Keahlian-keahlian yang dimiliki orang tersebut jika
ditekuni tentunya bisa mendatangkan rezeki.

Oleh: Cahya Kamandhanu

N

amun karakteristik orang juga
berbeda-beda. Ada yang
memang merasa melakoni usaha
karena mungkin harus bergelut dengan
kotornya oli, besi dan lainnya seperti
usaha bengkel, ataupun melakoni usaha
yang dianggapnya kurang bergengsi atau
dinilai sebelah mata. Padahal ketika
seseorang memiliki satu keahlian jika
dimanfaatkan untuk membuka usaha
atau berwiraswasta, dengan penuh
kesabaran, kreatif dan inovatif maka
tentu akan mendatangkan banyak rezeki
dengan konsumen yang merasa puas
karena pelayanannya.
Seperti tukang pangkas rambut atau
cukur rambut, satu keahlian atau profesi
yang dulu tidak banyak orang minati.
Mungkin dulu usaha cukur rambut bisa
dibilang tidak begitu banyak, bisa
dihitung atau dihafal mana-mana tempat
pangkas rambut. Dulu orang mungkin
gengsi ketika menjadi tukang cukur
rambut. Padahal bayangkan saja, jika per
kepala orang dewasa dikenakan tarif Rp.
10 ribu dan anak-anak Rp. 8 ribu,
sedangkan dalam sehari bisa melayani 6
orang dewasa dan 4 anak-anak, bisa
dihitung hasilnya dalam sehari.
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Banyak orang lebih mementingkan
gengsinya, padahal meskipun hanya
berprofesi sebagai tukang cukur rambut,
namun apa yang dilakoninya merupakan
sesuatu yang halal, dan hanya bermodal
gunting cukur, sisir, silet nyatanya
mampu mendatangkan rejeki yang
lumayan.
Seperti yang dijalani Amin Supriyono
warga jalan Sawo Barat Kelurahan
Kraton Kecamatan Tegal Barat Kota
Tegal. Dirinya lebih memilih meneruskan
usaha sang ayahanda yakni pangkas
rambut. Padahal dulunya Amin
merupakan Kepala Bagian Keuangan
Mandala Air Lines dan Kepala Cabang
Lion Grup di Balikpapan hingga memilih
resign pada tahun 2016. Saat keluar dari
pekerjaannya tersebut, masih datang
tawaran untuk tetap bekerja di Lion Grup
namun pria kelahiran 69 ini lebih memilih
untuk usaha sendiri yakni meneruskan
pangkas rambut usaha peninggalan ayah
dan ibunya.
Kegemarannya pada pangkas rambut
dimulai saat dirinya bekerja di
Balikpapan. Sembari bekerja dirinya
tertarik mengikuti kursus pangkas
rambut di salah satu lembaga kursus

ternama. Berbekal ketrampilan tersebut,
Amin bertekad meneruskan usaha
pangkas rambut.
Awal mula ayahnya membuka
pangkas rambut saat memasuki masa
pensiun setelah sekian tahun lamanya
menjadi PNS. Saat itu usahanya dibuka di
Pasar Cinde sekitar tahun 2000 dan
mempekerjakan seorang karyawan.
Seiring berjalannya waktu, banyak
pelanggan dan konsumen yang datang.
Hingga sepeninggal ayahnya, pangkas
rambutnya dipindah di rumah yakni di
jalan Sawo Barat dan diteruskan oleh
ibunya. Hingga akhirnya ibunya tiada,
diteruskan oleh adiknya, namun lantaran
kesibukan kerja, pangkas rambutnya
akhirnya diserahkan kepada Amin yang
saat itu sudah resign dan meminta ijin
kepada keluarga besarnya.
Tepat di bulan Februari tahun 2016,
nama Pangkas Rambut berganti menjadi
Barbershop Harmonis. Awal buka tetap
dibantu karyawan lama, dan 2 karyawan
baru. Perlahan usaha ayahnya yang
sudah berganti nama, mulai dikenal dan
banyak didatangi konsumen. Untuk tarif
jasa potong rambut di Harmonis
menggunakan sistem paket, yakni dari
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paket yang biasa dan paket full service.
Untuk paket A seharga Rp 25 ribu
dan paket B seharga Rp 35 ribu. Tidak
hanya konsumen dari anak muda dan
orang tua saja, bahkan juga dari balita
bersama orang tuanya datang ke
Harmonis untuk memotong rambutnya.
Meskipun menurut Amin, kini profesi
tukang potong rambut sudah banyak dan
menjamur, namun baginya rezeki sudah
ada yang mengatur. Justru dirinya
merasa bangga, karena profesi tukang
potong rambut mulai digandrungi dan
menjadi peluang usaha yang menjanjikan.
Di Harmonis sendiri, jasa layanan
dibuka dari pukul 8 pagi sampai 9 malam,
dan setiap hari buka tanpa ada libur.
Untuk mempromosikan usahanya
tersebut, Amin kerap memposting
melalui Youtube, Instagram, Facebook
dan Whatsapp. Dari situlah banyak orang
yang tahu dan penasaran hingga datang
untuk menikmati layanan paket cukur
rambut Harmonis. Rata-rata konsumen
yang datang setiap hari ada 25 - 30 orang.
Tidak hanya layanan potong rambut
saja, tetapi ada pula jasa semir rambut,
pijat panggilan, bekam panggilan ataupun
potong rambut panggilan. Selain
mempekerjakan karyawan yang memiliki
keahlian memotong rambut, juga
bermitra dengan mereka yang berprofesi
sebagai tukang pijat ataupun ahli bekam.
Tidak hanya itu, Harmonis juga selalu
menggelar cukur rambut gratis 2 minggu
sekali di hari Jumat bersama Paguyuban
Pasar Pagi Blok A. Sering pula diminta
untuk meramaikan acara bhakti sosial
ataupun diminta mencukur gelandangan
dan sejenisnya tanpa dipungut bayaran
apapun. Bahkan di Harmonis sendiri, bagi
yang ingin cukur gratis juga bisa,
ditangani langsung karyawan Harmonis
atau mereka yang sedang belajar pangkas
rambut di Harmonis.

Bagi siapa saja, Harmonis sangat
terbuka, jika ingin bekerjasama untuk
kegiatan bhakti sosial, ataupun kegiatan
kemanusiaan lainnya. Sebagai ciri khas
tersendiri, Harmonis membuat seragam
bagi karyawannya dengan model
seragam layaknya seperti pilot namun
berwarna hitam. Hal ini dilakukan untuk
semakin menarik minat konsumen.
Lewat Harmonis, Amin juga
mengeluarkan produk pomade atau
cream rambut dengan nama Tohuro
dengan aroma keharuman yang variatif,
seperti aroma polo sport, kopi, aqua kiss,
melon, guava dan sirsak. Produk ini
sangat diminati konsumen dari Tegal,
Brebes dan bahkan juga konsumen dari
Solok-Sumbar. Untuk harga satu pomade
Tohuro yakni seharga Rp 40 ribu.
Semakin ramainya pelanggan dan
semakin dikenalnya Harmonis di
masyarakat, pada tahun 2017, Harmonis
mencoba membuka kursus potong
rambut. Hingga dari satu dua peserta
didik sampai sekarang jumlah siswanya
ada sekitar 180 orang. Harmonis juga
tidak mematok jam kursus, justru jam
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pembelajaran bebas disesuaikan dengan
kebutuhan siswa. Bahkan dilakukan pula
ujian untuk peserta didik, yang disaksikan
langsung oleh Disnakerin Kota Tegal.
Suami dari Rasmini ini langsung terjun
melatih para siswa agar menjadi tukang
pangkas rambut profesional. Sebab, Harmonis sangat selektif memberikan sertifikat, dari 180 orang peserta, yang sudah
menerima sertifikat hanya 65 orang.
Setelah dinyatakan lulus, akan
dilakukan prosesi wisuda dan
penyerahan sertifikat. Amin juga tidak
mentargetkan siswanya untuk segera
lulus. Justru di Harmonis, kursus tidak
terpaku batasan waktu, dan diserahkan
kepada peserta didik hingga benar-benar
mahir. Pembelajaran yang diberikan
terdiri dari teori 30% dan praktek 70%.
Tidak hanya siswa dari Tegal saja,
bahkan ada siswa dari Cirebon, Jakarta
dan luar kota lainnya yang sengaja datang
untuk mengikuti kursus. Mereka bahkan
rela untuk tinggal sementara atau kost di
sekitar Harmonis agar mudah dijangkau.
Rata-rata mereka tahu dan datang dari
postingan lewat media sosial atau
youtube, dan tarif kursus yang dikenakan
sangat terjangkau.
Ayah dari Moh Syariq Syauqi, Moh
Ahlan Noval Fade dan Moh Raqila Athar
ini berharap, apa yang telah dilakoninya
sebagai suatu usaha bisa membuahkan
kepuasan tersendiri. Apalagi jika ilmu
yang diajarkan bisa dimanfaatkan dan
membuat siswa lulusannya sukses.
Meskipun nantinya mereka membuka
usaha sendiri dan sejenis, namun
tentunya usaha yang dijalaninya bersaing
dengan sehat, dan Amin yakin rejeki sudah diatur Tuhan. Setidaknya, menurut
Amin, Harmonis turut mengurangi angka
pengangguran di kota Tegal. g
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KESEHATAN

Tentang Prolanis dan Manfaatnya

Prolanis adalah kependekan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Prolanis suatu sistem pelayanan
kesehatan dan pendekatan proaktif yang dilaksanakan secara terintegrasi yang melibatkan Peserta, Fasilitas
kesehatan (faskes), dan BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan
yang menderita penyakit kronis untuk mencapai kualitas hidup yang optimal dengan biaya pelayanan
kesehatan yang efektif dan efisien

Oleh : Aminudin,Ns *)

T

ujuan prolanis adalah mendorong
peserta penyandang penyakit
kronis mencapai kualitas hidup
optimal, dengan sasaran seluruh peserta
BPJS kesehatan penyandang penyakit
kronis (Diabetes Melitus Tipe 2 dan
Hipertensi).
Seperti diketahui bahwa Penyakit
Kronis merupakan perubahan kondisi
kesehatan yang tidak dapat disembuhkan
lewat prosedur operasi biasa atau
pengobatan jangka pendek. Penyakit
kronis atau efek-efeknya tidak mudah
dihadapi bukan hanya karena sifat
penyakitnya atau perawatannya,
melainkan karena penyakit itu harus
diderita untuk waktu yang lama.
Langkah pelaksanaan program
pengelolaan penyakit kronis (Prolanis)
adalah
1. Melakukan identifikasi data peserta
sasaran berdasarkan (Hasil skrining
riwayat kesehatan atau Hasil
Diagnosa DM dan HT pasien
berkunjung ke Puskesmas )
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2. Menentukan target sasaran
3. M e n y e l e n g g a r a k a n s o s i a l i s a s i
Prolanis kepada target sasaran
4. Melakukan kerjasama dengan Apotek
dan Laboratorium
5. Penawaran kesediaan terhadap
peserta penyandang Diabetes Melitus
Tipe 2 dan Hipertensi untuk
bergabung dalam Klub Prolanis
6. P e m b e n t u k a n d a n m e m b u a t
kesepakatan
7. Mulai Kegiatan
8. Membuat Laporan Kegiatan
Pelaksana dalam kegiatan tersebut
melibatkan dokter, perawat, petugas gizi,
laboratorium dan petugas lain
tergantung kebutuhan. Agar kegiatan
dapat berjalan secara kontinyu maka
diharapkan jadwal disusun sendiri oleh
kelompok/paguyuban sesuai hasil
musyawarah bersama.
Kegiatan Prolanis dilaksanakan
dengan suasana yang menyenangkan
penuh dengan rasa kekeluargaan karena
sebagian besar peserta adalah orang

yang sudah lanjut usia, petugas harus
lebih banyak bersabar dan membimbing
peserta.
Dalam melaksanakan Prolanis
beberapa alat bantu yang perlu
disediakan yaitu buku saku/catatan hasil
pemeriksaan rutin peserta, lembar
penyuluhan, timbangan berat badan,
Pengukur tinggi badan, alat pengukur
kadar gula darah, pengukur tekanan
darah, stetoskop dsb. Kegiatan
dilaksanakan tanpa paksaan, waktu
pertemuan satu minggu sekali dengan
diawal bulan atau akhir bulan diadakan
pengambilan darah dan edukasi.
Adapun rangkaian aktifitas dalam
program Prolanis meliputi:
1. Senam
Senam yang dilakukan adalah senam
khusus untuk penderita Kencing
Manis. Kegiatan ini dilakukan secara
rutin tiap minggu, yang perlu
disampaikan adalah kegiatan senam
dapat dilakukan di rumah dan bias
dengan jalan pagi dilakukan secara
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rutin selama 30 menit tiap pagi hari.
2. Reminder Melalui SMS Gateway
Kegiatan ini bertujuan untuk
memotivasi peserta supaya
melakukan kunjungan rutin ke fasilitas
kesehatan. Melalui sms, peserta
Prolanis akan mendapatkan pesan
yang berisi pesan-pesan yang memuat
tentang jadwal konsultasi ke fasilitas
kesehatan dan untuk mengingatkan
pola makan serta olah raga agar tidak
lupa.
3. Home Visit
Home visit adalah kegiatan pelayanan
kunjungan ke rumah peserta Prolanis
oleh petugas untuk memberikan
informasi atau edukuasi kesehatan diri
dan lingkungan bagi peserta Prolanis
dan keluarganya. Sasaran kegiatan
adalah peserta yang tidak hadir dalam
pertemuan dan peserta pasca
opname.
4. Edukasi Kesehatan
Salah satu kegiatan yang dilaksanakan
dalam prolanis adalah edukasi
kesehatan yang telah dilakukan sejak
awal prolanis dilaksanakan.
Narasumber edukasi kesehatan ini
adalah para dokter yang bertugas di
Puskesmas, dengan materi yang
diberikan adalah hal-hal yang
berkaitan dengan penyakit kronis
dengan tambahan beberapa masalah
kesehatan yang berkaitan dengan
lansia.
Manfaat Program Pengelolaan
Penyakit Kronis adalah:
1. Mendekatkan pelayanan melalui
Puskesmas /Faskes tingkat I sehingga
tidak perlu ke RS
2. Memperoleh pelayanan obat kronis
secara cepat dan mudah di apotek
untuk pemakaian selama 1 bulan
3. Memperoleh jadwal konsultasi,
pemeriksaan laboratorium,
pengambilan obat dan pertemuan
Klub
4. Memperoleh pengetahuan tenyang
penyakit dan pola hidup sehat secara
teratur dan terstruktur
5. Me n d a pa t pe ma n ta ua n s ta tus
kesehatan secara intensif .
Sedangkan manfaat lain dengan ikut
klub prolanis bagi penderita kronis adalah
untuk mencegah penderita penyakit
kronis agar tidak terjadi komplikasi
lanjutan. g
*) Penulis adalah
Staf Puskesmas Margadana - Kota Tegal
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SANITASI

Kota Tegal Tambah Kelurahan
Bebas Buang Air Besar Sembarangan
Pemerintah Kota Tegal serius menuntaskan Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar
Sembarangan. Komintmen ini untuk mensukseskan program Universal Akses 100% akses air minum, 0% kawasan
kumuh, dan 100% akses sanitasi yang layak.

Oleh : Syaefulloh Aminudin

B

erdasarkan data Dinas Kesehatan
Kota Tegal, tahun 2018 sebanyak
Sembilan Kelurahan yakni,
kelurahan yang sudah manjadi kelurahan
ODF, yaitu Kelurahan Debong Kidul,
Bandung, Kalinyamat Wetan, Debong
Lor, Pekauman, Kemandungan,
Cabawan, Margadana, dan Debong
Kulon.
Sementara, tahun 2019 Dinkes Kota
Tegal menambah delapan kelurahan
yang telah diverifikasi menjadi ODF.
Sembilan kelurahan tersebut, meliputi
Kaligangsa, Krandon, Kalinyamat Kulon,
Pesurungan Lor, Sumurpanggang,
Pesurungan Kidul, Keturen, dan Slerok.
Kasi Penyehatan Lingkungan dan
Keselamatan Kerja Dinkes Kota Tegal,
Siti Halamah mengatakan Open
Defecation Free (ODF) atau Stop Buang
Air Besar Sembarangan adalah kondisi
ketika setiap individu dalam komunitas
tidak buang air besar sembarangan.
Sebab, kata Halamah, pembuangan
tinja yang tidak saniter dan hygienis
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Kelurahan ODF yang telah
dideklarasikan telah
dilakukan verifikasi ODF
terlebih dahulu oleh tim
verifikasi. Tim tersebut
melibatkan TP PKK, Babinsa,
Bhabinkamtibmas, dan kaderkader STBM. Verifikasi ODF
adalah proses untuk
memastikan status ODF
dalam suatu kelurahan yang
menyatakan bahwa secara
kolektif masyarakat telah
bebas dari perilaku buang air
besar sembarangan.

sangat berpengaruh pada penyebaran
penyakit menular yang berbasis
lingkungan, sehingga untuk memutus
rantai penularannya ini harus dilakukan
upaya rekayasa pada akses pembuangan
tinja yang sehat.
“Agar upaya tersebut berhasil, akses
masyarakat pada jamban (sehat) harus
mencapai 100% pada seluruh komunitas
atau disebut dengan Kelurahan ODF
yatu Kelurahan yang 100%
masyarakatnya telah buang air besar di
jamban sehat,” kata Halamah.
Menurut Halamah, tantangan yang
dihadapi Kota Tegal saat ini adalah
berkaitan dengan masalah lingkungan
permukiman. Kota Tegal termasuk 1 dari
30 kota/Kabupaten di Indonesia yang
masuk ke kategori derikatif dengan
luasan pemukiman kumuh + 191 hektar.
Kelurahan ODF yang telah
dideklarasikan telah dilakukan verifikasi
ODF terlebih dahulu oleh tim verifikasi.
Tim tersebut melibatkan TP PKK,
Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kader-
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kader STBM. Verifikasi ODF adalah
proses untuk memastikan status ODF
dalam suatu kelurahan yang menyatakan
bahwa secara kolektif masyarakat telah
bebas dari perilaku buang air besar
sembarangan.
“Kegiatan ini sangat perlu dilakukan
untuk memastikan perubahan perilaku di
masyarakat benar-benar terjadi dan
berkelanjutan tidak sesaat pada saat
deklarasi ODF saja, namun perubahan
perilaku terjadi secara permanen,” ujar
Halamah.
Deklarasi ODF
Pemkot Tegal juga sudah
melaksanakan deklarasi ODF bertepatan
dengan peringatan Hari Kesehatan
Nasional tahun 2019. Halamah
menuturkan, Open Defectiation Free
merupakan salah satu Pilar dari Program
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) untuk mendukung tercapainya
peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
Di hadapan Walikota Tegal delapan
kelurahan mendeklarasikan sebagai
Kelurahan ODF. Isi deklarasi tersebut
yakni, dengan sungguh-sungguh bahwa
perilaku buang air sembarangan adalah
perbuatan yang tidak baik yang dapat
membahayakan kesehatan masyarakat.
Sehingga mulai saat ini, akan buang
air besar di jamban sehat,
mempertahankan dan menjaga
lingkungan di kelurahan kami untuk
senantiasa dalam keadaan bersih, sehat
dan berstatus ODF dan mendukung
program pemerintah Kota Tegal dalam
mewujudkan Kota Tegal ODF.
Kepala Dinkes Kota Tegal, dr. Sri
Primawati Indraswari mengatakan ada
17 kelurahan yang dinyatakan ODF.
Sehingga masih tersisa 10 kelurahan
yang warganya masih Open Defecation
(OD) atau buang air sembarangan.
dr. Prima merinci Kelurahan yang
belum ODF yakni Kelurahan Tunon,
Randugunting, Debongtengah,
Muarareja, Tegalsari, Kraton, Kejambon,
Mintaragen, Panggung, dan
Mangkukusuman.
Sementara itu, Walikota Tegal H.
Dedy Yon Supriyono, SE.MM meminta
kepada masyarakat agar melakukan pola
hidup sehat salah satunya tidak BAB
sembarangan dan rumah harus memiliki
MCK yang memenuhui syarat. Dedy Yon
berharap, deklarasi ODF ini mampu
mengajak kelurahan lain dan masyarakat
ikut hidup sehat. Sebab hidup sehat juga
berawal dari rumah yang sehat. g
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Walikota Buka
Tegal Tea Fiesta

W

alikota Tegal, H. Dedy Yon
Supriyono, SE, M.M buka
Tegal Tea Fiesta, Jumat,
(22/11/2019), kegiatan ini digelar selama
3 hari, Jumat 22 November sampai
dengan Minggu 24 November 2019 di
halaman belakang Kampus Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ)
Kota Tegal, Jalan Semeru No. 3 Kota
Tegal.
Tegal Tea Fiesta ini diikuti sejumlah
27 stand yang terdiri dari 15 stand teh
dan 12 stand kuliner, dari 15 stand teh
berasal dari perusahaan Teh Kaligua
(Brebes), perusahaan Teh Kepala
Djenggot (Solo), perusahaan Teh Jawa
(Pekalongan), perusahaan Teh Pagilaran
Pahlawan juga agar diisi dengan wujud
(Batang), Perusahaan Teh Tong Tji,
nyata, bekerja dan bekerja membangun
Teteco, Dua Tang, Poci, Gopek (Tegal)
negeri menuju Indonesia Maju
dan untuk stand Kuliner terdiri dari
sekaligus momentum bangkitkan
Kuliner lokal Kota Tegal serta Komunitas
semangat berinovasi bagi anak-anak
Food Truck.
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Pemkot Tegal Bakal
Mentransformasi BKD

P

emerintah Kota Tegal bakal
mentransformasi Badan Kredit
Desa (BKD) menjadi Lembaga
Keuangan Mikro (LKM). Pemkot Tegal
bersinergi dengan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam mensukseskan
transformasi tersebut. Hal tersebut
disampaikan pada rapat pleno Tim
Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) Kota Tegal, Senin (11/11) di
ruang rapat Setda Kota Tegal. Hadir
Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, SE.,
MM, Pj. Sekda Kota Tegal Drs. Imam
Badarudin, Staf Ahli, Asisten, Kepala
OPD, Kepala OJK Cabang Tegal Ludi
Arliyanto, serta Perwakilan Perbankan.
Ketua TPAKD Kota Tegal yang juga
Pj. Sekda Kota Tegal Drs. Imam
Badarudin menyampaikan TPAKD
memiliki 2 program meningkatkan akses
keuangan kredit melawan rentenir
melalui program Kredit SUMEH (Sarana
untuk Meraih Harapan) dan transformasi
Bank Kredit Desa (BKD) menjadi lembaga
keuangan mikro. Imam menjelaskan kota
Tegal memiliki 10 BKD yang bisa
dimanfaatkan pedagang dan pelaku
Usaha mikro kecil menengah dengan
suku bunga murah dan dijamin Jamkrida.
Kepala OJK Tegal Ludi Arliyanto
mengatakan proses transformasi ini
ditargetkan selesai akhir tahun.
Menurutnya transformasi BKD hanya
memiliki dua pilihan yakni menjadi LKM
atau BUMdes.
Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono,
SE., MM mengatakan pihaknya memiliki
kesepakatan bersama OJK agar para
pedagang tidak mengambil permodalan
dengan rentenir. Dedy Yon
mengungkapkan capaian kredit kepada
pedagang dan pelaku UMKM yang ikut
Kredit Sumeh masih kecil. Untuk itu,
Walikota menargetkan peningkatan
menjadi 4 milliar. Selain itu, dia berharap
pada setiap pasar di Kota Tegal terdapat
kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
“Kalau kita melihat, jumlah pedagang
di 14 pasar di Kota Tegal sekitar 3.200
pedagang. Harapannya di pasar-pasar
terdapat kantor perwakilan dari BPR,
menawarkan kerja sama agar pedagang
tidak lagi berhubungan dengan rentenir,”
pungkas Dedy Yon. g

M. Jumadi Sampaikan Konsep Pembangunan
Kota Tegal di Smart ASEAN Forum

J

adi narasumber dalam ASEAN
Smart Forum pada kegiatan
Goesmart 2019: Smart Cities Week
di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika
Bandung. Rabu (20/11). Wakil Wali
Kota Tegal Muhamad Jumadi, ST.MM
memaparkan konsep pembangunan
Kota Tegal yang ramah lingkungan serta
etua Panwaslu Kota Tegal Akbar
pemanfaatan teknologi informasi pada
Kusharyanto menegaskan
layanan publiknya.
bahwa dalam pemilihan
Dalam kesempatan tersebut di
Walikota dan Wakil Walikota Tahun
hadapan berbagai delegasi dari negara
2018 mendatang tidak boleh ada
ASEAN termasuk delegasi Jepang,
peserta yang melakukan money politic.
Jumadi menjelaskan bahwa
Hal Itu diungkapkan Akbar dalam
pembangunan Kota Tegal melalui
sambutannya pada Rapat Koordinasi
pemanfaatan teknologi informasi pada
dengan Stakeholder dalam Rangka
layanan publiknya saat ini sedang
Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur
menggeliat. Namun tidak hanya itu saja
dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan
kata Jumadi, Pemerintah Kota Tegal
Walikota dan Wakil Walikota Tegal
juga saat ini sedang “concern” terhadap
Tahun 2018. Acara dihadiri Plt.
pembangunan ramah lingkungan.
Walikota Tegal Drs. HM Nusholeh,
Jumadi bahkan memaparkan
M.MPd, beserta Forkopimda dan
rencana pemanfaatan sampah plastik
Pengurus Partai Politik di Kota Tegal,
yang akan digunakan sebagai campuran
Rabu (8/10) di Hotel Bahari Inn.
aspal di Kota Tegal. Terkait perubahan
Hal itu menurut Akbar sesuai
iklim, dibuktikan Pemerintah Kota Tegal
dengan UU Pilkada No. 7 Tahun 2017.
dengan telah dibangunnya Rusunawa
Bahkan dikatakan Akbar selain akan
Hemat Energy di Kota Tegal serta
dipidanakan, bagi pemberi juga akan
rencana pembangunan Rusunawa Low
dikenakan sanksi tambahan berupa
Carbon yang merupakan proyek
diskualifikasi atau pembatalan
penelitian antara Jepang dan Indonesia
keikutsertaannya dalam pilkada. Tidak
terkait pembangunan infrastruktur
hanya itu, dalam UU tersebut juga
rendah karbon untuk mendukung Paris
meminta agar ASN dan TNI, POLRI
Agreement 2030.
tetap menajaga netralitas dan tidak
Adapun dalam rekomendasinya
terlibat dalam politik praktis.
yang disampaikan ke delegasi ASEAN
Karena pihaknya berharap dalam
usai paparan, Jumadi kemudian
rapat tersebut dapat diperoleh
memberikan konsep bahwa
penyamaan persepsi dengan semua
membangun sebuah kota atau negara
stakeholder untuk menentukan visi dan

K

harus dengan memperhatikan
lingkungan selain tetap memaksimalkan
pemanfaatan teknologi informasi di
layanan publiknya.
Jumadi berujar bahwa
pemanfaatan Teknologi Infromasi agar
dalam sebuah pemerintahan tercipta
satu data besar (Big Data) yang
misi bahwa pemilu adalah sarana untuk
terintegrasi sehingga mudah digunakan
memilih pimpinan daerah dan bukan
pemangku kepentingan maupun
tujuan akhir. Sukses pemilu
pembuat kebijakan apabila dibutuhkan.
menurutnya bukan dari
Sementara itu, menanggapi apa
penyelenggaranya saja, namun dari
yang disampaikan Jumadi, Prof. Zulfikar
semua komponen terlibat di dalamya.
Amir dari Nanyang Technological Uni“Tugas itu tidak akan terwujud
versity Singapura mengatakan meski
manakala semua stakeholder tidak
dirinya belum pernah mengunjungi
terlibat dan ikut berperan serta dan
Kota Tegal, namun dari paparan wakil
tidak mempunyai persepsi yang sama”,
wali kota Tegal terlihat Kota Tegal
pungkasnya.
memiliki kemajuan pesat pembangunan
Sementara itu Plt. Walikota Tegal
infrastruktur yang ramah lingkungan
Drs. HM. Nursholeh, M.MPd dalam
serta maju dalam pemanfaatan
sambutan pembukaannya mengatakan
teknologi. Selain mengungkapkan
Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagai
apresiasinya atas kemajuan Kota Tegal,
“juri” bisa berdiri dalam jarak yang sama
dirinya ingin melihat lagi berbagai
adilnya terhadap sosok kandidat
inovasi lain yang dilakukan Pemerintah
pemilu. Sehingga masing-masing pihak
Kota Tegal ke depan.
tidak dapat secara arogan berjalan
Selain Walikota Tegal, turut mensepihak hanya untuk kepentingan
jadi pembicara dalam event tersebut
sendiri-sendiri.
Prof. Zulfikar Amir dari Nanyang
Karena menurut walikota sukses
Technological University Singapura,
pemilihan walikota – wakil walikota
Prof. Dr. Prasoong Pranetpolgrang dari
tahun 2018 terkait dengan masa depan
The Engginering Institute Of Thailand.
Kota Tegal 5 tahun ke depan. “Kita
Prof. Ir. Haryo Winarso dari ITB, Head
memiliki pengalaman pahit pada produk
Of ITU area Jakarta Dr. S. Ismail Shah,
pilkada lalu, dua walikota kita
Kepala BPPT Dr. Ir. Hamam Riza, M.Sc
tersandung masalah korupsi, maka isu
serta Guru Besar Sekolah Teknik
pilkada ke depan adalah masalah
Elektro dan Informatika(STEI) ITB Prof.
integritas membangun Kota Tegal
Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.
dengan siap untuk tidak korupsi”,
Eng. g
(Bag. Humas dan Protokol)
ucapnya.

(Bag. Humas dan Protokol)
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Happy Days for Family
In December many people celebrate
the end of the year with a vacation
with family. The end of the year is
often considered a special time to
spend together with family members.
The end of the year is used as a
moment of gathering and sharing
affection in the family. We are lucky
enough that in a year in Indonesia
there are certain days which are
celebrated as Mother's Day, Father's
Day and Children's Day.

By: Yolla Pamela

A

t the end of this year there is a
special day for mothers.
December 22 Indonesian people
commemorate Mother's Day. This is a
day of remembrance or celebration of
the role of a mother in her family, both for
her husband, children, and social
environment. Warnings and celebrations
are usually carried out by releasing
mothers from domestic duties that are
considered as their obligations, such as
cooking, caring for children, and doing

38

other household matters. December 22
was chosen and inaugurated by
President Soekarno to celebrate the
spirit of Indonesian women and to raise
awareness of the nation and state.
Nowadays, the meaning of Mother's
Day has changed a lot. Mother's Day is
now celebrated by expressing love for
mothers. People exchanged prizes and
held various events and competitions,
such as cooking and wearing kebaya
competitions.

Indonesian people commemorate
Father's Day at November 12. There are
still few people in Indonesia know about
Father’s Day even though this special day
has been celebrated since 2016 on the
initiative of the Association of the
Mother and Mother Earth. On the same
day and hour, the Father's Day
declaration was also carried out in
Maumere. In the declaration the
'Memories for Fathers' book was also
launched. It contained 100 Nusantara
children's letters selected from the
Writing Competition for Fathers. After
the declaration, they sent the book and
the Father's Day declaration charter to
President Susilo Bambang Yudhoyono as
well as regents in 4 corners of Indonesia
namely Sabang, Merauke, Sangir Talaud
and Rote Island, and since then, every
November 12 is designated as National
Father's Day.
Then on July 23 we commemorate
Children's Day. In accordance with
Presidential Decree of the Republic of
Indonesia Number 44 in July 19, 1984.
President Soeharto said that children are
assets of the Nation's progress so it
needs to be remembered with a
memorial day.
By the presence of Mother's Day,
Father's Day and Children's Day, now
there are more days for us to express our
gratitude and express affection to our
family.
g

WARTA BAHARI, Edisi 113 / November 2019

W

akil Walikota Tegal Muhamad, ST. MM meminta Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK)
Kota Tegal untuk bekerja ekstra menanggulangi kemiskinan di Kota Tegal. Inovasi dengan pemanfaatan IT
serta meniru kota-kota lain yang lebih maju dalam meningkatkan PAD sangat diperlukan. PAD kata Jumadi
menjadi salah satu kunci untuk menjawab kemiskinan di Kota Tegal. Hal itu diucapkan Wakil Walikota Tegal Muhamad
Jumadi saat menyampaikan Rapat Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tegal Tahun 2020 di Pendopo
Ki Gede Sebayu Kota Tegal. Kamis (21/11).

F

estival Film Tegal (FFT) resmi dibuka, Sabtu (16/11) malam di Komplek Masjid Anggawana, Dukuhwaru,
Kabupaten Tegal. Festival Film sebagai langkah awal kolaborasi antara Pemerintah Kota Tegal dan Kabupaten
Tegal. Sejumlah 36 film yang mengikuti Festival Film Tegal akan diputar di 17 lokasi di Kota dan Kabupaten
Tegal. Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi berharap harapan FFT tersebut bukan hanya acara seremonial,
semoga dapat mebangkitkan sineas Tegal sekaligus sebagai penanda bahwa film Tegal terus bergerak.

g
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PEMERINTAH
KOTA TEGAL

Drs. Imam Badarudin
Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kota Tegal

H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM Muhamad Jumadi, ST, MM
Walikota Tegal

Wakil Walikota Tegal
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Korps Pegawai Republik Indonesia
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