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irab Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019 digelar, Sabtu 
(17/8) malam. Kirab dimulai depan Gedung DPRD Kota Tegal hingga Masjid Agung Kota Tegal. Walikota Tegal H. KDedy Yon Supriyono bersama Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rondhijah, Pengasuh Ponpes Daarul Hijrah Habib 

Thohir Al Kaff melepas peserta Kirab Merah Putih.

etelah Kirab Merah Putih para peserta kirab yang terdiri dari ulama, TNI Polri, santri, mahasiswa, pelajar dan 
masyarakat mengikuti Tahlil Akbar Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 dan doa untuk Spahlawan bangsa di Masjid Agung Tegal, Sabtu (17/8) malam. Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi 

menyampaikan bahwa terselenggaranya tahlil akbar dapat menjadi wujud pemersatu dan meningkatkan rasa 
kebersamaan sesama masyarakat Kota Tegal.

Alun-Alun yang Rekreatif dan Edukatif

Alun-alun kota adalah wajah kota. Melihat potret kota 

lihatlah dari alun-alunnya seperti apa? Karena, alun-alun 

adalah pusat kota yang biasanya dicirikan oleh sebidang 

tanah yang luas di tengah kota. Di sekelilingnya ada 

bangunan-bangunan fungsional. Tempatnya ada di dekat 

Gedung Pemerintahan sebelah selatan. Sebelah barat 

Masjid Agung dan di belakang adalah Kampung Kauman. 

Sebelah Utara adalah Pasar Induk (Pasar Pagi). Itulah 

struktur Alun-alun kota Tegal. 

Alun-alun selalu menjadi  obyek prior itas 

pembangunan setiap Walikota. Jaman Walikota Siti 

Masitha dibangun trek, arena bermain, dan gazebo. Kini di 

jaman Walikota Dedy Yon juga ingin membenahi Alun-

alun agar lebih menarik lagi. Rumput alun-alun akan 

diganti sintetis, dan taman bunga, air mancur, sehingga 

nantinya alun-alun akan nampak cantik. 

Alun-alun direnovasi beberapa kali hingga terakhir 

dilakukan pada jaman Siti Masitha. Ke depan alun-alun 

akan menjadi tempat rekreasi keluarga yang menarik. 

Menjadi taman yang luas dibungkus dengan rumput hijau 

sintetis. Alangkah baiknya jika alun-alun ini juga dilengkapi 

fasilitas yang komplit antara lain arena bermain anak, 

perpustakaan keliling yang setiap hari stand by, dan juga 

tersedia jaringan WiFi, sehingga alun-alun akan menjadi 

tempat edukasi dan rekreatif. Kita semua berharap!  g

Pojok Kang Bahar 
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l Penasehat:  Walikota Tegal, Dedy Yon Supriyono, SE, MM,   
l Pembina & Pengarah:  Pj. Sekretaris Daerah Kota Tegal & 

Asisten Pemerintahan Kota Tegal, Drs. Imam Badarudin, 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Kabag Humas dan 
Protokol, Dra. Hendiati Bintang Takarini , M.M. l Redaktur 

Pelaksana: Kasubag Pemberitaan, Adhitya Fajar Santosa, S.T., 
M.Si. 

l Lay Out & Setting:  
Slamet Akbari  l Staf Redaksi: Imon Dwi B A, S.Sos, Turah 
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Fotografer: Edhy Purnomo  

l Bagian Produksi: Endang Retnowati l Paska 
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Setda Kota Tegal, Jalan Ki Gede Sebayu no. 12 Tegal - 52123,  
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l Peliputan: Syaepulloh Aminudin, 
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tanpa menghilangkan  esensinya.  Tulisan  maksimal  3 halaman  folio spasi rangkap (dobel) atau 4000-6000 karakter,  dialamatkan pada redaksi:  

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

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

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

MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT

3WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus  2019WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus 2019



2

irab Merah Putih dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 tahun 2019 digelar, Sabtu 
(17/8) malam. Kirab dimulai depan Gedung DPRD Kota Tegal hingga Masjid Agung Kota Tegal. Walikota Tegal H. KDedy Yon Supriyono bersama Kapolres Tegal Kota AKBP Siti Rondhijah, Pengasuh Ponpes Daarul Hijrah Habib 

Thohir Al Kaff melepas peserta Kirab Merah Putih.

etelah Kirab Merah Putih para peserta kirab yang terdiri dari ulama, TNI Polri, santri, mahasiswa, pelajar dan 
masyarakat mengikuti Tahlil Akbar Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 dan doa untuk Spahlawan bangsa di Masjid Agung Tegal, Sabtu (17/8) malam. Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi 

menyampaikan bahwa terselenggaranya tahlil akbar dapat menjadi wujud pemersatu dan meningkatkan rasa 
kebersamaan sesama masyarakat Kota Tegal.

Alun-Alun yang Rekreatif dan Edukatif

Alun-alun kota adalah wajah kota. Melihat potret kota 

lihatlah dari alun-alunnya seperti apa? Karena, alun-alun 

adalah pusat kota yang biasanya dicirikan oleh sebidang 

tanah yang luas di tengah kota. Di sekelilingnya ada 

bangunan-bangunan fungsional. Tempatnya ada di dekat 

Gedung Pemerintahan sebelah selatan. Sebelah barat 

Masjid Agung dan di belakang adalah Kampung Kauman. 

Sebelah Utara adalah Pasar Induk (Pasar Pagi). Itulah 

struktur Alun-alun kota Tegal. 

Alun-alun selalu menjadi  obyek prior itas 

pembangunan setiap Walikota. Jaman Walikota Siti 

Masitha dibangun trek, arena bermain, dan gazebo. Kini di 

jaman Walikota Dedy Yon juga ingin membenahi Alun-

alun agar lebih menarik lagi. Rumput alun-alun akan 

diganti sintetis, dan taman bunga, air mancur, sehingga 

nantinya alun-alun akan nampak cantik. 

Alun-alun direnovasi beberapa kali hingga terakhir 

dilakukan pada jaman Siti Masitha. Ke depan alun-alun 

akan menjadi tempat rekreasi keluarga yang menarik. 

Menjadi taman yang luas dibungkus dengan rumput hijau 

sintetis. Alangkah baiknya jika alun-alun ini juga dilengkapi 

fasilitas yang komplit antara lain arena bermain anak, 

perpustakaan keliling yang setiap hari stand by, dan juga 

tersedia jaringan WiFi, sehingga alun-alun akan menjadi 

tempat edukasi dan rekreatif. Kita semua berharap!  g

Pojok Kang Bahar 

Warta Utama
-   Taman Alun-alun dan Rencana Revitalisasinya . . . 5

-   Konsep Penataan PKL di Kota Tegal . . . . . . . . . . . . 8

-   E-Retribusi, Transparansi Pengelolaan Keuangan

     Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Warta Khusus
-   Geliat Sepak Bola Tegal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

-   Sampah Disulap Jadi BBM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

-   Indahnya Tarian Air Mancur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

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

Dirgahayu RI
-   Jalan Tak Mudah Pasukan Pengibar Bendera . . . . 22

Budidaya
-   Larangan Antibiotik dalam Pakan Ternak . . . . . . . . 26

Wira Usaha
-   Bonsai, Si Imut Bernilai Selangit . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Budaya
-   Sang Resi Tetap Bertaji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Lintas Peristiwa
-  30 Anggota DPRD Kota Tegal Disumpah . . . . . . . . 34

-  Pisah Sambut DPRD, Walikota: Terimakasih. . . . . . 34

-  Tegalsari Juara Walikota Cup 2019. . . . . . . . . . . . . . 35

-  Pesta Siaga Keselamatan Jalan 2019 

    Diadakan di Kota Tegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

-  drh. Setyo Budi Laksono, Terbaik Se-Jawa Tengah 36

-  Dedy Yon: Pramuka Adalah Manusia Pancasila . . . 36

-  Monitoring, Momentum Dialog dengan Warga . . . 37

-  Perlu Sinergi Bersama Tangani Sampah . . . . . . . . . . 37

English Corner
-  Alun-Alun Tegal: The Activity And Recreation 

    Center Of Tegal City People . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

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

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

Asisten Pemerintahan Kota Tegal, Drs. Imam Badarudin, 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Kabag Humas dan 
Protokol, Dra. Hendiati Bintang Takarini , M.M. l Redaktur 

Pelaksana: Kasubag Pemberitaan, Adhitya Fajar Santosa, S.T., 
M.Si. 

l Lay Out & Setting:  
Slamet Akbari  l Staf Redaksi: Imon Dwi B A, S.Sos, Turah 

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

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

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

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

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

l Peliputan: Syaepulloh Aminudin, 
Seful Mu’min 

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

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

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

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

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

MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT

3WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus  2019WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus 2019



4

Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menjadi alternatif sumber pendapatan ekonomi masyarakat, meski

sering menimbulkan dampak bagi lingkungan (kebersihan, keindahan dan keteraturan kota).

Kudune ditata, angger ora ya bisa ndadekna kota tambah semrawut....

aman kota adalah taman dalam 
skala luas yang berada di dalam Tlingkungan perkotaan dan dapat 

dinikmati oleh seluruh penduduk kota. 
Taman kota bisa dikatakan sebagai 
kebutuhan dasar bagi sebuah kota, 
karena taman kota memiliki banyak 
manfaat. 

Salah satu manfaat sosial dari 
keberadaan taman kota adalah sebagai 
tempat rekreasi. Karena kedekatan 
lokasinya, taman kota mudah dijangkau 
oleh seluruh kalangan, baik kelas atas, 
menengah, maupun bawah, tua dan 
muda. Selain menambah nilai estetika 
suatu kota, taman kota bahkan bisa 
menjadi landmark kota. Apabila taman 

kota sangat menarik, hal ini akan menjadi 
nilai plus bagi seseorang yang baru 
pertama kali berkunjung ke kota 
tersebut.

Dan kota Tegal, saat ini tengah 
mempersiapkan sebuah taman kota yang 
akan dibuat di jantung kota, yakni di 
lapangan alun-alun kota Tegal. Diawali 
dari gagasan Pimpinan Daerah, Wali Kota 
Tegal Dedy Yon Supriyono dan Wakil 
Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi yang 
memiliki cita-cita agar lapangan alun-
alun sebagai jantungnya kota Tegal, 
menjadi sebuah taman yang bisa menjadi 
tempat rekreasi, ruang publik yang 
memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh 
masyarakatnya.

Oleh: Tomi, A.Md.

5

Keindahan sebuah daerah, apalagi sebuah kota tentu merupakan dambaan setiap warganya. 
Kota merupakan tempat warganya hidup, beraktivitas bahkan mungkin bersantai. Ketika sebuah kota 

berbenah agar lebih indah, salah satu indikatornya dapat dilihat pada kualitas taman kota. Kualitas taman 
kota berkorelasi dengan kualitas lingkungan kota yang mempengaruhi kehidupan manusia di dalamnya. 

Kota di era modern sekarang ini perlu ditunjang dengan ruang publik, seperti taman kota.

Taman Alun-alun dan 
Rencana Revitalisasinya

Taman Alun-alun dan 
Rencana Revitalisasinya

Salah satu manfaat sosial dari 
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kelas atas, menengah, maupun 

bawah, tua dan muda. Selain 

menambah nilai estetika suatu 

kota, taman kota bahkan bisa 

menjadi landmark kota. 
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disebabkan, ia tidak ingin perencanaan 
yang sudah matang dan lengkap 
kemudian tidak sesuai dengan keinginan 
konsep pimpinan daerah yang baru, dan 
anggaran yang sudah digunakan pada 
tahun anggaran 2019 menjadi muspro 
(tidak berguna - red).

Taman alun-alun rencananya 
memiliki konsep menggunakan rumput 
sintetis, namun menurut Eko Setyawan 
konsepnya berbeda dengan rumput 
sintetis yang ada di kota Bandung. 
Pembedanya adalah konsep rumput 
sintetis di kota Bandung itu lebar, dan di 
bawahnya itu tempat parkir jadi dia 
berdiri di atas beton. Sedangkan di kota 
Tegal, nantinya rumput sintetis berada di 
atas tanah, sehingga nantinya rumput 
sintetis tidak sebanyak dan seluas yang 
ada di alun-alun kota Bandung.

Rencana awal rumput sintetis akan 
berada di titik utama dengan luasan 

tertentu ditambah di spot-spot di sela-
sela taman bunga, jadi menurut Eko 
Setyawan di sela-selanya ada spot-spot 
taman bunga jadi mungkin ada beberapa 
lingkaran di sela-sela rumput sintetis 
tersebut.

Tak hanya taman bunga, rencananya 
taman lapangan alun-alun kota Tegal juga 
akan dilengkapi dengan air mancur yang 
rencananya akan berada di tengah-
tengah alun-alun. Sedangkan untuk 
pilihan jenis air mancur yang akan dipakai 
pihaknya masih belum menentukan, bisa 
menggunakan air mancur dengan system 
air mancur kolam kering (Dry Deck 
Fountain), dimana kolam sebagai sumber 
air mancur berada di bawah beton, 
dengan air mancur yang menari dan 
dihiasi sinar lampu.

Upaya mempercantik wajah kota ini, 
akan lebih dimatangkan lagi bekerjasama 
dengan konsultan, yang hasil akhirnya 
akan diserahkan kepada pimpinan dalam 
hal ini Wali Kota Tegal.

Eko Setyawan menyampaikan 
pihaknya belum bisa memberikan 
informasi seperti apa detail taman alun-
alun yang akan dibangun ini, karena 
rencananya belum ada diskusi lebih jauh 
dengan tim dan konsultan, termasuk 
mengetahui seperti apa jenis-jenis 
kelengkapan taman tersebut juga belum 
bisa dijelaskan.

Eko Setyawan mencontohkan pilihan 
terkait jenis air mancur yang digunakan 
apakah jenis air mancur dry deck fountain 
yang melemparkan air atau air mancur 
yang menari dengan dihiasi sinar lampu.

Y a n g  p e r l u  d i k e t a h u i  o l e h  
masyarakat tutur Eko Setyawan adalah 

Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Eko Setyawan, 
saat ditanya terkait rencana tersebut 
menyampaikan, bahwa pembangunan 
taman alun-alun kota Tegal sebenarnya 
tidak berdiri sendiri, namun merupakan 
satu rangkaian. Ada hal lain yang menjadi 
satu rangkaian dengan lapangan alun-
alun, yakni akses visualisasi dari Stasiun 
kota Tegal sampai pada masjid Agung 
Kota Tegal, yang terdiri dari Stasiun 
Tegal, Taman Pancasila, jalan Pancasila, 
lapangan alun-alun dan Masjid Agung 
Kota Tegal. 

Saat ini jika kita keluar dari jalan 
Pancasila kita nanti akan melihat Masjid 
Agung secara utuh, sebab menurutnya 
untuk bisa melihat menikmati keindahan 
masjid Agung tidak bisa dari jarak dekat, 
idealnya dinikmati dari jarak jauh.

Selain lapangan alun-alun, jembatan 
di depan BRI nanti akan disatukan, agar 
akses cukup luas, dan terlihat utuh antara 
jalan Pancasila dan taman Pancasila. 
Akses ke lapangan alun-alun akan terlihat 
lebar sehingga visual alun-alun bisa 
dilihat secara utuh tidak bisa lepas dari 
kawasan lingkungannya.

Eko Setyawan menyampaikan bahwa 
pada tahun anggaran 2019 khusus untuk 
penanganan lapangan alun-alun hanya 
pada sabuk dengan pot-pot bunga 
sekeliling lapangan alun-alun. Anggaran 
ini merupakan anggaran yang disusun 
tahun 2018 dimana pada saat itu rencana 
untuk menyulap lapangan alun-alun kota 
Tegal sebagai taman bunga belum 
muncul.

P i h a k n y a  m e n g a k u ,  s e n g a j a  
menunggu pelaksanaan anggaran 2019 
untuk lapangan alun-alun sampai dengan 
pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota baru pada 23 Maret 2019. Hal ini 
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dengan dibangunnya taman kota di 
l apangan  a lun-a lun  in i  dengan  
penekanan sebagai taman kota maka 
secara otomatis lapangan alun-alun tidak 
lagi digunakan untuk aktivitas massal 
seperti upacara atau atau apapun yang 
sifatnya mengumpulkan manusia. 
Namun bagi masyarakat yang akan 
menikmati taman alun-alun bisa 
digunakan, termasuk penataan PKL yang 
akan ditata kembali, tidak seperti yang 
sekarang ini terkesan kurang ditata.

Pembangunan taman alun-alun ini 
rencananya akan mulai dilaksanakan 
tahun depan. terkait estimasi anggaran, 
Eko Setyawan menyampaikan konsep 
final dari taman tersebut belum selesai, 
s e h i n g g a  p i h a k n y a  b e l u m  b i s a  
menentukan berapa anggaran untuk 
pembuatan taman kota alun-alun 
tersebut.

M e n u r u t n y a  a n g g a r a n  y a n g  
dibutuhkan tergantung dari hasil 
pembahasan rencana taman alun-alun, 
jika taman yang dibangun semakin 
maksimal maka tentunya biaya yang 
dibutuhkan juga besar, begitu juga 
sebaliknya, apabila taman alun-alun akan 
dibangun secara minimalis tentunya 
biaya yang dibutuhkan tidak cukup besar, 
termasuk waktu pengerjaannya.

Seperti apa yang ditangkap di awal 
keinginan Wali Kota adalah ingin 
menonjolkan keagungan dan keindahan 
Masjid Agung, rangkaian ruang yang 
dibentuk, mulai dari Stasiun Kota Tegal, 
Taman Pancasila, Jalan Pancasila, 
Lapangan Alun-alun Kota Tegal dan 
ujungnya adalah Masjid Agung.

Rancangan taman alun-alun akan 

terintegrasi dengan desain Masjid Agung 
dan untuk taman alun-alun sendiri akan 
digunakan sebagai taman bunga yang 
berdasarkan pada konsep awal  
perencanaan alun-alun akan digunakan 
untuk aktivitas berinteraksi dan ruang 
publik.

Di sisi lain, penggunaan rumput 
sintetis nantinya akan memaksa adanya 
pembatasan kepada pengunjung seperti 
d ibatas inya pengunjung apabi la  
menginjak rumput sintetis tidak boleh 
memakai sepatu atau sandal, jadi saat 
menginjak rumput sintetis pengunjung 
tidak menggunakan alas kaki.

Nantinya kita harus memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa 
pemeliharaannya tidak murah dan tidak 
gampang sehingga perlu adanya 
kesadaran dari semua pihak untuk 
bersama-sama ikut menjaga termasuk 

kebersihan alun-alun.
Ada beberapa konsep kemungkinan 

taman yang akan digunakan di alun-alun, 
ada taman  yang hanya menampilkan 
keindahan saja tapi tidak bisa dinikmati 
karena taman tersebut dipagar kita bisa 
menikmati dari luar. Ada juga taman yang 
bersifat tematik ada tempat bermain di 
dalamnya ada tempat olahraganya atau 
taman yang menjual keteduhannya, dan 
jenis-jenis taman tersebut menurut Eko 
Setyawan, secara fungsinya tidak bisa 
digabung.

K i t a  h a r u s  c e r m a t  u n t u k  
mengklasifikasikan tanaman yang akan 
kita buat di alun-alun kota Tegal. 
Nantinya akan dilaksanakan koordinasi 
dengan dinas teknis beserta konsultan 
yang akan menangkap keinginan tim 
pengarah, setelah konsep jadi kemudian 
akan diajukan ke tim pengarah dalam hal 
ini adalah Wali Kota Tegal, dalam hal ini 
Wali Kota Tegal akan memberikan 
arahan pemikiran-pemikiran ataupun 
menyempurnakan desain taman.

Eko Setyawan berharap taman alun-
alun kota Tegal nantinya bisa bermanfaat 
sesuai dengan fungsinya, bagi semua 
unsur baik pemerintah, masyarakat dan 
unsur swasta. Menurutnya ada tiga aspek 
di alun-alun Kota Tegal yang harus 
dibenahi secara utuh tidak bisa 
diselesaikan secara terpisah, ketiga aspek 
tersebut adalah terkait masalah parkir, 
penataan PKL dan Penataan Alun-alun. 

Untuk penanganan ketiga aspek ini 
tidak bisa hanya dilakukan oleh satu 
instansi saja, melainkan harus ada 
kerjasama, tidak jalan sendiri-sendiri, 
kompak dan menjadikan alun-alun ideal 
untuk bisa dinikmati bersama-sama. 

  g
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disebabkan, ia tidak ingin perencanaan 
yang sudah matang dan lengkap 
kemudian tidak sesuai dengan keinginan 
konsep pimpinan daerah yang baru, dan 
anggaran yang sudah digunakan pada 
tahun anggaran 2019 menjadi muspro 
(tidak berguna - red).

Taman alun-alun rencananya 
memiliki konsep menggunakan rumput 
sintetis, namun menurut Eko Setyawan 
konsepnya berbeda dengan rumput 
sintetis yang ada di kota Bandung. 
Pembedanya adalah konsep rumput 
sintetis di kota Bandung itu lebar, dan di 
bawahnya itu tempat parkir jadi dia 
berdiri di atas beton. Sedangkan di kota 
Tegal, nantinya rumput sintetis berada di 
atas tanah, sehingga nantinya rumput 
sintetis tidak sebanyak dan seluas yang 
ada di alun-alun kota Bandung.

Rencana awal rumput sintetis akan 
berada di titik utama dengan luasan 

tertentu ditambah di spot-spot di sela-
sela taman bunga, jadi menurut Eko 
Setyawan di sela-selanya ada spot-spot 
taman bunga jadi mungkin ada beberapa 
lingkaran di sela-sela rumput sintetis 
tersebut.

Tak hanya taman bunga, rencananya 
taman lapangan alun-alun kota Tegal juga 
akan dilengkapi dengan air mancur yang 
rencananya akan berada di tengah-
tengah alun-alun. Sedangkan untuk 
pilihan jenis air mancur yang akan dipakai 
pihaknya masih belum menentukan, bisa 
menggunakan air mancur dengan system 
air mancur kolam kering (Dry Deck 
Fountain), dimana kolam sebagai sumber 
air mancur berada di bawah beton, 
dengan air mancur yang menari dan 
dihiasi sinar lampu.

Upaya mempercantik wajah kota ini, 
akan lebih dimatangkan lagi bekerjasama 
dengan konsultan, yang hasil akhirnya 
akan diserahkan kepada pimpinan dalam 
hal ini Wali Kota Tegal.

Eko Setyawan menyampaikan 
pihaknya belum bisa memberikan 
informasi seperti apa detail taman alun-
alun yang akan dibangun ini, karena 
rencananya belum ada diskusi lebih jauh 
dengan tim dan konsultan, termasuk 
mengetahui seperti apa jenis-jenis 
kelengkapan taman tersebut juga belum 
bisa dijelaskan.

Eko Setyawan mencontohkan pilihan 
terkait jenis air mancur yang digunakan 
apakah jenis air mancur dry deck fountain 
yang melemparkan air atau air mancur 
yang menari dengan dihiasi sinar lampu.

Y a n g  p e r l u  d i k e t a h u i  o l e h  
masyarakat tutur Eko Setyawan adalah 

Kepala Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Eko Setyawan, 
saat ditanya terkait rencana tersebut 
menyampaikan, bahwa pembangunan 
taman alun-alun kota Tegal sebenarnya 
tidak berdiri sendiri, namun merupakan 
satu rangkaian. Ada hal lain yang menjadi 
satu rangkaian dengan lapangan alun-
alun, yakni akses visualisasi dari Stasiun 
kota Tegal sampai pada masjid Agung 
Kota Tegal, yang terdiri dari Stasiun 
Tegal, Taman Pancasila, jalan Pancasila, 
lapangan alun-alun dan Masjid Agung 
Kota Tegal. 

Saat ini jika kita keluar dari jalan 
Pancasila kita nanti akan melihat Masjid 
Agung secara utuh, sebab menurutnya 
untuk bisa melihat menikmati keindahan 
masjid Agung tidak bisa dari jarak dekat, 
idealnya dinikmati dari jarak jauh.

Selain lapangan alun-alun, jembatan 
di depan BRI nanti akan disatukan, agar 
akses cukup luas, dan terlihat utuh antara 
jalan Pancasila dan taman Pancasila. 
Akses ke lapangan alun-alun akan terlihat 
lebar sehingga visual alun-alun bisa 
dilihat secara utuh tidak bisa lepas dari 
kawasan lingkungannya.

Eko Setyawan menyampaikan bahwa 
pada tahun anggaran 2019 khusus untuk 
penanganan lapangan alun-alun hanya 
pada sabuk dengan pot-pot bunga 
sekeliling lapangan alun-alun. Anggaran 
ini merupakan anggaran yang disusun 
tahun 2018 dimana pada saat itu rencana 
untuk menyulap lapangan alun-alun kota 
Tegal sebagai taman bunga belum 
muncul.

P i h a k n y a  m e n g a k u ,  s e n g a j a  
menunggu pelaksanaan anggaran 2019 
untuk lapangan alun-alun sampai dengan 
pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota baru pada 23 Maret 2019. Hal ini 
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dengan dibangunnya taman kota di 
l apangan  a lun-a lun  in i  dengan  
penekanan sebagai taman kota maka 
secara otomatis lapangan alun-alun tidak 
lagi digunakan untuk aktivitas massal 
seperti upacara atau atau apapun yang 
sifatnya mengumpulkan manusia. 
Namun bagi masyarakat yang akan 
menikmati taman alun-alun bisa 
digunakan, termasuk penataan PKL yang 
akan ditata kembali, tidak seperti yang 
sekarang ini terkesan kurang ditata.

Pembangunan taman alun-alun ini 
rencananya akan mulai dilaksanakan 
tahun depan. terkait estimasi anggaran, 
Eko Setyawan menyampaikan konsep 
final dari taman tersebut belum selesai, 
s e h i n g g a  p i h a k n y a  b e l u m  b i s a  
menentukan berapa anggaran untuk 
pembuatan taman kota alun-alun 
tersebut.

M e n u r u t n y a  a n g g a r a n  y a n g  
dibutuhkan tergantung dari hasil 
pembahasan rencana taman alun-alun, 
jika taman yang dibangun semakin 
maksimal maka tentunya biaya yang 
dibutuhkan juga besar, begitu juga 
sebaliknya, apabila taman alun-alun akan 
dibangun secara minimalis tentunya 
biaya yang dibutuhkan tidak cukup besar, 
termasuk waktu pengerjaannya.

Seperti apa yang ditangkap di awal 
keinginan Wali Kota adalah ingin 
menonjolkan keagungan dan keindahan 
Masjid Agung, rangkaian ruang yang 
dibentuk, mulai dari Stasiun Kota Tegal, 
Taman Pancasila, Jalan Pancasila, 
Lapangan Alun-alun Kota Tegal dan 
ujungnya adalah Masjid Agung.

Rancangan taman alun-alun akan 

terintegrasi dengan desain Masjid Agung 
dan untuk taman alun-alun sendiri akan 
digunakan sebagai taman bunga yang 
berdasarkan pada konsep awal  
perencanaan alun-alun akan digunakan 
untuk aktivitas berinteraksi dan ruang 
publik.

Di sisi lain, penggunaan rumput 
sintetis nantinya akan memaksa adanya 
pembatasan kepada pengunjung seperti 
d ibatas inya pengunjung apabi la  
menginjak rumput sintetis tidak boleh 
memakai sepatu atau sandal, jadi saat 
menginjak rumput sintetis pengunjung 
tidak menggunakan alas kaki.

Nantinya kita harus memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa 
pemeliharaannya tidak murah dan tidak 
gampang sehingga perlu adanya 
kesadaran dari semua pihak untuk 
bersama-sama ikut menjaga termasuk 

kebersihan alun-alun.
Ada beberapa konsep kemungkinan 

taman yang akan digunakan di alun-alun, 
ada taman  yang hanya menampilkan 
keindahan saja tapi tidak bisa dinikmati 
karena taman tersebut dipagar kita bisa 
menikmati dari luar. Ada juga taman yang 
bersifat tematik ada tempat bermain di 
dalamnya ada tempat olahraganya atau 
taman yang menjual keteduhannya, dan 
jenis-jenis taman tersebut menurut Eko 
Setyawan, secara fungsinya tidak bisa 
digabung.

K i t a  h a r u s  c e r m a t  u n t u k  
mengklasifikasikan tanaman yang akan 
kita buat di alun-alun kota Tegal. 
Nantinya akan dilaksanakan koordinasi 
dengan dinas teknis beserta konsultan 
yang akan menangkap keinginan tim 
pengarah, setelah konsep jadi kemudian 
akan diajukan ke tim pengarah dalam hal 
ini adalah Wali Kota Tegal, dalam hal ini 
Wali Kota Tegal akan memberikan 
arahan pemikiran-pemikiran ataupun 
menyempurnakan desain taman.

Eko Setyawan berharap taman alun-
alun kota Tegal nantinya bisa bermanfaat 
sesuai dengan fungsinya, bagi semua 
unsur baik pemerintah, masyarakat dan 
unsur swasta. Menurutnya ada tiga aspek 
di alun-alun Kota Tegal yang harus 
dibenahi secara utuh tidak bisa 
diselesaikan secara terpisah, ketiga aspek 
tersebut adalah terkait masalah parkir, 
penataan PKL dan Penataan Alun-alun. 

Untuk penanganan ketiga aspek ini 
tidak bisa hanya dilakukan oleh satu 
instansi saja, melainkan harus ada 
kerjasama, tidak jalan sendiri-sendiri, 
kompak dan menjadikan alun-alun ideal 
untuk bisa dinikmati bersama-sama. 

  g
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ktivitas PKL pada umumnya 
menempati badan-badan jalan Adan trotoar, sehingga tidak 

menyisakan cukup ruang bagi pejalan 
kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik 
karena menciptakan masalah kemacetan, 
terganggunya pejalan kaki, serta 
menyebabkan lingkungan kotor. Situasi 
in i  menciptakan masalah dalam 
pengelolaan pembangunan dan merusak 
estetika kota.

Makin menjamurnya PKL terkadang 
menjadi persoalan tersendiri bagi 
Pemerintah di semua kota di Indonesia 
tidak terkecuali di Kota Tegal. Kondisi ini 
y a n g  m e n y e b a b k a n  p a r a  P K L  
berdagangdi tempat-tempat yang tidak 
terencana dan tidak difungsikan untuk 
mereka. 

Akibatnya mereka selalu menjadi 
obyek penertiban serta menjadikan kota 
berkesan semrawut. Konsep penataan 
PKL saat ini menjadi fokus yang oleh 
setiap kota menjadi “pekerjaan rumah” 
yang harus diselesaikan. Dengan terus 
berkembangnya Kota Tegal maka 
penataan PKL dipandang perlu dan 
mendesak.   

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Tegal  Drs .  Khaerul  Huda 
mengatakan kajian penataan PKL di Kota 
Tegal saat ini masih terus dilakukan. 
Adapun konsep penataan yang 
menurutnya masih menjadi rencana 
pihaknya yakni salah satunya Rencana 
Pemindahan Pedagang Ikan Hias dan 
Burung yang selama ini menempati tanah 
milik PT. KAI. Para pedagang tersebut 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam 

usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan 

dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum. PKL muncul karena meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang berbanding dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal. Hal ini menyebabkan 

banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti PKL. 

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom
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dikatakan Khaerul Huda direncanakan 
untuk dipindah ke lokasi sebelah barat 
gedung PPIB Kota Tegal. Pertimbangan 
lokasi tersebut karena dinilai memenuhi 
ruang serta tidak mengganggu pengguna 
jalan seperti yang saat ini terjadi. 

Tidak hanya itu, Konsep Penataan 
PKL juga akan dilakukan di lokasi lainnya 
seperti di Kawasan Alun-alun Kota Tegal 
“Kita juga akan mencoba memindahkan 
PKL alun-alun ke lokasi yang tidak terlalu 
jauh dari alun-alun”, kata Kaherul Huda. 
Bahkan saat ini katanya jumlah PKL yang 
nantinya akan dipindah sudah dikunci di 
jumlah 117 orang PKL yang merupakan 
warga asli Kota Tegal. 

Adapun langkah persiapan dalam 
penataan PKL yang berada di Alun-alun 
Kota Tegal, dikatakan Kherul Huda saat 
ini dengan tidak menarik kembali 
retribusi pada seluruh PKL di kawasan 
tersebut, hal itu harapannya agar suatu 
saat jika para PKL dipindahkan tidak ada 
lagi alasan tidak mau pindah karena 

UMKM lainnya yakni menata kawasan 
kuliner Pokanjari di Jalan Teri. “Kita mau 
menata Pokanjari berkonsep taman 
kuliner modern” ucapnya. Lapak-lapak 
pedagang yang lama akan dibongkar 
digantikan menjadi lapak-lapak baru yang 
lebih “good looking” dan nyaman bagi para 
pengunjung. 

Harapannya dengan penataan 
tersebut kapasitas pedagang di tempat 
tersebut juga dapat bertambah sehingga 
dapat menampung para PKL lainnya di 
luar area Pokanjari. Konsep penataan 
kawasan Kali Bacin menjadi konsep 
wisata Pasar Apung seperti yang 
diwacanakan Walikota Tegal Dedy Yon 
Supriyono, SE.MM juga menjadi hal yang 
menjadi perhatian dinasnya.

Khaerul Huda juga menambahkan 
konsep penataan PKL lainnya yang akan 
d imuncu lkan  pada  tahun-tahun 
mendatang melalui “Car Free Night” yang 
akan dilaksanakan di Jalan Hang Tuah 
Tegalsari. Namun dari berbagai konsep 
besar tersebut diungkapkan Khaerul 
Huda tidak berhasil jika hanya satu pihak 
saja yang mau berkomitmen untuk 
m e m u l a i  p e n a t a a n .  P e n a t a a n  
dikatakannya harus melibatkan semua 
pihak, baik Pemerintah, PKL, maupun 
pihak lainnya yang terlibat. 

Sementara itu, dari Satuan Polisi 
selaku instansi Penegak Perda, melalui 
Kepala Satuan Pamong Praja Kota Tegal 
Drs. Joko Sukur Baharudin menjelaskan 
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2008 
tentang PKL belum diikuti dengan 
adanya Peraturan Walikota (Perwal) 
yang mengatur petunjuk teknis  

sudah membayar retribusi. 
Selain PKL di Alun-alun Kota Tegal, 

rencana besar Dinas Koperasi dan 

Konsep Penataan PKL di Kota TegalKonsep Penataan PKL di Kota Tegal

Konsep penataan PKL saat ini 

menjadi fokus yang oleh 

setiap kota menjadi 

“pekerjaan rumah” yang 

harus diselesaikan. Dengan 

terus berkembangnya Kota 

Tegal maka penataan PKL 

dipandang perlu dan 

mendesak.   

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Tegal Drs. Khaerul Huda 
mengatakan kajian penataan PKL 
di Kota Tegal saat ini masih terus 
dilakukan. Adapun konsep 
penataan yang menurutnya masih 
menjadi rencana pihaknya yakni 
salah satunya Rencana 
Pemindahan Pedagang Ikan Hias 
dan Burung yang selama ini 
menempati tanah milik PT. KAI. 
Para pedagang tersebut dikatakan 
Khaerul Huda direncanakan untuk 
dipindah ke lokasi sebelah barat 
gedung PPIB Kota Tegal.
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ktivitas PKL pada umumnya 
menempati badan-badan jalan Adan trotoar, sehingga tidak 

menyisakan cukup ruang bagi pejalan 
kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik 
karena menciptakan masalah kemacetan, 
terganggunya pejalan kaki, serta 
menyebabkan lingkungan kotor. Situasi 
in i  menciptakan masalah dalam 
pengelolaan pembangunan dan merusak 
estetika kota.

Makin menjamurnya PKL terkadang 
menjadi persoalan tersendiri bagi 
Pemerintah di semua kota di Indonesia 
tidak terkecuali di Kota Tegal. Kondisi ini 
y a n g  m e n y e b a b k a n  p a r a  P K L  
berdagangdi tempat-tempat yang tidak 
terencana dan tidak difungsikan untuk 
mereka. 

Akibatnya mereka selalu menjadi 
obyek penertiban serta menjadikan kota 
berkesan semrawut. Konsep penataan 
PKL saat ini menjadi fokus yang oleh 
setiap kota menjadi “pekerjaan rumah” 
yang harus diselesaikan. Dengan terus 
berkembangnya Kota Tegal maka 
penataan PKL dipandang perlu dan 
mendesak.   

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM 
Kota Tegal  Drs .  Khaerul  Huda 
mengatakan kajian penataan PKL di Kota 
Tegal saat ini masih terus dilakukan. 
Adapun konsep penataan yang 
menurutnya masih menjadi rencana 
pihaknya yakni salah satunya Rencana 
Pemindahan Pedagang Ikan Hias dan 
Burung yang selama ini menempati tanah 
milik PT. KAI. Para pedagang tersebut 

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang golongan ekonomi lemah dan penjual jasa yang dalam 

usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang, dipindahkan 

dan atau tidak permanen serta menempati fasilitas umum. PKL muncul karena meningkatnya jumlah 

tenaga kerja yang berbanding dengan sempitnya lapangan pekerjaan formal. Hal ini menyebabkan 

banyak masyarakat yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal seperti PKL. 

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom
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dikatakan Khaerul Huda direncanakan 
untuk dipindah ke lokasi sebelah barat 
gedung PPIB Kota Tegal. Pertimbangan 
lokasi tersebut karena dinilai memenuhi 
ruang serta tidak mengganggu pengguna 
jalan seperti yang saat ini terjadi. 

Tidak hanya itu, Konsep Penataan 
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seperti di Kawasan Alun-alun Kota Tegal 
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lagi alasan tidak mau pindah karena 

UMKM lainnya yakni menata kawasan 
kuliner Pokanjari di Jalan Teri. “Kita mau 
menata Pokanjari berkonsep taman 
kuliner modern” ucapnya. Lapak-lapak 
pedagang yang lama akan dibongkar 
digantikan menjadi lapak-lapak baru yang 
lebih “good looking” dan nyaman bagi para 
pengunjung. 

Harapannya dengan penataan 
tersebut kapasitas pedagang di tempat 
tersebut juga dapat bertambah sehingga 
dapat menampung para PKL lainnya di 
luar area Pokanjari. Konsep penataan 
kawasan Kali Bacin menjadi konsep 
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saja yang mau berkomitmen untuk 
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pihak lainnya yang terlibat. 
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Kepala Satuan Pamong Praja Kota Tegal 
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adanya Peraturan Walikota (Perwal) 
yang mengatur petunjuk teknis  
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pelaksanaan perda tersebut. 
“Perda PKL hanya bersifat secara 

umum, adapun detail petunjuk teknis 
pelaksanaan diatur dalam perwal”, terang 
Joko. Adanya Perwal dikatakan Joko 
Sukur menjadi sangat penting bagi bagi 
Satpol PP sebagai dasar melakukan 
tindakan penertiban. “Bagaimana Satpol 
PP akan menindak, jika belum ada 
regulasinya”, katanya. 

Belum adanya aturan sanksi yang 
jelas dan tidak adanya aturan yang 
mengatur lokasi yang boleh dan tidak 
boleh untuk PKL berdagang menjadi 
sebab bagi aparat Satpol PP untuk 
m e n i n d a k  a t a u p u n  m e l a k u k a n  
penert iban penindakan.  Namun 
ditegaskan Joko Sukur dengan belum 
munculnya Perwal tentang PKL, bukan 
berarti Satpol PP tidak bisa bekerja, 
Satpol PP dalam menjalankan tugasnya 

tetap melakukan langkah-langkah 
penertiban PKL di jalan-jalan yang dirasa 
sudah mengganggu ketertiban umum 
menggunakan pendekatan persuasif dan 
humanis. 

Adapun objek-objek penertiban 
Satpol PP saat ini yaitu lapak atau tempat 
dagang PKL yang tidak dibawa kembali 
oleh pemiliknya selepas berdagang dan 
lapak/gerobak PKL yang ditaruh di 
sembarang tempat oleh pemiliknya. 
Lapak-lapak tersebut menjadi sasaran 
untuk ditertibkan/diangkut oleh satpol 
PP.

Langkah lainnya dilakukan Satpol PP 
dengan memberikan tulisan peringatan 
(sticker) yang ditempelkan pada setiap 
lapak/gerobak PKL yang berisikan 
himbauan untuk tidak meninggalkan atau 
menaruh  l apak/gerobak  secara  
semabarangan usai berdagang. Terdapat 
juga peringatan akan dilakukan eksekusi 
lapak/gerobak PKL apabila hanya ditaruh 
di sembarang tempat yang dapat 
mengganggu keindahan kota. 

Upaya lainnya yang dilakukan 
pihaknya yakni dengan mengundang 
para PKL, termasuk para paguyuban PKL 
untuk dilakukan sosialisasi ketertiban. 
Langkah-langkah pendekatan secara 
humanis, persuasif serta bersifat 
himbauan itulah yang saat ini terus 
dilakukan pihaknya. Dengan adanya 
langkah-langkah persuasif semacam itu 
dikatakan Joko Sukur harapannya 
muncul kesadaran dari PKL untuk bisa 
ter t ib  da lam berdagang sambi l  
menunggu regulasi baru diberlakukan.

 g  
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erkembangan teknologi di bidang 
sistem pembayaran kini telah Pmerambah ke berbagai l ini 

kehidupan. Bukan hanya di  bidang 
perbankan, tetapi juga di sektor 
pemerintah. Komitmen Pemerintah Kota 
Tegal untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik atau good 
governance perlahan-lahan namun pasti 
akan segera terealisasi. 

T e r w u j u d n y a  t a t a  k e l o l a  
pemerintahan yang baik merupakan 
salah satu program unggulan Walikota 
Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. 
dan Wakil Walikota Tegal Muhammad 
Jumadi, S.T., M.M. Ada empat sasaran 
yang dilaksanakan yaitu membangun 

tatakelola pemerintahan yang bersih 
(berkurangnya secara nyata praktek KKN 
di  b irokras i ) ,  penerapan s istem 
pemerintahan berbasis elektronik 
(SPBE/e-goverment), reformasi tata 
kelola keuangan (peningkatan predikat 
dari WDP ke WTP) dan peningkatan 
indeks Kepuasan Masyarakat dalam 
Pelayanan Publik.

E-Retribusi sendiri menjadi sebuah 
keniscayaan ketika perkembangan 
teknolog i  da lam b idang s i s tem 
pembayaran, utamanya transaksi non 
tunai. Kebijakan transaksi non tunai telah 
menjadi strategi yang efektif dalam 
mendorong pertumbuhan keuangan 
inklusif. Menurut Sediyono, E., Mochliat, 

Ada empat sasaran yang 
dilaksanakan yaitu membangun 
tatakelola pemerintahan yang 

bersih (berkurangnya secara nyata 
praktek KKN di birokrasi), 

penerapan sistem pemerintahan 
berbasis elektronik (SPBE/

e-goverment), reformasi tata kelola 
keuangan (peningkatan predikat 

dari WDP ke WTP) dan 
peningkatan indeks Kepuasan 

Masyarakat dalam 
Pelayanan Publik.

Oleh : Imon Dwi Budi Ajianto, S.Sos., M.I.Kom.

E-Retribusi merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Tegal untuk 
transparan dalam pendapatan daerah melalui retribusi. 

E-Retribusi: Transparansi 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

E-Retribusi: Transparansi 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

“Perda PKL hanya bersifat secara 
umum, adapun detail petunjuk 
teknis pelaksanaan diatur dalam 
perwal”, terang Joko. Adanya 
Perwal dikatakan Joko Sukur 
menjadi sangat penting bagi bagi 
Satpol PP sebagai dasar 
melakukan tindakan penertiban. 
“Bagaimana Satpol PP akan 
menindak, jika belum ada 
regulasinya”, katanya. 
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Retribusi kepada petugas pasar. Petugas 
pasar setiap pagi menarik retribusi 
dengan menggunakan Electronik Data 
Capture (EDC) dan menarik sesuai nilai 
r e t r i b u s i  y a n g  d i t e n t u k a n  d a n  
memberikan bukti pembayaran berupa 
struk kepada pedagang. Pedagang 
membayar retribusi setiap hari. Jika ada 
pedagang yang tidak berjualan tetap 
ditarik retribusi dan akan ditarik saat 
pedagang membuka usahanya. 

D i sebutkan  Maman ,  dengan  
pelaksanaan E-Retribusi, pendapatan 
yang diterima Pemkot setiap bulan 
jumlahnya tetap dan tidak naik turun atau 
fluktuatif. Pedagang tetap ditarik 
retribusi meski tidak berjualan. Maman 
menyebut E-Retribusi lebih murah 

dibandingkan dengan retribusi biasa. 
Selain masih menggunakan peraturan 
yang lama karena peraturan yang baru 
belum diberlakukan.

“Sekarang mereka top up sekitar Rp. 
50 ribu. Dulu mungkin sekitar Rp. 150 
ribu sebulan. Peraturannya masih Rp. 
600 per meter,” tutur Maman. 

Selain itu dalam pemeriksaan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
sistem E-Retribusi lebih sederhana. 
Disebutkan Maman,  saat  masih 
konvensional pemeriksaan BPK lebih 
mendalam. Bahkan sampai karcis 
diperiksa. “Karcis yang diambil dari 
kantor berapa, sekian, habisnya berapa, 
sekian. Di-crosss check, Kadang-kadang di 
pedagang juga di-check. Sekarang kan 

ngga,” tutur Maman. 
Dengan target sudah jelas, Maman 

menyebut upah pungut bagi petugas 
pungut otomatis setiap bulan keluar. 
“Kalau kemarin kan kadang-kadang tidak 
keluar kalau target tidak terpenuhi. 
Besaran upah pungut sesuai presentasi, 
triwulan pertama tercapai 25 persen dari 
pendapatan upah pungut keluar. Kalau 
sekarang sudah jelas, per tiga bulan 
keluar,” kata Maman. 

Meski demikian, ada beberapa hal 
yang  menjad i  tantangan da lam 
pelaksanaan E-Retribusi. Menurut 
M a m a n ,  k a r e n a  p e m b a y a r a n  
menggunakan elektronik maka perlu 
upaya untuk mengubah mindset 
pedagang agar melakukan transaksi 
elektonik melalui pembayaran e-
Retribusi. Selanjutnya keterbatasan 
Sumber Daya Manusia (SDM)/Tenaga IT 
y a n g  m e n g e l o l a  E - R e t r i b u s i ,  
pengembang sistem aplikasi E-Retribusi 
g u n a  m e m e n u h i  s t a n d a r  
pengelolaan/pemeriksaan keuangan 
daerah oleh BPK-RI, pengembangan 
kerja sama dengan beberapa perbankan 
terkait pengelolaan retribusi secara 
elektronik dan menuju keterbukaan dan 
transparansi pengelolaan keuangan 
daerah. 

Langkah terakhir penerapan E-
Retribusi, Dinas melakukan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
sistem E-Retribusi Pasar. Menurut 
Maman, jika tidak ada kendala yang 
berarti, direncanakan tahun 2020 semua 
pasar di Kota Tegal sudah melaksanakan 
E-Retribusi.   g

Disebutkan Maman, dengan 

pelaksanaan E-Retribusi, 

pendapatan yang diterima Pemkot 

setiap bulan jumlahnya tetap dan 

tidak naik turun atau fluktuatif. 

Pedagang tetap ditarik retribusi 

meski tidak berjualan. Maman 

menyebut E-Retribusi lebih murah 

dibandingkan dengan retribusi 

biasa. Selain masih menggunakan 

peraturan yang lama karena 

peraturan yang baru belum 

diberlakukan.

1. Juru Pungut merekap kebutuhan 
karcis retribusi pasar 

2. Juru Pungut menarik retribusi 
pasar

3. Juru Pungut menghitung hasil 
pungutan retribusi pasar

4. Juru Pungut merekap hasil pungut 
retribusi pasar

5. Juru Pungut  menyerahkan hasil 
pungut retribusi pasar kepada 
bendahara penerima

6. Bendahara Penerima menyetor 
hasil ke retribusi bank kas daerah 

7. Bendahara penerima mencatat 
pembukuan hasil retribusi

1. Juru Pungut menyiapkan 
kebutuhan kertas struk 

2. Juru pungut menyiapkan 
kebutuhan alat MPOS

3. Juru pungut menarik pungutan 
retribusi pasar dengn alat MPOS

4. Juru pungut mencetak hasil 
pungutan retribusi pasar dari 
aplikasi 

5. Bendahara penerima mencetak 
hasil pungutan retribusi dari 
aplikasi.

Model Konvensional Model E-Retribusi

Kebijakan transaksi non tunai 

telah menjadi strategi yang efektif 

dalam mendorong pertumbuhan 

keuangan inklusif. Menurut 

Sediyono, E., Mochliat, M. M., & 

Marwata, M.(2018), penerapan 

transaksi non tunai diyakini 

sebagai salah satu solusi 

pemberantasan korupsi dan 

pencucian uang sebab melalui 

proses transaksi mutasi kas yang 

sistematis dan lengkap, antara 

pihak pengirim dan penerima, 

sehingga peluang oknum 

melakukan tindak kejahatan 

semakin sempit. 

Beberapa daerah sudah 

melaksanakan E-Retribusi 

Pasar. Antara lain Kabupaten 

Banyuwangi, Kabupaten Kendal, 

Provinsi Bali, Kota Salatiga, DKI 

Jakarta dan kota-kota lainnya. 

Pemerintah Kota Tegal pun tak 

mau ketinggalan. Pemerintah 

Kota Tegal telah meluncurkan  

program E-Retribusi Pasar pada 

tanggal 26 Juni 2019 di Pasar 

Langon Kelurahan Slerok 

Kecamatan Tegal Timur oleh 

Walikota Tegal.

M. M., & Marwata, M.(2018), penerapan 
transaksi non tunai diyakini sebagai salah 
satu solusi pemberantasan korupsi dan 
pencucian uang sebab melalui proses 
transaksi mutasi kas yang sistematis dan 
lengkap, antara pihak pengirim dan 
penerima, sehingga peluang oknum 
melakukan tindak kejahatan semakin 
sempit. 

Dengan E-Retribusi, pembayaran 
oleh pedagang menggunakan uang 
elektronik menjadi salah satu upaya 
untuk mengurangi transaksi tunai yang 
tengah digalakkan pemerintah melalui 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). 
T u j u a n n y a  u n t u k  m e m b a n g u n  
k e p e r c a y a a n  p e d a g a n g  k e p a d a  
pemerintah, efisiensi karcis retribusi, 
efisiensi waktu, mengajak pedagang 
berhubungan dengan perbankan dan 
melatih menabung, serta menyajikan 
keterbukaan, efisiensi dan keakuratan 
bagi pemerintah daerah.

B e b e r a p a  d a e r a h  s u d a h  
melaksanakan E-Retribusi Pasar. Antara 
lain Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Kendal, Provinsi Bali, Kota Salatiga, DKI 
Jakarta  dan kota-kota  la innya .  
Pemerintah Kota Tegal pun tak mau 
ketinggalan. Pemerintah Kota Tegal telah 
meluncurkan  program E-Retribusi Pasar 
pada tanggal 26 Juni 2019 di Pasar 
Langon Kelurahan Slerok Kecamatan 
Tegal Timur oleh Walikota Tegal. 

Ada beberapa alasan penerapan E-
Retribusi Pasar harus dilaksanakan 
Pemerintah Kota Tegal. Kepala Dinas 
Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota 
Tegal Drs. Khaerul Huda, M.Si melalui 

Kepala Bidang Pasar Maman Suherman 
menyebut E-Retribusi karena, pertama, 
adanya perkembangan teknologi dan 
transaksi elektronik. Kedua, konektivitas 
antara perbankan/sumber modal dengan 
pedagang/sebagai nasabah. Ketiga, 
tuntutan akan kemudahan pedagang 
dalam membayar retribusi. Keempat, 
pelapor data transaksi yang akuntabel 
dan realtime incoming report dan kelima 
akses dilakukan lewat media elektronik. 

D i n a s  K o p e r a s i ,  U K M  d a n  
Perdagangan Kota Tegal bekerja sama 
dengan perbankan yaitu PT Bank Jateng 
(Persero) Cabang Kota Tegal. Saat ini ada 
empat pasar yang telah menerapkan E-

Retribusi sejak dilaunching pada 26 Juni 
2019 lalu. Keempat pasar tersebut antara 
lain Pasar Kejambon jumlah pedagang 
sebanyak 138 orang, Pasar Karangdawa 
sebanyak 85 pedagang, Pasar Bandung 
sebanyak 420 pedagang dan Pasar 
Langon sebanyak 232 pedagang. 

Menurut Maman sampai akhir tahun 
2019 ini akan ditarget 5 pasar lagi yang 
menerapkan E-Retribusi Pasar. Yakni 
Pasar Martoloyo, Pasar Randugunting, 
Pasar Sumurpanggang, Pasar Kraton dan 
Pasar Pagi Blok A. Direncanakan di Pasar 
Pagi Blok A baru diterapkan pada 109 
counter dan 102 kios.  

Agar penerapan E-Retribusi dapat 
diterima oleh seluruh pedagang, Dinas 
Koperasi UKM dan Perdagangan Kota 
Tegal berupaya melaksanakan sosialisasi 
secara door to door. Disebutkan Maman, 
petugas pasar mendatangi satu persatu 
pedagang  yang  men jad i  ta rget  
penerapan  E-Ret r ibus i .  Namun  
sebelumnya, Dinas telah terlebih dahulu 
m e l a k s a n a k a n  l a n g k a h - l a n g k a h  
p e n e r a p a n  E - R e t r i b u s i  d e n g a n  
m e m p e r s i a p k a n  k e l e n g k a p a n  
administrasi berupa MoU dan Perjanjian 
Kerja sama. 

Data pedagang yang mengikuti E-
Retribusi juga dimasukkan ke database 
dengan menunjukkan Nomor Pokok 
Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Saat 
pelaksanaan pembayaran, pedagang 
yang telah terdaftar dan menjadi wajib 
retribusi mengisi form pembukaan 
rekening dan kemudian mendapatkan 
kartu E-Retribusi serta buku tabungan, 
hanya tinggal menyerahkan kartu E-

WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus  2019WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus 2019



1312

Retribusi kepada petugas pasar. Petugas 
pasar setiap pagi menarik retribusi 
dengan menggunakan Electronik Data 
Capture (EDC) dan menarik sesuai nilai 
r e t r i b u s i  y a n g  d i t e n t u k a n  d a n  
memberikan bukti pembayaran berupa 
struk kepada pedagang. Pedagang 
membayar retribusi setiap hari. Jika ada 
pedagang yang tidak berjualan tetap 
ditarik retribusi dan akan ditarik saat 
pedagang membuka usahanya. 

D i sebutkan  Maman ,  dengan  
pelaksanaan E-Retribusi, pendapatan 
yang diterima Pemkot setiap bulan 
jumlahnya tetap dan tidak naik turun atau 
fluktuatif. Pedagang tetap ditarik 
retribusi meski tidak berjualan. Maman 
menyebut E-Retribusi lebih murah 

dibandingkan dengan retribusi biasa. 
Selain masih menggunakan peraturan 
yang lama karena peraturan yang baru 
belum diberlakukan.

“Sekarang mereka top up sekitar Rp. 
50 ribu. Dulu mungkin sekitar Rp. 150 
ribu sebulan. Peraturannya masih Rp. 
600 per meter,” tutur Maman. 

Selain itu dalam pemeriksaan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
sistem E-Retribusi lebih sederhana. 
Disebutkan Maman,  saat  masih 
konvensional pemeriksaan BPK lebih 
mendalam. Bahkan sampai karcis 
diperiksa. “Karcis yang diambil dari 
kantor berapa, sekian, habisnya berapa, 
sekian. Di-crosss check, Kadang-kadang di 
pedagang juga di-check. Sekarang kan 

ngga,” tutur Maman. 
Dengan target sudah jelas, Maman 

menyebut upah pungut bagi petugas 
pungut otomatis setiap bulan keluar. 
“Kalau kemarin kan kadang-kadang tidak 
keluar kalau target tidak terpenuhi. 
Besaran upah pungut sesuai presentasi, 
triwulan pertama tercapai 25 persen dari 
pendapatan upah pungut keluar. Kalau 
sekarang sudah jelas, per tiga bulan 
keluar,” kata Maman. 

Meski demikian, ada beberapa hal 
yang  menjad i  tantangan da lam 
pelaksanaan E-Retribusi. Menurut 
M a m a n ,  k a r e n a  p e m b a y a r a n  
menggunakan elektronik maka perlu 
upaya untuk mengubah mindset 
pedagang agar melakukan transaksi 
elektonik melalui pembayaran e-
Retribusi. Selanjutnya keterbatasan 
Sumber Daya Manusia (SDM)/Tenaga IT 
y a n g  m e n g e l o l a  E - R e t r i b u s i ,  
pengembang sistem aplikasi E-Retribusi 
g u n a  m e m e n u h i  s t a n d a r  
pengelolaan/pemeriksaan keuangan 
daerah oleh BPK-RI, pengembangan 
kerja sama dengan beberapa perbankan 
terkait pengelolaan retribusi secara 
elektronik dan menuju keterbukaan dan 
transparansi pengelolaan keuangan 
daerah. 

Langkah terakhir penerapan E-
Retribusi, Dinas melakukan monitoring, 
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
sistem E-Retribusi Pasar. Menurut 
Maman, jika tidak ada kendala yang 
berarti, direncanakan tahun 2020 semua 
pasar di Kota Tegal sudah melaksanakan 
E-Retribusi.   g

Disebutkan Maman, dengan 

pelaksanaan E-Retribusi, 

pendapatan yang diterima Pemkot 

setiap bulan jumlahnya tetap dan 

tidak naik turun atau fluktuatif. 

Pedagang tetap ditarik retribusi 

meski tidak berjualan. Maman 

menyebut E-Retribusi lebih murah 

dibandingkan dengan retribusi 

biasa. Selain masih menggunakan 

peraturan yang lama karena 

peraturan yang baru belum 

diberlakukan.

1. Juru Pungut merekap kebutuhan 
karcis retribusi pasar 

2. Juru Pungut menarik retribusi 
pasar

3. Juru Pungut menghitung hasil 
pungutan retribusi pasar

4. Juru Pungut merekap hasil pungut 
retribusi pasar

5. Juru Pungut  menyerahkan hasil 
pungut retribusi pasar kepada 
bendahara penerima

6. Bendahara Penerima menyetor 
hasil ke retribusi bank kas daerah 

7. Bendahara penerima mencatat 
pembukuan hasil retribusi

1. Juru Pungut menyiapkan 
kebutuhan kertas struk 

2. Juru pungut menyiapkan 
kebutuhan alat MPOS

3. Juru pungut menarik pungutan 
retribusi pasar dengn alat MPOS

4. Juru pungut mencetak hasil 
pungutan retribusi pasar dari 
aplikasi 

5. Bendahara penerima mencetak 
hasil pungutan retribusi dari 
aplikasi.

Model Konvensional Model E-Retribusi

Kebijakan transaksi non tunai 

telah menjadi strategi yang efektif 

dalam mendorong pertumbuhan 

keuangan inklusif. Menurut 

Sediyono, E., Mochliat, M. M., & 

Marwata, M.(2018), penerapan 

transaksi non tunai diyakini 

sebagai salah satu solusi 

pemberantasan korupsi dan 

pencucian uang sebab melalui 

proses transaksi mutasi kas yang 

sistematis dan lengkap, antara 

pihak pengirim dan penerima, 

sehingga peluang oknum 

melakukan tindak kejahatan 

semakin sempit. 

Beberapa daerah sudah 

melaksanakan E-Retribusi 

Pasar. Antara lain Kabupaten 

Banyuwangi, Kabupaten Kendal, 

Provinsi Bali, Kota Salatiga, DKI 

Jakarta dan kota-kota lainnya. 

Pemerintah Kota Tegal pun tak 

mau ketinggalan. Pemerintah 

Kota Tegal telah meluncurkan  

program E-Retribusi Pasar pada 

tanggal 26 Juni 2019 di Pasar 

Langon Kelurahan Slerok 

Kecamatan Tegal Timur oleh 

Walikota Tegal.

M. M., & Marwata, M.(2018), penerapan 
transaksi non tunai diyakini sebagai salah 
satu solusi pemberantasan korupsi dan 
pencucian uang sebab melalui proses 
transaksi mutasi kas yang sistematis dan 
lengkap, antara pihak pengirim dan 
penerima, sehingga peluang oknum 
melakukan tindak kejahatan semakin 
sempit. 

Dengan E-Retribusi, pembayaran 
oleh pedagang menggunakan uang 
elektronik menjadi salah satu upaya 
untuk mengurangi transaksi tunai yang 
tengah digalakkan pemerintah melalui 
Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). 
T u j u a n n y a  u n t u k  m e m b a n g u n  
k e p e r c a y a a n  p e d a g a n g  k e p a d a  
pemerintah, efisiensi karcis retribusi, 
efisiensi waktu, mengajak pedagang 
berhubungan dengan perbankan dan 
melatih menabung, serta menyajikan 
keterbukaan, efisiensi dan keakuratan 
bagi pemerintah daerah.

B e b e r a p a  d a e r a h  s u d a h  
melaksanakan E-Retribusi Pasar. Antara 
lain Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Kendal, Provinsi Bali, Kota Salatiga, DKI 
Jakarta  dan kota-kota  la innya .  
Pemerintah Kota Tegal pun tak mau 
ketinggalan. Pemerintah Kota Tegal telah 
meluncurkan  program E-Retribusi Pasar 
pada tanggal 26 Juni 2019 di Pasar 
Langon Kelurahan Slerok Kecamatan 
Tegal Timur oleh Walikota Tegal. 

Ada beberapa alasan penerapan E-
Retribusi Pasar harus dilaksanakan 
Pemerintah Kota Tegal. Kepala Dinas 
Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota 
Tegal Drs. Khaerul Huda, M.Si melalui 

Kepala Bidang Pasar Maman Suherman 
menyebut E-Retribusi karena, pertama, 
adanya perkembangan teknologi dan 
transaksi elektronik. Kedua, konektivitas 
antara perbankan/sumber modal dengan 
pedagang/sebagai nasabah. Ketiga, 
tuntutan akan kemudahan pedagang 
dalam membayar retribusi. Keempat, 
pelapor data transaksi yang akuntabel 
dan realtime incoming report dan kelima 
akses dilakukan lewat media elektronik. 

D i n a s  K o p e r a s i ,  U K M  d a n  
Perdagangan Kota Tegal bekerja sama 
dengan perbankan yaitu PT Bank Jateng 
(Persero) Cabang Kota Tegal. Saat ini ada 
empat pasar yang telah menerapkan E-

Retribusi sejak dilaunching pada 26 Juni 
2019 lalu. Keempat pasar tersebut antara 
lain Pasar Kejambon jumlah pedagang 
sebanyak 138 orang, Pasar Karangdawa 
sebanyak 85 pedagang, Pasar Bandung 
sebanyak 420 pedagang dan Pasar 
Langon sebanyak 232 pedagang. 

Menurut Maman sampai akhir tahun 
2019 ini akan ditarget 5 pasar lagi yang 
menerapkan E-Retribusi Pasar. Yakni 
Pasar Martoloyo, Pasar Randugunting, 
Pasar Sumurpanggang, Pasar Kraton dan 
Pasar Pagi Blok A. Direncanakan di Pasar 
Pagi Blok A baru diterapkan pada 109 
counter dan 102 kios.  

Agar penerapan E-Retribusi dapat 
diterima oleh seluruh pedagang, Dinas 
Koperasi UKM dan Perdagangan Kota 
Tegal berupaya melaksanakan sosialisasi 
secara door to door. Disebutkan Maman, 
petugas pasar mendatangi satu persatu 
pedagang  yang  men jad i  ta rget  
penerapan  E-Ret r ibus i .  Namun  
sebelumnya, Dinas telah terlebih dahulu 
m e l a k s a n a k a n  l a n g k a h - l a n g k a h  
p e n e r a p a n  E - R e t r i b u s i  d e n g a n  
m e m p e r s i a p k a n  k e l e n g k a p a n  
administrasi berupa MoU dan Perjanjian 
Kerja sama. 

Data pedagang yang mengikuti E-
Retribusi juga dimasukkan ke database 
dengan menunjukkan Nomor Pokok 
Wajib Retribusi Daerah (NPWRD). Saat 
pelaksanaan pembayaran, pedagang 
yang telah terdaftar dan menjadi wajib 
retribusi mengisi form pembukaan 
rekening dan kemudian mendapatkan 
kartu E-Retribusi serta buku tabungan, 
hanya tinggal menyerahkan kartu E-
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Persitema Temanggung,  Persebi  
Boyolali, PSIP Pemalang dan PSISra 
Sragen. 

Ketua Persegal, yang juga Wakil  
Walikota Tegal, Muhamad Jumadi usai 
memimpin rapat persiapan menghadapi 
kompetisi Liga 3 Jawa Tengah, Senin 
(24/6)  mengatakan sebagai pendatang 
baru, Persegal akan memberikan yang 
terbaik untuk Kota Tegal. Jumadi 
berharap, semua pihak baik itu pengurus, 
pemain bisa memiliki semangat yang 
sama untuk memajukan persepakbolaan 
kota Tegal.

Jumadi menyampaikan saat ini 
adalah momentum yang baik untuk 
kembali meningkatkan prestasi Persegal, 

dimana Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
berkeinginan agar semua olahraga di 
Kota Tegal dapat berprestasi dan salah 
satunya adalah sepak bola.

Tak tanggung-tanggung, Jersey 
(seragam) baru Persegal pun disiapkan 
untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Jateng. 
Jersey baru Klub Sepakbola kebanggaan 
Kota Tegal itu didominasi dengan warna 
biru tua dengan aksen garis putih pada 
Jersey pertama, adapun terdapat desain 
gambar perahu dengan dominasi warna 
biru muda pada Jersey kedua. 

Peluncuran Jersey yang dilaksanakan 
di Pendopo Ki Gede Sebayu Dedy Yon 
bahkan menegaskan jika ingin maju 
sepakbolanya, Pemerintah dan rakyat 

nya jangan cuma cinta tapi harus gila 
bola. “Jika sepakbola melempem tentu 
akan menjadi bahan omongan daerah 
lain,” kata Dedy Yon. 

Walikota berjanji akan selalu 
mendukung kemajuan Persegal salah 
satunya melalui peningkatan anggaran 
melalui Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI). Walikota juga 
berharap dengan kepengurusan Persegal 
dibawah kepemimpinan Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi Persegal mempu 
bangkit dari tidur panjangnya. “Ini 
tantangan bagi Pak Jumadi sebagai Ketua 
Umum Persegal, Prestasi dulu perbaikan 
fasilitas pasti akan menyusul” pungkas 
Walikota. g
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Oleh: Syaepulloh Amin

ota Tegal saat ini menggelar 
Turnamen Sepakbola Wali Kota KTegal Cup 2019 sekaligus 

mengirimkan Persatuan Sepak Bola Tegal 
(Persegal) mengikuti kompetisi Liga Tiga 
Jawa Tengah 2019. Turnamen Sepakbola 
Wali Kota Tegal Cup 2019 diikuti oleh 
seluruh perwakilan kelurahan se-Kota 
Tegal ditambah satu tim dari Pemerintah 
Kota Tegal yang berlangsung  Juli hingga 
Agustus 2019.

Ketua Panitia Turnamen Sepakbola 
“Walikota Cup” Abdul Kadir, SH 
mengatakan bahwa turnamen tersebut 
d i s e l e n g g a r a k a n  s e l a i n  u n t u k  
menggairahkan kembali persepakbolaan 
di Kota Tegal, juga untuk mencari bibit-
bibit unggul.

Ading (Sapaan akrab Abdul Kadir) 
menambahkan untuk para pemain yang 
akan berlaga dikompetisi ini harus be KTP 
Kota Tegal. Usia pemain tidak dibatasi, 
artinya usia bebas.  “Karena tujuan kita 
mancari bibit pemain sepakabola Kota 
tegal yang unggul jadi pemain harus ber 
KTP Kota Tegal,” kata Ading.  

Wakil Walikota Tegal Muhamad 

S e l a i n  i t u ,  D e d y  Y o n  j u g a  
menyampaikan penyelenggaraan 
turnamen tersebut untuk menjaring 
bibit-bibit atlet sepak bola yang nantinya 
bisa dimasukan kedalam tim Persatuan 
sepak Bola Tegal (Persegal).

Liga 3 Jawa Tengah
Kota Tegal mengikuti kompetisi Liga 

3  J a w a  T e n g a h  2 0 1 9  d e n g a n  
mengirimkan Persegal Kota Tegal. 
Persiapan untuk mengikuti kompetisi 
tersebut sudah dipersiapkan sejak Maret. 
Direktur Teknik Persegal Bambang 
Daryanto mengatakan persiapan 
Persegal untuk mengikuti Liga 3 Jateng 
itu sejak Maret 2019 lalu. 

Pihaknya menggandeng atlet sepak 
bola Kota Tegal sejumlah 28 pemain. 
Bambang mengatakan, para pemain 
melakukan pemusatan latihan mulai Juli 
2019 sampai dengan bergulirnya Liga 3 
Jateng. Kompetisi Liga 3 Jawa Tengah 
akan dimulai pada 14 Juli 2019 yang 
diikuti 19 klub sepak bola. 

Klub tersebut dibagi ke dalam empat 
group. Persegal berada di grup 3 bersama 

Kepemimpinan Walikota Tegal H. Dedi Yon Supriyono, SE, MM dan Wakil Walikota Tegal 
Muhamad Jumadi ST, MM membuat beragam gebrakan. Salah satunya 

menggelorakan kembali geliat sepak bola di Kota Bahari ini. 

Kepemimpinan Walikota Tegal H. Dedi Yon Supriyono, SE, MM dan Wakil Walikota Tegal 
Muhamad Jumadi ST, MM membuat beragam gebrakan. Salah satunya 

menggelorakan kembali geliat sepak bola di Kota Bahari ini. 

“Adanya Turnamen Walikota Cup 

Tegal, serta keikutsertaan 

Persegal di Liga 3 dan Piala 

Suratin harapannya memunculkan 

kembali persepakbolaan di Kota 

Tegal yang selama ini mati suri”

Geliat Sepak Bola TegalGeliat Sepak Bola Tegal

Jumadi, ST, MM mengatakan turnamen 
tersebut merupakan salah satu upaya 
untuk menggairahkan atmosfer olahraga 
di Kota Tegal. “Adanya Turnamen 
Walikota Tegal Cup, serta keikutsertaan 
Persegal di Liga 3 dan Piala Suratin 
harapannya memunculkan kembali 
persepakbolaan di Kota Tegal yang 
selama ini mati suri,” ucapnya.

Wali Kota Tegal H. Dedi Yon 
Supriyono, SE, MM saat membuka 
turnamen tersebut menyampaikan 
b a h w a  t u r n a m e n  i n i  s e n g a j a  
diselenggarakan untuk menggelorakan 
kemba l i  an imo  persepakbo laan  
masyarakat Kota Tegal. 

WARTA WARTAKHUSUS KHUSUS
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Persitema Temanggung,  Persebi  
Boyolali, PSIP Pemalang dan PSISra 
Sragen. 

Ketua Persegal, yang juga Wakil  
Walikota Tegal, Muhamad Jumadi usai 
memimpin rapat persiapan menghadapi 
kompetisi Liga 3 Jawa Tengah, Senin 
(24/6)  mengatakan sebagai pendatang 
baru, Persegal akan memberikan yang 
terbaik untuk Kota Tegal. Jumadi 
berharap, semua pihak baik itu pengurus, 
pemain bisa memiliki semangat yang 
sama untuk memajukan persepakbolaan 
kota Tegal.

Jumadi menyampaikan saat ini 
adalah momentum yang baik untuk 
kembali meningkatkan prestasi Persegal, 

dimana Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
berkeinginan agar semua olahraga di 
Kota Tegal dapat berprestasi dan salah 
satunya adalah sepak bola.

Tak tanggung-tanggung, Jersey 
(seragam) baru Persegal pun disiapkan 
untuk mengikuti kompetisi Liga 3 Jateng. 
Jersey baru Klub Sepakbola kebanggaan 
Kota Tegal itu didominasi dengan warna 
biru tua dengan aksen garis putih pada 
Jersey pertama, adapun terdapat desain 
gambar perahu dengan dominasi warna 
biru muda pada Jersey kedua. 

Peluncuran Jersey yang dilaksanakan 
di Pendopo Ki Gede Sebayu Dedy Yon 
bahkan menegaskan jika ingin maju 
sepakbolanya, Pemerintah dan rakyat 

nya jangan cuma cinta tapi harus gila 
bola. “Jika sepakbola melempem tentu 
akan menjadi bahan omongan daerah 
lain,” kata Dedy Yon. 

Walikota berjanji akan selalu 
mendukung kemajuan Persegal salah 
satunya melalui peningkatan anggaran 
melalui Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI). Walikota juga 
berharap dengan kepengurusan Persegal 
dibawah kepemimpinan Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi Persegal mempu 
bangkit dari tidur panjangnya. “Ini 
tantangan bagi Pak Jumadi sebagai Ketua 
Umum Persegal, Prestasi dulu perbaikan 
fasilitas pasti akan menyusul” pungkas 
Walikota. g
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Oleh: Syaepulloh Amin

ota Tegal saat ini menggelar 
Turnamen Sepakbola Wali Kota KTegal Cup 2019 sekaligus 

mengirimkan Persatuan Sepak Bola Tegal 
(Persegal) mengikuti kompetisi Liga Tiga 
Jawa Tengah 2019. Turnamen Sepakbola 
Wali Kota Tegal Cup 2019 diikuti oleh 
seluruh perwakilan kelurahan se-Kota 
Tegal ditambah satu tim dari Pemerintah 
Kota Tegal yang berlangsung  Juli hingga 
Agustus 2019.

Ketua Panitia Turnamen Sepakbola 
“Walikota Cup” Abdul Kadir, SH 
mengatakan bahwa turnamen tersebut 
d i s e l e n g g a r a k a n  s e l a i n  u n t u k  
menggairahkan kembali persepakbolaan 
di Kota Tegal, juga untuk mencari bibit-
bibit unggul.

Ading (Sapaan akrab Abdul Kadir) 
menambahkan untuk para pemain yang 
akan berlaga dikompetisi ini harus be KTP 
Kota Tegal. Usia pemain tidak dibatasi, 
artinya usia bebas.  “Karena tujuan kita 
mancari bibit pemain sepakabola Kota 
tegal yang unggul jadi pemain harus ber 
KTP Kota Tegal,” kata Ading.  

Wakil Walikota Tegal Muhamad 

S e l a i n  i t u ,  D e d y  Y o n  j u g a  
menyampaikan penyelenggaraan 
turnamen tersebut untuk menjaring 
bibit-bibit atlet sepak bola yang nantinya 
bisa dimasukan kedalam tim Persatuan 
sepak Bola Tegal (Persegal).

Liga 3 Jawa Tengah
Kota Tegal mengikuti kompetisi Liga 

3  J a w a  T e n g a h  2 0 1 9  d e n g a n  
mengirimkan Persegal Kota Tegal. 
Persiapan untuk mengikuti kompetisi 
tersebut sudah dipersiapkan sejak Maret. 
Direktur Teknik Persegal Bambang 
Daryanto mengatakan persiapan 
Persegal untuk mengikuti Liga 3 Jateng 
itu sejak Maret 2019 lalu. 

Pihaknya menggandeng atlet sepak 
bola Kota Tegal sejumlah 28 pemain. 
Bambang mengatakan, para pemain 
melakukan pemusatan latihan mulai Juli 
2019 sampai dengan bergulirnya Liga 3 
Jateng. Kompetisi Liga 3 Jawa Tengah 
akan dimulai pada 14 Juli 2019 yang 
diikuti 19 klub sepak bola. 

Klub tersebut dibagi ke dalam empat 
group. Persegal berada di grup 3 bersama 

Kepemimpinan Walikota Tegal H. Dedi Yon Supriyono, SE, MM dan Wakil Walikota Tegal 
Muhamad Jumadi ST, MM membuat beragam gebrakan. Salah satunya 

menggelorakan kembali geliat sepak bola di Kota Bahari ini. 

Kepemimpinan Walikota Tegal H. Dedi Yon Supriyono, SE, MM dan Wakil Walikota Tegal 
Muhamad Jumadi ST, MM membuat beragam gebrakan. Salah satunya 

menggelorakan kembali geliat sepak bola di Kota Bahari ini. 

“Adanya Turnamen Walikota Cup 

Tegal, serta keikutsertaan 

Persegal di Liga 3 dan Piala 

Suratin harapannya memunculkan 

kembali persepakbolaan di Kota 

Tegal yang selama ini mati suri”

Geliat Sepak Bola TegalGeliat Sepak Bola Tegal

Jumadi, ST, MM mengatakan turnamen 
tersebut merupakan salah satu upaya 
untuk menggairahkan atmosfer olahraga 
di Kota Tegal. “Adanya Turnamen 
Walikota Tegal Cup, serta keikutsertaan 
Persegal di Liga 3 dan Piala Suratin 
harapannya memunculkan kembali 
persepakbolaan di Kota Tegal yang 
selama ini mati suri,” ucapnya.

Wali Kota Tegal H. Dedi Yon 
Supriyono, SE, MM saat membuka 
turnamen tersebut menyampaikan 
b a h w a  t u r n a m e n  i n i  s e n g a j a  
diselenggarakan untuk menggelorakan 
kemba l i  an imo  persepakbo laan  
masyarakat Kota Tegal. 

WARTA WARTAKHUSUS KHUSUS
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ertambahan penduduk yang terus 
meningkat berbanding lurus Pdengan timbunan menggunung 

sampah di TPA dan TPS, sedang 
ketersediaan energi yang dibutuhkan 
manusia berbanding terbalik dengan 
jumlah penduduk. Maka sudah barang 
tentu harus ada alternatif dalam 
penggunaan energi  alternatif dan pola 
hidup manusia dalam menggunakan 
barang yang menimbulkan sampah.

Seperti Kota Tegal yang pada tahun 
2018 memproduksi sampah 200 ton 
perhari, sampah tersebut berasal dari 
pemukiman, pasar tradisional dan pasar 
modern dengan komposisi sampah 
organik 80 persen dan anorganik 20 
persen. Hal tersebut terus bertambah 
setiap waktu. 

Plastik merupakan sampah yang sulit 
terurai, dan membutuhkan waktu 
puluhan tahun untuk terurai secara alami 

terutama kayu mampu dimanfaatkan 
menjadi energi, energi tersebut berupa 
Bahan Bakar Minyak (BBM).

Energi merupakan kebutuhan dasar 
manusia, yang terus meningkat sejalan 
dengan tingkat kehidupannya. Bahan 
bakar minyak (BBM) memegang posisi 
yang sangat dominan dalam pemenuhan 
kebutuhan energi nasional. Komposisi 
konsumsi energi nasional saat ini adalah 
BBM : 52,50%; Gas : 19,04%; Batubara : 
21,52%; Air :3,73%; Panas Bumi : 3,01%; 
dan Energi Baru : 0,2%. 

Melihat produksi sampah dan krisis 
energi yang dialami saat ini, tidak berlebih 
bila dalam pemanfaatan energi terutama 
p e n g g u n a a n  B B M  m a s y a r a k a t  
mengontrol sendiri penggunaan BBM di 
masyarakat ,  tentu dengan cara  
meminimalisir penggunaan BBM. Dan 
untuk menekan produksi sampah juga 
d i b u t u h k a n  k e s a d a r a n  d a l a m  

penggunaan barang rumah tangga, 
terutama plastik. 

Adalah Destilator sampah plastik, 
yang merupakan mesin pengolah sampah 
plastik menjadi Bahan Bakar Minyak 
(BBM). Alat ini memiliki fungsi untuk 
mengolah limbah atau sampah plastik  
menjadi BBM dengan proses pirolisis. 
Pirolisis merupakan proses penguraian 
suatu bahan pada suhu tinggi tanpa 
adanya udara atau dengan udara 
terbatas. Untuk mengetahui kualitas 
minyak pirolisis, diperlukan berbagai 
macam pengujian diantaranya uji nilai 
kalor, uji performa kompor berbahan 
bakar minyak pirolisis, uji komposisi 
kimia, uji viskositas, dan uji massa jenis.

Mesin Destilator Sampah Plastik 
yang diciptakan oleh seorang warga asal 
Jalan Timor Timur RT 03 RW 10 
Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal 
Timur Kota Tegal yakni Utomo Widyo 
(41), telah berhasil mengolah sampah 
plastik dan sampah kayu menjadi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, 
Solar dan Minyak Tanah. Meski Utomo 
Widyo mengakui bahwa mesin tersebut 
sudah ada sebelumnya, pihaknya 
bermula saat sering kumpul bersama 
rekannya di Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST) Kelurahan Panggung 
Kecamatan Tegal Timur yang melihat 
bermacam jenis sampah yang setiap hari 
meningkat dan makin banyaknya sampah 
yang memiliki nilai jual rendah. Maka 
dengan bantuan browsing internet 
dirinya menciptakan Destilator Sampah 
Plastik dan menyempurnakan mesin 
tersebut.

Dalam pembuatan mesin Destilator 

Sudah barang tentu, dengan Mesin 
Destilator Sampah Plastik tersebut sudah 
mampu mengurangi produksi sampah 
yang ada di TPST Kelurahan Panggung, 
meski disadari belum secara signifikan. 
Bila melihat volume sampah yang masuk 
setiap hari di TPST Panggung yang 
mencapai 3-5 kuintal sampah, maka 
untuk meminimalisir produksi sampah di 
TPST tersebut dibutuhkan 5-10 mesin 
Destilator Sampah Plastik, mengingat 
mesin tersebut kapasitas tampungnya 
mencapai 15-20 kg sampah plastik. 
Sedangkan sampah organik di TPST 
Panggung, baru mampu mengolah 
sampah 10-20 persen dari 9 kubik 
sampah yang dihasilkan mengingat 
kondisi sampah yang masih bercampur. 

Dengan mesin pengolah sampah 
plastik menjadi BBM, setidaknya dua 
permasalahan penting bisa diatasi yaitu 
bahaya menumpuknya sampah plastik 
dan mendapatkan sumber alternatif 
dengan teknologi mengkonversi sampah 
plastik menjadi bahan bakar minyak 
(BBM) melalui metode Pirolisis yakni 
memanaskan plastik disuhu tertentu 
tanpa oksigen. Seperti diketahui bahwa 
plastik berasal dari minyak bumi, 
sehingga proses mengkonversi sampah 
p l a s t i k  m e n j a d i  B B M  h a n y a  
mengembalikan plastik ke bentuk 
asalnya.

Setidaknya dari Mesin Destilator 
Sampah P last ik  tersebut  dapat  
m e m b a n t u  p e m e r i n t a h  d a l a m  
mengurangi sampah plastik, serta 
memberikan solusi energi kebaruan yang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. g

Sampah Plastik dibutuhkan waktu 
selama tiga bulan, mulai dari gambar, 
merangkai dan proses bongkar pasang 
menyempurnakan alat tersebut terutama 
dari hasil  yang diperoleh untuk 
menghasilkan BBM dengan kadar air 
rendah bahkan tidak ada sama sekali 
kadar airnya. Lima kilogram sampah 
plastik mampu menghasilkan premium 1 
liter, solar 2 liter dan mintak tanah 1 liter 
selama proses pirolisis selama 4 jam 
dengan pengaturan suhu 200-500 
d e r a j a t .  U t o m o  W i d y o  j u g a  
mengujicobakan hasi l  BBM dari  
Destilator Sampah Plastik tersebut untuk 
menyalakan mesin diesel yakni jenis 
solar ,  sedangkan jenis premium 
digunakan untuk sepeda motor. 

WARTA WARTAKHUSUS KHUSUS

Oleh: Seful Mu’min

Persoalan sampah dan krisis energi menjadi masalah yang sangat vital, baik secara nasional ataupun 
kedaerahan. Bahkan keberadaan Tempat Penampungan Akhir (TPA) juga menjadi persoalan yang  

serius dalam menimbun sampah-sampah, apalagi sampah plastik dan sejenisnya. 

Persoalan sampah dan krisis energi menjadi masalah yang sangat vital, baik secara nasional ataupun 
kedaerahan. Bahkan keberadaan Tempat Penampungan Akhir (TPA) juga menjadi persoalan yang  

serius dalam menimbun sampah-sampah, apalagi sampah plastik dan sejenisnya. 

Sampah Disulap Jadi BBMSampah Disulap Jadi BBM

di dalam tanah. Oleh karena itu, sampah 
plastik perlu mendapatkan perhatian 
khusus terutama dalam pemanfaatanya 
seperti didaur ulang (recycle). 

Proses pemanfaatan sampah plastik 
terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: 
primer adalah dengan cara menggunakan 
kembali (reuse), sekunder adalah 
mendaur ulang sampah dengan cara 
mengolah kembali menjadi barang 
bermanfaat hanya mengurangi kualitas 
dari yang aslinya dan juga mengurangi 
biaya proses produksi, sedangkan tersier 
adalah mendaur ulang sampah plastik 
menjadi energi. Dan bisa dimanfaatkan 
kembali untuk kebutuhan manusia. 

Bukan hanya sampah plastik saja, 
sampah non plastik (organik) mampu 
dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, 
sebut saja sampah daun, kayu dan jenis 
lain yang cepat terurai. Seperti sampah 
plastik, sampah organik tersebut, 
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ertambahan penduduk yang terus 
meningkat berbanding lurus Pdengan timbunan menggunung 

sampah di TPA dan TPS, sedang 
ketersediaan energi yang dibutuhkan 
manusia berbanding terbalik dengan 
jumlah penduduk. Maka sudah barang 
tentu harus ada alternatif dalam 
penggunaan energi  alternatif dan pola 
hidup manusia dalam menggunakan 
barang yang menimbulkan sampah.

Seperti Kota Tegal yang pada tahun 
2018 memproduksi sampah 200 ton 
perhari, sampah tersebut berasal dari 
pemukiman, pasar tradisional dan pasar 
modern dengan komposisi sampah 
organik 80 persen dan anorganik 20 
persen. Hal tersebut terus bertambah 
setiap waktu. 

Plastik merupakan sampah yang sulit 
terurai, dan membutuhkan waktu 
puluhan tahun untuk terurai secara alami 

terutama kayu mampu dimanfaatkan 
menjadi energi, energi tersebut berupa 
Bahan Bakar Minyak (BBM).

Energi merupakan kebutuhan dasar 
manusia, yang terus meningkat sejalan 
dengan tingkat kehidupannya. Bahan 
bakar minyak (BBM) memegang posisi 
yang sangat dominan dalam pemenuhan 
kebutuhan energi nasional. Komposisi 
konsumsi energi nasional saat ini adalah 
BBM : 52,50%; Gas : 19,04%; Batubara : 
21,52%; Air :3,73%; Panas Bumi : 3,01%; 
dan Energi Baru : 0,2%. 

Melihat produksi sampah dan krisis 
energi yang dialami saat ini, tidak berlebih 
bila dalam pemanfaatan energi terutama 
p e n g g u n a a n  B B M  m a s y a r a k a t  
mengontrol sendiri penggunaan BBM di 
masyarakat ,  tentu dengan cara  
meminimalisir penggunaan BBM. Dan 
untuk menekan produksi sampah juga 
d i b u t u h k a n  k e s a d a r a n  d a l a m  

penggunaan barang rumah tangga, 
terutama plastik. 

Adalah Destilator sampah plastik, 
yang merupakan mesin pengolah sampah 
plastik menjadi Bahan Bakar Minyak 
(BBM). Alat ini memiliki fungsi untuk 
mengolah limbah atau sampah plastik  
menjadi BBM dengan proses pirolisis. 
Pirolisis merupakan proses penguraian 
suatu bahan pada suhu tinggi tanpa 
adanya udara atau dengan udara 
terbatas. Untuk mengetahui kualitas 
minyak pirolisis, diperlukan berbagai 
macam pengujian diantaranya uji nilai 
kalor, uji performa kompor berbahan 
bakar minyak pirolisis, uji komposisi 
kimia, uji viskositas, dan uji massa jenis.

Mesin Destilator Sampah Plastik 
yang diciptakan oleh seorang warga asal 
Jalan Timor Timur RT 03 RW 10 
Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal 
Timur Kota Tegal yakni Utomo Widyo 
(41), telah berhasil mengolah sampah 
plastik dan sampah kayu menjadi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) seperti Premium, 
Solar dan Minyak Tanah. Meski Utomo 
Widyo mengakui bahwa mesin tersebut 
sudah ada sebelumnya, pihaknya 
bermula saat sering kumpul bersama 
rekannya di Tempat Pengolahan Sampah 
Terpadu (TPST) Kelurahan Panggung 
Kecamatan Tegal Timur yang melihat 
bermacam jenis sampah yang setiap hari 
meningkat dan makin banyaknya sampah 
yang memiliki nilai jual rendah. Maka 
dengan bantuan browsing internet 
dirinya menciptakan Destilator Sampah 
Plastik dan menyempurnakan mesin 
tersebut.

Dalam pembuatan mesin Destilator 

Sudah barang tentu, dengan Mesin 
Destilator Sampah Plastik tersebut sudah 
mampu mengurangi produksi sampah 
yang ada di TPST Kelurahan Panggung, 
meski disadari belum secara signifikan. 
Bila melihat volume sampah yang masuk 
setiap hari di TPST Panggung yang 
mencapai 3-5 kuintal sampah, maka 
untuk meminimalisir produksi sampah di 
TPST tersebut dibutuhkan 5-10 mesin 
Destilator Sampah Plastik, mengingat 
mesin tersebut kapasitas tampungnya 
mencapai 15-20 kg sampah plastik. 
Sedangkan sampah organik di TPST 
Panggung, baru mampu mengolah 
sampah 10-20 persen dari 9 kubik 
sampah yang dihasilkan mengingat 
kondisi sampah yang masih bercampur. 

Dengan mesin pengolah sampah 
plastik menjadi BBM, setidaknya dua 
permasalahan penting bisa diatasi yaitu 
bahaya menumpuknya sampah plastik 
dan mendapatkan sumber alternatif 
dengan teknologi mengkonversi sampah 
plastik menjadi bahan bakar minyak 
(BBM) melalui metode Pirolisis yakni 
memanaskan plastik disuhu tertentu 
tanpa oksigen. Seperti diketahui bahwa 
plastik berasal dari minyak bumi, 
sehingga proses mengkonversi sampah 
p l a s t i k  m e n j a d i  B B M  h a n y a  
mengembalikan plastik ke bentuk 
asalnya.

Setidaknya dari Mesin Destilator 
Sampah P last ik  tersebut  dapat  
m e m b a n t u  p e m e r i n t a h  d a l a m  
mengurangi sampah plastik, serta 
memberikan solusi energi kebaruan yang 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. g

Sampah Plastik dibutuhkan waktu 
selama tiga bulan, mulai dari gambar, 
merangkai dan proses bongkar pasang 
menyempurnakan alat tersebut terutama 
dari hasil  yang diperoleh untuk 
menghasilkan BBM dengan kadar air 
rendah bahkan tidak ada sama sekali 
kadar airnya. Lima kilogram sampah 
plastik mampu menghasilkan premium 1 
liter, solar 2 liter dan mintak tanah 1 liter 
selama proses pirolisis selama 4 jam 
dengan pengaturan suhu 200-500 
d e r a j a t .  U t o m o  W i d y o  j u g a  
mengujicobakan hasi l  BBM dari  
Destilator Sampah Plastik tersebut untuk 
menyalakan mesin diesel yakni jenis 
solar ,  sedangkan jenis premium 
digunakan untuk sepeda motor. 

WARTA WARTAKHUSUS KHUSUS

Oleh: Seful Mu’min

Persoalan sampah dan krisis energi menjadi masalah yang sangat vital, baik secara nasional ataupun 
kedaerahan. Bahkan keberadaan Tempat Penampungan Akhir (TPA) juga menjadi persoalan yang  

serius dalam menimbun sampah-sampah, apalagi sampah plastik dan sejenisnya. 

Persoalan sampah dan krisis energi menjadi masalah yang sangat vital, baik secara nasional ataupun 
kedaerahan. Bahkan keberadaan Tempat Penampungan Akhir (TPA) juga menjadi persoalan yang  

serius dalam menimbun sampah-sampah, apalagi sampah plastik dan sejenisnya. 

Sampah Disulap Jadi BBMSampah Disulap Jadi BBM

di dalam tanah. Oleh karena itu, sampah 
plastik perlu mendapatkan perhatian 
khusus terutama dalam pemanfaatanya 
seperti didaur ulang (recycle). 

Proses pemanfaatan sampah plastik 
terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yakni: 
primer adalah dengan cara menggunakan 
kembali (reuse), sekunder adalah 
mendaur ulang sampah dengan cara 
mengolah kembali menjadi barang 
bermanfaat hanya mengurangi kualitas 
dari yang aslinya dan juga mengurangi 
biaya proses produksi, sedangkan tersier 
adalah mendaur ulang sampah plastik 
menjadi energi. Dan bisa dimanfaatkan 
kembali untuk kebutuhan manusia. 

Bukan hanya sampah plastik saja, 
sampah non plastik (organik) mampu 
dimanfaatkan menjadi pupuk kompos, 
sebut saja sampah daun, kayu dan jenis 
lain yang cepat terurai. Seperti sampah 
plastik, sampah organik tersebut, 
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besar, upaya lainnya yg akan dilakukan 
Pemerintah Kota Tegal diantaranya 
dengan menata objek-objek wisata dari 
ujung pesisir bagian barat sampai timur.

Pantai Alam Indah (PAI) dikatakan 
Dedy Yon juga ke depannya akan 
dikembangkan wisata bertema “song of 
the sea” seperti yang ada di negara 
Singapura. Akan ada wahana permainan 
parasailing, jetski, hingga banana boat 
yang akan memanjakan pengunjung 
setiap Sabtu dan Minggu.

Festival Dancing Fountain yang telah 
dilangsungkan dari tanggal 29 Mei-14 
Jul i  2019 dikatakan Dedy Yon 
diharapkan menjadi salah satu daya tarik 
agar orang mau datang ke Kota Tegal. 
Dengan hanya membeli tiket seharga Rp. 
30.000 bagi dewasa dan Rp. 25.000 bagi 
pengunjung anak-anak dapat menikmati 
sepuasnya pertunjukan air mancur yang 
menari diiringi musik dan lampu laser.

Tidak hanya di kawasan pesisir saja, 
upaya Pemerintah Kota Tegal dalam 
membangun destinasi wisata baru 
diantaranya merevitalisasi kawasan 
Alun-alun dengan membuat taman 
bunga di sekitarnya serta merubah 
rumputnya menjadi rumput sintetis yang 
dilengkapi air mancur warna warni. 
Bahkan Dedy Yon menambahkan di 
bulan Agustus mendatang akan ada 
beberapa event slalom dan sirkus 
international yang akan hadir di Kota 
Tegal.

Ini semata agar Kota Tegal makin 
menarik sehingga banyak orang mau 
datang,” pungkasnya.

Kepala Bidang Pariwisata Disporapar 
K o t a  T e g a l ,  A b d a n  H a r i m u r t i  

yang bisa disaksikan dan dinikmati.
Lebih lanjut Abdan mengatakan 

dancing fountain bisa dikatakan berhasil 
dan berharap event-event seperti ini bisa 
ada di Pantai Alam Indah (PAI) dan 
Tentunya pada akhirnya adalah 
meningkatkan pendapatan asli daerah 
bagi Kota Tegal.

Dalam pelaksanaannya, pertunjukan 
dancing water fountain menargetkan 
jumlah wisatawan PAI menembus 
40.000 orang. "Kita bekerja sama dengan 
pihak swasta untuk menggelar dancing 
water fountain. Selain itu juga akan 
diramaikan dengan puluhan lampion 
berbagai bentuk dan ukuran," katanya, 

Sementara  i tu ,  d iungkapkan  
B a m b a n g  G u n a w a n  s e l a k u  
penyelenggara mengatakan bahwa 
Festival Dancing Fountain murni atas 
permintaan Walikota Tegal untuk 
menghibur warga Kota Tegal.” Mungkin 
Pak Wali ingin membuat pertunjukan 
seperti di Singapura, “ucapnya.

Dijelaskan Bambang, Dancing 
Fountain pertama kali diselenggarakan 
tahun 2007 di Pekan Raya Jakarta (PJR). 
Selian di Kota Tegal Dancing Fountain 
saat ini dikatakan Bambang juga sedang 
diselenggarakan serentak di tujuh kota di 
Indonesia. Walaupun awalnya mengaku 
ragu sukses di Kota Tegal namun dirinya 
justru kaget dan tidak menyangka 
antusias masyarakat yang menurutnya 
luar biasa. “Mudahan-mudahan festival 
ini bisa memberikan hiburan sekaligus 
inspirasi bagi masyarakat kota Tegal dan 
sekitarnya,”pungkasnya. 

g

agi warga Kota Tegal dan 
sekitarnya ini adalah sebuah Bpertunjukan yang benar-benar 

s p e k t a k u l e r .  B a g a i m a n a  t i d a k ,  
pertunjukan yang mungkin hanya bisa 
dilihat hanya oleh kalangan tertentu dan 
tempat yang jauh, semisal di Singapura 
melalui Laser Show Marina Bay Sands Air 
Mancur Marina Bay Sands Singapore, kini 
ada di kota Tegal walaupun dalam versi 
mini.

Ide atau gagasan dari Festival 
Dancing Fountain atau air mancur menari 

Oleh: Imam Syafi’i, A.Md.

Warga benar-benar dimanjakan dengan adanya pertunjukan Festival Dancing Fountain (air mancur menari) di 
Kawasan Objek Wisata Pantai Alam Indah (PAI), ini bisa dilihat setiap acara ini disuguhkan dapat 

dipastikan pengunjung penuh antusias mengikuti dan menikmati jalannya pertunjukan.

diselenggarakan adalah sebagai upaya 
menarik wisatawan datang ke Kota Tegal 
baik lokal maupun yang berasal dari 
daerah sekitar semisal Kabupaten 
Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten 
pemalang dan daerah lainnya.

Diungkapkan Walikota Tegal H. 
Dedy Yon Supriyono. SE.MM saat 
membuka langsung Festival Dancing 
Fountain (air mancur menari) di Kawasan 
Objek Wisata Pantai Alam Indah (PAI) 
Sabtu (8/6) malam.

Dengan telah beroperasinya jalan tol 

Indahnya Tarian Air MancurIndahnya Tarian Air Mancur

Trans Jawa dikatakan Dedy Yon menjadi 
tantangan terberat bagi Pemerintah Kota 
Tegal untuk menarik orang datang ke 
Kota Tegal. Adanya tol menurutnya 
secara otomatis mengurangi jumlah 
pengguna jalan yang sebelumnya 
melintas dan transit di Kota Tegal saat ini 
mulai berkurang dan kemungkinan tidak 
lagi. “Apabila tidak bisa menarik orang 
untuk datang tentu Kota Tegal akan 
sepi,” ucapnya.

Bahkan menurutnya tidak hanya 
akan sering menyelenggarakan event 
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WARTA WARTAKHUSUS KHUSUS

mengatakan  danc ing  founta in  
memberikan dampak yang positif bagi 
obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI) 
“Ada kenaikan pengunjung yang masuk 
ke obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI), 
kemudian pedagang-pedagang yang ada 
di sekitar lokasi dancing fountain ini juga 
merasakan adanya kenaikan omzet 
terhadap dagangan mereka,” ucap 
Abdan.

Antusiasme penonton set iap 
penampilan menunjukkan secara umum 
masyarakat menginginkan event atau hal 
yang baru yang sebelumnya tidak ada di 
Pantai Alam Indah (PAI) seperti dancing 
fountain ini. artinya ke Pantai Alam Indah 
(PAI) ini tidak hanya melihat pantai saja 
namun juga ada pilihan hiburan yang lain 
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alam upacara tersebut, di 
manapun upacara tersebut Ddiselenggarakan, yang paling 

ditunggu-tunggu kemunculannya adalah 
Pasukan Pengibar Bendera atau 
Paskibra. Sekelompok muda-mudi 
berpakaian serba putih berbaris rapi 
mengibarkan bendera merah putih selalu 
menjadi pemandangan yang menarik 
sekaligus membanggakan. 

Dilihat sejarahnya, gagasan Paskibra 
lahir pada tahun 1946, pada saat ibukota 
Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. 
Dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

p e r t a m a ,  P r e s i d e n  S o e k a r n o  
memerintahkan salah satu ajudannya, 
Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk 
menyiapkan pengibaran bendera pusaka 
di halaman Istana Gedung Agung 
Yogyakarta. Saat itulah, muncul gagasan 
bahwa sebaiknya pengibaran bendera 
pusaka dilakukan oleh para pemuda dari 
seluruh penjuru Tanah Air, karena 
mereka adalah generasi penerus 
perjuangan bangsa.

Tahun 1967, Husein Mutahar 
dipanggil presiden Indonesia saat itu, 
Soeharto, untuk menangani lagi masalah 
pengibaran bendera pusaka. Dengan ide 

Oleh: Riska Andina Husandani S. I. Kom

Setiap bulan Agustus, seluruh Bangsa Indonesia bersukacita merayakan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan berbagai rangkaian acara. Salah satu acara yang wajib ada dalam setiap perayaan 

Hari Kemerdekaan adalah upacara pengibaran bendera merah putih. 

Setiap bulan Agustus, seluruh Bangsa Indonesia bersukacita merayakan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan berbagai rangkaian acara. Salah satu acara yang wajib ada dalam setiap perayaan 

Hari Kemerdekaan adalah upacara pengibaran bendera merah putih. 

Dilihat sejarahnya, gagasan Paskibra 

lahir pada tahun 1946, pada saat 

ibukota Indonesia dipindahkan ke 

Yogyakarta. Dalam rangka 

memperingati Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia yang pertama, 

Presiden Soekarno memerintahkan 

salah satu ajudannya, Mayor (Laut) 

Husein Mutahar, untuk menyiapkan 

pengibaran bendera pusaka di 

halaman Istana Gedung Agung 

Yogyakarta. 

Jalan Tak Mudah

Pasukan Pengibar Bendera

Jalan Tak Mudah

Pasukan Pengibar Bendera

Setiap tahunnya, proses seleksi 
d i m u l a i  d e n g a n  p e r m o h o n a n  
Kesbangpolmas kepada seluruh SMA, 
SMK dan MAN di Kota Tegal untuk 
mengirimkan siswa-siswi terbaiknya 
guna menjalani proses seleksi anggota 
Paskibra. Setiap Sekolah biasanya 
mengirim 10 hingga 20 siswa dan siswi 
untuk mengikuti proses seleksi. 

Selanjutnya siswa-siswi tersebut 
akan menjalani serangkaian tes fisik dan 
kesehatan. Tes fisik salah satunya adalah 
tes tinggi badan. Persyaratan tinggi 
badan  untuk  anggota  Pask ibra  
perempuan adalah 160-165 cm, 
sedangkan untuk laki-laki adalah 165-
170 cm. 

Setelah tes fisik, calon anggota 
paskibra harus menjalani tes kesehatan 

Khusus di Kota Tegal, setiap 
tahunnya Kantor Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kota Tegal (Kesbangpolinmas Kota 
Tegal) mengadakan seleksi guna memilih 
siswa-siswi terbaik se-Kota Tegal untuk 
menjadi anggota Pasukan Pengibar 
Bendera dalam rangka Peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
tanggal 17 Agustus.

Kepala Kesbangpolinmas Kota Tegal, 
Drs.  Imam Teguh Sutopo, M.M 
didampingi Staff Kesbangpolinmas, Ary 
Kristiawan S. IP, M. Si, mengutarakan 
proses seleksi Anggota Paskibra untuk 
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia, dilakukan di semua SMA, 
SMK, dan MAN seluruh Kota Tegal baik 
Negeri maupun Swasta. 

dasar pelaksanaan tahun 1946 di 
Y o g y a k a r t a ,  d i a  k e m u d i a n  
mengembangkan lagi formasi pengibaran 
menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai 
jumlah anggotanya, yaitu:
• Pasukan 17 / pengiring (pemandu),
• Pasukan 8 / pembawa bendera (inti),
• Pasukan 45/pengawal.

Sejak saat itu, gagasan tersebut terus 
dilaksanakan dalam setiap Upacara 
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia.  Adapun tingkatan Paskibra di 
seluruh Indonesia terdiri atas:
• Paskibraka Nasional yang bertugas di 

Istana Merdeka
• Paskibra Provinsi yang bertugas di 

pusat pemerintahan provinsi
• Paskibra Kota yang bertugas di pusat 

pemerintahan kota/kabupaten

Khusus di Kota Tegal, 

setiap tahunnya Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Tegal 

(Kesbangpolinmas Kota Tegal) 

mengadakan seleksi guna memilih 

siswa-siswi terbaik se-Kota Tegal 

untuk menjadi anggota Pasukan 

Pengibar Bendera dalam rangka 

Peringatan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 

17 Agustus.
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WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus  2019WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus 2019



22 23

alam upacara tersebut, di 
manapun upacara tersebut Ddiselenggarakan, yang paling 

ditunggu-tunggu kemunculannya adalah 
Pasukan Pengibar Bendera atau 
Paskibra. Sekelompok muda-mudi 
berpakaian serba putih berbaris rapi 
mengibarkan bendera merah putih selalu 
menjadi pemandangan yang menarik 
sekaligus membanggakan. 

Dilihat sejarahnya, gagasan Paskibra 
lahir pada tahun 1946, pada saat ibukota 
Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. 
Dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia yang 

p e r t a m a ,  P r e s i d e n  S o e k a r n o  
memerintahkan salah satu ajudannya, 
Mayor (Laut) Husein Mutahar, untuk 
menyiapkan pengibaran bendera pusaka 
di halaman Istana Gedung Agung 
Yogyakarta. Saat itulah, muncul gagasan 
bahwa sebaiknya pengibaran bendera 
pusaka dilakukan oleh para pemuda dari 
seluruh penjuru Tanah Air, karena 
mereka adalah generasi penerus 
perjuangan bangsa.

Tahun 1967, Husein Mutahar 
dipanggil presiden Indonesia saat itu, 
Soeharto, untuk menangani lagi masalah 
pengibaran bendera pusaka. Dengan ide 

Oleh: Riska Andina Husandani S. I. Kom

Setiap bulan Agustus, seluruh Bangsa Indonesia bersukacita merayakan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan berbagai rangkaian acara. Salah satu acara yang wajib ada dalam setiap perayaan 

Hari Kemerdekaan adalah upacara pengibaran bendera merah putih. 

Setiap bulan Agustus, seluruh Bangsa Indonesia bersukacita merayakan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia dengan berbagai rangkaian acara. Salah satu acara yang wajib ada dalam setiap perayaan 

Hari Kemerdekaan adalah upacara pengibaran bendera merah putih. 

Dilihat sejarahnya, gagasan Paskibra 

lahir pada tahun 1946, pada saat 

ibukota Indonesia dipindahkan ke 

Yogyakarta. Dalam rangka 

memperingati Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia yang pertama, 

Presiden Soekarno memerintahkan 

salah satu ajudannya, Mayor (Laut) 

Husein Mutahar, untuk menyiapkan 

pengibaran bendera pusaka di 

halaman Istana Gedung Agung 

Yogyakarta. 

Jalan Tak Mudah

Pasukan Pengibar Bendera

Jalan Tak Mudah

Pasukan Pengibar Bendera

Setiap tahunnya, proses seleksi 
d i m u l a i  d e n g a n  p e r m o h o n a n  
Kesbangpolmas kepada seluruh SMA, 
SMK dan MAN di Kota Tegal untuk 
mengirimkan siswa-siswi terbaiknya 
guna menjalani proses seleksi anggota 
Paskibra. Setiap Sekolah biasanya 
mengirim 10 hingga 20 siswa dan siswi 
untuk mengikuti proses seleksi. 

Selanjutnya siswa-siswi tersebut 
akan menjalani serangkaian tes fisik dan 
kesehatan. Tes fisik salah satunya adalah 
tes tinggi badan. Persyaratan tinggi 
badan  untuk  anggota  Pask ibra  
perempuan adalah 160-165 cm, 
sedangkan untuk laki-laki adalah 165-
170 cm. 

Setelah tes fisik, calon anggota 
paskibra harus menjalani tes kesehatan 

Khusus di Kota Tegal, setiap 
tahunnya Kantor Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat 
Kota Tegal (Kesbangpolinmas Kota 
Tegal) mengadakan seleksi guna memilih 
siswa-siswi terbaik se-Kota Tegal untuk 
menjadi anggota Pasukan Pengibar 
Bendera dalam rangka Peringatan Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 
tanggal 17 Agustus.

Kepala Kesbangpolinmas Kota Tegal, 
Drs.  Imam Teguh Sutopo, M.M 
didampingi Staff Kesbangpolinmas, Ary 
Kristiawan S. IP, M. Si, mengutarakan 
proses seleksi Anggota Paskibra untuk 
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia, dilakukan di semua SMA, 
SMK, dan MAN seluruh Kota Tegal baik 
Negeri maupun Swasta. 

dasar pelaksanaan tahun 1946 di 
Y o g y a k a r t a ,  d i a  k e m u d i a n  
mengembangkan lagi formasi pengibaran 
menjadi 3 kelompok yang dinamai sesuai 
jumlah anggotanya, yaitu:
• Pasukan 17 / pengiring (pemandu),
• Pasukan 8 / pembawa bendera (inti),
• Pasukan 45/pengawal.

Sejak saat itu, gagasan tersebut terus 
dilaksanakan dalam setiap Upacara 
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia.  Adapun tingkatan Paskibra di 
seluruh Indonesia terdiri atas:
• Paskibraka Nasional yang bertugas di 

Istana Merdeka
• Paskibra Provinsi yang bertugas di 

pusat pemerintahan provinsi
• Paskibra Kota yang bertugas di pusat 

pemerintahan kota/kabupaten

Khusus di Kota Tegal, 

setiap tahunnya Kantor Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kota Tegal 

(Kesbangpolinmas Kota Tegal) 

mengadakan seleksi guna memilih 

siswa-siswi terbaik se-Kota Tegal 

untuk menjadi anggota Pasukan 

Pengibar Bendera dalam rangka 

Peringatan Hari Kemerdekaan 

Republik Indonesia tanggal 

17 Agustus.

DIRGAHAYU RI DIRGAHAYU RI

WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus  2019WARTA BAHARI,   Edisi 111 / Agustus 2019



Imam Teguh Sutopo 

menambahkan menjadi anggota 

Paskibra merupakan kebanggaan 

dan kebahagiaan tersendiri bagi 

sekolah, keluarga dan terutama 

bagi anggota Paskibra itu sendiri. 

Kebanggaan bisa mengibarkan 

bendera Merah Putih mewakili 

sekolah atau kota atau 

provinsinya adalah kenangan 

membanggakan yang tidak 

terlupakan bagi setiap

2524

oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal. Tes 
kesehatan diantaranya tes mata, dimana 
anggota Paskibra tidak boleh bermata 
minus atau berkacamata. Selain itu ada 
pula tes organ dalam seperti jantung dan 
paru-paru, yang mensyaratkan anggota 
Paskibra tidak boleh memiliki riwayat 
penyakit jantung dan paru-paru yang 
serius. 

Syarat-syarat kesehatan ini tentunya 
berkaitan dengan tugas berat yang akan 
diemban anggota Paskibra yang  banyak 
menganda lkan  ketahanan  f i s i k .  
Sementara untuk persyaratan akademik 
bukanlah syarat utama untuk seleksi 
anggota Paskibra Kota Tegal. 

“Tidak ada syarat khusus anggota 
Paskibra harus ber-IQ sekian” ujar Ary 
K r i s t i a w a n  “ S e l e k s i  k i t a  l e b i h  
mengutamakan fisik dan kesehatan calon 
anggota”.

Untuk tahun 2019 ini, proses seleksi 
anggota Paskibra Kota Tegal sudah 
dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. 
Sudah terpilih 73 siswa dan siswi dari 
berbagai SMA, SMK dan MAN se- Kota 
Tegal. Dari 73 siswa dan siswi ini 1 orang 
siswa berhasil lolos seleksi untuk menjadi 
Paskibra di Tingkat Provinsi. Sedangkan 
72 siswa dan siswi lainnya akan menjalani 
pelatihan untuk menjadi Paskibra tingkat 
Kota Tegal. 

Latihan Paskibra dimulai tanggal 23 
Juli hingga menjelang hari pelaksanaan 
Upacara Peringatan Kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus. Adapun pelatih Paskibra 
didatangkan dari anggota TNI-POLRI 
yang bermarkas di Kota Tegal. Ada 

sebanyak 6 orang pelatih, masing-masing 
2 orang pelatih dari LANAL, 2 orang 
pelatih dari KODIM dan 2 orang pelatih 
dari POLRI. 

Latihan yang akan berlangsung 
selama 20 hari ini meliputi latihan fisik, 
khususnya baris berbaris, serta pelatihan 
mental agar para anggota Paskibra selalu 
siap menghadapi situasi apapun saat 
tengah bertugas. Latihan diadakan di 2 
tempat. Pada 10 hari pertama para 
anggota Paskibra berlatih di halaman 
komplek balaikota Tegal dan 10 hari 
berikutnya latihan dilaksanakan di lokasi 
Upacara Bendera. 

Kesbangpolmas Kota Tegal sebagai 
pan i t ia  penye lenggara  Upacara  
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia tidak hanya mempersiapkan  
Paskibra saja tapi juga mempersiapkan 
hal-hal lain yang berkaitan dengan 

Paskibra akan terus dinilai  dari 
kemampuan bar is  berbar is  dan 
komunikasi sosial mereka. Sampai pada 
pertengahan masa latihan, posisi mereka 
pada saat pelaksanaan upacara bendera 
akan ditentukan berdasarkan dua aspek 
tersebut.

“Posisi-posisi itu antara lain posisi di 
Pasukan 8, Pasukan 17, Pasukan 45, atau 
posisi Pembawa Bendera dan Pengerek 
Bendera, ditentukan berdasarkan 
kemampuan baris berbaris mereka juga 
kemampuan komunikasi sosial mereka”, 
jelas Suratno.

Suratno menambahkan untuk 

melatih kemampuan komunikasi sosial 
mereka, sejak awal sudah dibentuk 
kepengurusan Paskibra dari anggota 
Paskibra itu sendiri. Ketua Pengurus 
Paskibra ditunjuk oleh anggota Paskibra 
yang lain dan diberi gelar ‘Lurah’.

Berpengalaman menjadi pelatih 
Paskibra selama 16 tahun, Suratno 
mendapat banyak pengalaman dalam 
melatih anggota-anggota Paskibra yang 
memiliki karakter yang berbeda-beda. 
Dari pengalaman belasan tahun tersebut, 
Suratno belajar untuk menghadapi 
berbagai karakter anggota Paskibra 
sesuai dengan perubahan jaman.

“Kalau era yang lama masih ada 
tindakan disiplin fisik, seperti push up” 
jelas Suratno “Era sekarang, sudah tidak 
jamannya lagi pembimbingan dengan 
tindakan disiplin fisik, pembimbingan 
sekarang lebih kita tekankan pada 
bimbingan konseling”.

`Sebagai pelatih, Suratno berharap 
dengan menjadi Paskibra, para anggota 
Paskibra ini tidak hanya mahir dalam hal 
baris-berbaris saja, tapi juga dapat 
menumbuhkan rasa tanggung jawab 
dalam diri mereka, baik kepada diri 
sendiri, kepada keluarga maupun kepada 
bangsa dan negara. 

g

Iptu. Suratno
Koordinator Pelatih Paskibra Kota Tegal 
Tahun 2019

Keberhas i lan  tugas  Pasukan 
Pengibar Bendera tentunya tidak lepas 
dari disiplin dan latihan intensif dibawah 
b imbingan pe lat ih-pe lat ih  yang  
mumpuni. Ada sosok Iptu Suratno dibalik 
kesuksesan Paskibra Kota Tegal. Beliau 
adalah koordinator Pelatih Paskibra Kota 
Tegal Tahun 2019. 

Pria yang sehari-harinya bertugas di 
Polres Tegal Kota ini selalu mendapat 
mandat untuk membimbing dan melatih 
anggota-anggota Paskibra di Kota Tegal 
sejak tahun 2003.  Dalam melatih para 
anggota Paskibra Kota Tegal, Suratno 
tidak hanya menilai perkembangan anak-
anak didiknya berdasarkan kemampuan 
baris-berbaris mereka saja, tapi juga 
k e m a m p u a n  m e r e k a  d a l a m  
berkomunikasi dan menjalin hubungan 
sosial, baik dengan sesama anggota 
Paskibra maupun dengan para pelatih.

“Baris-berbaris penting, tapi cara 
berkomunikasi dan menjalin hubungan 
sosial dengan pelatih dan teman-teman 
sesama Paskibra juga sama pentingnya”, 
ungkap Suratno.

Selama masa pelatihan para anggota 

merupakan kebanggaan tersendiri bagi 
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun mereka baru bertemu dengan 
teman-teman baru mereka sesama 
anggota Paskibra, namun teman-teman 
baru mereka tersebut sudah menaruh 
kepercayaan kepada mereka untuk 
menjadi pimpinan. 

Saat ditanya mengenai proses 
mereka terpilih sebagai anggota Paskibra 
Kota Tegal, mereka sendiri mengaku 
tidak percaya bahwa mereka terpilih 
untuk menjadi wakil sekolah mereka 

masing-masing. 
“Teman-teman kami yang lain 

menurut kami banyak yang lebih baik dari 
kami”, ujar Yuspa Perdana. “Tapi pasti 
Panitia dari Kesbanglinmas punya 
pertimbangan tersendiri sehingga 
akhirnya kami yang terpilih”.

Mereka mengaku bahagia telah 
terpilih mewakili sekolah mereka. Hal ini 
tentunya sangat membanggakan bagi diri 
mereka sendiri dan juga bagi keluarga 
mereka. Pengalaman sekali seumur hidup 
yang tidak akan terulang lagi.

Bebicara mengenai rencana masa 
depan mereka setelah lulus SMA. Kedua 
remaja ini memiliki rencana masing-
masing. Yuspa Perdana yang masuk 
peringkat 5 besar di kelasnya berharap 
selepas SMA bisa menjadi abdi negara 
dengan masuk Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara (STAN). 

Berbeda dengan rekannya sesama 
Lurah, Desi Fitria Asegaf memilih untuk 
langsung bekerja selepas lulus SMA. Putri 
seorang nelayan ini berharap bisa mem-
bantu perekonomian keluarganya sete-
lah menyelesaikan pendidikan SMAnya. 
“Saya berharap bisa kuliah sambil 
bekerja”, imbuh Desi Fitria Asegaf. g

Yuspa Perdana & Desi Fitria 
Asegaf
Pak Lurah Dan Bu Lurah Paskibra Kota 
Tegal 2019

Jika dalam pemerintahan daerah 
sebutan lurah berarti pimpinan daerah 
tingkat kelurahan, maka dalam Paskibra 
Kota Tegal sebutan Pak Lurah dan Bu 
Lurah adalah sebutan bagi Ketua 
Pengurus Paskibra pasukan laki-laki dan 
perem-puan. Ada Yuspa Perdana, siswa 
SMA Negeri 1 Kota Tegal dan Desi Fitria 
Asegaf dari SMA Negeri 4 Kota Tegal 
yang mendapat kepercayaan dari rekan-
rekannya sesama anggota Paskibra Kota 
Tegal menjadi Pak Lurah dan Bu Lurah. 

Pemilihan Pak Luran dan Bu Lurah ini 
sendiri dilakukan secara aklamasi oleh 
seluruh anggota Paskibra Kota Tegal 
pada awal dilaksanakannya latihan 
Paskibra. Tugas Pak Lurah dan Bu Lurah 
tentu tidaklah mudah. Tanggung jawab  
m e r e k a ,  a n t a r a  l a i n  a d a l a h  
mempersiapkan latihan, mulai dari 
p e r s i a p a n  a d m i n i s t r a s i  h i n g g a  
kelengkapan sarana prasarana latihan. 

Mendapat kepercayaan dari teman-
teman sesama anggota Paskibra 

pelaksanaan Upacara Bendera, salah 
satunya tiang bendera.

“Tali dan tiang bendera wajib kita cek 
dan persiapkan sebaik-baiknya agar saat 
pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan seperti tali putus atau 
macet” tutur Imam Teguh Sutopo. 

Imam Teguh Sutopo menambahkan 
menjadi anggota Paskibra merupakan 
kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri 
bagi sekolah, keluarga dan terutama bagi 
anggota Paskibra itu sendiri. Kebanggaan 
bisa mengibarkan bendera Merah Putih 
mewakili sekolah atau kota atau 
p r o v i n s i n y a  a d a l a h  k e n a n g a n  
membanggakan yang tidak terlupakan 
bagi setiap anggota Paskibra. 

“Sekali Paskibra selamanya tetap 
Paskibra, walaupun anggota tersebut 
sudah tidak pelajar lagi. Saat ada kegiatan 
upacara bendera kapanpun di manapun, 
seorang anggota Paskibra tetap dapat 
diminta untuk menjadi petugas pengibar 
bendera dalam upacara pengibaran 
bendera”, imbuh Imam Teguh Sutopo.

Bahkan ada organisasi bernama 
Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang 
menjadi wadah bagi anggora Paskibra di 
seluruh Indonesia. Kepengurusannya 
mulai dari tingkat kota, provinsi sampai 
nasional. Adapun keanggotaannya 
diperuntukkan khusus bagi mantan 
anggota Paskibra yang pernah bertugas 
di tingkat kota hingga Nasional. Salah 
satu fungsi yang diemban PPI adalah 
sebaga i  wadah pembinaan  dan  
pengembangan potensi anggota untuk 
menjadi insan yang mandiri, berkarya, 
profesional dan bertanggung jawab. g

Latihan Paskibra dimulai tanggal 

23 Juli hingga menjelang hari 

pelaksanaan Upacara Peringatan 

Kemerdekaan Republik Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus. 

Adapun pelatih Paskibra 

didatangkan dari anggota TNI-POLRI 

yang bermarkas di Kota Tegal. Ada 

sebanyak 6 orang pelatih, masing-

masing 2 orang pelatih dari LANAL, 

2 orang pelatih dari KODIM dan 

2 orang pelatih dari POLRI. 
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Imam Teguh Sutopo 
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Paskibra merupakan kebanggaan 
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sekolah, keluarga dan terutama 

bagi anggota Paskibra itu sendiri. 

Kebanggaan bisa mengibarkan 

bendera Merah Putih mewakili 

sekolah atau kota atau 

provinsinya adalah kenangan 

membanggakan yang tidak 

terlupakan bagi setiap
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oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal. Tes 
kesehatan diantaranya tes mata, dimana 
anggota Paskibra tidak boleh bermata 
minus atau berkacamata. Selain itu ada 
pula tes organ dalam seperti jantung dan 
paru-paru, yang mensyaratkan anggota 
Paskibra tidak boleh memiliki riwayat 
penyakit jantung dan paru-paru yang 
serius. 

Syarat-syarat kesehatan ini tentunya 
berkaitan dengan tugas berat yang akan 
diemban anggota Paskibra yang  banyak 
menganda lkan  ketahanan  f i s i k .  
Sementara untuk persyaratan akademik 
bukanlah syarat utama untuk seleksi 
anggota Paskibra Kota Tegal. 

“Tidak ada syarat khusus anggota 
Paskibra harus ber-IQ sekian” ujar Ary 
K r i s t i a w a n  “ S e l e k s i  k i t a  l e b i h  
mengutamakan fisik dan kesehatan calon 
anggota”.

Untuk tahun 2019 ini, proses seleksi 
anggota Paskibra Kota Tegal sudah 
dilaksanakan pada bulan Maret yang lalu. 
Sudah terpilih 73 siswa dan siswi dari 
berbagai SMA, SMK dan MAN se- Kota 
Tegal. Dari 73 siswa dan siswi ini 1 orang 
siswa berhasil lolos seleksi untuk menjadi 
Paskibra di Tingkat Provinsi. Sedangkan 
72 siswa dan siswi lainnya akan menjalani 
pelatihan untuk menjadi Paskibra tingkat 
Kota Tegal. 

Latihan Paskibra dimulai tanggal 23 
Juli hingga menjelang hari pelaksanaan 
Upacara Peringatan Kemerdekaan 
Republik Indonesia pada tanggal 17 
Agustus. Adapun pelatih Paskibra 
didatangkan dari anggota TNI-POLRI 
yang bermarkas di Kota Tegal. Ada 

sebanyak 6 orang pelatih, masing-masing 
2 orang pelatih dari LANAL, 2 orang 
pelatih dari KODIM dan 2 orang pelatih 
dari POLRI. 

Latihan yang akan berlangsung 
selama 20 hari ini meliputi latihan fisik, 
khususnya baris berbaris, serta pelatihan 
mental agar para anggota Paskibra selalu 
siap menghadapi situasi apapun saat 
tengah bertugas. Latihan diadakan di 2 
tempat. Pada 10 hari pertama para 
anggota Paskibra berlatih di halaman 
komplek balaikota Tegal dan 10 hari 
berikutnya latihan dilaksanakan di lokasi 
Upacara Bendera. 

Kesbangpolmas Kota Tegal sebagai 
pan i t ia  penye lenggara  Upacara  
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia tidak hanya mempersiapkan  
Paskibra saja tapi juga mempersiapkan 
hal-hal lain yang berkaitan dengan 

Paskibra akan terus dinilai  dari 
kemampuan bar is  berbar is  dan 
komunikasi sosial mereka. Sampai pada 
pertengahan masa latihan, posisi mereka 
pada saat pelaksanaan upacara bendera 
akan ditentukan berdasarkan dua aspek 
tersebut.

“Posisi-posisi itu antara lain posisi di 
Pasukan 8, Pasukan 17, Pasukan 45, atau 
posisi Pembawa Bendera dan Pengerek 
Bendera, ditentukan berdasarkan 
kemampuan baris berbaris mereka juga 
kemampuan komunikasi sosial mereka”, 
jelas Suratno.

Suratno menambahkan untuk 

melatih kemampuan komunikasi sosial 
mereka, sejak awal sudah dibentuk 
kepengurusan Paskibra dari anggota 
Paskibra itu sendiri. Ketua Pengurus 
Paskibra ditunjuk oleh anggota Paskibra 
yang lain dan diberi gelar ‘Lurah’.

Berpengalaman menjadi pelatih 
Paskibra selama 16 tahun, Suratno 
mendapat banyak pengalaman dalam 
melatih anggota-anggota Paskibra yang 
memiliki karakter yang berbeda-beda. 
Dari pengalaman belasan tahun tersebut, 
Suratno belajar untuk menghadapi 
berbagai karakter anggota Paskibra 
sesuai dengan perubahan jaman.

“Kalau era yang lama masih ada 
tindakan disiplin fisik, seperti push up” 
jelas Suratno “Era sekarang, sudah tidak 
jamannya lagi pembimbingan dengan 
tindakan disiplin fisik, pembimbingan 
sekarang lebih kita tekankan pada 
bimbingan konseling”.

`Sebagai pelatih, Suratno berharap 
dengan menjadi Paskibra, para anggota 
Paskibra ini tidak hanya mahir dalam hal 
baris-berbaris saja, tapi juga dapat 
menumbuhkan rasa tanggung jawab 
dalam diri mereka, baik kepada diri 
sendiri, kepada keluarga maupun kepada 
bangsa dan negara. 

g

Iptu. Suratno
Koordinator Pelatih Paskibra Kota Tegal 
Tahun 2019

Keberhas i lan  tugas  Pasukan 
Pengibar Bendera tentunya tidak lepas 
dari disiplin dan latihan intensif dibawah 
b imbingan pe lat ih-pe lat ih  yang  
mumpuni. Ada sosok Iptu Suratno dibalik 
kesuksesan Paskibra Kota Tegal. Beliau 
adalah koordinator Pelatih Paskibra Kota 
Tegal Tahun 2019. 

Pria yang sehari-harinya bertugas di 
Polres Tegal Kota ini selalu mendapat 
mandat untuk membimbing dan melatih 
anggota-anggota Paskibra di Kota Tegal 
sejak tahun 2003.  Dalam melatih para 
anggota Paskibra Kota Tegal, Suratno 
tidak hanya menilai perkembangan anak-
anak didiknya berdasarkan kemampuan 
baris-berbaris mereka saja, tapi juga 
k e m a m p u a n  m e r e k a  d a l a m  
berkomunikasi dan menjalin hubungan 
sosial, baik dengan sesama anggota 
Paskibra maupun dengan para pelatih.

“Baris-berbaris penting, tapi cara 
berkomunikasi dan menjalin hubungan 
sosial dengan pelatih dan teman-teman 
sesama Paskibra juga sama pentingnya”, 
ungkap Suratno.

Selama masa pelatihan para anggota 

merupakan kebanggaan tersendiri bagi 
mereka. Hal ini menunjukkan bahwa 
meskipun mereka baru bertemu dengan 
teman-teman baru mereka sesama 
anggota Paskibra, namun teman-teman 
baru mereka tersebut sudah menaruh 
kepercayaan kepada mereka untuk 
menjadi pimpinan. 

Saat ditanya mengenai proses 
mereka terpilih sebagai anggota Paskibra 
Kota Tegal, mereka sendiri mengaku 
tidak percaya bahwa mereka terpilih 
untuk menjadi wakil sekolah mereka 

masing-masing. 
“Teman-teman kami yang lain 

menurut kami banyak yang lebih baik dari 
kami”, ujar Yuspa Perdana. “Tapi pasti 
Panitia dari Kesbanglinmas punya 
pertimbangan tersendiri sehingga 
akhirnya kami yang terpilih”.

Mereka mengaku bahagia telah 
terpilih mewakili sekolah mereka. Hal ini 
tentunya sangat membanggakan bagi diri 
mereka sendiri dan juga bagi keluarga 
mereka. Pengalaman sekali seumur hidup 
yang tidak akan terulang lagi.

Bebicara mengenai rencana masa 
depan mereka setelah lulus SMA. Kedua 
remaja ini memiliki rencana masing-
masing. Yuspa Perdana yang masuk 
peringkat 5 besar di kelasnya berharap 
selepas SMA bisa menjadi abdi negara 
dengan masuk Sekolah Tinggi Akuntansi 
Negara (STAN). 

Berbeda dengan rekannya sesama 
Lurah, Desi Fitria Asegaf memilih untuk 
langsung bekerja selepas lulus SMA. Putri 
seorang nelayan ini berharap bisa mem-
bantu perekonomian keluarganya sete-
lah menyelesaikan pendidikan SMAnya. 
“Saya berharap bisa kuliah sambil 
bekerja”, imbuh Desi Fitria Asegaf. g

Yuspa Perdana & Desi Fitria 
Asegaf
Pak Lurah Dan Bu Lurah Paskibra Kota 
Tegal 2019

Jika dalam pemerintahan daerah 
sebutan lurah berarti pimpinan daerah 
tingkat kelurahan, maka dalam Paskibra 
Kota Tegal sebutan Pak Lurah dan Bu 
Lurah adalah sebutan bagi Ketua 
Pengurus Paskibra pasukan laki-laki dan 
perem-puan. Ada Yuspa Perdana, siswa 
SMA Negeri 1 Kota Tegal dan Desi Fitria 
Asegaf dari SMA Negeri 4 Kota Tegal 
yang mendapat kepercayaan dari rekan-
rekannya sesama anggota Paskibra Kota 
Tegal menjadi Pak Lurah dan Bu Lurah. 

Pemilihan Pak Luran dan Bu Lurah ini 
sendiri dilakukan secara aklamasi oleh 
seluruh anggota Paskibra Kota Tegal 
pada awal dilaksanakannya latihan 
Paskibra. Tugas Pak Lurah dan Bu Lurah 
tentu tidaklah mudah. Tanggung jawab  
m e r e k a ,  a n t a r a  l a i n  a d a l a h  
mempersiapkan latihan, mulai dari 
p e r s i a p a n  a d m i n i s t r a s i  h i n g g a  
kelengkapan sarana prasarana latihan. 

Mendapat kepercayaan dari teman-
teman sesama anggota Paskibra 

pelaksanaan Upacara Bendera, salah 
satunya tiang bendera.

“Tali dan tiang bendera wajib kita cek 
dan persiapkan sebaik-baiknya agar saat 
pelaksanaan tidak terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan seperti tali putus atau 
macet” tutur Imam Teguh Sutopo. 

Imam Teguh Sutopo menambahkan 
menjadi anggota Paskibra merupakan 
kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri 
bagi sekolah, keluarga dan terutama bagi 
anggota Paskibra itu sendiri. Kebanggaan 
bisa mengibarkan bendera Merah Putih 
mewakili sekolah atau kota atau 
p r o v i n s i n y a  a d a l a h  k e n a n g a n  
membanggakan yang tidak terlupakan 
bagi setiap anggota Paskibra. 

“Sekali Paskibra selamanya tetap 
Paskibra, walaupun anggota tersebut 
sudah tidak pelajar lagi. Saat ada kegiatan 
upacara bendera kapanpun di manapun, 
seorang anggota Paskibra tetap dapat 
diminta untuk menjadi petugas pengibar 
bendera dalam upacara pengibaran 
bendera”, imbuh Imam Teguh Sutopo.

Bahkan ada organisasi bernama 
Purna Paskibraka Indonesia (PPI) yang 
menjadi wadah bagi anggora Paskibra di 
seluruh Indonesia. Kepengurusannya 
mulai dari tingkat kota, provinsi sampai 
nasional. Adapun keanggotaannya 
diperuntukkan khusus bagi mantan 
anggota Paskibra yang pernah bertugas 
di tingkat kota hingga Nasional. Salah 
satu fungsi yang diemban PPI adalah 
sebaga i  wadah pembinaan  dan  
pengembangan potensi anggota untuk 
menjadi insan yang mandiri, berkarya, 
profesional dan bertanggung jawab. g

Latihan Paskibra dimulai tanggal 

23 Juli hingga menjelang hari 

pelaksanaan Upacara Peringatan 

Kemerdekaan Republik Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus. 

Adapun pelatih Paskibra 

didatangkan dari anggota TNI-POLRI 

yang bermarkas di Kota Tegal. Ada 

sebanyak 6 orang pelatih, masing-

masing 2 orang pelatih dari LANAL, 

2 orang pelatih dari KODIM dan 

2 orang pelatih dari POLRI. 
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Antibiotik dalam Pakan Ternak
Sejak ilmuan berkebangsaan Rusia 

M e t c h n i k o f f  ( 1 9 0 8 )  b e r h a s i l  
mengklasifikasi jenis mikro-organisma 
yang terdapat dalam saluran pencernaan 
manusia, makin terkuak lebar peranan 
penting akan berbagai genera mikroflora 
bagi kehidupan makhluk hidup.

Keseimbangan antara bakteri-
bakteri yang menguntungkan dan 
merugikan dalam saluran pencernaan 
sepatutnya menjadi perhatian lebih demi 
terciptanya hidup yang sehat bagi 
manusia dan produksi yang tinggi bagi 
ternak.

Keseimbangan populasi bakteri 
dalam saluran pencernaan (eubiosis) 
hanya dapat diraih apabila komposisi 
antara bakteri yang menguntungkan 

seperti Bifidobacteria dan Lactobacilli 
dan yang merugikan seperti Clostridia 
setidaknya 85% berbanding 15%.

Dengan komposisi tersebut fungsi 
“barr ier  ef fect“  mikrof lora yang 
menguntungkan dalam tubuh makhluk 
h i d u p  d e n g a n  c a r a  m e n c e g a h  
terbentuknya koloni bakteri phatogen 
( c o l o n i s a t i o n  r e s i s t e n c e )  b i s a  
teroptimalkan. Ketidakseimbangan 
p o p u l a s i  a n t a r a  b a k t e r i  y a n g  
menguntungkan dan merug ikan  
(dysbiosis) berakibat turunnya produksi 
ternak.

Salah satu cara memodifikasi 
keseimbangan bakteri di dalam saluran 
pencernaan adalah dengan pemberian 
antibiotik. Antibiotik dipercayakan dapat 
menekan pertumbuhan bakteri-bakteri 
phatogen yang berakibat melambungnya 
populasi bakteri menguntungkan dalam 

saluran pencernaan.
T i n g g i n y a  m i k r o f l o r a  

menguntungkan tersebut  dapat  
merangsang terbentuknya senyawa-
senyawa antimikrobial, asam lemak 
bebas dan zat-zat asam sehingga 
terciptanya lingkungan kurang nyaman 
bagi pertumbuhan bakteri phatogen.

Namun disayangkan penggunaan 
antibiotik berakibat buruk bagi ternak 
dikarenakan resistensi ternak terhadap 
jenis-jenis mikro-organisme phatogen 
tertentu. Hal ini telah terjadi pada 
peternakan unggas di North Carolina 
(Amerika Serikat) akibat pemberian 
antibiotik tertentu, ternak resisten 
terhadap Enrofloxacin yang berfungsi 
untuk membasmi bakteri Escherichia 
coli.

Di bagian lain residu dari antibiotik 

akan terbawa dalam produk-produk 
ternak seperti daging, telur dan susu dan 
akan berbahaya bagi konsumen yang 
mengkonsumsinya. Seperti dilaporkan 
oleh Rusiana dengan meneliti 80 ekor 
ayam broiler di Jabotabek menemukan 
85% daging ayam broiler dan 37% hati 
ayam tercemar residu antibiotik tylosin, 
penicilin, oxytetracycline dan kanamycin.

Penggunaan senyawa antibiotik 
dalam ransum ternak pun menjadi 
perdebatan sengit oleh para ilmuan 
akibat efek buruk yang ditimbulkan tidak 
hanya bagi ternak tetapi juga bagi 
konsumen yang mengkonsumsi produk 
ternak tersebut melalui residu yang 
ditinggalkan baik pada daging, susu 
maupun telur.

Beberapa negara tertentu telah 
membatasi penggunaan zat aditif 

tersebut dalam pakan ternak seperti di 
Swedia tahun 1986, Denmark tahun 
1995, Jerman tahun 1996 dan Swiss 
tahun 1999. Selanjutnya pada 1 Januari 
2006 Masyarakat Uni Eropa berdasar 
regulasi nomor 1831/2003 menetapkan 
tonggak pemusnahan berbagai macam 
antibiotik di mana selama beberapa 
dekade belakang merupakan substans 
yang kerap digunakan oleh peternak di 
berbagai belahan dunia.

Tidak dapat dipungkiri  sejak 
digunakannya antibiotik sebagai 
senyawa promotor pertumbuhan dalam 
pakan  ternak ,  te lah  ter jad inya  
peningkatan pendapatan peternak 
berkat kemampuan senyawa tersebut 
mengkonversikan nutrisi dalam pakan 
secara efisien dan efektif.

AGP Dilarang Penggunaanya
Sejalan dengan kebijakan WHO 

untuk mengurangi penggunaan berlebih 
antibiotik pada peternakan dan 
perikanan, pasal 22 ayat 4 huruf c 
Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
sebagaimana telah diubah dan ditambah 
dengan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2014, menyebutkan bahwa 
melarang penggunaan pakan yang 
dicampur hormon tertentu dan/atau 
antibiotik imbuhan pakan. 

Pelaku industri peternakan unggas 
harus segera memperbaiki manajemen 
produksi menyusul berlakunya larangan 
penggunaan Antibiotic Growth Promotant 
(AGP) atau antibiotik sebagai pemacu 
pertumbuhan dalam pakan ternak.

Kementerian Pertanian menerbitkan 
Permentan No 14/2017 tentang 

LARANGAN ANTIBIOTIK DALAM PAKAN TERNAKLARANGAN ANTIBIOTIK DALAM PAKAN TERNAK
Peternak Harus Benahi Manajemen Produksi

Oleh :  Nuridin, S.Pt.

Metchnikoff

Kementerian Pertanian 

menerbitkan Permentan 

No. 14/2017 tentang klasifikasi 

obat hewan pada Mei 2017, 

yang diantaranya mengatur 

larangan penggunaan Antibiotic 

Growth Promotant (AGP) atau 

antibiotik sebagai pemacu 

pertumbuhan. Regulasi itu 

berlaku sejak Januari 2018.
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klasifikasi obat hewan pada Mei 2017, 
yang diantaranya mengatur larangan 
penggunaan Antibiotic Growth Promotant 
(AGP) atau antibiotik sebagai pemacu 
pertumbuhan. Regulasi itu berlaku sejak 
Januari 2018.

Larangan penggunaan antibiotik 
sebagai pemacu pertumbuhan berlaku 
efektif mulai 1 Januari 2018. Seiring 
dengan itu, Kementerian Pertanian 
memperketat pengawasan terhadap 
integrator dan peternak mandiri dan 
menyiapkan sanksi bagi yang melanggar.

Larangan penggunaan antibiotik 
sebagai imbuhan pakan tertuang dalam 
Pasal 16 Permentan No 14/2017 
tentang Klasifikasi Obat Hewan. Pasal 17 
menjelaskan percampuran obat hewan 
dalam pakan untuk terapi sesuai dengan 
petunjuk dan di bawah pengawasan 
dokter hewan. Beleid larangan tersebut 
mengacu pada UU No 41/2014 Jo. UU 
No 18/2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan.

Larangan penggunaan antibiotik 
telah disosialisasikan dan berlaku sejak 
Permentan itu terbit pada Mei 2017. 
S e l a n j u t n y a ,  p e n g a w a s a n  d a n  
penindakan bagi yang melanggar akan 
dilakukan mulai 2018.

Pemerintah akan menerapkan sanksi 
sangat ketat. Bila perlu pencabut izin bagi 
perusahaan yang melanggar. Sebab, 
pemerintah telah melakukan pendekatan 
dengan Asohi (Asosiasi Obat Hewan 
Indonesia) dan integrator agar lebih 
disiplin.

Selain diberikan dalam pakan ternak 
s e b a g a i  p e m a c u  p e r t u m b u h a n ,  
pemberian antibiotik kepada ternak 
unggas lazim diberikan lima hari sebelum 
masa panen untuk mengurangi resiko 
k e m a t i a n .  P e t e r n a k  b i a s a n y a  
mencampurkan ke air minum ternak.

Resiko kematian unggas dapat 
d i a n t i s i p a s i  m e l a l u i  p e n e r a p a n  
biosekuriti tiga zona diantaranya dengan 
memisahkan zona kontaminasi tinggi dan 
aman. Dengan demikian, resiko kematian 
ternak unggas pada proses pengiriman 
dapat ditekan.

Pemerintah telah melakukan pilot 
survey di Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Banten, Jabodetabek pada peternak 
yang tidak memberikan antibiotik pada 
ternaknya. Hasilnya, pertumbuhan naik 
20%. Memang pada awalnya ada 
kerugian, tetapi jika berkelanjutan justru 
memberikan keuntungan.

Meski demikian, upaya pemerintah 
mengendalikan penggunaan antibiotik 

Ke depannya industri pakan harus 
mencoba beberapa alternatif untuk 
meningkatkan efisien pakan. Pengganti 
AGP juga harus diseleksi yang sudah 
terbukt i  e fekt i f ,  seh ingga  b isa  
dipertanggungjawabkan.

Dalam implementasinya nanti, 
p e m e r i n t a h  h a r u s  f o k u s  p a d a  
pengawasan khususnya di sentra 
produksi ayam broiler dan layer. Jangan 
sampai karena terkendala sumber daya 
manusia dan dana, menyebabkan 
pengawasan tidak lagi optimal.

Pengawasan juga perlu dilakukan 
terhadap kemungkinan produk abal-abal 
dari negara tertentu yang memanfaatkan 
pelarangan ini dengan menjual produk 
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Peternak harus mengarah ke sana. 
Jika tata laksana bagus, potensi penyakit 
juga kecil, penggunaan antibiotik juga 
akan kecil, sehingga biaya relatif sedikit.

Resistensi Antibiotik
Penggunaan antibiotik yang tidak 

bijak dan rasional, baik di sektor 
peternakan, perikanan, pertanian, dan 
kesehatan masyarakat menjadi pemicu 
munculnya resistensi antimikroba. 
Antibiotik memang dibutuhkan untuk 
mengobati, namun penggunaan yang 
tidak bijak dan berlebihan dapat 
menimbulkan resistensi antimikroba.

Alasan utama pelarangan AGP adalah 
karena sudah tingginya kejadian 
resistensi bakteri terhadap banyak jenis 
antibiotik, bahkan antibiotik yang 
dipersiapkan untuk menangani kasus 
bakteri multi-resisten. Sebagai contoh 
kasus infeksi seperti yang disebabkan 
oleh VRE (Vancomycin-resistant 

pada ternak unggas selalu saja menemui 
tantangan. Penerapan biosecurity pada 
peternak mandiri jauh lebih rendah 
daripada integrator.

P e n e r a p a n  b i o s e k u r i t i  o l e h  
i n t e g r a t o r  l e b i h  b a i k  k a r e n a  
menggunakan kandang close house. 
Sementara, pendirian kandang close 
house membutuhkan investasi besar, 
yang tidak memungkinkan bagi peternak 
mandiri.

Melalui upaya pengendalian ini, 
pemerintah berharap peternakan tidak 
memberikan kontribusi besar terhadap 
ancaman resistensi antimikroba. Oleh 
karena itu kami berharap Asohi dapat 
menggandeng  in tegrator  untuk  
mengatasi ini.

Antimikroba memang dibutuhkan 
untuk mengobati penyakit. Namun, 
penggunaan antimikroba sebagai 
pemacu pertumbuhan dan pencegahan 
penyakit pada peternakan dapat memicu 
terjadinya resistensi antimikroba. Ketut 
menyebut antimikroba bagai pisau 
bermata dua.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian menyebut, 
hampir 90% penggunaan AGP dilakukan 
melalui imbuhan pada pakan ternak 
unggas, sehingga pakan lebih efisien. 
Sisanya mencampur AGP dengan air dan 
memberikan ke hewan ternak.

Diakui, larangan penggunaan AGP 
akan berimbas terhadap produktivitas 
hewan ternak yang menurun dan rasio 
konsumsi pakan terhadap peningkatan 
berat badan akan meningkat. Ini tentu 
berimbas pada biaya produksi yang lebih 
tinggi.

Meski demikian, larangan ini sejalan 

Enterococci) atau CRE (Carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae) tentu akan 
sangat sulit untuk diobati. 

AGP sendiri telah terbukti dapat 
menyebabkan resistensi silang antara 
antibiotik dalam satu golongan. Sebagai 
contoh Virginiamisin yang hanya 
diberikan kepada hewan sebagai AGP 
dapat menyebabkan resistensi silang 
dengan Quinupristin/Dalfopristin yang 
merupakan antibiotik second-line pada 
manusia. Hal ini dikarenakan keduanya 
masuk dalam golongan antibiotik yang 
sama, yakni Streptogramin. Resistensi 
silang ini menyebabkan kekebalan 
bakteri jenis tertentu terhadap semua 
jenis antibiotik Streptogramin, walaupun 
manusia yang terinfeksi bakteri tersebut 
belum pernah meminum antibiotik 
golongan Streptogramin sebelumnya.

James Mc Grane,FAO Emergency 
Centre for Transboundary Animal 
Diseases (ECTAD) Team Leader, 
mengatakan saat mikroba menjadi kebal 
terhadap satu atau beberapa jenis 
antimikroba. Infeksi yang dihasilkan 
mikroba akan sulit untuk disembuhkan, 
bahkan dapat menyebabkan kematian.

Mikroba yang kebal ini dapat 
menyebar ke lingkungan sekitar, rantai 
makanan, dan manusia. Untuk itu, jika 
t i d a k  d i p e r l u k a n  p e n g g u n a a n  
antimikroba pada ternak sebaiknya tidak 
digunakan.

FAO, lembaga PBB yang mengurusi 
masalah pangan, mencatat kerugian 
ekonomi akibat resistensi antimikroba 
mencapai 1,5 miliar euro per tahun, yaitu 
untuk biaya perawatan ekstra dan 
kerugian produktivitas berkaitan dengan 
bakteri resisten.

dengan kampanye resisten antibiotik 
yang telah menjadi perhatian dunia. 
Maka perlu formulasi dari industri pakan 
untuk meningkatkan efisiensi pakan 
tanpa ada penggunaan antibiotik.

Implementasi  Permentan No. 
14/2017 akan berdampak signifikan 
pada industri peternakan, diantaranya 
tingkat kehilangan tinggi akibat kematian 
yang meningkat dan biaya produksi 
tinggi. Produktivitas menurun hingga 
6%-15% pada kandang open house dan 
2%-5% pada kandang closed house. 
Padahal, 70% industri peternakan unggas 
nasional menerapkan kandang open 
house.

Sebenarnya, resiko kehilangan dapat 
diantisipasi melalui teknik budidaya yang 
tepat seperti praktek biosecurity maupun 
penerapan kandang close house. Namun, 
peternak terkendala investasi yang besar 
pada kandang close house.

Biaya produksi akan semakin tinggi 
seiring dengan rasio pakan terhadap 
p e n i n g k a t a n  b e r a t  b a d a n  j u g a  
bertambah. Rasio pakan terhadap 
peningkatan berat badan meningkat 8%-
10%. Rasio pakan meningkat menjadi 1,7 
kg pakan untuk 1 kg daging. Sebelumnya 
peternak hanya perlu 1,6 kg pakan untuk 
membentuk untuk mencapai berat badan 
1,8 kg - 2 kg dengan siklus hidup 30 hari - 
32 hari. Perbedaan pakan ini akan besar 
nilainya. 

U n t u k  i t u ,  p e t e r n a k  p e r l u  
memperbaiki manajemen kandang guna 
menekan biaya produksi. Perbaikan 
manajemen kandang pada kandang open 
h o u s e  dapat  d i l akukan  dengan  
memperbaiki sirkulasi ,  mengatur 
pemanas, mengatur rasio tempat pakan 
dan minum, hingga penambahan kipas.

Tanpa intervensi yang efektif dan 
tepat, kematian manusia diperkirakan 
dapat melonjak dari 700.000 kematian 
global pada 2014 menjadi lebih dari 10 
juta kematian global pada 2050. 
Kematian tertinggi berada di Asia sekitar 
4,7 juta kematian, diikuti Afrika, AS, dan 
Eropa.

Sementara itu, catatan WHO 
menunjukkan penggunaan antibiotik 
pada ternak meningkat 67% pada 2030, 
dari 63.151 ton pada 2015 menjadi dua 
kali lipat di negara ketiga.

Alternatif Pengganti AGP
Sebenarnya telah banyak penemuan 

dan produsen obat yang menawarkan 
pengganti AGP ini, mulai dari enzim, 
minyak esensial, asam organik, probiotik, 
prebiotik, dll yang terbukti dapat 
mengeliminir bakteri yang merugikan 
pada saluran pencernaan. Walaupun 
demikian,  penggunaannya tanpa 
perbaikan mutu pakan di feedmill atau 
perbaikan manajemen di farm akan 
sangat tidak mungkin dapat dilakukan 
demi mendapatkan performa yang 
maksimal. Perbaikan di feedmill seperti 
perbaikan kecernaan pakan atau 
manajemen ammonia di farm tentu akan 
sangat membantu pengganti AGP 
tersebut dalam mengontrol flora di 
saluran pencernaan.

Pada akhirnya, AGP sebenarnya 
sangat diperlukan ternak terutama di 
unggas.  Namun karena dampak 
n e g a t i f n y a  t e r h a d a p  m a n u s i a ,  
penggunaan antibiotik hendaknya 
dikembalikan lagi hanya sebagai 
terapeutik. Penambahan pengganti AGP, 
perbaikan pakan di feedmill dan 
manajemen di farm harus dilakukan 
secara holistik untuk menjaga agar 
performa unggas tetap baik walaupun 
AGP telah diberhentikan. 

Pengawasan penggunaan antibiotik 
di hewan, baik unggas khususnya atau 
hewan lain pada umumnya juga harus 
lebih diperketat oleh dokter hewan 
(antibiotic stedwardship), karena pada 
prinsipnya kasus resistensi disebabkan 
karena pemberian antibiotik yang tidak 
tepat sasaran. 

P e n g e t a h u a n  d o k t e r  h e w a n  
mengenai  ant ib iot ik  juga harus 
diperdalam, sehingga pada saat 
m e n a n g a n i  s u a t u  k a s u s  d a p a t  
memberikan antibiotik secara akurat, 
tepat dan benar, sehingga kejadian 
resistensi silang dapat ditekan. 
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klasifikasi obat hewan pada Mei 2017, 
yang diantaranya mengatur larangan 
penggunaan Antibiotic Growth Promotant 
(AGP) atau antibiotik sebagai pemacu 
pertumbuhan. Regulasi itu berlaku sejak 
Januari 2018.

Larangan penggunaan antibiotik 
sebagai pemacu pertumbuhan berlaku 
efektif mulai 1 Januari 2018. Seiring 
dengan itu, Kementerian Pertanian 
memperketat pengawasan terhadap 
integrator dan peternak mandiri dan 
menyiapkan sanksi bagi yang melanggar.

Larangan penggunaan antibiotik 
sebagai imbuhan pakan tertuang dalam 
Pasal 16 Permentan No 14/2017 
tentang Klasifikasi Obat Hewan. Pasal 17 
menjelaskan percampuran obat hewan 
dalam pakan untuk terapi sesuai dengan 
petunjuk dan di bawah pengawasan 
dokter hewan. Beleid larangan tersebut 
mengacu pada UU No 41/2014 Jo. UU 
No 18/2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan.

Larangan penggunaan antibiotik 
telah disosialisasikan dan berlaku sejak 
Permentan itu terbit pada Mei 2017. 
S e l a n j u t n y a ,  p e n g a w a s a n  d a n  
penindakan bagi yang melanggar akan 
dilakukan mulai 2018.

Pemerintah akan menerapkan sanksi 
sangat ketat. Bila perlu pencabut izin bagi 
perusahaan yang melanggar. Sebab, 
pemerintah telah melakukan pendekatan 
dengan Asohi (Asosiasi Obat Hewan 
Indonesia) dan integrator agar lebih 
disiplin.

Selain diberikan dalam pakan ternak 
s e b a g a i  p e m a c u  p e r t u m b u h a n ,  
pemberian antibiotik kepada ternak 
unggas lazim diberikan lima hari sebelum 
masa panen untuk mengurangi resiko 
k e m a t i a n .  P e t e r n a k  b i a s a n y a  
mencampurkan ke air minum ternak.

Resiko kematian unggas dapat 
d i a n t i s i p a s i  m e l a l u i  p e n e r a p a n  
biosekuriti tiga zona diantaranya dengan 
memisahkan zona kontaminasi tinggi dan 
aman. Dengan demikian, resiko kematian 
ternak unggas pada proses pengiriman 
dapat ditekan.

Pemerintah telah melakukan pilot 
survey di Jawa Tengah, Jawa Barat, 
Banten, Jabodetabek pada peternak 
yang tidak memberikan antibiotik pada 
ternaknya. Hasilnya, pertumbuhan naik 
20%. Memang pada awalnya ada 
kerugian, tetapi jika berkelanjutan justru 
memberikan keuntungan.

Meski demikian, upaya pemerintah 
mengendalikan penggunaan antibiotik 

Ke depannya industri pakan harus 
mencoba beberapa alternatif untuk 
meningkatkan efisien pakan. Pengganti 
AGP juga harus diseleksi yang sudah 
terbukt i  e fekt i f ,  seh ingga  b isa  
dipertanggungjawabkan.

Dalam implementasinya nanti, 
p e m e r i n t a h  h a r u s  f o k u s  p a d a  
pengawasan khususnya di sentra 
produksi ayam broiler dan layer. Jangan 
sampai karena terkendala sumber daya 
manusia dan dana, menyebabkan 
pengawasan tidak lagi optimal.

Pengawasan juga perlu dilakukan 
terhadap kemungkinan produk abal-abal 
dari negara tertentu yang memanfaatkan 
pelarangan ini dengan menjual produk 
yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

Peternak harus mengarah ke sana. 
Jika tata laksana bagus, potensi penyakit 
juga kecil, penggunaan antibiotik juga 
akan kecil, sehingga biaya relatif sedikit.

Resistensi Antibiotik
Penggunaan antibiotik yang tidak 

bijak dan rasional, baik di sektor 
peternakan, perikanan, pertanian, dan 
kesehatan masyarakat menjadi pemicu 
munculnya resistensi antimikroba. 
Antibiotik memang dibutuhkan untuk 
mengobati, namun penggunaan yang 
tidak bijak dan berlebihan dapat 
menimbulkan resistensi antimikroba.

Alasan utama pelarangan AGP adalah 
karena sudah tingginya kejadian 
resistensi bakteri terhadap banyak jenis 
antibiotik, bahkan antibiotik yang 
dipersiapkan untuk menangani kasus 
bakteri multi-resisten. Sebagai contoh 
kasus infeksi seperti yang disebabkan 
oleh VRE (Vancomycin-resistant 

pada ternak unggas selalu saja menemui 
tantangan. Penerapan biosecurity pada 
peternak mandiri jauh lebih rendah 
daripada integrator.

P e n e r a p a n  b i o s e k u r i t i  o l e h  
i n t e g r a t o r  l e b i h  b a i k  k a r e n a  
menggunakan kandang close house. 
Sementara, pendirian kandang close 
house membutuhkan investasi besar, 
yang tidak memungkinkan bagi peternak 
mandiri.

Melalui upaya pengendalian ini, 
pemerintah berharap peternakan tidak 
memberikan kontribusi besar terhadap 
ancaman resistensi antimikroba. Oleh 
karena itu kami berharap Asohi dapat 
menggandeng  in tegrator  untuk  
mengatasi ini.

Antimikroba memang dibutuhkan 
untuk mengobati penyakit. Namun, 
penggunaan antimikroba sebagai 
pemacu pertumbuhan dan pencegahan 
penyakit pada peternakan dapat memicu 
terjadinya resistensi antimikroba. Ketut 
menyebut antimikroba bagai pisau 
bermata dua.

Direktur Kesehatan Hewan Ditjen 
Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian menyebut, 
hampir 90% penggunaan AGP dilakukan 
melalui imbuhan pada pakan ternak 
unggas, sehingga pakan lebih efisien. 
Sisanya mencampur AGP dengan air dan 
memberikan ke hewan ternak.

Diakui, larangan penggunaan AGP 
akan berimbas terhadap produktivitas 
hewan ternak yang menurun dan rasio 
konsumsi pakan terhadap peningkatan 
berat badan akan meningkat. Ini tentu 
berimbas pada biaya produksi yang lebih 
tinggi.

Meski demikian, larangan ini sejalan 

Enterococci) atau CRE (Carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae) tentu akan 
sangat sulit untuk diobati. 

AGP sendiri telah terbukti dapat 
menyebabkan resistensi silang antara 
antibiotik dalam satu golongan. Sebagai 
contoh Virginiamisin yang hanya 
diberikan kepada hewan sebagai AGP 
dapat menyebabkan resistensi silang 
dengan Quinupristin/Dalfopristin yang 
merupakan antibiotik second-line pada 
manusia. Hal ini dikarenakan keduanya 
masuk dalam golongan antibiotik yang 
sama, yakni Streptogramin. Resistensi 
silang ini menyebabkan kekebalan 
bakteri jenis tertentu terhadap semua 
jenis antibiotik Streptogramin, walaupun 
manusia yang terinfeksi bakteri tersebut 
belum pernah meminum antibiotik 
golongan Streptogramin sebelumnya.

James Mc Grane,FAO Emergency 
Centre for Transboundary Animal 
Diseases (ECTAD) Team Leader, 
mengatakan saat mikroba menjadi kebal 
terhadap satu atau beberapa jenis 
antimikroba. Infeksi yang dihasilkan 
mikroba akan sulit untuk disembuhkan, 
bahkan dapat menyebabkan kematian.

Mikroba yang kebal ini dapat 
menyebar ke lingkungan sekitar, rantai 
makanan, dan manusia. Untuk itu, jika 
t i d a k  d i p e r l u k a n  p e n g g u n a a n  
antimikroba pada ternak sebaiknya tidak 
digunakan.

FAO, lembaga PBB yang mengurusi 
masalah pangan, mencatat kerugian 
ekonomi akibat resistensi antimikroba 
mencapai 1,5 miliar euro per tahun, yaitu 
untuk biaya perawatan ekstra dan 
kerugian produktivitas berkaitan dengan 
bakteri resisten.

dengan kampanye resisten antibiotik 
yang telah menjadi perhatian dunia. 
Maka perlu formulasi dari industri pakan 
untuk meningkatkan efisiensi pakan 
tanpa ada penggunaan antibiotik.

Implementasi  Permentan No. 
14/2017 akan berdampak signifikan 
pada industri peternakan, diantaranya 
tingkat kehilangan tinggi akibat kematian 
yang meningkat dan biaya produksi 
tinggi. Produktivitas menurun hingga 
6%-15% pada kandang open house dan 
2%-5% pada kandang closed house. 
Padahal, 70% industri peternakan unggas 
nasional menerapkan kandang open 
house.

Sebenarnya, resiko kehilangan dapat 
diantisipasi melalui teknik budidaya yang 
tepat seperti praktek biosecurity maupun 
penerapan kandang close house. Namun, 
peternak terkendala investasi yang besar 
pada kandang close house.

Biaya produksi akan semakin tinggi 
seiring dengan rasio pakan terhadap 
p e n i n g k a t a n  b e r a t  b a d a n  j u g a  
bertambah. Rasio pakan terhadap 
peningkatan berat badan meningkat 8%-
10%. Rasio pakan meningkat menjadi 1,7 
kg pakan untuk 1 kg daging. Sebelumnya 
peternak hanya perlu 1,6 kg pakan untuk 
membentuk untuk mencapai berat badan 
1,8 kg - 2 kg dengan siklus hidup 30 hari - 
32 hari. Perbedaan pakan ini akan besar 
nilainya. 

U n t u k  i t u ,  p e t e r n a k  p e r l u  
memperbaiki manajemen kandang guna 
menekan biaya produksi. Perbaikan 
manajemen kandang pada kandang open 
h o u s e  dapat  d i l akukan  dengan  
memperbaiki sirkulasi ,  mengatur 
pemanas, mengatur rasio tempat pakan 
dan minum, hingga penambahan kipas.

Tanpa intervensi yang efektif dan 
tepat, kematian manusia diperkirakan 
dapat melonjak dari 700.000 kematian 
global pada 2014 menjadi lebih dari 10 
juta kematian global pada 2050. 
Kematian tertinggi berada di Asia sekitar 
4,7 juta kematian, diikuti Afrika, AS, dan 
Eropa.

Sementara itu, catatan WHO 
menunjukkan penggunaan antibiotik 
pada ternak meningkat 67% pada 2030, 
dari 63.151 ton pada 2015 menjadi dua 
kali lipat di negara ketiga.

Alternatif Pengganti AGP
Sebenarnya telah banyak penemuan 

dan produsen obat yang menawarkan 
pengganti AGP ini, mulai dari enzim, 
minyak esensial, asam organik, probiotik, 
prebiotik, dll yang terbukti dapat 
mengeliminir bakteri yang merugikan 
pada saluran pencernaan. Walaupun 
demikian,  penggunaannya tanpa 
perbaikan mutu pakan di feedmill atau 
perbaikan manajemen di farm akan 
sangat tidak mungkin dapat dilakukan 
demi mendapatkan performa yang 
maksimal. Perbaikan di feedmill seperti 
perbaikan kecernaan pakan atau 
manajemen ammonia di farm tentu akan 
sangat membantu pengganti AGP 
tersebut dalam mengontrol flora di 
saluran pencernaan.

Pada akhirnya, AGP sebenarnya 
sangat diperlukan ternak terutama di 
unggas.  Namun karena dampak 
n e g a t i f n y a  t e r h a d a p  m a n u s i a ,  
penggunaan antibiotik hendaknya 
dikembalikan lagi hanya sebagai 
terapeutik. Penambahan pengganti AGP, 
perbaikan pakan di feedmill dan 
manajemen di farm harus dilakukan 
secara holistik untuk menjaga agar 
performa unggas tetap baik walaupun 
AGP telah diberhentikan. 

Pengawasan penggunaan antibiotik 
di hewan, baik unggas khususnya atau 
hewan lain pada umumnya juga harus 
lebih diperketat oleh dokter hewan 
(antibiotic stedwardship), karena pada 
prinsipnya kasus resistensi disebabkan 
karena pemberian antibiotik yang tidak 
tepat sasaran. 

P e n g e t a h u a n  d o k t e r  h e w a n  
mengenai  ant ib iot ik  juga harus 
diperdalam, sehingga pada saat 
m e n a n g a n i  s u a t u  k a s u s  d a p a t  
memberikan antibiotik secara akurat, 
tepat dan benar, sehingga kejadian 
resistensi silang dapat ditekan. 
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Di dunia barat, bonsai mulai dikenal 
luas sejak Amerika menyelesaikan 
perang dunia ke-2 di Jepang., dan di 
Eropa bonsai dikenal sejak dipamerkan di 
kota Paris pada tahun 1987. Hingga kini 
bonsai sudah meluas di dunia bahkan di 
Asia termasuk di Indonesia.

Seperti di Kota Tegal, bonsai kembali 
melejit setelah pameran pada 20 Juni 
sampai 1 Juli 2019 lalu digelar di GOR 
Wisanggeni. Peserta yang hadir tidak 
hanya dari lingkup kota Tegal saja, 
melainkan para pehobi bonsai dari luar 
kota turut hadir.

Tanto Budiman selaku Ketua 
Perkumpulan Penggemar Bonsai  
Indonesia (PPBI) Cabang Tegal mengaku 
sudah menggeluti dan aktif terjun di 
b o n s a i  s e j a k  2 0 0 8 ,  n a m u n  
kesenangannya dan mengagumi bonsai 
sudah sejak lama. Saat itu sudah memiliki 
banyak koleksi bonsai, namun itupun 
hanya koleksi yang biasa saja. 

Menurut Tanto, jenis-jenis pohon 
yang bisa dibonsai adalah pohon atau 
tanaman yang berbatang keras. Di pulau 
Jawa sendiri banyak kita jumpah pohon-

onsai dulu sempat booming dan 
menjadi tanaman hias favorit Bsemua orang. Bentuknya yang 

unik dan kerdil menjadi pujaan baik 
rakyat biasa ataupun selebritis dan 
orang-orang berduit. Semakin unik dan 
semakin kerdil tanaman tersebut, maka 
harganya akan semakin mahal. Bagi para 
penikmat bonsai mengaku ada kepuasan 
tersendiri ketika mampu merawat bonsai 
ataupun membentuk tanaman menjadi 
bonsai.

Sejarah dan penyebarannya bonsai 
dipercaya berasal dari Cina bernama asli 
Penjing yang pada tahun 200an Masehi 
menjadi hobi utama para bangsawan 
China, dan dipopulerkan  para bhiksu 
agama Tao. Bonsai sendiri menjadi 
populer setelah menjadi  s imbol 
perdamaian kaisar Zhuge Liang dan Liu 
Bei setelah berhasil menaklukkan 
kerajaan Cao-Cao pada tahun 207 M. 
Perang perdamaian tersebut terkenal 
dengan Perang Bukit Merah.

Tehnik pemangkasan bonsai sendiri 
dibawa ke Jepang oleh para Bhiksu China 
yang ingin memperluas agama mereka 

Mendengar kata Bonsai tentunya tidak asing di telinga kita. Jika mendengar kata tersebut, 
langsung terlintas di pikiran kita adalah tanaman atau pohon yang kecil dan pendek. 
Ya, bonsai menjadi seni dalam bercocok tanam, mengkerdilkan tanaman atau pohon, 

dengan tampilan yang indah dan pas.

Oleh: Cahya Kamandhanu

pohon berbatang keras yang kerap 
dijadikan bonsai. Namun untuk bonsai 
sendiri memang banyak macamnya, 
contohnya seperti beringin yang juga 
dibagi berbagai spesies jenis beringin. 

Kemudian ada pohon cemara, setigi 
atau santigi, serut, asem jawa, sancang, 
anting putri, jeruk kingkit,  sianci,  ileng-
ileng,  mustam, hokiantea, ulmus, 
lohansung, kemuning, dewandaru, 
delima batu, wahong, arabica klampis.

Mayoritas jenis-jenis pohon tersebut 
bisa didapat di wilayah pulau Jawa. 
Terkadang para penggemar bonsai 
mendapatkan bahan tanaman untuk 
dijadikan bonsai dengan mencari 
langsung ke lokasi hutan, karang, 
perkebunan, yang kerap disebut dengan 
istilah dongkelan. 

Namun ada pula yang mendapatkan 
bahan untuk bonsai dengan cara 
membudidaya. Menurut suami dari Farah 
Mungki Rahayu ini, justru dengan 
terbentuknya wadah PPBI, bersama 
t e m a n - t e m a n  y a n g  l a i n  i n g i n  
memfokuskan dan menggencarkan 
budidaya bonsai, baik dengan cara 
dicangkok ataupun stek.

Dijelaskan pria asli Tegal kelahiran 
tahun 1974 ini, bahwa PPBI pun sama 
sepert i  ha lnya  komuni tas  a tau  
perkumpulan lain yang menginginkan 
adanya pelestarian di alam aslinya. 
Sebab, jika semua penggemar bonsai 
mencari, mendapatkan lalu mendongkel, 
bisa saja beberapa spesies jenis pohon 
dan tanaman menjadi langka atau bahkan 
bisa terancam punah. 

Dengan wadah yang sudah ada 
sekarang, bisa menjadi tempat sharing 
untuk bersama-sama membudidaya 
jenis-jenis tanaman untuk dibonsai. 
Mesk ipun  ada  kekurangan  dan  
kelebihannya. Seperti tehnik dongkelan, 
kelebihannya kita bisa mendapatkan 
bahan dasar yang sudah terbentuk. 

Berbeda dengan budidaya,  bisa 
membentuk sesuai keinginan, namun 
memakan waktu yang lebih lama. 

Tetapi justru disinilah kenikmatan 
dan sensasi kepuasan para penggemar 
bonsai .  Meskipun dalam proses 
pembentukan dan perawatannya lama, 
namun jika menghasilkan sesuatu yang 
luar biasa menjadi kepuasan tersendiri. 

Ada tehnik-tehnik khusus, untuk 
mensiasati lamanya waktu, agar tanaman 
yang dirawat dan dibentuk bisa menjadi 
bonsai. Seperti perawatan untuk setiap 
harinya yakni disirami dan diupayakan 
mendapatkan paparan sinar matahari dan 
angin. Selain itu, pemberian pupuk 
dengan menggunakan organik, dengan 
takaran dan rentang waktu bisa 120 hari 
sekali atau bisa 3 bulan sekali. 

Namun demikian, tidak sedikit 
tanaman-tanaman yang akan dibonsai 
justru mati. Saat tampilan bonsai sudah 
terbentuk, biasanya tanaman atau bahan 
(bakal) bonsai masih ditanam di pot 
standar. Resiko kematian tanaman yakni 
ketika akan dipindah pot khusus bonsai, 
tetapi tidak bisa berlangsung lama hingga 
akhirnya mati. Resiko tersebut memang 
kerap dialami para pehobis bonsai, 
namun justru proses ini menjadi 

pembelajaran, sampai akhirnya benar-
benar mendalami proses perlakuan 
tanaman menjadi bonsai sempurna.

Kepercayaan sejumlah pehobis 
bonsai, selain untuk memperindah 
r u m a h ,  b o n s a i  j u g a  d i p e r c a y a  
mendatangkan hoki. Beberapa beberapa 
jenis bonsai yang dianggap hoki yakni 
seperti santigi, dewandaru, kemuning 
dan beringin. Melihat kecantikan, 
keindahan dan kemolekan bentuk 
bonsai, meskipun bentuknya kecil, 
pendek namun harganya selangit. 

Terlebih beberapa jenis tanaman 
yang dipercaya mampu mendatangkan 
keberuntungan. Berbudidaya bonsai bisa 
dikatakan sebagai hobi juga peluang 
bisnis yang lumayan. Untuk harga sangat 
relatif dari mulai harga terjangkau kisaran 
Rp 500 ribu hingga mencapai ratusan 
jutaan bahkan milyaran rupiah. 

Melihat harganya yang luar biasa, 
membuat bonsai juga dikonteskan di 
sejumlah daerah, dengan kriteria bonsai 
kelas bahan prospek, kelas regional, kelas 
madya, kelas utama, dan kelas tertinggi 
yakni kelas bintang. Yang membedakan 
kritertia tersebut melihat bonsai dari 
tahapan keseimbangan dan keindahan 
pohon, hingga perantingan.

Kini di rumahnya, yakni di jalan Cipto 
Mangunkusumo No 314 Kota Tegal yang 
juga dijadikan sebagai sekretarian PPBI 
Cabang Tegal, Tanto sudah memiliki 
banyak koleksi bonsainya. Saat ini, 
d i r inya  tengah  mempers i apkan  
mengikuti kontes di Bandung pada 
Agustus mendatang. PPBI juga akan 
terus menggiatkan bonsai dengan 
mensosialisasikan melalui pameran dan 
sejenisnya. Tanto berharap masyarakat 
kota Tegal juga bisa membudidayakan 
tanaman bonsai di rumah, dan mengajak 
masyarakat turut menyukai bonsai.

 g 

Bonsai, Si Imut Bernilai SelangitBonsai, Si Imut Bernilai Selangit

pada era kerajaan Heian di tahun 794 M 
hingga akhir jaman Edo yang dipimpin 
Tokugawa di tahun 1876 M. 

Pada saat itu, bonsai merebut hati 
para bangsawan Jepang sebagai tanaman 
kelas atas yang dapat menunjukkan 
identitas para bangsawan tersebut. 
Bahkan bonsai pun menjadi tanaman 
kerajaan. Bonsai menjadi dikenal di 
kalangan masyarakat biasa setelah ada 
seorang bangsawan Jepang yang 
mengajarkan tehnik pembuatan bonsai 
kepada salah seorang muridnya yang 
berasal dari kalangan biasa untuk 
m e m b a n t u  m e r a w a t  b o n s a i  
kesayangannya karena dirinya merasa 
sudah terlalu tua. 

Tehnik perawatan dan pembuatan 
bonsai menyebar dengan cepat, dari 
mulut ke mulut dan menjadi favorit di 
semua kalangan. Hingga akhirnya 
tanaman bonsai dikenal sebagai tanaman 
kesabaran, karena tidak sedikit waktu 
yang dibutuhkan untuk merawat sebuah 
bonsai, bahkan dapat menghabiskan 
belasan bulan atau bahkan belasan tahun 
untuk merawat tumbuhan kerdil ini. 
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Di dunia barat, bonsai mulai dikenal 
luas sejak Amerika menyelesaikan 
perang dunia ke-2 di Jepang., dan di 
Eropa bonsai dikenal sejak dipamerkan di 
kota Paris pada tahun 1987. Hingga kini 
bonsai sudah meluas di dunia bahkan di 
Asia termasuk di Indonesia.

Seperti di Kota Tegal, bonsai kembali 
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sampai 1 Juli 2019 lalu digelar di GOR 
Wisanggeni. Peserta yang hadir tidak 
hanya dari lingkup kota Tegal saja, 
melainkan para pehobi bonsai dari luar 
kota turut hadir.
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onsai dulu sempat booming dan 
menjadi tanaman hias favorit Bsemua orang. Bentuknya yang 

unik dan kerdil menjadi pujaan baik 
rakyat biasa ataupun selebritis dan 
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China, dan dipopulerkan  para bhiksu 
agama Tao. Bonsai sendiri menjadi 
populer setelah menjadi  s imbol 
perdamaian kaisar Zhuge Liang dan Liu 
Bei setelah berhasil menaklukkan 
kerajaan Cao-Cao pada tahun 207 M. 
Perang perdamaian tersebut terkenal 
dengan Perang Bukit Merah.

Tehnik pemangkasan bonsai sendiri 
dibawa ke Jepang oleh para Bhiksu China 
yang ingin memperluas agama mereka 

Mendengar kata Bonsai tentunya tidak asing di telinga kita. Jika mendengar kata tersebut, 
langsung terlintas di pikiran kita adalah tanaman atau pohon yang kecil dan pendek. 
Ya, bonsai menjadi seni dalam bercocok tanam, mengkerdilkan tanaman atau pohon, 

dengan tampilan yang indah dan pas.

Oleh: Cahya Kamandhanu

pohon berbatang keras yang kerap 
dijadikan bonsai. Namun untuk bonsai 
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kelebihannya kita bisa mendapatkan 
bahan dasar yang sudah terbentuk. 
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pembelajaran, sampai akhirnya benar-
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 g 

Bonsai, Si Imut Bernilai SelangitBonsai, Si Imut Bernilai Selangit

pada era kerajaan Heian di tahun 794 M 
hingga akhir jaman Edo yang dipimpin 
Tokugawa di tahun 1876 M. 
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kesabaran, karena tidak sedikit waktu 
yang dibutuhkan untuk merawat sebuah 
bonsai, bahkan dapat menghabiskan 
belasan bulan atau bahkan belasan tahun 
untuk merawat tumbuhan kerdil ini. 
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SASTRA SASTRA

membuka kemungkinan baru gagasan-
gagasan artistik.

Teater Besar
Kita juga kenal nama-nama besar 

seperti Bengkel Teater, Teater Populer, 
Teater Starka, Teater Alam, dan 
sebagainya. Mampu menjadi kiblat teater 
nasional .  Profesional isme dalam 
berkesenian belum cukup untuk 
menjawab tantangan jaman. Dibutuhkan 
pengelola keuangan dan organisator 
yang mampu memanjangkan nafas hidup 
group-group teater modern. Paling tidak 
teater modern membutuhkan impresario 
atau tokoh semacam itu.

Di berbagai kota, banyak muncul 
dramawan-dramawan muda yang 
memiliki idealisme tinggi meneruskan 
kegiatan berteater meskipun secara 
finansial tidak menjajikan perbaikan 
nasib. 

Di Surakarta, kehidupan Taman 

Kontrang-kantring, Dhemit, Upeti, Sinden, 
dan Orde Tabung. 

Di Solo (Surakarta) muncul Teater 
Gapit yang menggunakan bahasa Jawa 
dan latar cerita yang meniru lingkungan 
kehidupan rakyat pinggiran. Salah satu 
lakonnya berjudul Tuk. Di samping Gapit, 
di Solo ada juga Teater Gidag-gidig. Di 
Bandung muncul Teater Bel, Teater 
Republik, dan Teater Payung Hitam. 

Di Tegal lahir teater RSPD. Di 
Semarang muncul Teater Lingkar. 
Festival Drama Lima Kota Surabaya 
memunculkan Teater Pavita, Teater 
Ragil, Teater Api, Teater Rajawali, Teater 
Institut, Teater Tobong, Teater Nol, 
Sanggar Suroboyo. Di Medan muncul 
Teater Que dan di Palembang muncul 
Teater Potlot.

Dari Festival Teater Jakarta muncul 
kelompok teater seperti Teater Sae yang 
berbeda sikap dalam menghadapi naskah 
yaitu posisinya sejajar dengan cara-cara 
pencapaian idiom akting melalui 
eksplorasi latihan. Ada pula Teater Luka, 
Teater Kubur, Teater Bandar Jakarta, 
Teater Kanvas, Teater Tetas selain teater 
Studio Oncor, dan Teater Kami yang lahir 
d i  luar  produk fest ival  (Afr iza l  
Malna,1999). 

Aktivitas teater terjadi juga di 
kampus-kampus perguruan tinggi. Salah 
satu teater kampus yang menonjol 
adalah teater Gadjah Mada dari 
Universitas Gadjah Mada (UGM) 
Yogyakarta. Jurusan teater dibuka di 
Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta 
pada tahun 1985. ISI menjadi satu-
satunya perguruan tinggi seni yang 
memiliki program Strata 1 untuk bidang 
seni teater pada saat itu. Aktivitas teater 
kampus mampu menghidupkan dan ete lah dua dasawarsa k i ta  

disentakkan oleh kehadiran teater SRSPD di pentas Parade Teater 
Daerah (PTD) ke 8 digelar di Sasono 
Langen Budaya TMII Jakarta (22/6). 
Dalam ajang tahunan tersebut Teater 
RSPD membawakan lakon ‘’Mantu Poci’’ 
karya Seful Mu’min dan disutradarai oleh 
Yono Daryono.

Melalui Mantu Poci, Teater RSPD 
Tegal menjadi wakil dari Provinsi Jawa 
Tengah. Pada ajang PTD meraih Penyaji 
Terbaik, Sutradara Terbaik (Yono 
Daryono) dan Aktor Terbaik (Mameth 
Suwargo). Sang resi yang lama tiwikrama 
tiba-tiba turun gunung, menurut Yono, 
ini momentum untuk menggerakkan 
lokomotif teater Tegal yang lama adem. 
Harus ada yang memanaskan. Harus 
dihangatkan kembali. 

Lakon Mantu Poci yang diangkat 
RSPD mengobati memori kejayaan teater 
Tegal, meski persiapan penuh kegopohan 
tetapi karena keresiannya dalam 
berteater tak pelak menyabet prestasi. 
Ibarat seorang pendekar yang lama 
meresikan diri, ketika mendapatkan 
gelanggang pantang pulang, dan tetap 
menang.

Situasi Politik
Jika menilik lahirnya teater RSPD tak 

bisa dipisahkan dari situasi politik saat itu. 
Ditiadakannya kehidupan politik kampus 
sebagai akibat peristiwa Malari 1974. 
Dewan-dewan Mahasiswa ditiadakan. 
Dalam latar situasi seperti itu lahir 
beberapa kelompok teater yang sebagian 
merupakan produk festival teater. Di 
Jakarta dikenal dengan Festival Teater 

Jakarta (sebelumnya disebut Festival 
Teater Remaja). Beberapa jenis festival di 
Yogyakarta, di antaranya Festival Seni 
P e r t u n j u k a n  R a k y a t  y a n g  
d i s e l e n g g a r a k a n  D e p a r t e m e n  
Penerangan Republik Indonesia (1983). 
Di Surabaya ada Festival Drama Lima 
Kota yang digagas oleh Luthfi Rahman, 
Kholiq Dimyati dan Mukid F. 

Pada saat itu lahirlah kelompok-
kelompok teater baru di berbagai kota di 
Indonesia. Di Yogyakarta muncul Teater 
Dynasti, Teater Jeprik, Teater Tikar, 
Teater Shima, dan Teater Gandrik. Teater 
Gandrik menonjol dengan warna teater 
yang mengacu kepada roh teater 
tradisional kerakyatan dan menyusun 
berita-berita yang aktual di masyarakat 
menjadi bangunan cerita. Lakon yang 
dipentaskan antra lain, Pasar Seret, Meh, 

Oleh :  Turah Untung

Sang Resi tetap bertaji, bolehlah untuk menggambarkan pada Teater RSPD, salah satu teater gaek 
yang masih tersisa di kota Tegal. Dalam peta teater Indonesia Teater RSPD ini masuk periodesasi 1978-an 

di saat situasi politik Indonesia kian seragam melalui pembentukan lembaga-lembaga tunggal 
di tingkat nasional, teater ini lahir pada arus monoloyalitas. 

Sang Resi tetap bertaji, bolehlah untuk menggambarkan pada Teater RSPD, salah satu teater gaek 
yang masih tersisa di kota Tegal. Dalam peta teater Indonesia Teater RSPD ini masuk periodesasi 1978-an 

di saat situasi politik Indonesia kian seragam melalui pembentukan lembaga-lembaga tunggal 
di tingkat nasional, teater ini lahir pada arus monoloyalitas. 

Sang Resi Tetap BertajiSang Resi Tetap Bertaji

Budaya Surakarta (TBS) dimotori 
d r a m a w a n - d r a m a w a n  m u d a ,  
Hanindrawan, Sosiawan Leak, dan 
dramawan-dramawan muda dari 9 
fakultas di UNS, serta dari perguruan 
tinggi lain di Surakarta sebagai lokomotif.

Kini nampaknya lahan teater tumbuh 
subur di kampus. Teater-teater sekolah 
marak tumbuh. Di perguruan tinggi, 
setiap fakultas biasanya memiliki group 
t e a t e r  k a r e n a  d i t u n j a n g  d a n a  
kemahasiswaan yang memadai. 

Hal ini menyebabkan lahirnya 
dramawan-dramawan muda yang penuh 
idealisme dan banyak berpikir pentas 
yang disertai dengan diskusi-diskusi 
t e n t a n g  d r a m a  d a n  t e a t e r .  
Pertanyaannya, seberapa besar peran 
teater kampus mampu membangun 
dunia perteateran nasional? Waktulah 
yang menjawabnya.

  g
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Kini nampaknya lahan teater tumbuh 
subur di kampus. Teater-teater sekolah 
marak tumbuh. Di perguruan tinggi, 
setiap fakultas biasanya memiliki group 
t e a t e r  k a r e n a  d i t u n j a n g  d a n a  
kemahasiswaan yang memadai. 

Hal ini menyebabkan lahirnya 
dramawan-dramawan muda yang penuh 
idealisme dan banyak berpikir pentas 
yang disertai dengan diskusi-diskusi 
t e n t a n g  d r a m a  d a n  t e a t e r .  
Pertanyaannya, seberapa besar peran 
teater kampus mampu membangun 
dunia perteateran nasional? Waktulah 
yang menjawabnya.

  g
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ali Kota Tegal H. 
 Wmengucapkan terimakasih 

kepada seluruh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Tegal  per iode 2004-2019,  atas 
kerjasamanya yang telah bersama-sama 
membangun kota Tegal. 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota 
Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama 
Wakil Wali Kota Tegal, M Jumadi, saat 
menghadiri acara Pisah Sambut Anggota 
DPRD Kota Tegal yang lama dan yang 
baru, periode 2019-2024 pada hari  Rabu 
(21/8) di Gedung Adipura, Komplek Balai 
Kota Tegal.

Wali Kota Tegal berharap kepada 
anggota DPRD yang baru dilantik untuk 
tetap melanjutkan sinergitas dalam 
kebaikan, bersinergi membangun kota 
Tegal, bisa bekerja sama dengan baik 
antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal 
dengan Anggota DPRD kota Tegal, 
s e b a g a i  t u g a s  y a n g  d i e m b a n  
menunjukkan kinerjanya dengan baik 
sesuai dengan amanah yang diberikan 
oleh rakyat.

Senada dengan Wali Kota Tegal, 
Muhamad Jumadi juga menyampaikan 
hal serupa, dan ke depan ia berharap 
banyak untuk bekerja sama, saling 
mengisi, baik dalam bentuk kritik, 
mengkritisi, namun tentunya kritik yang 
memberi solusi untuk kesejahteraan 
rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua 
DPRD sementara, H. Edy Suripno, S.H., 
M.H.  mewakili anggota DPRD yang lama 
menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak, baik Pemerintah Kota 
Tegal, Kepolisian, TNI dan Komisi 
P e m i l i h a n  U m u m  y a n g  t e l a h  
menyelenggarakan Pemilu, khususnya di 
Kota Tegal yang berjalan dengan lancar.

Uyip sapaan akrab Edy Suripno 
menyampaikan bahwa purnanya anggota 
DPRD periode 2014-2019 masih ada 
beberapa pekerjaan rumah yang belum 
terselesaikan. Ia berharap ke depan bisa 
segera diselesaikan oleh anggota DPRD 
y a n g  b a r u  d a n  b e r s a m a - s a m a  
m e n j a l a n k a n  a m a n a h  u n t u k  
mensejahterakan masyarakat. g 

(Bag. Humas dan Protokol)

Dedy Yon 
S u p r i y o n o ,  S . E . ,  M . M .

inal turnamen sepak bola Walikota 
Cup 2019 mempertemukan FK e l u r a h a n  T e g a l s a r i  d a n  

Mintaragen, Rabu (14/8) di Stadion Yos 
Sudarso Tegal. Kedua tim mengenakan 
kostum kebesaran masing-masing.

Tribun penonton penuh sesak 
dipadati ribuan pendukung masing-
masing tim. Yel-yel terus digelorakan 
menyemangati kedua belah tim.  Sejak 
awal pertandingan permainan begitu 
ketat, kedua tim saling serang. Kedua tim 
memiliki kesempatan untuk menyerang 
namun hingga babak pertama ditutup 
skor masih kaca mata.

Babak kedua pertandingan, tim 
Kelurahan Tegalsari maupun Mintaragen 
sesekali melakukan serangan balik, 
namun belum berbuahkan hasil. Peluit 
dibunyikan, babak kedua berakhir tanpa 
gol. Skor 0-0 sampai dengan babak kedua 
berakhir, pertandingan dilanjutkan 
dengan adu penalti.

Gol-gol tercipta oleh kedua tim, 
gemuruh pendukung menggelorakan 
stadion. Hingga akhirnya, Kelurahan 
Tegalsari memenangkan pertandingan 
dengan skor 6:5. Walikota Tegal Dedy 
Yon Supriyono, SE.,MM Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi, ST., MM, Ketua 
DPRD Kota Tegal Edy Suripno, SH,.MH 
dan ja jaran Forkompinda hadi r  
menyaksikan pertandingan hingga usai.

Wakil Walikota Tegal Muhamad 
Jumadi, ST., MM menuturkan suasana 
final Walikota Cup luar biasa. Turnamen 
tersebut untuk mencari bibit unggul 
untuk Persegal. “Dua puluh satu tahun 
kita menunggu turnamen seperti ini. Hari 
ini final yang luar biasa. Turnamen 
Walikota Cup akan kita lanjutkan setiap 
tahunnya,” kata Muhamad Jumadi.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, 
SE.,MM menambahkan turnamen 
Walikota Cup dapat membangkitkan 
sepak bola di Kota Tegal yang selama ini 
dianggap vakum. Dedy menuturkan, 
adanya turnamen tersebut, animo 
masyarakat mulai bangkit, memiliki rasa 
percaya diri pada sepak bola di Kota 
Tegal.“Animo masyarakat baik tingkat 
kota, kecamatan bahkan kelurahan mulai 
bangkit. Mereka pun mulai mempunyai 
rasa percaya diri pada sepak bola Kota 
Tegal,” pungkas Walikota.  g 

(Bag. Humas dan Protokol)

Pisah Sambut DPRD, 
Walikota: Terimakasih
Pisah Sambut DPRD, 
Walikota: Terimakasih

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

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

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

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

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

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

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

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

ebanyak 30 Anggota DPRD Kota 
Tegal, Jawa Tengah, masa bakti S2019-2024 diambil sumpah/janji 

dalam rapat paripurna yang digelar di 
Pendopo Ki Gede Sebayu Komplek 
Balai Kota Tegal, Rabu (21/8).

Selain pengambilan sumpah/janji 
anggota DPRD masa bakti 2019-2024 
yang dihadiri Walikota Tegal Dedy Yon 
Supriyono, SE.,MM, Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi, ST.,MM, Pj. 
Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, 
Jajaran Forkopinda, dan stakeholder 
lainnya juga dilakukan peresmian 
pemberhentian anggota DPRD masa 
bakti  2014-2019. Pengambilan 
sumpah/janji anggota DPRD masa bakti 
2019-2024 tersebut dipimpin  oleh 
Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal 
Djoni Witanto,SH., MH.

Usai pelantikan, Sekretaris DPRD 
K o t a  T e g a l ,  T o t o k  S u b a g y o  
mengumumkan Pimpinan Sementara 
DPRD Kota Tegal yang terdiri atas satu 
orang ketua dan satu wakil ketua yang 
berasa l  dar i  dua  parpo l  yang  
memperoleh kursi terbanyak 1 dan 2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, 
Pimpinan Sementara dijabat oleh Edy 
Suripno, SH.,MH., sedangkan Wakil 
Ketua dijabat oleh KH. Habib Ali Zaenal 
Abidin. Pimpinan sementara DPRD 
bertugas memimpin rapat DPRD, 
memfasilitasi pembentukan fraksi, 
memfasilitasi penyusunan rancangan 
peraturan DPRD tentang tata tertib 
DPRD, dan memproses penetapan 
pimpinan DPRD definitif.

Walikota Tegal Dedy Yon Supri-
yono, SE.,MM., dalam sambutannya 
membacakan sambutan Gubernur Jawa 
Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam 
sambutannya, atas nama Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah mengucapkan 
selamat kepada seluruh anggota DPRD 
yang telah dilantik. “Atas nama 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya 
ucapkan selamat kepada seluruh 
anggota DPRD yang telah dilantik pada 
hari ini. Jalankan amanah dengan kerja 
keras, penuh dedikasi dan bertanggung 
jawab. Junjung tinggi integritas. Jaga 
sumpah janji yang tadi telah diucapkan”.

Bagi anggota dewan yang baru 
menjabat, lanjut Ganjar dalam sambut-
annya, segera pahami wewenang, tugas 
pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. 
“Untuk periode yang kedua kiranya 
dapat langsung gaspol menjalankan 
semua tugas amanah rakyat ini,” 
pungkas Walikota.

Berikut nama-nama anggota DPRD 
Kota Tegal masa bakti 2019-2024 
sesuai dengan parpol masing-masing, 
yakni PDIP (H. Edy Suripno, S.H, M.H, 
Eko Patriyo Sumadi, Purnomo, S.H, 
Sutari, S.H, M.H, Kusnendro, S.T., Hj. 
Rosalina, S.IP, M.H., Triono), PKB (KH. 
Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., Drs. 
Anshori Faqih,  Muhammad Masruri, 
Fathul Imam, S.Pd.I.,   Yusuf Al Baihaqi, 
S.H., Eko Susanto), Partai Golkar 
(Wasmad Edi Susilo, S.H, Enny 
Yuningsih, S.H, M.M., Sodik Gagang, 
Moh. Muslim, Sugiyono, S.E.), PKS 
(Bayu Arie Sasongko, S.T, M.M., 
Rachmat Rahardjo, S.E., H. Amiruddin, 
lc., Zaenal Nurohman , A.Md.), Gerindra  
(H. Sisdiono, S.Pd., Moh. Sefrudin, 
Susanto Agus Priyono, S.H, M.H.), PAN 
(Hj. Nur Fitriani, S.E.Akt, M.M., H. 
Tengku Rizki Aljupri, Hj. Ely Farisati, 
S.E.) dan Partai Demokrat (Teguh Imam 
Santoso, S.H, M.H., Akhmad Satori, S.E) 
g  

(Bag. Humas dan Protokol)

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

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

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

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

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

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

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

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

ota Tegal mejadi tuan rumah 
pertama pelaksanaan Pesta KSiaga Keselamatan Jalan tahun 

2019. Pelaksanaan Pesta Siaga 
Keselamatan jalan ini merupakan 
pelaksanaan yang pertama kali  
dilaksanakan di Indonesia.

Pembukaan Pesta Siaga tersebut 
dibuka langsung oleh Direktur Jenderal 
(Dirjen) Perhubungan Darat Budi 
Setiyadi di Gedung Indoor Politeknik 
Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), 
Senin (19/8), dan dihadiri oleh Wakil 
Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi dan 
Haryo Pamungkas, Kepala Cabang PT. 
Jasa Raharja Provinsi Jawa Tengah.

Dirjen Perhubungan Darat, seusai 
m e m b u k a  a c a r a  t e r s e b u t  
menyampaikan bahwa pelaksanaan 
Pesta Siaga Keselamatan Jalan ini 
bertujuan untuk memberikan informasi 
dan pengetahuan kepada anak-anak, 
dimana ditanamkan sejak awal 
bagaimana berkendara dengan tertib, 
mematuhi rambu-rambu agar selamat 
dalam berkendaraan, sebab menurut 
dari data Kepolisian, setiap hari 2 
sampai 3 jiwa melayang akibat 
kecelakaan, itulah mengapa, semenjak 
awal perlu ditanamkan masalah 
keselamatan berlalu lintas.

Di dalam Pesta Siaga ini diharapkan 
p i h a k n y a  b i s a  m e m b e r i k a n  
pengetahuan pemahaman mengenai 
keselamatan berlalu lintas kepada anak-
anak, baik itu mengenai rambu-rambu 
lalu l intas,  bagaimana peri laku 

berkendara, agar mereka paham bahwa 
keselamatan adalah kepentingan 
bersama, dan bukan hanya urusan dan 
tugas pemerintah saja.

Ia juga berharap, secara internal ada 
nilai dan norma yang ditanamkan 
kepada anak-anak agar nanti ketika 
mereka berkendara kelak, bisa 
diaplikasikan dengan baik, dengan hati-
hati, disiplin dan menghormati petugas 
di jalan.

Menurutnya, kegiatan ini baru 
pertama kali di Indonesia, ini bisa 
dijadikan sebagai pilot project untuk 
menjadikan Kota Tegal memiliki Saka 
Perhubungan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pesta 
Siaga Keselamatan Jalan tahun 2019 
menyampaikan bahwa Pesta Siaga 
Keselamatan Jalan ini merupakan 
program lanjutan dari “Salut” Sadar Lalu 
Lintas, yang levelnya dibawah siaga 
yakni untuk anak-anak usia dini.

Pesta Siaga merupakan hasil dari 
kerjasama Dirjen Perhubungan Darat 
dengan Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan (PKTJ). Untuk 
pelaksanaan Pesta Siaga tersebut 
diikuti oleh 500 pramuka siaga.

Ia berharap dengan pesta siaga 
tersebut, bisa membentuk perilaku dan 
budaya keselamatan jalan kepada anak-
anak, dan bisa memberikan edukasi dan 
meningkatkan budaya dalam berlalu 
lintas.  

g
(Bag. Humas dan Protokol)

Tegalsari Juara 

Walikota Cup 2019

Tegalsari Juara 

Walikota Cup 2019

3535

30 Anggota DPRD Kota Tegal Disumpah30 Anggota DPRD Kota Tegal Disumpah
“Pesta Siaga Keselamatan Jalan 2019” 

Diadakan di Kota Tegal
“Pesta Siaga Keselamatan Jalan 2019” 

Diadakan di Kota Tegal
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ali Kota Tegal H. 
 Wmengucapkan terimakasih 

kepada seluruh Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota 
Tegal  per iode 2004-2019,  atas 
kerjasamanya yang telah bersama-sama 
membangun kota Tegal. 

Hal tersebut disampaikan Wali Kota 
Tegal, Dedy Yon Supriyono bersama 
Wakil Wali Kota Tegal, M Jumadi, saat 
menghadiri acara Pisah Sambut Anggota 
DPRD Kota Tegal yang lama dan yang 
baru, periode 2019-2024 pada hari  Rabu 
(21/8) di Gedung Adipura, Komplek Balai 
Kota Tegal.

Wali Kota Tegal berharap kepada 
anggota DPRD yang baru dilantik untuk 
tetap melanjutkan sinergitas dalam 
kebaikan, bersinergi membangun kota 
Tegal, bisa bekerja sama dengan baik 
antara Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal 
dengan Anggota DPRD kota Tegal, 
s e b a g a i  t u g a s  y a n g  d i e m b a n  
menunjukkan kinerjanya dengan baik 
sesuai dengan amanah yang diberikan 
oleh rakyat.

Senada dengan Wali Kota Tegal, 
Muhamad Jumadi juga menyampaikan 
hal serupa, dan ke depan ia berharap 
banyak untuk bekerja sama, saling 
mengisi, baik dalam bentuk kritik, 
mengkritisi, namun tentunya kritik yang 
memberi solusi untuk kesejahteraan 
rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua 
DPRD sementara, H. Edy Suripno, S.H., 
M.H.  mewakili anggota DPRD yang lama 
menyampaikan terima kasih kepada 
semua pihak, baik Pemerintah Kota 
Tegal, Kepolisian, TNI dan Komisi 
P e m i l i h a n  U m u m  y a n g  t e l a h  
menyelenggarakan Pemilu, khususnya di 
Kota Tegal yang berjalan dengan lancar.

Uyip sapaan akrab Edy Suripno 
menyampaikan bahwa purnanya anggota 
DPRD periode 2014-2019 masih ada 
beberapa pekerjaan rumah yang belum 
terselesaikan. Ia berharap ke depan bisa 
segera diselesaikan oleh anggota DPRD 
y a n g  b a r u  d a n  b e r s a m a - s a m a  
m e n j a l a n k a n  a m a n a h  u n t u k  
mensejahterakan masyarakat. g 

(Bag. Humas dan Protokol)

Dedy Yon 
S u p r i y o n o ,  S . E . ,  M . M .

inal turnamen sepak bola Walikota 
Cup 2019 mempertemukan FK e l u r a h a n  T e g a l s a r i  d a n  

Mintaragen, Rabu (14/8) di Stadion Yos 
Sudarso Tegal. Kedua tim mengenakan 
kostum kebesaran masing-masing.

Tribun penonton penuh sesak 
dipadati ribuan pendukung masing-
masing tim. Yel-yel terus digelorakan 
menyemangati kedua belah tim.  Sejak 
awal pertandingan permainan begitu 
ketat, kedua tim saling serang. Kedua tim 
memiliki kesempatan untuk menyerang 
namun hingga babak pertama ditutup 
skor masih kaca mata.

Babak kedua pertandingan, tim 
Kelurahan Tegalsari maupun Mintaragen 
sesekali melakukan serangan balik, 
namun belum berbuahkan hasil. Peluit 
dibunyikan, babak kedua berakhir tanpa 
gol. Skor 0-0 sampai dengan babak kedua 
berakhir, pertandingan dilanjutkan 
dengan adu penalti.

Gol-gol tercipta oleh kedua tim, 
gemuruh pendukung menggelorakan 
stadion. Hingga akhirnya, Kelurahan 
Tegalsari memenangkan pertandingan 
dengan skor 6:5. Walikota Tegal Dedy 
Yon Supriyono, SE.,MM Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi, ST., MM, Ketua 
DPRD Kota Tegal Edy Suripno, SH,.MH 
dan ja jaran Forkompinda hadi r  
menyaksikan pertandingan hingga usai.

Wakil Walikota Tegal Muhamad 
Jumadi, ST., MM menuturkan suasana 
final Walikota Cup luar biasa. Turnamen 
tersebut untuk mencari bibit unggul 
untuk Persegal. “Dua puluh satu tahun 
kita menunggu turnamen seperti ini. Hari 
ini final yang luar biasa. Turnamen 
Walikota Cup akan kita lanjutkan setiap 
tahunnya,” kata Muhamad Jumadi.

Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono, 
SE.,MM menambahkan turnamen 
Walikota Cup dapat membangkitkan 
sepak bola di Kota Tegal yang selama ini 
dianggap vakum. Dedy menuturkan, 
adanya turnamen tersebut, animo 
masyarakat mulai bangkit, memiliki rasa 
percaya diri pada sepak bola di Kota 
Tegal.“Animo masyarakat baik tingkat 
kota, kecamatan bahkan kelurahan mulai 
bangkit. Mereka pun mulai mempunyai 
rasa percaya diri pada sepak bola Kota 
Tegal,” pungkas Walikota.  g 

(Bag. Humas dan Protokol)
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Pisah Sambut DPRD, 
Walikota: Terimakasih

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

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

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

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

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

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

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

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

ebanyak 30 Anggota DPRD Kota 
Tegal, Jawa Tengah, masa bakti S2019-2024 diambil sumpah/janji 

dalam rapat paripurna yang digelar di 
Pendopo Ki Gede Sebayu Komplek 
Balai Kota Tegal, Rabu (21/8).

Selain pengambilan sumpah/janji 
anggota DPRD masa bakti 2019-2024 
yang dihadiri Walikota Tegal Dedy Yon 
Supriyono, SE.,MM, Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi, ST.,MM, Pj. 
Sekda Kota Tegal Drs. Imam Badarudin, 
Jajaran Forkopinda, dan stakeholder 
lainnya juga dilakukan peresmian 
pemberhentian anggota DPRD masa 
bakti  2014-2019. Pengambilan 
sumpah/janji anggota DPRD masa bakti 
2019-2024 tersebut dipimpin  oleh 
Ketua Pengadilan Negeri Kota Tegal 
Djoni Witanto,SH., MH.

Usai pelantikan, Sekretaris DPRD 
K o t a  T e g a l ,  T o t o k  S u b a g y o  
mengumumkan Pimpinan Sementara 
DPRD Kota Tegal yang terdiri atas satu 
orang ketua dan satu wakil ketua yang 
berasa l  dar i  dua  parpo l  yang  
memperoleh kursi terbanyak 1 dan 2.

Berdasarkan ketentuan tersebut, 
Pimpinan Sementara dijabat oleh Edy 
Suripno, SH.,MH., sedangkan Wakil 
Ketua dijabat oleh KH. Habib Ali Zaenal 
Abidin. Pimpinan sementara DPRD 
bertugas memimpin rapat DPRD, 
memfasilitasi pembentukan fraksi, 
memfasilitasi penyusunan rancangan 
peraturan DPRD tentang tata tertib 
DPRD, dan memproses penetapan 
pimpinan DPRD definitif.

Walikota Tegal Dedy Yon Supri-
yono, SE.,MM., dalam sambutannya 
membacakan sambutan Gubernur Jawa 
Tengah, Ganjar Pranowo. Dalam 
sambutannya, atas nama Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah mengucapkan 
selamat kepada seluruh anggota DPRD 
yang telah dilantik. “Atas nama 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya 
ucapkan selamat kepada seluruh 
anggota DPRD yang telah dilantik pada 
hari ini. Jalankan amanah dengan kerja 
keras, penuh dedikasi dan bertanggung 
jawab. Junjung tinggi integritas. Jaga 
sumpah janji yang tadi telah diucapkan”.

Bagi anggota dewan yang baru 
menjabat, lanjut Ganjar dalam sambut-
annya, segera pahami wewenang, tugas 
pokok dan fungsi sebagai wakil rakyat. 
“Untuk periode yang kedua kiranya 
dapat langsung gaspol menjalankan 
semua tugas amanah rakyat ini,” 
pungkas Walikota.

Berikut nama-nama anggota DPRD 
Kota Tegal masa bakti 2019-2024 
sesuai dengan parpol masing-masing, 
yakni PDIP (H. Edy Suripno, S.H, M.H, 
Eko Patriyo Sumadi, Purnomo, S.H, 
Sutari, S.H, M.H, Kusnendro, S.T., Hj. 
Rosalina, S.IP, M.H., Triono), PKB (KH. 
Habib Ali Zaenal Abidin, S.E., Drs. 
Anshori Faqih,  Muhammad Masruri, 
Fathul Imam, S.Pd.I.,   Yusuf Al Baihaqi, 
S.H., Eko Susanto), Partai Golkar 
(Wasmad Edi Susilo, S.H, Enny 
Yuningsih, S.H, M.M., Sodik Gagang, 
Moh. Muslim, Sugiyono, S.E.), PKS 
(Bayu Arie Sasongko, S.T, M.M., 
Rachmat Rahardjo, S.E., H. Amiruddin, 
lc., Zaenal Nurohman , A.Md.), Gerindra  
(H. Sisdiono, S.Pd., Moh. Sefrudin, 
Susanto Agus Priyono, S.H, M.H.), PAN 
(Hj. Nur Fitriani, S.E.Akt, M.M., H. 
Tengku Rizki Aljupri, Hj. Ely Farisati, 
S.E.) dan Partai Demokrat (Teguh Imam 
Santoso, S.H, M.H., Akhmad Satori, S.E) 
g  

(Bag. Humas dan Protokol)

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

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

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

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

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

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

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

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

ota Tegal mejadi tuan rumah 
pertama pelaksanaan Pesta KSiaga Keselamatan Jalan tahun 

2019. Pelaksanaan Pesta Siaga 
Keselamatan jalan ini merupakan 
pelaksanaan yang pertama kali  
dilaksanakan di Indonesia.

Pembukaan Pesta Siaga tersebut 
dibuka langsung oleh Direktur Jenderal 
(Dirjen) Perhubungan Darat Budi 
Setiyadi di Gedung Indoor Politeknik 
Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ), 
Senin (19/8), dan dihadiri oleh Wakil 
Wali Kota Tegal, Muhamad Jumadi dan 
Haryo Pamungkas, Kepala Cabang PT. 
Jasa Raharja Provinsi Jawa Tengah.

Dirjen Perhubungan Darat, seusai 
m e m b u k a  a c a r a  t e r s e b u t  
menyampaikan bahwa pelaksanaan 
Pesta Siaga Keselamatan Jalan ini 
bertujuan untuk memberikan informasi 
dan pengetahuan kepada anak-anak, 
dimana ditanamkan sejak awal 
bagaimana berkendara dengan tertib, 
mematuhi rambu-rambu agar selamat 
dalam berkendaraan, sebab menurut 
dari data Kepolisian, setiap hari 2 
sampai 3 jiwa melayang akibat 
kecelakaan, itulah mengapa, semenjak 
awal perlu ditanamkan masalah 
keselamatan berlalu lintas.

Di dalam Pesta Siaga ini diharapkan 
p i h a k n y a  b i s a  m e m b e r i k a n  
pengetahuan pemahaman mengenai 
keselamatan berlalu lintas kepada anak-
anak, baik itu mengenai rambu-rambu 
lalu l intas,  bagaimana peri laku 

berkendara, agar mereka paham bahwa 
keselamatan adalah kepentingan 
bersama, dan bukan hanya urusan dan 
tugas pemerintah saja.

Ia juga berharap, secara internal ada 
nilai dan norma yang ditanamkan 
kepada anak-anak agar nanti ketika 
mereka berkendara kelak, bisa 
diaplikasikan dengan baik, dengan hati-
hati, disiplin dan menghormati petugas 
di jalan.

Menurutnya, kegiatan ini baru 
pertama kali di Indonesia, ini bisa 
dijadikan sebagai pilot project untuk 
menjadikan Kota Tegal memiliki Saka 
Perhubungan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pesta 
Siaga Keselamatan Jalan tahun 2019 
menyampaikan bahwa Pesta Siaga 
Keselamatan Jalan ini merupakan 
program lanjutan dari “Salut” Sadar Lalu 
Lintas, yang levelnya dibawah siaga 
yakni untuk anak-anak usia dini.

Pesta Siaga merupakan hasil dari 
kerjasama Dirjen Perhubungan Darat 
dengan Politeknik Keselamatan 
Transportasi Jalan (PKTJ). Untuk 
pelaksanaan Pesta Siaga tersebut 
diikuti oleh 500 pramuka siaga.

Ia berharap dengan pesta siaga 
tersebut, bisa membentuk perilaku dan 
budaya keselamatan jalan kepada anak-
anak, dan bisa memberikan edukasi dan 
meningkatkan budaya dalam berlalu 
lintas.  

g
(Bag. Humas dan Protokol)
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pacara Peringatan Hari Pramuka 
ke 58 tahun 2019 berlangsung di UAlun-alun Kota Tegal. Dengan 

mengusung tema “Peringatan 58 Tahun 
Gerakan Pramuka Bersama Seluruh 
K o m p o n e n  B a n g s a  S i a p  S e d i a  
Membangun Keutuhan NKRI” dihadiri 
oleh H. Dedy Yon Supriyono, SE,MM, 
selaku Kamabicap Pramuka Kota Tegal, 
Ketua Kwarcab Pramuka Kota Tegal 
Muhamad Jumadi ST.MM, Danlanal 
Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto, S.E., 
M.Tr.Hanla, MM, Wakapolres Tegal Kota 
Kompol Davis Busin Siswara S. IK, serta 
jajaran Kepala OPD di Lingkungan 
Pemkot Tegal. Rabu (14/8) pagi.

H. Dedy Yon Supriyono selaku 
pembina upacara menyampaikan ucapan 
selamat Hari Pramuka yang ke 58, 
semoga jiwa Gerakan Pramuka tetap 
bergelora, tetap bersemangat, selalu 
produktif, inovatif dan kreatif dalam 
berkarya, dan selalu menjadikan generasi 
muda Kota Tegal, terdepan dalam 
menjaga dan mencintai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.nasionalisme mesti 
harus terus dikobarkan.

Tema Hari Pramuka ke 58 Tahun 
2019 ini adalah “Peringatan 58 Tahun 
Gerakan Pramuka Bersama Seluruh 
K o m p o n e n  B a n g s a  S i a p  S e d i a  
Membangun Keutuhan NKRI”. Gerakan 
Pramuka dengan berbagai kegiatan di 
luar ruangan akan terus memperkuat 
menjaga keutuhan NKRI. Sejak awal 
Pramuka dirancang sebagai alat 
pendidikan bagi generasi muda untuk 
menjadi Perekat dan siap membangun 
keutuhan NKRI,’’ papar H. Dedy Yon.

H.Dedy Yon Supr iyono juga 
mengajak agar di Hari Pramuka ini yang 
memiliki tagline ‘’Pramuka Bersih Negeri 
hendaknya bersentuhan dengan 
kegiatan cinta lingkungan yang bersih 
dan sehat.

“Pancasila adalah pemersatu Bangsa. 
Pancasila adalah rumah kita bersama, 
maka seyogyanya generasi muda kota 
tegal menjadi pengamal pancasila,’’ 
pungkas H. Dedy Yon Supriyono. Dalam 
upacara juga dilakukan penyematan 
Satya lencana Pancawarsa Pramuka.  g 

(Bag. Humas dan Protokol)

onitoring Wajah Kota Tegal 
berlangsung di Kelurahan MDebong Kidul Kecamatan 

Tegal Selatan. Hadir Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi beserta istri 
Dyah Probondari dan Kepala OPD di 
Lingkungan Pemkot Tegal. Jum’at (9/8) 
pagi. Diawali dari Balaikota Tegal 
rombongan menggunakan sepeda 
menuju Kelurahan Debong Kidul.

Camat Tegal Selatan Budi Saptaji 
dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa Debong Kidul adalah Kelurahan 
yang setiap tahun memperoleh hasil 
perpajakan PBB selalu tiga besar. “Selain 
itu penataan PKL di Lapangan Tegal 
Selatan telah dilakukan sehingga terlihat 
lebih rapi, bersih agar dapat membantu 
Pemkot Tegal dalam penataan PKL agar 
sedap dipandang,’’ ujar Budi.

Lurah Debong Kidul Slamet Sugiarto 
memaparkan di hadapan Wakil Walikota 
Tegal, “Masyarakat kami sekitar 1.841 
keluarga memiliki kesadaran pajak PBB 
yang baik,  terbukti  kami selalu 
memperoleh dalam tiga peringkat dan 
Debong Kidul memperoleh ODF pertama 
di Kota Tegal,’’ ujar Slamet Sugiarto. 
Jumadi mengutarakan bahwa kesadaran 
masyarakat Debong Kidul dalam 
m e m b a y a r  p a j a k  P B B  p e r l u  
dipertahankan. 

"Ini momentum baik untuk gendu-
gendu rasa biar pemerintah Kota Tegal 
ada masukan yang tepat dari masyarakat, 
untuk memberikan masukan informasi 
dari masyarakat apa yang perlu kita 
perhatikan, ASN Pemkot Tegal harus 
saling mendengar dan melihat tentang 
apa yang telah dilaksanakan warga dan 
pemerintahan di kecamatan serta 
kelurahan,’’ ujar Jumadi.

"Bergotong royong membuat gapura 
untuk dilombakan ke tingkat nasional, 
siapa tahu bisa menang dan dapat berte-
mu dengan presiden. Sifat guyub gotong 
royong mulai luntur di masyarakat kita, 
mari bangkitkan lagi kegiatan guyub 
rukun.’’ ujar Muhamad Jumadi.

Wakil Walikota Tegal Muhammad 
Jumadi juga menerima sesi dialog 
bersama warga Kelurahan Debong Kidul 
terkait jalan, selokan, dana bantuan 
masjid, fasilitas pendidikan berupa 
sekolah SD dan SLTA sederajat. g 

(Bag. Humas dan Protokol)

Dedy Yon: Pramuka 
Adalah Manusia 
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Dedy Yon: Pramuka 
Adalah Manusia 
Pancasila

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

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

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

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

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

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

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

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

rh. Setyo Budi Laksono, dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan, dPertanian, dan Pangan Kota Tegal 

dianugerahi Dokter Hewan Puskeswan 
Terba ik  Se-Jawa  Tengah  dar i  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 
diserahkan langsung oleh Gubernur 
Jateng Ganjar Pranowo pada upacara 
peringatan Hari Jadi Jateng Ke-69, di 
lapangan Pancasila Simpang Lima 
Semarang, Kamis (15/8).

Terkait penerimaan penghargaan 
tersebut, Wali Kota Tegal Dedy Yon 
Supriyono merasa bersyukur bertepat-
an dengan peringatan Hari Jadi Jawa 
Tengah Ke-69, Kota Tegal menda-
patkan penghargaan melalui drh. Setyo 
Budi Lakasono yang meraih Dokter 
Hewan Puskeswan terbaik Se-Jateng.

Wali Kota Tegal berharap, prestasi 
yang sudah diraih, bisa dipertahankan 
dan bisa menjadi contoh dari Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Kota Tegal untuk 
berlomba menjadi yang terbaik, dan 
berprestasi seperti drh. Setyo Budi 
Laksono.

Sementara itu, ditemui sesaat 
menerima penghargaan, drh. Setyo 
Budi Laksono menyampaikan bahwa 
awalnya ia mengikuti penilaian tersebut 

pada bulan Mei 2019, dengan 
mengumpulkan data-data, apa saja 
yang sudah dilakukan di tempat ia 
bekerja, termasuk menyerahkan data-
data dari kasus yang pernah ditangani.

Kemudian pada 29 Mei 2019 
pihaknya dinilai langsung dengan 
mendatangi puskeswan, dan dicek baik 
secara administrasi maupun praktek di 
lapangan

drh. Setyo Budi Laksono merasa 
senang bisa membawa nama baik kota 
Tegal, khususnya di bidang peternakan 
dan Kesehatan Hewan dan Pusat 
Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota 
Tegal. 

drh. Setyo berharap, pihaknya bisa 
lebih meningkatkan pelayanan di 
Puskeswan Kota Tegal. Dengan 
diraihnya penghargaan ini menurut drh. 
Setyo bisa lebih memotivasi untuk 
bekerja lebih baik lagi dan melayani 
masyarakat dengan sepenuh hati.

Ia juga menginginkan agar ke depan 
Puskeswan Kota Tegal lebih dikenal lagi 
oleh masyarakat, sebab keberadaan 
Puskeswan kota Tegal masih belum 
banyak masyarakat yang tahu.

 g
(Bag. Humas dan Protokol)

drh. Setyo Budi Laksono, 

Terbaik Se-Jawa Tengah

drh. Setyo Budi Laksono, 

Terbaik Se-Jawa Tengah
etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

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

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

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

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

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

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

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

a k i l  W a l i k o t a  T e g a l  
Muhamad Jumadi, ST.,MM Wmengatakan perlu sinergitas 

dalam menangani sampah di Kota Te-
gal. Jumadi mengatakan perlu rencana 
yang matang agar Kota Tegal bebas 
sampah. Hal tersebut disampaikan 
Jumadi saat menerima audiensi dari 
Asosiasi Industri Olefin, Plastik dan 
A r o m a t i k  I n d o n e s i a  ( I n a p l a s ) ,  
Perwakilan Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dan Asosiasi Daur Ulang Plastik 
Indonesia (Adupi). Turut hadir Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Tegal, Selasa 
(13/8) di ruang kerja Wakil Walikota.

Jumadi menambahkan, untuk 
mensukseskan itu semua perlu meng-
edukasi masyarakat agar memisahkan 
sampah organin dan non organik. Selain 
itu, perlu menyiapkan tempat sampah di 
setiap rumah.  Masyarakat harus tahu 
Gerakan Tegal Bersih. 

Kepala DLH Kota Tegal Resti Ir. 
Resti Drijo Prihanto mengatakan 
volume sampah semakin bertambah. 
Selain itu, Kota Tegal belum memiliki 
tempat pembuangan akhir (TPA) 
Permanen.  Saat ini masih berupa TPA 
Sementara. Akan tetapi lahan seluas 15 
hektar telah disiapkan untuk dijadikan 
TPA Permanen di wilayah Tegal Barat.

Resti merinci jumlah timbunan 
sampah di TPA Sementara mencapai 
214 ton/hari. Timbunan sampah di 
TPST/TPS 3R mencapai 563.618 

3m /hari. Volume sampah yang dikelola 
menjadi kompos di TPST/TPS 3R 
mencapai 18,2 m /hari dan sampah 
yang dikelola Bank Sampah mencapai 

3

4,78 m /hari.
Kepala Laboratorium Teknologi 

Polimer dan Membran ITB H A Zainal 
Abidin memperkenalkan pengolahan 
sampah dengan Manajemen Sampah 
Zero (Masaro). Zainal menyampaikan, 
dengan Masaro nantinya pengolahan 
sampah tidak perlu lagi TPS/TPA. 
Skema industri pengolahan sampah 
Masaro sendiri  diawali  dengan 
pemilahan sampah oleh masyarakat 
menjadi beberapa jenis, yakni pertama 
sampah yang membusuk.

Kedua adalah sampah plastik film. 
Ketiga, sampah daur ulang (plastik 
kemasan, keras, logam dan kaca) dan 
terakhir untuk sampah bakar. Masaro 
mampu untuk mengolah seluruh 
sampah dan menjadikannya produk 
yang memiliki manfaat dan nilai 
ekonomis yang tinggi.

“Sampah plastik bisa digunakan 
untuk pengaspalan, BBM, dan sampah 
membusuk dapat digunakan untuk 
pertanian. Satu kilo sampah membusuk 
bisa jadi pupuk organik 10 liter untuk 1 
hektar sawah, bisa juga untuk pakan 
ternak (konsentrat),” pungkas Zainal.

Pada kesempatan tersebut, Wakil 
Walikota Tegal bersama rombongan 
mengunjungi Bank Sampah Mawar 
Biru, Jalan Rambutan Kelurahan 
Kraton. Bank Sampah Mawar Biru 
memproduks i  berbaga i  macam 
kerajinan daur ulang sampah seperti 
sepatu, beragam model tas, rompi dan 
sebagainya.  Semua produk itu 
menggunakan daur ulang sampah 
plastik.  g  (Bag. Humas dan Protokol)
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pacara Peringatan Hari Pramuka 
ke 58 tahun 2019 berlangsung di UAlun-alun Kota Tegal. Dengan 

mengusung tema “Peringatan 58 Tahun 
Gerakan Pramuka Bersama Seluruh 
K o m p o n e n  B a n g s a  S i a p  S e d i a  
Membangun Keutuhan NKRI” dihadiri 
oleh H. Dedy Yon Supriyono, SE,MM, 
selaku Kamabicap Pramuka Kota Tegal, 
Ketua Kwarcab Pramuka Kota Tegal 
Muhamad Jumadi ST.MM, Danlanal 
Tegal Letkol Laut (P) Agus Haryanto, S.E., 
M.Tr.Hanla, MM, Wakapolres Tegal Kota 
Kompol Davis Busin Siswara S. IK, serta 
jajaran Kepala OPD di Lingkungan 
Pemkot Tegal. Rabu (14/8) pagi.

H. Dedy Yon Supriyono selaku 
pembina upacara menyampaikan ucapan 
selamat Hari Pramuka yang ke 58, 
semoga jiwa Gerakan Pramuka tetap 
bergelora, tetap bersemangat, selalu 
produktif, inovatif dan kreatif dalam 
berkarya, dan selalu menjadikan generasi 
muda Kota Tegal, terdepan dalam 
menjaga dan mencintai Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.nasionalisme mesti 
harus terus dikobarkan.

Tema Hari Pramuka ke 58 Tahun 
2019 ini adalah “Peringatan 58 Tahun 
Gerakan Pramuka Bersama Seluruh 
K o m p o n e n  B a n g s a  S i a p  S e d i a  
Membangun Keutuhan NKRI”. Gerakan 
Pramuka dengan berbagai kegiatan di 
luar ruangan akan terus memperkuat 
menjaga keutuhan NKRI. Sejak awal 
Pramuka dirancang sebagai alat 
pendidikan bagi generasi muda untuk 
menjadi Perekat dan siap membangun 
keutuhan NKRI,’’ papar H. Dedy Yon.

H.Dedy Yon Supr iyono juga 
mengajak agar di Hari Pramuka ini yang 
memiliki tagline ‘’Pramuka Bersih Negeri 
hendaknya bersentuhan dengan 
kegiatan cinta lingkungan yang bersih 
dan sehat.

“Pancasila adalah pemersatu Bangsa. 
Pancasila adalah rumah kita bersama, 
maka seyogyanya generasi muda kota 
tegal menjadi pengamal pancasila,’’ 
pungkas H. Dedy Yon Supriyono. Dalam 
upacara juga dilakukan penyematan 
Satya lencana Pancawarsa Pramuka.  g 

(Bag. Humas dan Protokol)

onitoring Wajah Kota Tegal 
berlangsung di Kelurahan MDebong Kidul Kecamatan 

Tegal Selatan. Hadir Wakil Walikota 
Tegal Muhamad Jumadi beserta istri 
Dyah Probondari dan Kepala OPD di 
Lingkungan Pemkot Tegal. Jum’at (9/8) 
pagi. Diawali dari Balaikota Tegal 
rombongan menggunakan sepeda 
menuju Kelurahan Debong Kidul.

Camat Tegal Selatan Budi Saptaji 
dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa Debong Kidul adalah Kelurahan 
yang setiap tahun memperoleh hasil 
perpajakan PBB selalu tiga besar. “Selain 
itu penataan PKL di Lapangan Tegal 
Selatan telah dilakukan sehingga terlihat 
lebih rapi, bersih agar dapat membantu 
Pemkot Tegal dalam penataan PKL agar 
sedap dipandang,’’ ujar Budi.

Lurah Debong Kidul Slamet Sugiarto 
memaparkan di hadapan Wakil Walikota 
Tegal, “Masyarakat kami sekitar 1.841 
keluarga memiliki kesadaran pajak PBB 
yang baik,  terbukti  kami selalu 
memperoleh dalam tiga peringkat dan 
Debong Kidul memperoleh ODF pertama 
di Kota Tegal,’’ ujar Slamet Sugiarto. 
Jumadi mengutarakan bahwa kesadaran 
masyarakat Debong Kidul dalam 
m e m b a y a r  p a j a k  P B B  p e r l u  
dipertahankan. 

"Ini momentum baik untuk gendu-
gendu rasa biar pemerintah Kota Tegal 
ada masukan yang tepat dari masyarakat, 
untuk memberikan masukan informasi 
dari masyarakat apa yang perlu kita 
perhatikan, ASN Pemkot Tegal harus 
saling mendengar dan melihat tentang 
apa yang telah dilaksanakan warga dan 
pemerintahan di kecamatan serta 
kelurahan,’’ ujar Jumadi.

"Bergotong royong membuat gapura 
untuk dilombakan ke tingkat nasional, 
siapa tahu bisa menang dan dapat berte-
mu dengan presiden. Sifat guyub gotong 
royong mulai luntur di masyarakat kita, 
mari bangkitkan lagi kegiatan guyub 
rukun.’’ ujar Muhamad Jumadi.

Wakil Walikota Tegal Muhammad 
Jumadi juga menerima sesi dialog 
bersama warga Kelurahan Debong Kidul 
terkait jalan, selokan, dana bantuan 
masjid, fasilitas pendidikan berupa 
sekolah SD dan SLTA sederajat. g 

(Bag. Humas dan Protokol)

Dedy Yon: Pramuka 
Adalah Manusia 
Pancasila

Dedy Yon: Pramuka 
Adalah Manusia 
Pancasila

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

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

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

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

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

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

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

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

rh. Setyo Budi Laksono, dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan, dPertanian, dan Pangan Kota Tegal 

dianugerahi Dokter Hewan Puskeswan 
Terba ik  Se-Jawa  Tengah  dar i  
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 
diserahkan langsung oleh Gubernur 
Jateng Ganjar Pranowo pada upacara 
peringatan Hari Jadi Jateng Ke-69, di 
lapangan Pancasila Simpang Lima 
Semarang, Kamis (15/8).

Terkait penerimaan penghargaan 
tersebut, Wali Kota Tegal Dedy Yon 
Supriyono merasa bersyukur bertepat-
an dengan peringatan Hari Jadi Jawa 
Tengah Ke-69, Kota Tegal menda-
patkan penghargaan melalui drh. Setyo 
Budi Lakasono yang meraih Dokter 
Hewan Puskeswan terbaik Se-Jateng.

Wali Kota Tegal berharap, prestasi 
yang sudah diraih, bisa dipertahankan 
dan bisa menjadi contoh dari Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Kota Tegal untuk 
berlomba menjadi yang terbaik, dan 
berprestasi seperti drh. Setyo Budi 
Laksono.

Sementara itu, ditemui sesaat 
menerima penghargaan, drh. Setyo 
Budi Laksono menyampaikan bahwa 
awalnya ia mengikuti penilaian tersebut 

pada bulan Mei 2019, dengan 
mengumpulkan data-data, apa saja 
yang sudah dilakukan di tempat ia 
bekerja, termasuk menyerahkan data-
data dari kasus yang pernah ditangani.

Kemudian pada 29 Mei 2019 
pihaknya dinilai langsung dengan 
mendatangi puskeswan, dan dicek baik 
secara administrasi maupun praktek di 
lapangan

drh. Setyo Budi Laksono merasa 
senang bisa membawa nama baik kota 
Tegal, khususnya di bidang peternakan 
dan Kesehatan Hewan dan Pusat 
Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kota 
Tegal. 

drh. Setyo berharap, pihaknya bisa 
lebih meningkatkan pelayanan di 
Puskeswan Kota Tegal. Dengan 
diraihnya penghargaan ini menurut drh. 
Setyo bisa lebih memotivasi untuk 
bekerja lebih baik lagi dan melayani 
masyarakat dengan sepenuh hati.

Ia juga menginginkan agar ke depan 
Puskeswan Kota Tegal lebih dikenal lagi 
oleh masyarakat, sebab keberadaan 
Puskeswan kota Tegal masih belum 
banyak masyarakat yang tahu.

 g
(Bag. Humas dan Protokol)

drh. Setyo Budi Laksono, 

Terbaik Se-Jawa Tengah

drh. Setyo Budi Laksono, 

Terbaik Se-Jawa Tengah
etua Panwaslu Kota Tegal Akbar 
Kusharyanto menegaskan Kb a h w a  d a l a m  p e m i l i h a n  

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

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

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

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

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

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

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

a k i l  W a l i k o t a  T e g a l  
Muhamad Jumadi, ST.,MM Wmengatakan perlu sinergitas 

dalam menangani sampah di Kota Te-
gal. Jumadi mengatakan perlu rencana 
yang matang agar Kota Tegal bebas 
sampah. Hal tersebut disampaikan 
Jumadi saat menerima audiensi dari 
Asosiasi Industri Olefin, Plastik dan 
A r o m a t i k  I n d o n e s i a  ( I n a p l a s ) ,  
Perwakilan Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dan Asosiasi Daur Ulang Plastik 
Indonesia (Adupi). Turut hadir Dinas 
Lingkungan Hidup Kota Tegal, Selasa 
(13/8) di ruang kerja Wakil Walikota.

Jumadi menambahkan, untuk 
mensukseskan itu semua perlu meng-
edukasi masyarakat agar memisahkan 
sampah organin dan non organik. Selain 
itu, perlu menyiapkan tempat sampah di 
setiap rumah.  Masyarakat harus tahu 
Gerakan Tegal Bersih. 

Kepala DLH Kota Tegal Resti Ir. 
Resti Drijo Prihanto mengatakan 
volume sampah semakin bertambah. 
Selain itu, Kota Tegal belum memiliki 
tempat pembuangan akhir (TPA) 
Permanen.  Saat ini masih berupa TPA 
Sementara. Akan tetapi lahan seluas 15 
hektar telah disiapkan untuk dijadikan 
TPA Permanen di wilayah Tegal Barat.

Resti merinci jumlah timbunan 
sampah di TPA Sementara mencapai 
214 ton/hari. Timbunan sampah di 
TPST/TPS 3R mencapai 563.618 

3m /hari. Volume sampah yang dikelola 
menjadi kompos di TPST/TPS 3R 
mencapai 18,2 m /hari dan sampah 
yang dikelola Bank Sampah mencapai 

3

4,78 m /hari.
Kepala Laboratorium Teknologi 

Polimer dan Membran ITB H A Zainal 
Abidin memperkenalkan pengolahan 
sampah dengan Manajemen Sampah 
Zero (Masaro). Zainal menyampaikan, 
dengan Masaro nantinya pengolahan 
sampah tidak perlu lagi TPS/TPA. 
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egal City by it looks, also adopts 
the Mocopat system as the city Tarragement. Alun-alun kota tegal 

is surrounded by four most impotant 
building in the governece activity. 
There’s Balai Kota Tegal or Tegal City 
Hall, a place where the Mayor works and 
lives. the Great Mosque of Tegal City or 
Masjid Agung Kota Tegal was built on the 
west side of alun-alun.  

On the others side of the alun-alun 
there’s also a police station, even tought 
it’s just a small station. And on the east 
side of the alun-alun there’s a market 
wich is consist of many kinds of seller, 
from food to clothes.  By the Mocopat 
System, the alun-alun should be 
functioned as the activity center of the 
Tegal city people . So, has alun-alun Kota 
Tegal already fuctioned as the activity 
center of the tegal city people?

The dynamic of activities surounding 
alun-alun kota tegal has always changed 
along side the change of the Mayor. 
Those who grow up in Tegal city, will 
always remember the alun-alun as the 

place where they can play freely and 
cheaply. Because in the old days, alun-
alun was functioned as the recreation 
center where children can play at the 
center of the alun-alun field and the 
parents can lay low while enjoying cheap 
traditional food that was sold around the 
alu-alun. On a special occation like New 
Years eve, there used to be a music 
concert with famous singers performing, 
and at the peak of the new years 
celebration fireworks would be launched 
to entertain the people.

As the Mayor change, there’s also 
changes on the rules of funcioning the 
alun-alun. There was a time when all 
entertainment activities around alun-
alun was banned. Meaning there was no 
more new years celebration or fireworks 
there. On the other side, religious 
activities was encourage to being held in 
the alun-alun. 

The purpose was to give people who 
came to Alun-Alun a spiritual peace and 
not the negative effect of entertainment. 
A good purpose but not all people agree 
with it. Many people wish that alun-alun 
can be funcioned back as a center of 
recreation and entertainment activities.

Mayors come and go as the head of 
government of Tegal City, but one 
problem still remains, it is the most 
complicated problem that surounding 
the alun-alun. That problem is  the street 
vendors or Pedagang Kaki Lima (PKL) 
who sell their things  around alun-alun. 

The street vendors are like two sides 
of the coin for the alun-alun. One side 
their existance will attract people to 
come to alun-alun.Varies of food and 
cheap kids toys provided by the street 
vendors around alun-alun will make 
people come and gather there. But on the 
other side their existance are also a 
disturbance for the cleanliness and 
neatness of the alun-alun. 

Many Mayors tried to deal with the 
problem with relocating and forbidding 
the street vendors around the alun-alun, 
but they will always back in business 
again. Till today the existance of street 
vendors around alu-alun is still a 
complicated problem needs to be solved 
by every mayor that leads Tegal City

Recently, many improvements are 
made on alun-alun. One of the 
improvements is building children 
playground, jogging track, skateboard 
track, and even public toilets. This is an 
effort of the Tegal City government to 
make the alun-alun become an activity 
center for the people without the street 
vendors.

The currently Mayor of Tegal City, 
Mr. Dedy Yon Supriyono has a plan to 
build folwer park with synthetic grass at 
the alun-alun. Mr. Mayor hopes the alun-
alun will be more beautiful, people from 
Tegal and even outside Tegal will come 
and visit Tegal City. Thus will increase 
tourism value of Tegal City. 

g
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Alun-alun kota, or Town Square is a 
common thing in Indonesian cities, 

especially in Java. Almost every city in 
Java has an alun-alun at the center of 
their cities. By it’s history, Alun-alun 
was built based on the old Mocopat 

system. Mocopat is a system that was 
establised aproximately at the 

Majapahit Kingdom era and it is still 
used up today.  The system is basically 

about the arragement of four most 
important building in the city 

governence based on four wind 
direction. That four buildings are 

Palace or the place where the head of 
the goverment lives and works, prison 
or police station, a worship center or a 

mosque, and a trading center or a 
market. At the very center of that four 
buildings is the Town Square or Alun-

Alun. The fuction of alun-alun is as 
people activity center.

By:  Riska Andina H, S.I.Kom 

Alun-Alun Tegal:Alun-Alun Tegal:
The Activity And Recreation Center Of Tegal City PeopleThe Activity And Recreation Center Of Tegal City People

sai melaksanakan Sholat Ied, Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE, MM, menyerahkan 
hewan kurban satu ekor sapi kepada perwakilan Yayasan Masjid Agung Kota Tegal untuk dibagikan Ukepada Masyarakat Kota Tegal.

alikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, SE. MM berkomitmen untuk membenahi kinerja BKK 
(Bank Kredit Kecamatan) di Kota Tegal. Hal itu diungkapkan Dedy Yon usai menghadiri WKegiatan Pengarahan dan Pembinaan pada Ribuan Pegawai BKK Jateng oleh Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo di Hotel Lor In, Solo, Senin (12/8).
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PEMERINTAH
KOTA TEGAL

m e n g u c a p k a n

1 Muharam 1441 H.

S E L A M A T

Muhamad Jumadi, ST, MMMuhamad Jumadi, ST, MMH. Dedy Yon Supriyono, SE, MMH. Dedy Yon Supriyono, SE, MM

Wakil Walikota TegalWakil Walikota TegalWalikota TegalWalikota Tegal

Jadikan Tahun Baru Islam ini sebagai momentum 

memperbaiki diri dan hijrah untuk mewujudkan Kota Tegal 

yang makin Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif


