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di Simpang Sarinah

R

atusan pelari dari berbagai daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memeriahkan Lomba Lari
Tegal Bahari 10 K tahun 2019. Event tahunan yang diselenggarakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan
Pariwisata Kota Tegal tersebut bekerjasama dengan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI). Wali Kota Tegal
H. Dedy Yon Supriyono, SE.MM melepas langsung jalannya lomba melalui prosesi menembak di garis start tepat pukul
06.00 WIB Minggu (8/12) pagi di depan Kantor BRI Tegal.

W

alikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, SE, M.M didampingi oleh Wakil Walikota Tegal Muhamad Jumadi,
usai penandatanganan prasasti peresmian program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan dilanjutkan dengan
peninjauan lokasi di Kelurahan Mintaragen dan Kelurahan Panggung, Selasa (17/12/2019).
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Hari Ibu
Pada awalnya peringatan Hari Ibu adalah untuk mengenang
semangat dan perjuangan para perempuan dalam upaya perbaikan
kualitas bangsa ini. Misi itulah yang tercermin menjadi semangat kaum
perempuan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dan bekerja
bersama.
Kalau kita melihat sejarah betapa heroiknya kaum perempuan
(kaum ibu) pada saat itu dalam memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia, apakah sepadan dengan peringatan Hari Ibu saat ini yang
hanya ditunjukkan dengan peran perempuan dalam ranah domestik?
Misalnya dalam sebuah keluarga pada tanggal tersebut seorang ayah
dan anak-anaknya berganti melakukan tindakan domestik seperti
memasak, mencuci, belanja, bersih-bersih, dan kemudian memberikan
hadiah-hadiah untuk sang ibu.
Tentu penyikapan lebih yang kita harapkan dari resonansi
Peringatan Hari Ibu di Indonesia saat ini. Tak sekadar ungkapkan rasa
sayang dan terima kasih kepada para ibu, memuji keibuan para ibu.
Bolehlah berbagai kegiatan pada peringatan itu digelar untuk kado
istimewa, penyuntingan bunga, pesta kejutan bagi para ibu, aneka
lomba masak dan berkebaya, atau membebaskan para ibu dari beban
kegiatan domestik sehari-hari.
Makna Peringatan Hari Ibu 22 Desember sebetulnya memiliki
misi besar. Ibu, “dunia tanpanya tak berarti”. Sepenggal kata yang
mencerminkan betapa pentingnya peran ibu. Karena dari ibu lahir
generasi-generasi penerus yang memiliki arti bagi kehidupan di dunia.
Dari kelembutan tangan ibu pula keluarga sejahtera dibangun.
Kesetaraan gender adalah sebuah keniscayaan bagi terwujudnya
kesejahteraan seluruh masyarakat. Setiap kelompok masyarakat, baik
laki-laki maupun perempuan mempunyai aspirasi, kebutuhan,
kesulitan, dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses dan
berpartispasi dalam pembangunan. Termasuk juga di dalamnya anakanak dan kaum disabilitas.
Oleh karena itu butuh pengintegrasian isu gender, termasuk juga
isu anak dalam rencana pembangunan kota Tegal sebagai investasi
bagi masyarakat. Selain isu gender, isu tentang anak dalam
pembangunan juga merupakan hal yang tak bisa dikesampingkan.
Hingga saat ini kota Tegal melalui kebijakan kota layak anak, mencoba
membangun program, dan kegiatan pembangunan yang
mengarusutamakan kebutuhan anak. Salah satunya melalui
pendidikan gratis, pengurusan akta kelahiran gratis.
Oleh karena itu, momen hari ibu menjadi motivasi untuk terus
mendukung upaya kita dalam mewujudkan masyarakat kota Tegal
mandiri dan berkepribadian kuat. g

Warta Utama
- Semakin Inovatif, Semakin Berdaya Saing . . . . . . .
- Ayo Makan Ikan, Cegah Stunting . . . . . . . . . . . . . . .
- Lika-Liku Mencari Sekda Definitif. . . . . . . . . . . . . . .
- Tahun Baru, UMK Baru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lensa Bahari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Inovasi
- Menilik Pemberlakuan One Way di Simpang
Sarinah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Puisi
- Puisi-puisi Horri M. Irawan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wira Usaha
- Lukis Bakar, Digandrungi Kawula Muda . . . . . . . . . 30
Renungan
- Perempuan di Mata Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lintas Peristiwa
- Pemkot Tegal Raih Berbagai Prestasi . . . . . . . . . . . .
- BPBD Gelar Apel Siaga Darurat Bencana . . . . . . . .
- Komplek Balaikota Diaspal Limbah Plastik . . . . . . .
- Walikota Tegal Ajak Anggota Apeksi Kolaborasi
Hadapi Era Industri 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Gelar TTG, Sejumlah Wartekel Tampilkan Inovasi
Unggulan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Dedy Yon: Faham Radikal Berbahaya . . . . . . . . . . . .
- Penanggulangan TBC Untuk Kota Tegal Bebas
Tuberkulosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Wali Kota Dukung Peningkatan Akuntabilitas
Penerimaan Pajak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Melalui “Kitir”, Masyarakat Diminta Taat Bayar
Pajak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34
34
35
35
36
36
37
37
37

English Corner
- New Year, New Innovation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

MEDIA INFORMASI DAN ASPIRASI MASYARAKAT

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.,
Wakil Redaktur Pelaksana: Kasubag Dokumentasi dan
M.Si. l
Publikasi, Yeni Dwi Hastuti, S.Kom. 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
Peliputan: Syaepulloh Aminudin,
Fotografer: Edhy Purnomo l
Seful Mu’min l
Bagian Produksi: Endang Retnowati l
Paska
Bagian Sirkulasi: Yolla
Produksi: Fatimatus Zahro, Sri Hartati l
Pamela, Siti Ika Rahmawati Aman Sucipto
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

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: humaskotategal@yahoo.com Website: http://www.wartabahari.com

WARTA BAHARI, Edisi 114 / Desember 2019

10
12
15
18

3

Hari Ibu diperingati setiap tanggal 22 Desember untuk mengenang peran seorang ibu dalam
keluarganya, baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya..
Manéééé... I love u pulllll pokokke.....
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PENDIDIKAN

Apa Kabar Pendidikan Indonesia?
Nadiem Anwar Makarim yang baru menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada
Kabinet Indonesia Maju ini berhasil menarik perhatian publik. Pria berumur 35 tahun ini mendapatkan
banyak pujian, karena pidatonya yang ia bawakan pada hari guru tersebar di media sosial.

Oleh: Turah Untung

B

anyak reaksi dari publik. Bahkan
banyak juga yang berprofesi jadi
guru pun ikut berkomentar dalam
unggahan tersebut. “Alhamdulillah
mewakili isi hati. Terimakasih. Semoga
benar-benar terwujud mimpi-mimpi kami
para guru untuk generasi yang
berkarakter dan bahagia, gurunya pun
bahagia. Amin,” tulis salah satu akun
Twitter.
Selain mendapatkan banyak pujian,
beberapa warganet juga melayangkan
kekecewaan mereka yang mengaku
bahwa, sebagai guru honorer belum
mendapatkan haknya sebagai guru.
“Terima kasih telah membuat pidato yang
indah. Namun, di Hari Guru ini, honor
kami selama satu semester belum
dibayar. Kami tidak merasakan
kemerdekaan,” kata akun lainnya.
Lepas dari perbincangan terhadap
pujian atau kritikan atas isi pidato
menteri, tentu untuk soal-soal
pendidikan tidak bisa selesai hanya dari
sebuah pidato saja, permasalahan
pendidikan ini sudah berkelindan hingga
butuh gebrakan, (mungkin) “kegilaan”
untuk membangun revolusi pendidikan.
Kita tentu butuh jurus Makarim

Lepas dari perbincangan terhadap
pujian atau kritikan atas isi pidato
menteri, tentu untuk soal-soal
pendidikan tidak bisa selesai
hanya dari sebuah pidato saja,
permasalahan pendidikan ini
sudah berkelindan hingga butuh
gebrakan, (mungkin) “kegilaan”
untuk membangun revolusi
pendidikan.

untuk membenahi masalah pendidikan.
Memang dia bukan dari latarbelakang
dunia pendidikan, Jokowi memilihnya
tentu ingin agar dunia pendidikan
Indonesia “gas pol” melalui langkah out of
the box. Karena beberapa kali menteri
dari kalangan pendidikan tidak bisa
membuat terobosan di dunia pendidikan.
Apakah Nadiem Makarim ini mampu ?
Kita tunggu…
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***
Pendidikan merupakan kebutuhan
sepanjang hayat bagi rakyat. Setiap
manusia butuh pendidikan, sampai kapan
dan dimanapun ia berada. Karena
pendidikan amat penting artinya, sebab
tanpa pendidikan manusia sulit
berkembang dan bahkan akan
terbelakang. Dengan demikian
pendidikan harus betul-betul harus
diarahkan untuk menghasilkan manusia
berkualitas dan mampu bersaing, di
samping memiliki budi pekerti yang luhur
dan moral yang baik, itu barangkali
platonis tujuan pendidikan.
Tujuan pendidikan yang menjadi
idaman kita sebagaimana termaktub dari
cita-cita luhur bangsa adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia Indonesia
seutuhnya, yaitu manusia yang beriman
dan bertakwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan keterampilan,
kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap, mandiri serta
rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan". Indah memang tujuan
itu, namun bahasa langit itu mampukah
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dibumikan dalam kerja nyata insan yang
bergelut di dunia pendidikan.
Sehingga pendidikan ini kemudian
menjadi laboratorium untuk
mempersiapkan manusia yang dapat
berperan aktif dalam seluruh lapangan
kehidupan, cerdas, aktif, kreatif, terampil,
jujur, berdisiplin dan bermoral tinggi,
demokratis, dan toleran.
Sejatinya pendidikan anak-anak
sama dengan mempersiapkan generasi
mendatang, calon-calon manusia pilihan
esok hari. Anak-anak hari ini adalah plat
fotografik yang siap digambar apapun,
me d i a ya n g d i pe r s i a pk a n un tuk
merefleksikan yang ditampakkan pada
dirinya.
Unesco telah meberikan empat pilar
pendidikan sekarang dan masa depan
yang perlu dikembangkan lembaga
pendidikan formal, yaitu learning to know
(belajar untuk mengetahui), learning to do
(belajar untuk melakukan sesuatu) dalam
hal ini kita dituntut untuk terampil dalam
melakukan sesuatu, learning to be (belajar
untuk menjadi seseorang), dan learning to
live together (belajar untuk menjalani
kehidupan bersama).
Makanan apa sih 'learning to know'
itu? Kedudukan guru dalam pendidikan
seyogyanya menjadi fasilitator. Guru
sebagai keran ilmu, di mata murid adalah
“makhluk serba tahu” yang harus bisa
menjadi sumber pertama keilmuannya.
Maka guru bak seorang resi. Disamping
itu, seorang guru juga dituntut dapat
berperan sebagai teman berdialog
dengan siswa dalam mengembangkan
penguasaan pengetahuan maupun ilmu
tertentu.

Kita tentu butuh jurus Makarim
untuk membenahi masalah
pendidikan. Memang dia bukan dari
latarbelakang dunia pendidikan,
Jokowi memilihnya tentu ingin
agar dunia pendidikan Indonesia
“gas pol” melalui langkah out of
the box. Karena beberapa kali
menteri dari kalangan pendidikan
tidak bisa membuat terobosan di
dunia pendidikan. Apakah Nadiem
Makarim ini mampu ? Kita
tunggu…

Learning to do (belajar untuk
melakukan sesuatu) akan bisa berjalan
jika sekolah memfasilitasi siswa untuk
mengaktualisasikan keterampilan yang
dimilikinya, serta bakat dan minatnya.
Walaupun bakat dan minat anak banyak
dipengaruhi oleh unsur keturunan,
namun tumbuh berkembangnya bakat
dan minat tergantung pada
lingkungannya. Keterampilan dapat
digunakan untuk menopang kehidupan
seseorang bahkan keterampilan lebih
dominan daripada penguasaan
pengetahuan dalam mendukung
keberhasilan kehidupan seseorang.
Pendidikan yang diterapkan harus
sesuai dengan kebutuhan masyarakat
atau kebutuhan dari daerah tempat
dilangsungkan pendidikan. Unsur
muatan lokal yang dikembangkan harus
sesuai dengan kebutuhan daerah
setempat. Learning to be (belajar untuk

menjadi seseorang) erat hubungannya
dengan bakat dan minat, perkembangan
fisik dan kejiwaan, tipologi pribadi anak
serta kondisi lingkungannya. Bagi anak
yang agresif, proses pengembangan diri
berjalan bila diberi kesempatan cukup
luas untuk berkreasi. Sebaliknya bagi
anak yang pasif, peran guru dan guru
sebagai pengarah sangat dibutuhkan
untuk pengembangan diri siswa secara
maksimal.
Kebiasaan hidup bersama, saling
menghargai, terbuka, memberi dan
menerima (take and give), perlu
ditumbuhkembangkan dalam iklim
sekolah. Kondisi seperti ini
memungkinkan terjadinya proses
"learning to live together" (belajar
menjalani kehidupan bersama).
Penerapan pilar keempat ini
dirasakan makin penting dalam era
globalisasi /era persaingan global. Perlu

Sejatinya pendidikan anak-anak
sama dengan mempersiapkan
generasi mendatang,
calon-calon manusia pilihan esok
hari. Anak-anak hari ini adalah
plat fotografik yang siap
digambar apapun,
media yang dipersiapkan untuk
merefleksikan yang
ditampakkan pada dirinya.
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PENDIDIKAN
Makanan apa sih 'learning to know'
itu? Kedudukan guru dalam
pendidikan seyogyanya menjadi
fasilitator. Guru sebagai keran ilmu,
di mata murid adalah “makhluk
serba tahu” yang harus bisa menjadi
sumber pertama keilmuannya. Maka
guru bak seorang resi. Disamping
itu, seorang guru juga dituntut
dapat berperan sebagai teman
berdialog dengan siswa dalam
mengembangkan penguasaan
pengetahuan maupun ilmu tertentu.

pemupukan sikap saling pengertian antar
ras, suku, dan agama agar tidak
menimbulkan berbagai pertentangan
yang bersumber pada hal-hal tersebut.
Tuntutan pendidikan sekarang dan
masa depan harus diarahkan pada
peningkatan kualitas kemampuan
intelektual dan profesional serta sikap,
kepribadian dan moral. Dengan
kemampuan dan sikap manusia ini dapat
mendudukkan diri secara bermartabat di
masyarakat dunia di era global.
Kecenderungan merosotnya
pencapaian hasil pendidikan selama ini,
antisipatif yang perlu ditempuh adalah
mengupayakan peningkatan partisipasi
masyarakat terhadap dunia pendidikan,
peningkatan kualitas dan relevansi
pendidikan, serta perbaikan manajemen
di setiap jenjang, jalur, dan jenis
pendidikan. Untuk meningkatkan mutu
pendidikan, seyogyanya dikaji kondisi
obyektif dari unsur-unsur yang terkait
pada mutu pendidikan, yaitu:
1. B a g a i m a n a k o n d i s i g u r u n y a ?
(persebaran, kualifikasi, kompetensi
penguasaan materi, kompetensi
pembelajaran, kompetensi sosialpersonal, tingkat kesejahteraan);
2. Bagaimana kurikulum disikapi dan
diperlakukan oleh guru dan pejabat
pendidikan?;
3. Bagaimana bahan belajar yang
dipakai oleh siswa dan guru?
(proporsi buku dengan siswa, kualitas
buku pelajaran);
4. Apa saja yang dirujuk sebagai sumber
belajar oleh guru dan siswa?;
5. Bagaimana kondisi prasarana belajar
yang ada?;

6. Adakah sarana pendukung belajar
lainnya? (jaringan sekolah dan
masyarakat, jaringan antarsekolah,
jaringan sekolah dengan pusat-pusat
informasi);
7. Bagaimana kondisi iklim belajar yang
ada?
Mutu pendidikan dapat ditingkatkan
dengan melakukan serangkaian
pembenahan terhadap segala persoalan
yang dihadapi. Pembenahan itu dapat
berupa pembenahan terhadap kurikulum
pendidikan yang dapat memberikan
kemampuan dan keterampilan dasar
minimal, menerapkan konsep belajar
tuntas dan membangkitkan sikap kreatif,
demokratis dan mandiri.
Perlu diidentifikasi unsur-unsur yang
ada di daerah yang dapat dimanfaatkan
untuk memfasilitasi proses peningkatan
mutu pendidikan, selain pemerintah
daerah, misalnya kelompok pakar,
paguyuban mahasiswa, lembaga
swadaya masyarakat daerah, perguruan
tinggi, organisasi massa, organisasi
politik, pusat penerbitan, studio radio/TV
daerah, media masa/cetak daerah, situs
internet, dan sanggar belajar (M. Sobry
Sutikno).
Merancang Pendidikan Moral dan Budi
Pekerti Dalam Atmosfir Pendidikan
Formal
Manusia Indonesia menempati posisi
sentral dan strategis dalam pelaksanaan
pembangunan nasional, sehingga
diperlukan adanya pengembangan
sumber daya manusia (SDM) secara
optimal. Pengembangan SDM dapat
dilakukan melalui pendidikan mulai dari
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dalam keluarga, hingga lingkungan
sekolah dan masyarakat.
Salah satu SDM yang dimaksud bisa
berupa generasi muda (young generation)
sebagai estafet pembaharu merupakan
kader pembangunan yang sifatnya masih
potensial, perlu dibina dan
dikembangkan secara terarah dan
berkelanjutan melalui lembaga
pendidikan sekolah. Beberapa fungsi
pentingnya pendidikan sekolah antara
lain untuk :
1) perkembangan pribadi dan
pembentukan kepribadian,
2) transmisi kultural,
3) integrasi sosial,
4) inovasi, dan
5) pra seleksi dan pra alokasi tenaga
kerja ( Bachtiar Rifai).
Dalam hal ini jelas bahwa tugas
pendidikan sekolah adalah untuk
mengembangkan segi-segi kognitif,
afektif dan psikomotorik yang dapat
dikembangkan melalui pendidikan moral.
Dengan memperhatikan fungsi
pendidikan sekolah di atas, maka
setidaknya terdapat 3 alasan penting
yang melandasi pelaksanaan pendidikan
moral di sekolah, antara lain :
1). Perlunya karakter yang baik untuk
menjadi bagian yang utuh dalam diri
manusia yang meliputi pikiran yang
kuat, hati dan kemauan yang
berkualitas, seperti: memiliki
kejujuran, empati, perhatian, disiplin
diri, ketekunan, dan dorongan moral
yang kuat untuk bisa bekerja dengan
rasa cinta sebagai ciri kematangan
hidup manusia.
2). Sekolah merupakan tempat yang
7
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lebih baik dan lebih kondusif untuk
melaksanakan proses belajar
mengajar.
3). Pendidikan moral sangat esensial
untuk mengembangkan sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas dan
membangun masyarakat yang
bermoral (Lickona, 1996 , P.1993).
Pelaksanaan pendidikan moral ini
sangat penting, karena hampir seluruh
masyarakat di dunia, khususnya di
Indonesia, kini sedang mengalami
patologi sosial yang amat kronis. Bahkan
sebagian besar pelajar dan masyarakat
kita tercerabut dari peradaban
eastenisasi (ketimuran) yang beradab,
santun dan beragama.
Akan tetapi hal ini kiranya tidak
terlalu aneh dalam masyarakat dan
lapisan sosial di Indonesia yang hedonis
dan menelan peradaban barat tanpa
seleksi yang matang. Di samping itu
sistem pendidikan Indonesia lebih
berorientasi pada pengisian kognisi yang
equivalen dengan peningkatan IQ
(Intelengence Quetiont) yang walaupun
juga di dalamnya terintegrasi pendidikan
EQ (Emotional Quetiont).
Sedangkan warisan terbaik bangsa
kita adalah tradisi spritualitas yang tinggi
kemudian tergadai dan lebih banyak
digemari oleh orang lain di luar negeri
kita, yaitu SQ (Spiritual Quetiont). Oleh
sebab itu, perlu kiranya dalam
pengembangan pendidikan moral ini
eksistensi SQ harus terintegrasi dalam
target peningkatan IQ dan EQ siswa.
Akibat dari hanyutnya SQ pada
pribadi masyarakat dan siswa pada

umumnya menimbulkan efek-efek social
yang buruk. Bermacam-macam masalah
sosial dan masalah-masalahh moral yang
timbul di Indonesia seperti :
1). meningkatnya pemberontakan
remaja atau dekadensi etika/sopan
santun pelajar,
2). meningkatnya kertidakjujuran,
seperti suka bolos, menyontek,
tawuran dari sekolah dan suka
mencuri,
3). berkurangnya rasa hormat terhadap
orang tua, guru, dan terhadap figurfigur yang berwenang,
4). meningkatnya kelompok teman
sebaya yang bersifat kejam dan
bengis,
5). munculnya kejahatan yang memiliki
sikap fanatik dan penuh kebencian,
6). berbahsa tidak sopan,
7). merosotnya etika kerja,
8). m e n i n g k a t n y a s i f a t - s i f a t
mementingkan diri sendiri dan
kurangnya rasa tanggung jawab
sebagai warga negara,
9). timbulnya gelombang perilaku yang
merusak diri sendiri seperti perilaku
seksual prematur, penyalahgunaan
mirasantika/narkoba dan perilaku
bunuh diri,
10). timbulnya ketidaktahuan sopan
santun termasuk mengabaikan
pengetahuan moral sebagai dasar
hidup, seperti adanya
kecenderungan untuk memeras
tidak menghormati peraturanperaturan, dan perilaku yang
membahayakan terhadap diri
sendiri atau orang lain, tanpa

berpikir bahwa hal itu salah (Koyan,
2000, P.74).
Untuk merespon gejala kemerosotan
moral tersebut, maka peningkatan dan
intensitas pelaksanan pendidikan moral
di sekolah merupakan tugas yang sangat
penting dan sangat mendesak bagi kita,
dan perlu dilaksanakan secara
komprehensif dan dengan menggunakan
strategi serta model pendekatan secara
terpadu, yaitu dengan melibatkan semua
unsur yang terkait dalam proses
pembelajaran atau pendidikan seperti:
guru-guru, kepala sekolah, orang tua,
murid dan tokoh-tokoh masyarakat.
Tujuan pendidikan moral tidak
semata-mata untuk menyiapkan peserta
didik untuk menelan mentah konsepkonsep pendidikan moral, tetapi yang
lebih penting adalah terbentuknya
karakter yang baik, yaitu pribadi yang
memiliki pengetahuan moral, peranan
perasaan moral dan tindakan atau
perilaku moral (Lickona, 1992. P. 53 )
Pada sisi lain, dewasa ini pelaksanaan
pendidikan moral di sekolah diberikan
melalui Pembelajaran Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) dan
Pendidikan agama akan tetapi masih
tampak kurang pada keterpaduan dalam
model dan strategi pembelajarannya.
Di samping penyajian materi
pendidikan moral di sekolah, tampaknya
lebih berorientasi pada penguasaan
materi yang tercantum dalam kurikulum
atau buku teks, dan kurang mengaitkan
dengan isu-isu moral esensial yang
sedang terjadi dalam masyarakat,
sehingga peserta didik kurang mampu

Sistem pendidikan tidak terlepas
dari berbagai unsur yang ada,
seperti guru, siswa, kurikulum,
manajemen, sarana dan prasarana,
kebijakan pemerintah. Untuk
melahirkan manusia yang
bertanggung jawab tidaklah mudah.
Manusia yang bertanggung jawab
adalah profil manusia dewasa yaitu
manusia yang dapat membedakan
baik dan buruk, indah dan jelek,
atau benar dan salah.
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memecahkan masalah-masalah moral
yang terjadi dalam masyarakat.
Bagi para siswa, adalah lebih banyak
untuk menghadapi ulangan atau ujian,
dan terlepas dari isu-isu moral esensial
kehidupan mereka sehari-hari. Materi
pelajaran PPKn dirasakah sebagai beban,
dihafalkan dan dipahami, tidak
menghayati atau dirasakan secara tidak
diamalkan dalam perilaku kehidupan
hari-hari.
Dalam upaya untuk meningkatkan
kematangan moral dan pembentukan
karakter siswa. Secara optimal, maka
penyajian materi pendidikan moral
kepada para siswa hendaknya
dilaksanakan secara terpadu kepada
semua pelajaran dan dengan
mengunakan strategi dan model
pembelajaran secara terpadu, yaitu
dengan melibatkan semua guru, kepala
sekolah, orang tua murid, tokoh-tokoh
masyarakat sekitar. Dengan demikian
timbul pertanyaan, bahan kajian apa
sajakah yang diperlukan untuk
merancang model pembelajaran
pendidikan moral dengan menggunakan
pendekatan terpadu?
Untuk mengembangkan strategi dan
model pembelajaran pendidikan moral
dengan menggunakan pendekatan
terpadu, diperlukan adanya analisis
kebutuhan (needs assessment) siswa
dalam belajar pendidikan moral. Dalam
kaitan ini diperlukan adanya serangkaian
kegiatan, antara lain :
(1) mengidentifikasikan isu-isu sentral
yang bermuatan moral dalam
masyarakat untuk dijadikan bahan
kajian dalam proses pembelajaran di
kelas dengan menggunakan metode
klarifikasi nilai

(2) mengidentifikasi dan menganalisis
kebutuhan siswa dalam
pembelajaran pendidikan moral agar
tercapai kematangan moral yang
komprehensif yaitu kematangan
dalam pengetahuan moral perasaan
moral,dan tindakan moral,
(3) mengidentifikasi dan menganalisis
masalah-masalah dan kendalakendala instruksional yang dihadapi
oleh para guru di sekolah dan para
orang tua murid di tua murid dirumah
dalam usaha membina
perkembangan moral siswa,serta
berupaya memformulasikan
alternatif pemecahannya,
(4) mengidentifikasi dan mengklarifikasi
nilai-nilai moral yang inti dan
universal yang dapat digunakan
sebagai bahan kajian dalam proses
pendidikan moral,
(5) mengidentifikasi sumber-sumber
lain yang relevan dengan kebutuhan
belajar pendidikan moral.
Dengan memperhatikan kegiatan
yang perlu dilakukan dalam proses
aplikasi pendidikan moral tersebut,
kaitannya dengan kurikulum yang
senantiasa berubah sesuai dengan
akselerasi politik dalam negeri, maka
sebaiknya pendidikan moral juga
dilakukan pengkajian ulang untuk
mengikuti competition velocities dalam
persaingan global.
Bagaimanapun negeri ini
memerlukan generasi yang cerdas, bijak
dan bermoral sehingga bisa
menyeimbangkan pembangunan dalam
keselarasan keimanan dan kemajuan
jaman. Pertanyaannya adalah siapkah
lingkungan sekolah (formal-informal),
masyarakat dan keluarga untuk
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membangun komitmen bersama
mendukung keinginan tersebut ? Karena
nasib bangsa Indonesia ini terletak dan
tergantung pada moralitas generasi
mudanya.
Sudah Dewasakah Sistem pendidikan
Kita?
Sistem pendidikan tidak terlepas dari
berbagai unsur yang ada, seperti guru,
siswa, kurikulum, manajemen, sarana dan
prasarana, kebijakan pemerintah. Untuk
melahirkan manusia yang bertanggung
jawab tidaklah mudah. Manusia yang
bertanggung jawab adalah profil manusia
dewasa yaitu manusia yang dapat
membedakan baik dan buruk, indah dan
jelek, atau benar dan salah.
Jika kita melihat output (lulusan)
pendidikan kita selama ini pendidikan di
Indonesia banyak melahirkan manusia
yang belum dewasa. Kenapa demikian?
Ini dapat kita lihat dari figur-figur pejabat
yang ada. Pejabat sekarang banyak yang
korupsi, mementingkan diri sendiri dan di
masyarakat laku premanisme banyak
terjadi di jagad kehidupan seperti drama
bak opera sabun.
Para koruptor itu, mereka semua
tentu orang berpendidikan dari produk
pendidikan kita selama ini. Kita tahu
bahwa korupsi adalah perbuatan tidak
baik dan hanya anak-anaklah yang
mungkin belum bisa menilai bahwa
korupsi adalah perbuatan tidak baik. Itu
adalah salah satu contoh bahwa
pendidikan di Indonesia belum
melahirkan manusia yang bertanggung
jawab. Kita baru bisa mendidik untuk
orang pinter, tapi belum bisa mendidik
orang pinter tur pener.
g
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Semakin Inovatif,
Semakin Berdaya Saing
Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu
pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing competitivenes merupakan salah satu parameter dalam
konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat
kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Berkaitan dengan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah maka
Kementerian Riset Teknologi /BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) melalui Direktorat Sistem Inovasi,
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran Indeks Daya Saing Daerah
(IDSD) untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang
dimiliki melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional.

Oleh: Aris Purwanto, S.I.Kom.

I

DSD dapat diartikan sebagai refleksi
tingkat produktifitas, kemajuan,
persaingan, dan kemandirian suatu
daerah untuk dapat bersaing dengan
daerah lainnya. Pengukuran IDSD
menjadi salah satu dasar utama
penyusunan dan penetapan kebijakan
nasional maupun daerah yang
mendorong sinergi program antar sektor
untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi dan kepemimpinan daerah yang
inovatif.
IDSD adalah model/metode
pengukuran potensi dan kinerja
pemerintahan daerah yang
dikembangkan oleh Kementerian Riset
Teknologi/BRIN. Pengukuran IDSD

10
10

meliputi empat (4) Aspek yaitu
Lingkungan Penguat, Market (Pasar),
Sumberdaya Manusia dan Ekosistem
Inovasi. Empat (4) Aspek tersebut
dilengkapi dengan 12 pilar, 23 dimensi
dan 78 indikator yang dilaksanakan
setiap tahun melalui pengisian
assessment pada setiap daerah di seluruh
Indonesia. Adapun tujuan Pengukuran
IDSD sendiri diantaranya adalah :
1. Memetakan tingkat daya saing daerah
sebagai bagian dari upaya untuk
mendukung kemandirian dan daya
bangsa Indonesia.
2. Menjadikan tingkat daya saing daerah
sebagai bahan dalam perumusan,
penetapan, evaluasi dan monitoring

kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan daerah.
3. Menjadikan indeks daya saing daerah
sebagai alat dalam proses harmonisasi
berbagai kebijakan dan program
pembangunan baik pada level daerah
maupun nasional.
4. Memberikan dorongan kepada
seluruh pelaku inovasi (seluruh
lembaga, daerah, dunia usaha,
masyarakat agar terpacu menciptakan
ide kreatif dalam penciptaan nilai
tambah, baik sebagai individu maupun
melalui kemitraan dalam rangka
meningkatkan daya saing daerah serta
kesejahateraan yang tinggi dan
berkelanjutan.
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Adapun pengukuran Indeks Daya
Saing Daerah sendiri terdiri dari 9
tahapan yakni, sosialisasi dan publikasi,
konfigurasi sistem, input/ubah profil
peserta, pengisian indikator/kuesioner,
verifikasi, masa sanggah verifikasi,
perhitungan nilai indeks, penyusunan
analisis hasil pengukuran IDSD serta
penyerahan laporan hasil pengukuran.
Kota Tegal sendiri dalam hasil
pengukuran IDSD yang dilakukan
Kemenristek/BRIN bekerjasama dengan
Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih
predikat sebagai Juara Utama Kota pada
Anugerah Indeks Daya Saing Daerah
(IDSD) 2019 Tingkat Provinsi Jawa
Tengah. Prestasi tersebut ditorehkan
Pemerintah Kota Tegal berkat
banyaknya inovasi di bidang layanan
publik yang diciptakan.
Penghargaan bergengsi tersebut
diberikan oleh Gubernur Jawa Tengah
melalui Asisten Bidang Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jawa
Tengah Sarwa Pramana, SH, M.Si kepada
Wakil Wali Kota Tegal Muhamad Jumadi,
ST. MM pada kegiatan Semiloka Nasional
2019 dengan Tema Penguatan Inovasi
Menuju Daya Saing dan Kemandirian
Bangsa di Best Western Premier Hotel
Sukoharjo, Kamis (28/11).
Muhamad Jumadi yang akrab disapa
MJ pun mengatakan bahwa penghargaan
ini selain menjadi bukti kerja pemerintah
kepada masyarakat, juga menjadi awal
baik bagi Kota Tegal untuk menjadi salah
satu kota di Jawa Tengah yang maju
dengan memiliki daya saing tinggi.
Pencapaian ini juga dikatakan MJ tidak
lepas dari berbagai inovasi di bidang
layanan publik seperti diantaranya
aplikasi layanan antar dokumen
kependudukan "Jakwir Cetem" milik
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Tegal dan aplikasi layanan
penanganan gawat darurat "Lekon Tangi"
milik RSUD Kardinah Kota Tegal.
Atas pencapaian tersebut dirinya
kemudian meminta kepada seluruh OPD
agar dapat melakukan inovasi di semua
bidang yang bermanfaat bagi
masyarakat. "Sekarang eranya teknologi
infromasi, menjadi tugas bagi kami DedyJumadi menjadikan OPD untuk terus
berkreasi ciptakan inovasi yang
bermanfaat bagi masyarakat,"tegasnya.
Selain memberikan penghargaan
bagi Pemerintah Kota Tegal, kegiatan
yang diselenggarakan Badan
Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah (BP4D)

Provinsi Jawa Tengah bekerjasama
dengan Kemenristek/ BRIN tersebut juga
memberikan penghargaan berbagai
kategori kepada 14 Kota/Kabupaten
lainnya di Jawa Tengah.
Jika di Jawa Tengah Kota Tegal
meraih Juara Utama Kota pada Anugerah
IDSD 2019, secara nasional daya saing
Kota Tegal menempati peringkat 2.
Kemenristekdikti melalui Ditjen
Penguatan Inovasi bahkan
menganugerahkan penghargaan
tersebut pada Anugerah Iptek Budhipraja
sebagai Peringkat 2 Anugerah Iptek
Budhipraja Kategori Pemerintah Kota.
Penyerahan penghargaan di bidang
peningkatan daya saing daerah melalui
inovasi bidang teknologi tersebut bahkan
diberikan langsung oleh Menristekdikti
saat itu Muhammad Nasir Kepada Wakil
Walikota Tegal Muhamad Jumadi, ST.
MM pada Malam Apresiasi Peringatan
Hari Teknologi Nasional (Harteknas)
Tahun 2019 di Gedung Cita Kelangen,
Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar.
Selasa (27/8) malam.
Wakil Walikota Tegal Muhammad
Jumadi, ST.MM yang menerima langsung
penghargaan tersebut mengatakan
bahwa penghargaan tersebut menjadi
cambuk bagi pihaknya bersama ASN
untuk bersama memajukan Kota Tegal
sekaligus terus meningkatkan kualitas
layanan (service) yang dampaknya bisa
langsung dirasakan masyarakat Kota
Tegal.
Keberhasilan Kota Tegal tersebut
kata Jumadi diberikan atas keberhasilan
yang dilakukan Pemerintah Kota Tegal
menerapkan berbagai inovasi teknologi
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di bidang layanan masyarakat, seperti
yang saat itu dikembangkan di Kota Tegal
inovasi di bidang layanan perizinan
“Sadina Kelar” (Saklar) oleh Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPM PTSP) serta lahirnya
“Start Up” baru di Kota Tegal melalui
aplikasi TEMIO (TEgal Main Industries
Outlook) yang dikembangkan Dinas
Tenaga Kerja dan Industri Kota Tegal.
Aplikasi TEMIO sendiri dijelaskan
Jumadi merupakan aplikasi untuk
mengenalkan produk industri unggulan
sekaligus untuk pemasaran secara online
produk produk pelaku industri kecil
menengah di Kota Tegal. Tidak hanya itu,
Kota Tegal juga dikatakan pria yang akrab
di sapa MJ tersebut menjadi satusatunya kota yang telah memiliki jaringan
fiber optik yang telah tersambung di
seluruh kelurahan serta kecamatannya.
Sementara itu, dalam sambutannya
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Mohamad Nasir mengucapkan
selamat kepada para penerima berbagai
anugerah inovasi dan Iptek. Menurut
Nasir, riset dan publikasi saja tidak cukup,
yang terpenting bagaimana riset tersebut
bisa menghasilkan bentuk dan inovasi
yang bisa diterapkan langsung di
masyarakat melalui komersialisasi hasilhasil riset pada dunia usaha.
Karena itu Nasir berharap agar prestasi
tersebut dapat menginspirasi bagi daerah
lain. M. Nasir kemudian berharap
penyelenggaraan Hakteknas menjadi
daya dorong lahirnya inovasi di daerah
sebagai upaya meningkatkan daya saing
daerah.
g
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Ayo Makan Ikan, Cegah Stunting
Mengolah ikan menjadi bentuk-bentuk yang menarik sehingga anak-anak menyukai ikan, seperti bakso,
nugget ikan bahkan bisa menjadi cake atau dessert. Sebagai orang tua, di sela-sela bermain dengan anak,
kita bisa bercerita aksi super hero yang menjadi kuat, cerdas dan hebat setelah makan ikan seperti cerita
tokoh kartun yang menjadi kuat setelah makan bayam.

Oleh : Imam Syafii, A.Md

T

ips jitu itulah yang pertama kali
didapatkan oleh Wartabahari.com
ketika mewawancarai dr. Roro
Kusnabila Dedy Yon Supriyono yang juga
ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan
(Forikan) sekaligus Bunda Paud Kota
Tegal. Meski kelihatannya sederhana dan
mudah untuk dilaksanakan, tetapi
nyatanya sebagai orang tua tentunya
harus telaten dan sabar berupaya agar
anak-anak suka dan gemar makan ikan.
Sekarang semua berlomba dalam hal
mengkampanyekan pentingnya makan
makanan bergizi, baik dari tingkat pusat
lewat kementerian, provinsi lewat dinas
terkait juga tingkat kota/kabupaten
sebagaimana dilakukan di Kota Tegal.
Dan salah satu isu kampanye gemar
makan ikan yang gencar dewasa ini
adalah berhubungan dengan masalah
penanganan dan pencegahan stunting.
Gangguan kesehatan yang disebut
stunting ini memang membahayakan bagi

12

“Memperkenalkan dan membiasakan
terutama kepada orang tua bahwa
manfaat ikan luar biasa banyak, dengan
mengkonsumsi ikan juga bisa mencegah
stunting, mencegah penyakit dan lainnya.
Cara memasak ikan juga cukup mudah,
cepat matang dan rasanya tidak kalah
enak dengan ayam maupun daging
kambing maupun sapi. Saking banyaknya
yang bisa dimanfaatkan untuk semua
orang, maka kita menggandeng Dinas
Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan
Pangan Kota Tegal lewat pengupayaan
ketersediaan ikan, kualitas ikan,
memberikan pendidikan cara ternak ikan,
Dinas Kesehatan terkait manfaat untuk
kesehatan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan terkait pendidikan manfaat
kandungan ikan, PKK dengan sosialisasi
di masyarakat dan lainnya,”
ucap dr Roro Kusnabila.

generasi penerus bangsa, karena bukan
hanya gangguan terhadap pertumbuhan
fisik saja, bahkan mental dan otak
penderitanyapun ikut terganggu.
Penyakit ini bukan karena virus atau
bakteri jahat yang selama ini ditakuti.
Stunting ini justru disebabkan
malnutrisi di saat 1.000 hari masa awal
kehidupan manusia. Tentunya penyakit
ini bisa dicegah bahkan diputus mata
rantainya dengan memperhatikan
asupan nutrisi dalam makanan yang kita
makan.
Mengenai asupan nutrisi yang baik
dan seimbang seringkali diabaikan oleh
masyarakat. Karena bagi sebagian lapisan
masyarakat untuk membeli bahan
makanan yang mengandung protein
hewani terasa berat, melihat realita harga
daging ayam apalagi daging sapi yang
terlampau mahal.
Belakangan ini kembali santer
digembor-gemborkannya makan ikan.
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Kandungan protein ikan lebih
tinggi daripada protein yang
terdapat pada kacang-kacangan.
Beberapa ikan yang berasal dari
laut dalam seperti salmon, tuna,
sarden dan makarel, mengandung
asam lemak yang tergabung dalam
kelompok asam lemak Omega 3.
Beberapa vitamin juga terkandung
dalam ikan, antara lain Vitamin A,
D, B6 dan B12. Kandungan lainnya
seperti zat besi, yodium, selenium
dan mineral lainnya yang baik
untuk pertumbuhan terutama
pada anak, tutur ibu satu anak ini.

Sebenarnya ikan bisa jadi alternatif
pilihan bagi masyarakat dalam
mencukupi kebutuhan gizi mereka
dengan harga yang terjangkau. Lalu
kenapa ikan? Ternyata ikan mempunyai
banyak kandungan yang tidak kalah
hebatnya dengan daging sapi maupun
ayam yang harganya mahal.
Langkah ke depan yang akan
dilakukan oleh dr. Roro Kusnabila dalam
meningkatkan konsumsi ikan di Kota
Tegal tentunya disadari betul oleh dirinya
tidaklah semudah ibarat membalikkan
telapak tangan. Karenanya dr Roro
Kusnabila tak ragu menggandeng seluruh
pemangku kepentingan dan stakeholder
terkait untuk mewujudkannya termasuk
juga dari tingkat paling pertama yaitu
keluarga.
“Memperkenalkan dan membiasakan
terutama kepada orang tua bahwa
manfaat ikan luar biasa banyak, dengan
mengkonsumsi ikan juga bisa mencegah
stunting, mencegah penyakit dan lainnya.
Cara memasak ikan juga cukup mudah,
cepat matang dan rasanya tidak kalah
enak dengan ayam maupun daging
kambing maupun sapi. Saking banyaknya
yang bisa dimanfaatkan untuk semua
orang, maka kita menggandeng Dinas
Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan
Pangan Kota Tegal lewat pengupayaan
ketersediaan ikan, kualitas ikan,
memberikan pendidikan cara ternak ikan,
Dinas Kesehatan terkait manfaat untuk
kesehatan, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan terkait pendidikan manfaat
kandungan ikan, PKK dengan sosialisasi
di masyarakat dan lainnya,” ucap dr Roro
Kusnabila.

Kandungan Gizi Ikan
Rasa dan manfaat yang terkandung
pada setiap ikan memiliki perbedaan
yang khas. Ikan laut memang terkenal
dengan kandungan gizi yang tinggi dan
terkadang masyarakat hanya awam
dengan Omega 3 saja. Padahal masih
banyak kandungan gizi lainnya yang
sangat bermanfaat bagi tubuh manusia,
antara lain protein. Kandungan protein
ikan lebih tinggi daripada protein yang
terdapat pada kacang-kacangan.
Beberapa ikan yang berasal dari laut
dalam seperti salmon, tuna, sarden dan
makarel, mengandung asam lemak yang
tergabung dalam kelompok asam lemak
Omega 3. Beberapa vitamin juga
terkandung dalam ikan, antara lain
Vitamin A, D, B6 dan B12. Kandungan
lainnya seperti zat besi, yodium, selenium
dan mineral lainnya yang baik untuk
pertumbuhan terutama pada anak, tutur
ibu satu anak ini.
Lebih jauh diuraikan terdapat
kandungan gizi lainnya pada ikan yang
sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.
Manfaat baik dari ikan, tidak hanya baik
bagi orang dewasa tapi juga sangat baik
untuk anak kecil dalam masa tumbuh
kembangnya karena berpengaruh pada
perkembangan otak anak. Ada baiknya
kita mengenal terlebih dahulu kandungan
gizi yang terdapat pada ikan beserta
penjelasannya, antara lain:
A. Protein
Kandungan protein ikan lebih tinggi
daripada protein serelia yang terdapat
pada kacang-kacangan, setara dengan
daging, sedikit dibawah telur.
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Protein ikan sangat mudah dicerna,
sehingga baik bagi balita yang sistem
pencernaannya belum sesempurna
orang dewasa.
Asam amino juga terkandung pada
protein ikan dengan bentuk yang
mendekati asam amino di dalam tubuh
manusia. Komposisi asam amino
protein ikan juga lebih lengkap
dibanding dengan bahan makanan
lain, salah satunya taurin, yang
bertindak dalam menstimulus sel-sel
otak pada bayi.
B. Lemak
Asam lemak yang ada pada ikan
merupakan asam lemak essensial yang
sifatnya tidak jenuh. Asam lemak tidak
jenuh sangat bermanfaat untuk
mempertahankan kesehatan tubuh
dan menjaga kestabilan kadar
kolesterol.
Beberapa ikan yang berasal dari laut
dalam seperti salmon, tuna, sarden
dan makarel, mengandung asam
lemak yang tergabung dalam
kelompok asam lemak omega 3. Asam
eikosapentaenot (EPA) dan asam
dokosaheksaenoat (DHA), keduanya
bermanfaat dalam menurunkan
kolesterol dalam darah dan
meningkatkan pertumbuhan sel-sel
otak sikecil.
C. Vitamin
Vitamin A : banyak terdapat pada
minyak hati ikan bermanfaat
mencegah kebutaan pada anak.
Vitamin D : selain terdapat dalam
daging ikan, juga pada telur serta
minyak hati ikan. Vitamin ini sangat
penting bagi pertumbuhan dan
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kekuatan tulang.
Vitamin B6 : membantu metabolism
asam amino dan lemak serta
mencegah anemia dan kerusakan
syaraf.
Vitamin B12 : bermanfaat dalam
pembentukan sel-sel darah merah,
membantu metabolism lemak, dan
melindungi jantung juga kerusakan
syaraf.
D. Mineral
Zat besi: jauh lebih mudah diserap
tubuh ketimbang dari sumber lain
seperti serelia atau kacang-kacangan.
Zat besi membantu mencegah

“Manfaat baik dari ikan, tidak hanya
baik bagi orang dewasa tapi juga
sangat baik untuk anak kecil dalam
masa tumbuh kembangnya karena
berpengaruh pada perkembangan otak
anak. Dengan mengetahui macammacam kandungan gizi yang ada pada
ikan, maka sudah sepatutnya kita
meningkatkan konsumsi ikan.
Terutama bagi para ibu dan ibu hamil
untuk mengutamakan konsumsi ikan
pada anak-anaknya,” ujar dr. Roro
Kusnabila sembari menjelaskan
mengonsumsi ikan tidak harus setiap
hari, tapi kalau bisa para ibu
menyediakan menu ikan untuk
keluarga kurang lebih 2-3 kali dalam
seminggu, itu sudah cukup untuk
memenuhi kebutuhan gizi keluarga.
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terjadinya penyakit anemia.
Yodium, dapat mencegah terjadinya
penyakit gondok serta hambatan
pertumbuhan anak, bahkan juga
kecerdasannya
Selenium memiliki beberapa manfaat
yang bagi tubuh, yaitu selenium dapat
mencegah rusaknya DNA karena
radiasi atau bahan dan zat kimia.
Kedua, selenium juga menjadi sumber
antioksidan bagi tubuh karena
selenium dapat membantu tubuh
memproduksi antioksidan.
Seng mampu membantu
pembentukan enzim dan hormone.
Flour, menguatkan serta
menyehatkan gigi si kecil.
Dengan mengetahui macam-macam
kandungan gizi yang ada pada ikan, maka
sudah sepatutnya kita meningkatkan
konsumsi ikan. Terutama bagi para ibu
dan ibu hamil untuk mengutamakan
konsumsi ikan pada anak-anaknya.
Manfaat ikan ini juga dapat dirasakan
orang dewasa untuk menjaga kesehatan
karena kandungan gizi ikan dapat
menurunkan resiko terhadap penyakit
berat, seperti jantung, diabetes, dan
stroke.
“Manfaat baik dari ikan, tidak hanya
baik bagi orang dewasa tapi juga sangat
baik untuk anak kecil dalam masa tumbuh
kembangnya karena berpengaruh pada
perkembangan otak anak. Dengan
mengetahui macam-macam kandungan
gizi yang ada pada ikan, maka sudah
sepatutnya kita meningkatkan konsumsi
ikan. Terutama bagi para ibu dan ibu
hamil untuk mengutamakan konsumsi

ikan pada anak-anaknya,” ujar dr. Roro
Kusnabila sembari menjelaskan
mengonsumsi ikan tidak harus setiap
hari, tapi kalau bisa para ibu menyediakan
menu ikan untuk keluarga kurang lebih 23 kali dalam seminggu, itu sudah cukup
untuk memenuhi kebutuhan gizi
keluarga.
Terpisah, ketika diadakan Peringatan
Hari Ikan Nasional ke-6 "Ayo Makan Ikan,
Cegah Stunting" Minggu, (1/12/2019) di
lapangan Drh. Soepardi, Mungkid,
Kabupaten Magelang, Kepala Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Tengah, Ir. Fendiawan Tiskiantoro
mengatakan bahwa dengan gemar
makan ikan mempunyai tujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
Indonesia terhadap pentingnya ikan
sebagai bahan pangan yang mengandung
protein berkualitas tinggi. Juga pengingat
bahwa Indonesia memiliki potensi
perikanan yang perlu dimanfaatkan
secara optimal namun tetap berprinsip
pada kelestarian alam.
Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan
(PDSPKP) Agus Suherman mengatakan,
ikan sangat baik untuk Kesehatan,
meningkatkan kecerdasan dengan
omega tiga dan kebaikan lain yang ada di
ikan, murah serta terjangkau oleh
masyarakat dibandingkan harga daging.
"Cukup dengan uang 15 rb sampai 40
ribu, masyarakat sudah dapat membeli
ikan baik ikan laut maupun ikan
budidaya," ucap Herman.
Pj. Sekda Provinsi Jawa Tengah, Heru
Setiadhye yang menyampaikan
sambutan Gubernur Jawa Tengah,
Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa
selain pertumbuhan terhambat, stunting
juga dikaitkan dengan perkembangan
otak yang tidak maksimal, yang
menyebabkan kemampuan mental dan
belajar yang kurang, serta prestasi
sekolah yang buruk.
Noor Fuadi, Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan, Pertanian dan Pangan
Kota Tegal mengatakan, bahwa ikan
sangat baik untuk perkembangan otak
anak-anak oleh karenanya dirinya
mengajak anak-anak untuk gemar makan
ikan. "Dalam mengenalkan gemar makan
ikan biasanya kami lakukan melalui
dongeng yang biasanya dibawakan oleh
Kak Tedi dari kampung dongeng Kota
Tegal. Juga menggandeng tokoh muda
milenial, karena kita tahu potensi ikan
Tegal bagus baik laut maupun budidaya."
ucap Noor Fuadi. g
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Lika-Liku Mencari Sekda Definitif
Sejak akhir tahun 2013, setelah mantan Sekda Kota Tegal Edy Pranowo purna tugas, jabatan Sekda Kota
Tegal belum pernah sekalipun definitif. Sekda Kota Tegal hingga 7 tahun terakhir hanya sebatas Pelaksana
Harian (Plh) dan Pejabat (Pj). Tak lama lagi, Sekda Kota Tegal kembali definitif dengan dilaksanakannya
seleksi terbuka oleh Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal Tahun 2019.

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

S

ejak Mantan Sekda Kota Tegal Edy
Pranowo, S.H., M.H., purna tugas
akhir tahun 2013, maka ditunjuklah
Drs. Yuswo Waluyo sebagai Plt. Sekda
yang kala itu menjabat sebagai Kepala
Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
(sekarang Badan Keuangan Daerah
(Bakeuda). Serah terima jabatan
dilaksanakan pada 31 Oktober 2013.
Saat itu, Edy Pranowo sebagai Ketua
KORPRI Kota Tegal menyerahkan
jabatan kepada Yuswo Waluyo, yang juga
Wakil Ketua KORPRI karena merupakan
salah satu dari lima pejabat eselon II, yang
masuk dalam bursa seleksi calon Sekda
dan termasuk pejabat paling senior di
antara keempat calon Sekda lainnya.
Namun, Yuswo Waluyo hanya
memegang jabatan Plt. Sekda beberapa
bulan saja. Setelah Walikota Tegal Siti
Masitha Soeparno dilantik pada 23 Maret
2014, kemudian beberapa bulan
kemudian dilaksanakan seleksi tes calon
Sekda ke tingkat Provinsi Jawa Tengah
yang diikuti oleh lima orang PNS. Antara
lain Dyah Triastuti, Dyah Kemala Sintha,
Supriyanta, Yuswo Waluyo dan Imam

Keenam calon Sekda Kota Tegal
antara lain Dr. Drs. Johardi
M.M., Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tegal, Dr.
Drs. Irkar Yuswan Apendi,
M.M., Kepala Badan
Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kota Tegal,
Drs. Joko Sukur Baharudin,
Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Tegal, Dra.
Nurhayati, M.M., Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Tegal, Bajari,
S.E., M.Si., Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tegal, dan Dra.
Suspriyanti, M.M., Kepala Dinas
Perdagangan, Koperasi dan
UKM Kabupaten Tegal.
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Badarudin. Dan akhirnya terpilihlah Dyah
Kemala Sintha sebagai Plt. Sekda Kota
Tegal.
Sesuai dengan Undang-undang No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, untuk mengisi jabatan Sekda
sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, maka diwajibkan dilaksanakan
dengan sistem seleksi terbuka. Sehingga
kemudian Pemkot Tegal membentuk dan
menetapkan Panitia Seleksi (Pansel)
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Pemkot Tegal Tahun 2015,
berdasarkan Keputusan Walikota Tegal
No. 800/107/2015 tanggal 5 November
2015. Pansel kala itu diketuai oleh Prof.
Dr. Wahyono, S.H., M.S yang juga Rektor
Universitas Pancasakti Tegal.
Seleksi terbuka ini diikuti oleh lima
kandidat yakni Imam Badarudin, Herlien
Tedjo Oetami, Dyah Kemala Sintha,
Kushartono dan Supriyanta. Dari kelima
kandidat, Pansel merekomendasikan tiga
kandidat yakni Dyah Kemala Sintha,
Supriyanta dan Herlien Tedjo Oetami
yang kala itu masing-masing menjabat
sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Kepala Dinporabudpar
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dan Kepala Dinas Pendidikan. Sementara
Imam Badarudin Kepala Bappeda dan
Kushartono Kepala Dishubkominfo
Kabupaten tidak direkomendasikan
Pansel.
D y a h K e m a l a S i n t h a
direkomendasikan Walikota dan
dikoordinasikan ke Gubernur Jawa
Tengah untuk ditetapkan menjadi Sekda
Kota Tegal definitif sejak tahun 2015.
Namun hingga tahun 2017, Dyah Kemala
Sintha belum dilantik menjadi Sekda
definitif. Hingga akhirnya, Plt. Sekda
kembali dijabat oleh Yuswo Waluyo
seiring pergantian Kepala Daerah.

Wali Kota Tegal H. Dedy Yon
Supriyono, S.E., M.M., pada saat
Pembukaan Uji Kompetensi
Manajerial dan Sosio Kultural di
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Jawa Tengah, Rabu
(27/11/2019) lalu, menyebutkan
beberapa kriteria dan harapan
kepada Sekda baru nanti yang
terpilih. Dedy Yon berharap calon
Sekda yang terpilih dapat
memenuhi penilaian yang
ditentukan sehingga point-nya
penting mendekati 100 persen.
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Usai Yuswo Waluyo memasuki purna
tugas, digantikan oleh Praptomo yang
saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor
Inspektorat Kota Tegal sebagai
Pelaksana Harian (Plh) dan kemudian
diangkat menjadi Pj Sekda sesuai SK
Walikota Tegal No. 821.2/0003K/2019
pada tanggal 14 Januari 2019 untuk masa
paling lama tiga bulan.
Hanya beberapa bulan menjabat,
karena masa jabatannya telah habis,
Praptomo kemudian digantikan Imam
Badarudin sebagai Pj. Sekda dengan SK
Walikota Tegal No. 821.2/024.K/2019
tentang Penetapan Pejabat Sekda Kota
Tegal tanggal 29 April 2019. Pelantikan
Imam Badarudin sebagai Pj. Sekda Kota
Tegal dilakukan di Lingkungan Lapas
Kelas IIB Kota Tegal, berbeda dari
pelantikan biasanya yang dilakukan di
Balaikota Tegal.
Hingga akhir tahun 2019, jabatan
Sekda masih belum definitif. Sehingga
kemudian pada tanggal 4-18 November
2019 dilaksanakan pendaftaran Seleksi
Terbuka dan Kompetitif Pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda
Kota Tegal Tahun 2019.
Pansel diketuai oleh Drs. Achmad
Rofai, M.Si yang pernah menjabat
sebagai Pjs. Walikota Tegal pada tahun
2018. Ada tiga anggota Pansel lainnya
yakni Dr. Roby Setiadi, S.Kom, M.M., Dr.
Burhan Eko Purwato, M.Hum, dan
Tuhana, S.H., M.Si. Dari hasil seleksi
administrasi pelamar yang diumumkan

pada 21 November, ada enam orang
pelamar yang lolos seleksi Administrasi.
Keenam calon Sekda Kota Tegal
antara lain Dr. Drs. Johardi M.M., Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Tegal, Dr. Drs. Irkar Yuswan Apendi,
M.M., Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota
Tegal, Drs. Joko Sukur Baharudin, Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal,
Dra. Nurhayati, M.M., Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Tegal, Bajari, S.E., M.Si.,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Tegal, dan Dra. Suspriyanti, M.M., Kepala
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Tegal.
Keenam calon Sekda oleh Pansel
dilakukan penelusuran rekam jejak
jabatan integritas dan moralitas pada 2224 November dan uji kompetensi
manajerial dan sosio kultural di Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi
Jawa Tengah selama dua hari, RabuKamis tanggal 27-28 November 2019.
Sesuai jadwal dilaksanakan
pengumuman hasil uji kompetensi pada
tanggal 1 Desember 2019, selanjutnya
Uji Gagasan, Presentasi dan Wawancara
pada 3 Desember 2019 dan
Penyampaian Hasil Akhir Seleksi Kepada
Sekretaris Daerah selaku PyB (Pejabat
yang Berwenang) pada 6 Desember
2019. Pengumuman hasil akhir seleksi
telah dilaksanakan pada tanggal 7
Desember 2019.
Berdasarkan pengumuman Pansel
No. 028/PANSEL.JPTP.SEKDA/XII/
2019 tentang Penetapan Hasil Akhir
Seleksi Terbuka dan Kompetitif
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Sekretaris Daerah Kota Tegal
Tahun 2019, Pansel menyatakan peserta
yang dinyatakan memenuhi syarat untuk
direkomendasikan kepada Wali Kota
Tegal agar dapat ditetapkan dalam
jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Sekretaris Daerah Kota Tegal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yakni 1) Dr. Drs. Irkar Yuswan
Apendi, M.M NIP. 19660213 199003 1
001 (Kepala Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota
Tegal), 2) Dr. Drs. Johardi, M.M NIP.
19661207 199301 1 001 (Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal
dan 3) Dra. Nurhayati, M.M NIP.
19700426 199001 2 001 (Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Tegal).
Selanjutnya koordinasi hasil seleksi
dengan Gubernur Jawa Tengah
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http://pajakdaerah.tegalkota.go.id/
dilaksanakan pada 9-23 Desember,
Koordinasi dan Konsultasi ke KASN RI
pada 23-28 Desember, Persiapan
Pelantikan pada 30 Desember serta
Pelantikan pada 31 Desember 2019.
Kriteria Sekda Definitif
Wali Kota Tegal H. Dedy Yon
Supriyono, S.E., M.M., pada saat
Pembukaan Uji Kompetensi Manajerial
dan Sosio Kultural di Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah,
Rabu (27/11/2019) lalu, menyebutkan
beberapa kriteria dan harapan kepada
Sekda baru nanti yang terpilih.
Dedy Yon berharap calon Sekda yang
terpilih dapat memenuhi penilaian yang
ditentukan sehingga point-nya penting
mendekati 100 persen.
Selain itu, Walikota tidak ingin apa
yang terjadi di Kota Tegal masa lalu
terulang kembali. “Saya dan Pak Wakil
adalah pemersatu, dulu Kota Tegal dilihat
sejarahnya, antara Walikota, Wakil
Walikota dan Sekda itu jalan sendirisendiri. Ini masing-masing juga kurang
menjalin hubungan baik. Ini saya harus
bisa memberi contoh dahulu, bahwa
Walikota, Wakil Walikota dan Sekda
harus punya kerja sama yang baik, harus
kompak, harus harmonis, sehingga saya
menuntut OPD juga nanti juga harus
menjaga hubungannya dengan bawahan
dan antar kepala OPD hubungannya juga
baik,” tutur Walikota yang dilantik 23
Maret 2019 itu penuh semangat.
Dedy Yon meminta hal-hal yang
pernah terjadi agar segera diakhiri. “Ini
simpbb.tegalkota.go.id
harus
sudah diakhiri bahwa pemerintah

Makanya, kata Dedy Yon, sebagai
Walikota, Wakil dan Sekda dituntut
kejujurannya. Sehingga sebagai contoh
teladan bagi Kepala OPD. Diakui Dedy
Yon, ia tidak pernah melakukan hal-hal
yang membuat repot yang nantinya
akan menimbulkan masalah hukum.
Bahkan sampai membuat kebijakan
yang memberikan kesempatan kepada
orang lain yang merugikan negara.
Kota Tegal, ini harus normal kembali.
Pengalaman juga Kota Tegal sudah tiga
kali kepala daerahnya itu masalah”,
ungkap pria kelahiran 14 Agustus 1980
itu.
Makanya, kata Dedy Yon, sebagai
Walikota, Wakil dan Sekda dituntut
kejujurannya. Sehingga sebagai contoh
teladan bagi Kepala OPD. Diakui Dedy
Yon, ia tidak pernah melakukan hal-hal
yang membuat repot yang nantinya akan
menimbulkan masalah hukum. Bahkan
sampai membuat kebijakan yang
memberikan kesempatan kepada orang
lain yang merugikan negara.
“Mungkin saya satu-satunya yang
berani terbuka, tidak macam-macam,
karena saya ingin selamat, Tidak nekoneko,” tegas suami dari dr. Roro
Kusnabilla Erfa.
Kepada seluruh ASN dan Kepala
OPD, Dedy Yon mewanti-wanti agar
jangan mengajaknya serta Wakil
Walikota untuk melakukan hal-hal yang
kurang tepat, yang nantinya merugikan
bersama yang berakibat dengan hukum.
Pasalnya jika terjerak masalah hukum
dengan KPK, maka hukumannya berat.
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Sehingga diharapkan semua saling
menyayangi.
“Saya sayang terhadap saudara,
saudara juga sayang kepada Pak Jumadi
dan kita sayang kepada Kota Tegal
dengan menjaga nama baiknya,” kata
Walikota.
Walikota berharap agar pilihan Sekda
merupakan pilihan yang ideal. “Sebagai
pemimpin, Sekda sebagai manager, ini
tentunya baik untuk kepala daerah
(Walikota dan Wakil Walikota), dan harus
sejalan. Kalau Sekda itu, kalau sama saya
baik dan loyal, maka sama Pak Wakil juga
sama. Saya tidak membeda-bedakan,”
tutur Dedy Yon.
Sekda Kota Tegal harapannya bisa
diterima oleh Kepala Daerah, baik
Walikota mapun Wakil Walikota, di
masing-masing Kepala OPD, ASN dan
tentunya bisa diterima oleh masyarakat.
“Masyarakat sekarang itu jeli dan
kritis kepada pemimpin,” tutur Dedy Yon.
Pemimpin juga, diharapkan Dedy Yon
mampu memberikan yang dibutuhkan
masyarakat. Jika datang ke masyarakat
tidak hanya bisa menggugurkan
kewajiban, tetapi juga harus mempunyai
talenta. Bukan hanya pemimpin yang
pinter dan kharismatik, tetapi masyarakat
sekarang menginginkan pemimpin
mewujudkan hal yang nyata dan
darmawan kepada masyarakat,”
sebutnya.
Bahkan Dedy Yon meminta agar
pemimpin Kota Tegal dapat mudah
ditemui masyarakat. “Pemimpin tidak
susah ketemunya, formal-formalan,
ningrat-ningratan, ga bisa. Harus low
profile, ketemunya gampang,” pintanya.
Wali Kota juga mewanti-wanti agar
Pansel tidak salah memilih orang. Oleh
karena itu, Wali Kota meminta Pansel
untuk melihat rekam jejak calon Sekda.
“Nanti masalah juga ketika diangkat,
dipilih, nanti ternyata orang yang
bermasalah. Walaupun sekarang
berubah dan masa lalu sudah
ditinggalkan. Tetapi kalau persoalan
hukum, persoalan satu bulan lalu, dua
bulan lalu bahkan 12 tahun yang lalu,
ternyata diperiksa di kepolisian dan
kejaksaan. Berarti kan saya salah memilih
orang. Harus steril dan harus bener,”
tegas Walikota.
Siapapun Sekda definitif yang
dilantik, selamat menjalankan tugas dan
semoga amanah. Pencarian Sekda Kota
Tegal definitif memang penuh lika liku
selama kurun waktu tujuh tahun terakhir.
g
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Tahun Baru, UMK Baru
Tahun baru 2019 akan segera berganti dengan tahun 2020. Pergantian tahun ini tentu kita selaku warga
masyarakat menginginkan hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Baik dari segi pendapatan
ataupun hal lain yang dapat menambah kesejahteraan kita dan keluarga kita.

Oleh: Seful Mu’min

B

agi masyarakat Kota Tegal
nampaknya dapat berlega hati
lantaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) Kota Tegal
Tahun 2020 resmi diusulkan ke Provinsi
Jawa Tengah menjadi Rp. 1.925.000.
Hasil usulan tersebut dilakukan pada
Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota
Tegal, Rabu (30/10/2019) di Grand Dian
Hotel Guci.
UMK Kota Tegal tahun 2020
mengalami kenaikan sebesar 9.25 persen
menjadi Rp 1.925.000,- dari tahun 2019
sebesar Rp. 1.762.000,-. Dan Gubernur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah
menetapkan Upah Minimum Kabupaten/
Kota (UMK) Jawa Tengah. Di Jateng ada
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Angka Kehidupan Hidup Layak
(KHL) ditentukan oleh Dewan
Pengupahan yang beranggotakan
wakil dari pengusaha, buruh,
pemerintah dan akademisi. Dewan
Pengupahan kemudian melakukan
survei harga-harga kebutuhan
pokok dan sembako yang telah
ditetapkan untuk kemudian
disepakati. Hasil itu kemudian
menjadi dasar penetapan
angka KHL.

35 Kabupaten/Kota, termasuk Kota
Tegal.
Angka Kehidupan Hidup Layak (KHL)
ditentukan oleh Dewan Pengupahan
yang beranggotakan wakil dari
pengusaha, buruh, pemerintah dan
akademisi. Dewan Pengupahan
kemudian melakukan survei harga-harga
kebutuhan pokok dan sembako yang
telah ditetapkan untuk kemudian
disepakati. Hasil itu kemudian menjadi
dasar penetapan angka KHL. Angka KHL
itu menjadi patokan penentuan angka
UMK yang biasanya angkanya tak jauh
dari nilai KHL atau bahkan melebihinya.
Pada penentuan UMK yang
berdasarkan PP 78/2015,
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mekanismenya berubah. Kali ini, dua
komponen yang sangat menentukan
yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Dua komponen itu tentu saja tergantung
kondisi perekonomian Indonesia yang
dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Boleh
dikata, tidak ada peran Dewan
Pengupahan di sana.
Bagi pengusaha, ditetapkannya UMK
berdasarkan PP 78/2015 memberikan
kepastian dalam mengalokasikan
anggaran upah buruh setiap tahun.
Namun, bagi buruh angka itu boleh jadi
tak sesuai dengan kenyataan di lapangan,
saat kenaikan harga sembako dan
kebutuhan pokok biasanya melambung
di atas rata-rata persentase kenaikan
UMK.
Lalu, bagaimana cara menghitung
besaran UMK? Berikut adalah formula
yang ditetapkan dalam PP 78/2015,
Pasal 44:
Domestik Bruto yang
mencakup periode kwartal III
dan IV tahun sebelumnya dan
periode kwartal I dan II tahun
berjalan.

Umn =
UMt + {UMt x (Inflasi t + % Δ PDB t)}
UMn

: upah minimum yang akan
ditetapkan
UMt
: Upah minimum tahun
berjalan.
Inflasi t : Inflasi yang dihitung dari
periode September tahun
yang lalu sampai dengan
periode September tahun
berjalan.
Δ PDB t : P e r t u m b u h a n P r o d u k
Domestik Bruto yang dihitung
dari pertumbuhan Produk

Bagi Walikota Tegal H. Dedy Yon
Supriyono bahwa dengan hasil usulan
UMK Kota Tegal sebesar Rp. 1. 925.000,yang berarti mengalami kenaikan dari
tahun sebelumnya akan berdampak
positif pada peningkatan kesejahteraan
para pekerja maupun buruh. Terlebih
menurutnya, kondisi perekonomian saat
ini masih belum menentu sehingga
banyak perusahaan yang memang belum
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optimal dalam usahanya. Karena itu
Walikota berharap usai ditetapkan
gubernur agar ketentuan ini disepakati
dan dilaksanakan bersama.
Sementara itu, General Manager
Pesonna Hotel Saunan Rasyid Kota Tegal
menyampaikan bahwa pihaknya dalam
penetapan UMK sudah memberikan
pertimbangan-pertimbangan presentasi
pertumbuhan. Menurutnya angka seperti
itu lumayan tidak ringan, namun kami
bukan memikirkan bisnis saja, akan tetapi
beban karyawan juga kami perhatikan
dalam kondisi ini dan besaran UMK 2020
sudah kami setujui dan sudah kami
sosialisasikan kepada karyawan.
Tentu baginya yang juga menjadi
Pengurus Perhimpunan Hotel dan
Restoran Indonesia (PHRI) Tegal ini
berharap nominal itu bisa diterima
pengusaha dan karyawan. Pembenahan
bagi perusahaan dianggap perlu, bagi
perusahan yang nantinya belum mampu
menyesuaikan dalam menetapkan UMK
2020, tentu dengan mekanisme yang
ada. Jangan sampai ada yang diatas UMK
atau dibawah UMK, hal tersebut semata
agar bisnis di Kota Tegal bisa hidup
seperti apa yang dicanangkan oleh
Pemeringah Kota Tegal menjadi kota
yang aman dalam investasi dan ekonomi
berjalan lancar.
Sedangkan salah seorang karyawan
Hotel Pesonna Tri Anggoro
menyampaikan dengan adanya kenaikan
UMK di tahun 2020 pihaknya merasa
senang dan menyambut baik dan di
tahun-tahun mendatang juga ada
kenaikan kembali. g
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Ragam Pe
Penghargaan Top 10 Inovasi Pelayanan Publik
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
diraih Dinas Kesehatan Kota Tegal
(PERLAK EMAS SIGASIK)
dan Top 20 diraih Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Tegal
(LASKAR DEN BAGUSE)
11 Desember 2019, Semarang

Juara Utama Kota
Anugerah Indeks Daya Saing Daerah
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
28 November 2019, Sukoharjo

Anugerah Kota Peduli Hak Asasi Manusia
pada Tahun 2018
10 Desember 2019, Bandung

enghargaan
Penghargaan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat
“Wilayah Bebas dari Korupsi” (WBK)
diraih RSUD Kardinah Kota Tegal
10 Desember 2019, Jakarta
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Menilik Pemberlakuan One Way
di Simpang Sarinah
Persoalan lalu lintas (lalin) dalam sebuah daerah yang sedang tumbuh akan menjadi sebuah perhatian yang
menarik untuk dicermati, khususnya bagaimana daerah tersebut mampu untuk menata lalin mereka sehingga
pada saatnya nanti daerah tersebut tumbuh menjadi semakin besar dengan peningkatan
jumlah kendaraan yang tidak berbanding dengan lebar dan Panjang jalan yang tersedia,
bisa memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalannya.

Oleh: Tomi, A.Md.

K

ota Tegal adalah kota yang relatif
kecil dengan jumlah penduduk
sekitar 250.000 jiwa dan potensi
mobilitas sosial-ekonomi yang tinggi
merupakan salah satu kota yang memiliki
permasalahan lalu lintas khususnya
dijalan-jalan protokol kota.
Permasalahan itu diantaranya adalah
ketertiban lalu lintas yang kurang baik,
ketidakpatuhan pengguna jalan terhadap
rambu lalu lintas.
Ketidakpatuhan terhadap rambu lalu
lintas, seperti pengguna jalan yang
melanggar dengan sengaja larangan
rambu dan perilaku juru parkir yang tidak
menghiraukan rambu pelarangan parkir,
angkutan kota yang berhenti di
sembarang tempat dan para Pedagang
Kaki Lima (PKL) yang menggunakan bahu
jalan. Hal-hal tersebutlah yang seringkali
menimbulkan kemacetan.
Dan untuk bisa memecahkan
permasalahan lalu lintas perlu diambil
langkah-langkah yang berani atas dasar
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kajian dan langkah-langkah yang pernah
dilakukan di kota-kota lain.
Dilatarbelakangi terjadinya beberapa
kecelakaan lalin yang terjadi pasca
dilakukan pembongkaran separator di
jalan Diponegoro dan minimnya marka
jalan akibat pembongkaran beberapa
pulau jalan di beberapa titik, dimana
tercatat ada 12 kecelakaan lalu lintas di
jalan Diponegoro dalam kurun waktu
satu bulan setengah, Pemerintah Kota
(Pemkot) Tegal, melalui Dinas
Perhubungan (Dishub) Kota Tegal mulai
mengujicobakan sistem jalan satu arah
(one way) di sepenggal ruas Jalan
Diponegoro per Senin (2/12/2019).
Melihat kondisi terebut, Kepala
Dishub Kota Tegal Herviyanto Gunarso
Wisnu Purbo menilai bahwa perlu adanya
perbaikan jalur. Dishub kemudian
mengambil langkah, dengan mengadakan
koordinasi dengan beberapa pihak,
sesuai dengan fungsi Dishub sebagai
fungsi penertiban lalu lintas melalui Tim

Tertib Lalu Lintas yang melibatkan lintas
sektoral, melalui pengkajian dan
berdasarkan pertimbangan, bahwa
memang perlu dilakukan manajemen
rekayasa lalu lintas.
Sistem one way adalah suatu pola lalu
lintas yang dilakukan dengan merubah
jalan dua arah menjadi jalan satu arah
yang berfungsi untuk meningkatkan
keselamatan dan kapasitas jalan dan
persimpangan sehingga meningkatkan
kelancaran lalu lintas yang biasanya
diterapkan di wilayah perkotaan
(Wikipedia Indonesia).
Karena yang dibutuhkan adalah
manajemen rekayasa lalu lintas, maka
perlu ada pergelaran alat dan pasukan,
sampai terkait hal-hal teknis di lapangan.
Menurut Hervi keputusan membuat one
way ini tidak semudah dan tidak
sesederhana yang dibayangkan, tetapi
melalui beberapa kajian dari sisi lalu lintas
dan sisi kondisi teknis sarana di lapangan
dan pertimbangan, bahkan kondisi sosial

WARTA BAHARI, Edisi 114 / Desember 2019

INOVASI

budaya juga menjadi pertimbangan Tim
Tertib Lalu Lintas.
Dishub melakukan kajian pada
sepenggal jalan, karena penggalan di
jalan Diponegoro di Pekauman
tersebutlah yang menjadi titik baru yang
berpotensi terjadi kecelakaan.
Dari perubahan dua arus lalu lintas
menjadi one way di sepenggal jalan
Diponegoro ini dapat dihitung dan
diketahui penghematan waktu yang
terjadi, peningkatan kecepatan lalu lintas
yang akan terjadi. Sebab apabila salah
dalam merencanakan bukan tidak
mungkin malah akan menimbulkan
kemacetan yang lebih besar di tempat
lain.
Uji coba, sekaligus sosialisasi kepada
masyarakat pengguna jalan tersebut
dilaksanakan selama 20 hari. Perubahan
one way di sepenggal jalan Diponegoro ini
mulai dari pertigaan antara jalan KH
Wahid Hasyim menjadi satu arah sampai
dengan simpang Sarinah.
Pengguna jalan dari arah utara atau
jalan Ahmad Yani hanya diperbolehkan
untuk belok kanan ke jalan HOS.
Cokroaminoto dan jika menuju ke
selatan/jalan Diponegoro tidak
diperbolehkan untuk lurus ke arah
selatan melainkan harus mengambil jalur
ke kiri ke jalan KH. Mansyur berputar di
Alun-alun dan melewati pertigaan jalan
KH. Wahid Hasyim.
Sementara untuk pengguna jalan dari
arah barat/jalan HOS Cokroaminoto
hanya diperbolehkan belok kiri terus
jalan dan lurus ke jalan KH. Mansyur,
tidak diperbolehkan belok ke kanan/ke

jalan Diponegoro.
Sedangkan saat dilakukan Car Free
Day (CFD), arus lalu lintas akan
disinkronkan dengan penutupan jalan di
Gili Tugel sampai Simpang Sarinah.
Sementara kendaraan dari Simpang
Sarinah dialihkan ke Jalan Hos
Cokroaminoto. Dengan pemberlakuan
penutupan dari Gili Tugel maka
sebenarnya jika memungkinkan ada
keuntungan tambahan dari
pemberlakuan one way ini yakni semakin
panjangnya daerah CFD, yang
sebelumnya hanya daerah seputaran
Alun-alun saja kini bisa ditambah dari Gili
Tugel sampai Simpang Sarinah.
Pelaksanaan one way di sepenggal
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jalan Diponegoro ini diharapkan sirkulasi
lalu lintas bisa berjalan dengan baik,
Hervi menyampaikan pada uji coba
pemberlakuan one way tersebut,
pihaknya menyiapkan 35 personil yang
dibagi kedalam 3 shift, untuk melakukan
pemantauan, pengukuran dan
identifikasi bahkan evaluasi untuk setiap
tahapan, ia mengaku selama masa uji
coba melakukan evaluasi setiap hari.
Dari beberapa laporan yang masuk,
rekayasa lalin one way ini pihakya sudah
bisa menghilangkan hambatan, dalam arti
kecepatan, serta antrian kendaraan
khususnya mobil. Jika sebelum
diberlakukan one way ini kecepatan
kendaraan di Simpang Sarinah ini lambat
dan jumlah antrian kendaraan (mobil)
cukup panjang, maka setelah dilakukan
rekayasa one way ada pertambahan laju
kecepatan laju kendaraan dan antrian
kendaraan di traffic light tidak lebih dari
20 meter, hal ini disebabkan karena
pengguna jalan yang melintasi Simpang
Sarinah akan terbagi secara sirkulasi, dan
sirkulasi inilah yang menjadikan
lancarnya arus lalin di daerah tersebut.
Di sisi lain kelancaran arus lalin di
jalur baru ini bukan tanpa hambatan,
beberapa hambatan yang masih menjadi
pekerjaan rumah bagi Dishub dan
Pemerintah Kota Tegal secara umum
disampaikan Kadishub adalah persoalan
hambatan jalan. Persoalan yang dialami
kota Tegal adalah adanya hambatan di
sisi kanan dan kiri jalan yang disebabkan
baik Pedagang Kaki Lima (PKL) maupun
parkir liar yang berada di kanan dan kiri
jalur one way, hal inilah yang menurut
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Hervi pelu dilakukan kajian mendalam
apabila Kota Tegal menginginkan adanya
pengembangan kota maupun
pengembangan pedestrian.
Pemberlakuan one way ini
sebenarnya merupakan alternatif
terkahir dari sisi managemen rekayasa
lalin, ketika terjadi hal-hal yang bersifat
emergency, seperti pemberlakukan one
way di sepenggal jalan Diponegoro ini
disebabkan adanya black spot di jalan
Diponegoro.
Terkait untuk kelancaran arus lalin di
sepanjang jalur baru one way, Dishub
sudah bekerja sama dengan lintas
sektoral untuk mencoba mensterilkan
jalur jalan di alun-alun bebas dari
hambatan dari para pedagang dan parkir
liar yang berada di jalan sekitar lapangan
Alun-alun.
Setidaknya ada 210 pedagang yang
ada di dalam jalur lapangan alun-alun,
Dishub berkoordinasi dengan Dinas
Koperasi, UMKM dan Perdagangan
dengan memberikan alternatif tempat
relokasi menggunakan jalan-jalan minor,
dan salah satunya adalah jalan Ahmad
Yani, dan mereka sudah bersepakat
untuk dipakai untuk berjualan.
Hervi menilai jika disambungkan
dengan rencana pengembangan Alunalun pihaknya melihat ada kecocokan,
pada saatnya nanti para pedagang
tentunya akan dipindahkan karena
dilarang untuk berdagang. Menurutnya
pekerjaan rumah yang besar pemerintah
kota Tegal adalah pencarian lahan untuk
memindahkan pedagang, ini merupakan
perpaduan kewenangan antara Dishub
dengan Dinas Koperasi UMKM dan
Perdagangan.
Masyarakat, menurut Hervi memang
membutuhkan pemahaman, untuk
melewati jalur baru tersebut, banyak
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diantara mereka yang mengeluhkan
bahwa jalur yang digunakan lebih jauh
karena harus memutar, menurutnya
memang benar jika ditilik dari segi jarak
memang jarak yang ditempuh lebih jauh
namun jika ditilik dari segi kelancaran
maka jalur baru tersebut lebih lancar.
Selama masa uji coba, Dishub sudah
melakukan analisa pada jam-jam sibuk,
antara pukul 06.30 WIB sampai 07.30
WIB saat ini tidak ada hambatan berarti,
ini berbeda dengan sebelum
diberlakukannya one way.
Hambatan utama dalam pelaksanaan
one way Jalan Diponegoro ini adalah
belum terbiasanya masyarakat dengan
jalur baru, karena masyarakat sudah
bertahun-tahun menggunakan jalur lama
dan kemudian diberikan jalur baru yang
masyarakat perlu adaptasi untuk jalur
baru tersebut.
Selain itu, hambatan lain ada di
mindset, antara lain dari juru parkir yang
tidak mengindahkan rambu-rambu
larangan dan penataan kendaraan yang

tidak dilakukan dengan sudut parkir yang
benar, parkir yang memaksakan dengan
dua kendaraan sepeda motor yang
menumpuk sehingga memakan sebagian
jalan.
Selain itu ada ulah oknum yang tidak
bertanggung jawab dengan membongkar
water barrier yang menjadi pembatas,
padahal alat-alat tersebut dipasang
untuk menjamin keselamatan pengguna
jalan, dan meminimalisir U turn agar tidak
ada kendaraan yang berputar arah dan
meminimalisir kemacetan akibat
kendaraan yang berputar arah.
Hervi memahami betul
pemberlakukan one way ini merupakan
hal baru dan pasti masih ada kekurangan
dan belum terbiasanya masyarakat
penggunaan one way jalan Diponegoro
ini.
Ia mengajak kepada masyarakat, agar
tertib dalam berlalu lintas, baik sisi
keselamatan maupun dalam mentaati
rambu-rambu. Hervi mengharapkan one
way ini bisa memberikan kenyamanan
berlau lintas kepada masyarakat.
Pengguna jalan dan juru parkir terutama
bagi Pegawai Negeri Sipil untuk siap
menjadi contoh bagaimana
menggunakan dan mematuhi rambu lalu
lintas dengan baik.
Semoga dengan pemberlakuan one
way di sepenggal jalan Diponegoro bisa
menjamin kelancaran berlalu lintas,
dengan menurunkan tingkat hambatan
dengan parameter bertambahnya
kecepatan dan berkurangnya antrian
kendaraan di lampu merah di Simpang
Sarinah. Semakin tinggi kesadaran dalam
berlalu lintas adalah salah satu kunci
utama untuk mewujudkan harapan
tersebut, dan ini merupakan tugas kita
bersama. g
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Belajar Di UT, Siapa Takut?
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi demikian cepat, menuntut kita untuk terus meningkatkan
potensi sumber daya manusia yang menunjang produktivitas. Termasuk PNS, dengan kesibukannya harus
memiliki strategi untuk dapat terus belajar. Kemauan kita belajar tidak harus mengorbankan biaya
pendidikan anak. Belajar sambil bekerja ya hanya bisa di Universitas Terbuka (UT),
biayanya murah, berstatus Perguruan Tinggi Negeri dan bisa tetap beraktifitas.

Oleh: Hasanudin *)

S

ejak diresmikan pada tahun 1984,
UT mendapatkan kepercayaan dari
pemerintah untuk memberikan
kesempatan yang luas kepada semua
warga negara Indonesia, baik yang baru
lulus SLTA maupun yang sudah bekerja
untuk mengikuti pendidikan tinggi tanpa
memandang latar belakang sosial,
ekonomi, umur, dan tempat tinggal
mereka. UT telah terakreditasi oleh BANPT, juga UT tersebar di seluruh provinsi di
Indonesia. Cabangnya banyak hampir di
33 provinsi dan bahkan sampai luar
negeri, hebat bukan?
Sebenarnya UT sudah berdiri sejak
lama, namun tidak banyak orang yang
tahu bahwa UT juga merupakan PTN
yang ke-45 di Indonesia. Selama ini UT
dipandang kurang famous, dibanding
dengan PTN lainnya. Bagi yang sudah
bekerja belajar di UT memungkinkan
belajar yang fleksibel, kepada mereka

Untuk yang baru lulus SLTA dan
ingin kuliah, sedangkan dana
yang dimilikinya minim, kuliah di
UT solusinya. Kita tidak perlu
minder karena kita kuliah di UT.
Justru kita harus bangga
bagaimanapun kondisi keuangan
kita, tetapi kita tetap berusaha
mencari ilmu sampai kapanpun.
Kita harus ingat dengan mencari
ilmu setidak-tidaknya dapat
merubah pola pikir dan bisa
menyikapi kehidupan secara arif
dan bijaksana.
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yang tidak memperoleh kesempatan
mengikuti sistem pendidikan tinggi tatap
muka.
Tanpa memandang kondisi
mahasiswa, sistem belajar terbuka dan
jarak jauh yang diterapkan UT membantu
pencapaian tujuan belajar karena:
• tidak ada pembatasan jangka waktu
penyelesaian studi dan tidak
memberlakukan sistem drop out;
• tidak ada pembatasan, baik tahun
kelulusan ijazah SLTA maupun umur;
• waktu pendaftaran (registrasi) leluasa
sepanjang tahun;
• ruang, waktu, dan tempat belajar yang
fleksibel sesuai dengan kondisi
mahasiswa;
• penggunaan materi belajar
multimedia, termasuk bahan belajar
cetak baik yang dilengkapi dengan
kaset audio dan video/CD, CD-ROM,
siaran radio dan TV, maupun bahan
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menggunakan materi, seperti pada kaset
dan kaset video, radio dan program
televisi, dan komputer dan material
berbasis internet. Secara tradisional,
siswa telah disediakan dengan tutorial
tatap muka. Universitas juga telah
menyediakan materi berbasis media
Internet.
Mahasiswa yang menggunakan
tutorial online mengatakan mereka
sangat puas karena tutorial
memungkinkan mahasiswa
berkomunikasi secara langsung dengan
pihak universitas (Tutor/Dosen). Dengan
berkelompok mahasiswa dapat berbagi
biaya untuk menggunakan tutorial
online. Dalam banyak kasus, mahasiswa
yang mengambil tutorial online dengan
menggunakan kios internet dan warung-

belajar berbasis komputer dan
internet.
Bagi kita yang sudah bekerja, kuliah
di UT sangat membantu disamping biaya
yang murah meriah dan sistem
pembelajarannya tidak mengikat. Untuk
biaya jelas sangat jauh lebih murah dari
universitas lainnya. Satu hal yang penulis
sukai dari belajar di UT adalah kita
dituntut untuk mandiri dalam belajar.
Untuk yang baru lulus SLTA dan ingin
kuliah, sedangkan dana yang dimilikinya
minim, kuliah di UT solusinya. Kita tidak
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perlu minder karena kita kuliah di UT.
Justru kita harus bangga bagaimanapun
kondisi keuangan kita, tetapi kita tetap
berusaha mencari ilmu sampai kapanpun.
Kita harus ingat dengan mencari ilmu
setidak-tidaknya dapat merubah pola
pikir dan bisa menyikapi kehidupan
secara arif dan bijaksana.
Bagaimana cara belajar di UT?
UT menggunakan bahan ajar (modul)
terutama dicetak untuk program
pembelajaran jarak jauh. Universitas juga

UT menggunakan bahan ajar
(modul) terutama dicetak untuk
program pembelajaran jarak jauh.
Universitas juga menggunakan
materi, seperti pada kaset dan
kaset video, radio dan program
televisi, dan komputer dan
material berbasis internet.
Secara tradisional, siswa telah
disediakan dengan tutorial tatap
muka. Universitas juga telah
menyediakan materi berbasis
media Internet.
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Mahasiswa yang menggunakan
tutorial online mengatakan
mereka sangat puas karena
tutorial memungkinkan
mahasiswa berkomunikasi secara
langsung dengan pihak
universitas (Tutor/Dosen).
Dengan berkelompok mahasiswa
dapat berbagi biaya untuk
menggunakan tutorial online.
Dalam banyak kasus, mahasiswa
yang mengambil tutorial online
dengan menggunakan kios
internet dan warung-warung
internet.

warung internet.
Mahasiswa UT diharapkan dapat
belajar secara mandiri. Cara belajar
mandiri menghendaki mahasiswa untuk
belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri.
Belajar mandiri dapat dilakukan secara
sendiri ataupun berkelompok, baik dalam
kelompok belajar maupun dalam
kelompok tutorial.
Disamping itu, UT menyediakan
bahan ajar yang dibuat khusus untuk
dapat dipelajari secara mandiri. Selain
menggunakan bahan ajar yang
disediakan oleh UT, mahasiswa juga
dapat mengambil inisiatif untuk
memanfaatkan perpustakaan, mengikuti
tutorial baik secara tatap muka maupun
melalui Internet, radio, dan televisi, serta
menggunakan sumber belajar lain seperti
bahan ajar berbantuan komputer dan
program audio / video.
Apabila mengalami kesulitan belajar,
mahasiswa dapat meminta informasi
atau bantuan tutorial kepada Unit
Program Belajar Jarak Jauh Universitas
Terbuka (UPBJJ Unit Program Belajar
Jarak Jauh, unit pelaksana teknis UT di
daerah -UT) setempat.
Di UT meskipun sekarang diwajibkan
membuat karya ilmiah, namun tidak ada
sidang kelulusan dan karya ilmiah (skripsi)
Jika jumlah SKS sudah memenuhi syarat,
maka mahasiswa dapat mengikuti ujian
TAP, semacam ujian kelulusan. Ujian
dilakukan dengan gaya seperti UN.
Untuk Karya Ilmiah baru tahun ini
dilaksanakan, tetapi mahasiswa tidak

perlu khawatir, karena sudah difasilitasi
oleh Pokjar setempat untuk diikutkan
Tutorial Tatap Muka yang biasanya
diampu oleh Dosen terkemuka. Asal kita
rajin mengikuti, maka kita Insya Allah bisa
mengikuti,dan jangan lupa belajar
kelompok dengan sesama mahasiswa
untuk saling sharing.
Dan bagi yang tidak sempat ikut
Tutorial Tatap Muka (TTM), kita juga bisa
mengikuti dengan mengikuti Tutorial
Online (Tuton). Cukup murah, dengan
pergi ke warnet seminggu sekali selama 2
jam, kita bisa selalu aktif mengikuti.
Murah meriah kan???.
Di sana juga ada forum diskusi,
dimana kita bisa bertanya pada dosen.
dan ke mahasiswa lain se Indonesia,
hebat kan? Kita tidak ketemu secara
langsung tetapi cukup lewat tulisan, kita
bisa berdiskusi, beradu argumentasi
dengan pendapat kita masing - masing.
Disinilah seninya belajar di UT.

Apabila mengalami kesulitan
belajar, mahasiswa dapat
meminta informasi atau bantuan
tutorial kepada Unit Program
Belajar Jarak Jauh Universitas
Terbuka (UPBJJ Unit Program
Belajar Jarak Jauh, unit
pelaksana teknis UT di daerah UT) setempat.
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Tutorial online secara aktif akan
menambah perbendaharaan pelajaran
dan ilmu yang kita dapat, dan yang
terpenting kita sudah deposit nilai
sebesar 30% lho, hebat kan. Apalagi kalau
kita mengikuti Tutorial Tatap Muka
sekalian dan pas ujian nilai kita baik, wah
tidak bisa dibayangkan
nilai kita
tentunya akan baik.
Dan bagi mahasiswa yang tidak
punya buku / modul juga tidak usah
berkecil hati, bisa mengcopy dari teman
(tentu dengan niat belajar bukan untuk
diperjualbelikan), atau bisa juga beli di
t o k o
o n l i n e
d i
http://www.tbo.karunika.co.id, atau
bisa browsing.
Kalau kita lagi kuliah di sebuah
universitas terus mau kuliah lagi di UT
juga bisa. Bahkan UT juga menerima
mahasiswa dari luar negeri. Untuk alumni
UT, mereka dapat bergabung dengan IKA
UT. Banyak mereka yang menjadi
anggota IKA UT dari masyarakat, guru,
PNS, baik ekesekutif maupun legislatif.
IKA UT juga sering mengadakan
kegiatan baik yang bersifat sosial
maupun non sosial. Jadi bagi Anda yang
berkocek cekak tetapi masih memiliki
semangat belajar di perguruan tinggi,
tidak usah bingung dan ragu, terbukti
kalau Universitas Terbuka merupakan
sarana alternatif dalam mencapai tujuan
dan apa yang kita cita-citakan.
g
*) Staf Sekretariat DPRD Kota Tegal
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PUISI

PUISI-PUISI HORRI M. IRAWAN
Nur Fadilah
Pada bening matamu
Tanda-tanda perubahan musim tampak
Awan melebur dalam tungku
Merias kecakapan paling hakiki
Angin berlari mengucap salam pada sunyi
Setelah hujan benar-benar jatuh
Jalan setapak ke hatimu akan basah
Setiap kubangan dipenuhi orkestra
Kisah-kisah terapung ke dasar dada
Di ceruk bibirmu
Mantra apa yang harus kutaruh
Semisal ajimat kelakian atau denting kemesraan
Gapura, 2019

Wasiat Kekelawar
Bila senja tersangkut di rahim ibu
Kau kah yang terbang menembus batas sunyi
Hingga rupa getir kau taklukan dengan sekali kepak
Ketenteraman lengang
Saat separuh bayang kau toreh dengan ajimat malam
Dan kabut bersinambungan dalam dekapmu
Cakar yang merobek bibir langit
Memanggil desir angin untuk rebahan
Setelah kucup bulan terpotong-potong
Atas nama kerinduan
Apa hendak kau cari?
Sebuah sketsa malam hanya figura dari kegegelapan
Yang terbata-bata menyusuri keabadian
Gapura, 2019
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Rumah Penyair
Seseorang pernah tinggal disini bersama sajak-sajaknya yang miris,
Sering kuperhatikan dari jauh, kehidupan keseharianya hanya duduk di bangku,
Ditemani catatan kecil. Takada yang lebih istimewa dari menulis.
Baginya, kata-kata adalah ruh Penggerak tubuh
Setiap apa yang ditulis, tak luput dari sorot matanya
Di rumah ini ia sering bersengketa dari segala musim
Tak ada jam disini! Waktu hanya kutu-kutu berkeliaran
Dalam buku tanpa halaman, bahkan kata pengantar pun sulit ditemukan.
Hanya lipatan-lipatan kertas bergambar wajahnya tercantup begitu manis
Aku sering lewat di depan rumahnya: sepi
Dari celah-celah jendela serupa syair syahdu dilantunkan
Angina berpawai merapat, daun-daun menari rumi
tapi, tak kutemukan satu pun fauna yang bertandang
padahal semuanya sudah tersaji rapi di halaman
“sebentar saja! Ada yang harus kau tahu dari sepi
Darinya aku mengembara mendekap perih”
:ada sengketa dari keharibaan ini
Gapura, 2019

BIODATA PENULIS
Horri M Irawan adalah salah satu siswa MA. Nasy’atul Muta’allimin Gapura Timur Gapura Sumenep.
Lahir di desa Jenangger Batang-batang Sumenep 23 Maret 2002. Aktif di komunitas ASAP (Anak
Sastra Pesantren) dan KPB (Kelas Puisi Bekasi). Puisinya tersebar di media masa antara lain: Radar
Cirebon, Kabar Madura, Radar Malang, Radar Banyuwangi dll.
Antologi terbarunya: Arti kehidupan (Fam Indonesia, 2019), Segara Sakti Rantau Bertuah (Festival
Sastra Internasional Gunung Bintan, 2019)
Bisa dihubungi melalui fb: Aktor Tanva’ns
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Lukis Bakar, Digandrungi Kawula Muda
Dunia seni tidak terpaku pada satu acuan atau metode saja, melainkan pelaku seni dituntut
kreatif, inovatif untuk menghasilkan karya yang indah, memukau untuk dinikmati ataupun
disaksikan khalayak. Seperti dunia seni menggambar atau lukis melukis, beberapa pelukis
menggunakan berbagai cara, alat dan mungkin tidak pernah disangka oleh orang awam namun
justru ternyata menghasilkan gambar atau lukisan yang luar biasa.

Oleh: Cahya Kamandhanu

S

eperti melukis dengan
menggunakan ampas kopi, melukis
dengan sisa arang, dan masih
banyak cara unik lainnya, dan mampu
menghasilkan karya lukis yang begitu
indah dan luar biasa. Cara-cara unik
seperti itulah yang membuat orang
terpukau dan hasil karya tersebut banyak
disukai.
Memang tidak mudah tentunya,
membuat karya dari bahan-bahan unik
atau tidak wajar seperti biasanya. Butuh
proses ketelatenan, pembelajaran, dan
pasti adakalanya mengalami kegagalan.
Tapi dengan hasil yang luar biasa, bisa jadi
lahan usaha menjanjikan, karena
keunikannya sudah pasti banyak orang
yang menyukai, memesan dan
membelinya.
Seperti yang dilakoni Siswoyo, warga
jalan Teuku Umar Gg Bahari 1 RT 5 RW 6
Kelurahan Debong Tengah Kecamatan
Tegal Selatan Kota Tegal, membuat
lukisan gambar menggunakan teknik
bakar dengan media papan triplek.
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Kegemarannya melukis atau
menggambar sudah sejak lama, hingga
sekitar tahun 2017, dirinya mendalami
bidang grafis dan diaplikasikan pada seni
lukis yakni lukisan hitam putih
menggunakan pensil pada media kertas
atau kanvas.
Awalnya hanya sekedar menyalurkan
bakat dan hobinya yang suka
menggambar. Hasil lukisan hitam
putihnya lalu dijadikan pajangan di
rumahnya, hingga akhirnya saudara
ataupun tetangga terdekat yang melihat
mulai memesan untuk dibuatkan lukisan.
Dari sinilah, pria asli Weleri ini
menjadikan bakat melukisnya menjadi
peluang usaha.
Seiring berjalannya waktu, Siswoyo
justru tidak ingin terpaku hanya dengan
satu metode saja, dirinya berkreasi dan
mulai mencari cara-cara unik untuk
melukis. Saat itu, Siswoyo melihat banyak
limbah papan triplek di rumahnya, yang
merupakan sisa potongan bingkai lukisan
pensil hitam putihnya. Hingga ia berpikir

menggunakan media tersebut untuk
menggambar, lalu muncullah ide untuk
menggambar dengan teknik bakar pada
media papan triplek.
Pria kelahiran 1985 ini sempat
bingung untuk alat yang digunakan untuk
membakar papan triplek, hingga
menemukan solder yang ternyata
dengan panas tinggi mampu membakar
bagian-bagian papan triplek. Dari sinilah,
Siswoyo mulai memodifikasi mata
soldernya dengan kawat tembaga tebal
yang dipipihkan dan dibentuk sedemikian
rupa untuk menghasilkan coretan bakar
yang berbeda-beda di atas triplek.
Sebelum solder ditempelkan di
papan triplek, Siswoyo terlebih dahulu
membuat sketsa gambar atau foto yang
akan dilukis menggunakan pensil.
Selanjutnya baru menggunakan teknik
bakar dengan alat solder yang mata
soldernya sudah dimodifikasi. Solder
yang digunakan seperti umumnya solder
untuk alat kelistrikan, yang membedakan
Siswoyo merubah mata soldernya
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menggunakan kawat tembaga 5 mm yang
digepengkan di bagian pucuknya.
Awalnya dirinya gagal membuat lukis
bakar meskipun sudah tergambar skesta
atau contoh gambar di media papan
triplek. Memang tidak mudah dan
membutuhkan ketelitian dan keluwesan
tangan untuk menghasilkan gradasi
warna gelap dan terang. Menurut
Siswoyo, tentunya lukis bakar berbeda
dengan melukis dengan cat atau
pewarnaan. Saat mengalami kegagalan
atau sekali salah dalam menempelkan
mata solder maka goresan bakar tidak
bisa dihapus. Jadi harus benar-benar
detail dan teliti. Meskipun awalnya kerap
mengalami kegagalan, bahkan untuk
menyelesaikan satu lukisan bakar harus
memakan waktu lama hingga berharihari namun berkat bangkit dari kegagalan
dan belajar dari kesalahan, terus berlatih
dan terus belajar, akhirnya Siswoyo
mampu membuat lukisan bakar dengan
sempurna.
Dari gambar yang sudah jadi
seluruhnya, selanjutnya dicat semprot
warna clear, untuk melapisi lapisan
gambar atau kayu agar lebih awet dan
tidak berjamur. Untuk penyelesaian
pesanan, biasanya memakan waktu 2
sampai 3 hari, menurut Siswoyo
tergantung tingkat kesulitannya.
Semakin gambar rumit dan semakin
ukurannya juga lebih lebar, maka
semakin memakan waktu pengerjaan
lebih lama.
Setelah dirasa sudah maksimal dan
mampu membuat hasil yang bisa
memuaskan orang, Siswoyo saat itu terus

mencoba membuat gambar dari foto
keluarga sendiri, seperti foto isterinya,
anaknya hingga foto tokoh-tokoh
ternama. Walhasil, dari mulut ke mulut
tetangga yang mengetahuinya mulai
memesan lukisan bakarnya, dan tidak
hanya itu, Siswoyo juga
mempromosikannya melalui medsos
yakni facebook dan instagram.
Meskipun dari facebook dan
instagram, namun konsumen yang
memesan bisa dibilang lumayan banyak.
Rata-rata pemesan yakni kawula muda
yang biasanya untuk diberikan sebagai
kado kepada pasangannya ataupun
untuk bingkisan saat lamaran atau
tunangan. Namun ada beberapa
konsumen dari orang tua yang menyukai
gambar tokoh dan minta dibuatkan,
seperti Presiden Jokowi, Alm Gusdur dan
masih banyak lainnya. Untuk harga satu
lukisan bakar ukuran A3, Siswoyo
memberikan tarif Rp 200 ribu yang sudah
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lengkap dengan framenya.
Konsumen yang memesan tidak
hanya dari dalam kota saja, bahkan ada
dari Brebes, Pati maupun Solo. Jika
pemesan dari luar kota, biasanya
bermodal kepercayaan saja, ketika sudah
transfer untuk dibuatkan lukisan
bakarnya, saat penyelesaian atau sudah
finishing akan dikabari untuk segera
dikirim melalui jasa ekspedisi.
Biasanya untuk pengiriman ke luar
kota akan dikenakan biaya tambahan
untuk pengiriman. Siswoyo berharap,
usahanya akan terus berkembang dan
memuaskan konsumennya. Rencana
nanti, dirinya akan mengembangkan
lukisan bakarnya dengan menggunakan
media kayu belah. Kayu belahan yang
masih asli, dengan tetap masih ada sisa
kulit dan lekukan serta serat kayu
belahan aslinya tentunya akan
menambah estetika keindahan seni yang
dibuat. g
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Ilustrasi dari internet

RENUNGAN

Perempuan di Mata Islam
Akhir-akhir ini, gerakan penyetaraan gender semakin digaung-gaungkan oleh berbagai kalangan, dari mulai para
feminis hingga ibu rumah tangga. Namun apabila kita telisik lebih dalam lagi, upaya penyetaraan gender
sesungguhnya telah muncul sejak masa Nabi SAW.

Oleh : Syaepulloh Amin

S

ebelum Islam datang (dikenal juga
sebutan pra-Islam), Bangsa Arab
dikenal sebagai penyembah
berhala yang berkelakuan amoral. Masa
itu disebut jahiliyah. Kata ”Jahiliyyah”
yang secara Bahasa Arab berarti
kedobohan.
Philip K. Hitti mendefinisikan masa
jahiliyah sebagai masa di saat masyarakat
tidak memiliki nabi tertentu yang diutus
dan memimpin, serta tidak memiliki kitab
suci khusus yang diwahyukan dan
menjadi pedoman hidup (Philip K. Hitti,
2005).
Salah satu prilaku jahiliyah mereka
yaitu kebiasaan membunuh anak
perempuan. Quraish Shihab
menyebutkan tiga alasan terjadinya
pembunuhan pada zaman jahiliyah.
Pertama, orang tua pada masa
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“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan
yang muslim, laki-laki dan perempuan
yang mukmin, laki-laki dan perempuan
yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki
dan perempuan yang benar, laki-laki dan
perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusyu', laki-laki dan
perempuan yang bersedekah, laki-laki
dan perempuan yang berpuasa, laki-laki
dan perempuan yang memelihara
kehormatannya, laki-laki dan perempuan
yang banyak menyebut (nama) Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pahala yang besar”
(QS. Al Ahzab: 35)

masyarakat jahiliyah takut jatuh miskin
bila menanggung biaya hidup anak
perempuan yang dalam konteks zaman
itu, tidak bisa mandiri dan produktif.
Kedua, masa depan anak-anak
dikhawatirkan mengalami kemiskinan
(jatuh miskin). Anak perempuan dikubur
karena orang tuanya khawatir anak-anak
perempuan diperkosa atau berzina.
Ketiga, sesuai dengan seringnya konflik
antar kabilah atau peperangan antarsuku,
orang tua khawatir anaknya akan
ditawan musuh dalam peperangan itu.
Adat-istiadat jahiliyah yang berlaku
pada masa itu, selain mengubur hiduphidup setiap bayi perempuan yang
dilahirkan, yaitu mengawini perempuan
sebanyak yang disukai dan menceraikan
mereka sesuka hati, sampai pernah ada
kepala suku yang mempunyai tujuh puluh
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hingga sembilan puluh istri.
Namun Islam datang membawa misi
pembebasan bagi manusia, termasuk
pembebasan perempuan dari segala
bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.
Islam menjunjung tinggi hak-hak
perempuan, serta mengangkat harkat
dan martabat mereka.
Di samping misi mulia Islam, kita
perlu mengingat pula bahwa mengubah
keadaan yang telah melekat turuntemurun tak semudah membalikkan
telapak tangan. Coba kita ingat kembali
bagaimana larangan meminum khamr
diturunkan secara bertahap. Juga upaya
Islam menghapuskan perbudakan
manusia secara perlahan.
Begitu pula upaya menghapuskan
ketidakadilan bagi perempuan, sungguh
tak mudah mengubah pola pikir yang
telah mengakar dari nenek moyang.
Meskipun demikian, pembelaan Islam
terhadap hak-hak perempuan
merupakan kemajuan pesat
dibandingkan perlakuan masyarakat
Arab jahiliyah kala itu.
Upaya penyetaraan hak antara lakilaki dan perempuan tidak hanya
diperintahkan oleh Allah dan
dicontohkan oleh Nabi, tapi juga
didukung para sahabat perempuan. Salah
satu sahabat perempuan yang cukup
lantang dalam menyuarakan hak-hak
perempuan adalah Ummu Umarah.
Dalam sunan at-tirmidzi, musnad
Ishaq bin Rohawaih dan al-Mu’jam alKabir li Thabrani, disebutkan hadis
tentang Ummu Umarah yang bertanya
kepada Rasulullah SAW.
“Ya Rasulullah, tidaklah aku lihat
segala sesuatu melainkan diperuntukkan
untuk laki-laki, dan setahuku kaum
perempuan tidak disebutkan sama sekali.”
Maka Allah SWT kemudian berfirman :

Ilustrasi dari internet
“Sesungguhnya laki-laki dan
perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan
perempuan yang tetap dalam ketaatannya,
laki-laki dan perempuan yang benar, lakilaki dan perempuan yang sabar, laki-laki
dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan
perempuan yang bersedekah, laki-laki dan
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan
perempuan yang memelihara
kehormatannya, laki-laki dan perempuan
yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah
telah menyediakan untuk mereka ampunan
dan pahala yang besar,” (QS. Al Ahzab: 35)
Peristiwa ini menggambarkan upaya
para sahabat perempuan dalam
menjunjung hak dan kesetaraan gender.
Mereka tak takut menyuarakan pikiran
dan isi hatinya kepada Nabi. Peristiwa ini
juga membuktikan bahwa Islam begitu
menjunjung tinggi hak-hak perempuan.
Bahkan Allah SWT dan Nabi SAW begitu
cepat merespon suara perempuan yang
mengadukan isi hatinya. Ketika Nabi
ditanya “Mengapa perempuan jarang
disebutkan dalam Al-Qur’an?” Allah SWT
langsung menurunkan ayat yang
menyebutkan perempuan.
Ayat ini menunjukkan bahwa Allah
SWT tidak melihat hambanya dari jenis

kelamin semata, melainkan dari iman dan
takwanya. Terlebih dalam khutbahnya
Nabi juga memperingatkan seluruh
manusia (Yaa Ayyuhan Naas) untuk
memperhatikan ayat ini, tanpa terkecuali,
baik laki-laki maupun perempuan.
Ini artinya, kesetaraan gender
memang harus diperjuangkan oleh
siapapun, bukan hanya para perempuan
saja. Karena Islam adalah agama yang
sangat menjunjung tinggi keadilan dan
persamaan.
Menurut Nasaruddin Umar dalam
buku Argumen Kesetaraan Jender
Perspektif al-Qur’an,
laki-laki dan
perempuan sama-sama sebagai sebagai
Hamba. Salah satu tujuan penciptaan
manusia adalah untuk menyembah
kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan
dalam QS. al-Dzariyat: 56.
“Dan aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.”
Hamba ideal dalam al-Qur’an biasa
diistilahkan dengan orang-orang yang
bertakwa (muttaqun), dan untuk
mencapai derajat muttaqun ini tidak
dikenal adanya perbedaaan jenis kelamin,
suku bangsa atau kelompok etnis
tertentu. Al-Qur’an menegaskan bahwa
hamba yang paling ideal ialah para
muttaqun, sebagaimana disebutkan
dalam QS. al-Hujurat: 13.
“Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.”
Wallahu a’lam bisshawab. g

Ilustrasi dari internet

WARTA BAHARI, Edisi 114 / Desember 2019

33
35

BPBD Gelar
Apel Siaga
Darurat Bencana

S

ebagai upaya meningkatkan
kesiapsiagaan personel, logistik,
serta peralatan penanggulangan
bencana, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Tegal
menggelar Apel Siaga Darurat Bencana
Tahun 2019 di Halaman Pendopo Ki
Gede Sebayu Kota Tegal. Rabu (11/12)
pagi.
Wakil Walikota Tegal Muhamad
Jumadi menyampaikan bahwa apel siaga
darurat bencara tersebut sebagai bentuk
kesiapan dalam upaya menanggulangi
bencana di Kota Tegal.
"Dalam menanggulangi bencana
yang terjadi, kita tidak dapat bekerja
Kementerian Hukum dan HAM.
sendiri. Meskipun tanggung jawab
(Gedung Merdeka Bandung, 10
berada di pemerintah, penanggulangan
Desember 2019)
bencana merupakan urusan semua pihak,
8. Dinas Kesehatan Kota Tegal berhasil
namun masyarakat merupakan garda
masuk
TOP
10
dalam
Kompetisi
misi bahwa pemilu adalah sarana untuk
terdepan jika terjadi bencana, wabil
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(Bag. Humas dan Protokol)
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Komplek Balaikota
Diaspal Limbah Plastik

A

khirnya Pemerintah Kota Tegal
dan Asosiasi Industri Olefin,
Aromatik dan Plastik Indonesia
(Inaplas) berhasil mewujudkan kerja sama
pengaspalan jalan berbahan limbah
plastik di Komplek Balaikota Tegal.
Pengaspalan Komplek Balaikota
Tegal diawali Ceremony Aspal berasal
dari bahan plastik kerjasama Pemkot
Tegal dengan Inaplas di Pendopo Ki Gede
Sebayu Kota Tegal, Selasa (3/12/2019).
Jalan yang diaspal kurang lebih 1.800
meter persegi dengan menggunakan
sampah plastik dengan total kurang lebih
267 ribu lembar atau dengan volume
kurang lebih 500 kg. Pengaspalan ini
merupakan MoU antara Pemkot Tegal
dengan Inaplas yang ditandatangani
Walikota Tegal H Dedy Yon Supriyon,
S.E., M.M dan Wakil Ketua Umum Inaplas
Suhat Miyarso pada Selasa (5/11/2019)
di Jakarta satu bulan yang lalu.
“Setelah MoU ini adalah uji coba
untuk pengaspalan dari limbah plastik. Ini
upaya kita khususnya plastik tidak cuma
dibuang tetapi juga dimanfaatkan untuk
pengaspalan. Saya berharap uji coba ini
berhasil dan tidak terkendala. Sehingga
nanti selanjutnya akan dilaksanakan
untuk seluruh jalan di Kota Tegal,”
ungkap Dedy Yon kepada awak media di
Jalan Ki Gede Sebayu, Komplek Balaikota
Tegal sebagai lokasi pengaspalan dan
didampingi Wakil Walikota Tegal
Muhammad Jumadi, S.T., M.M., Direktur
Inaplas Edi Rivai, Ketua KPD Asosiasi
Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI)
Wilayah Jawa Tengah.
Dikatakan Dedy Yon, permasalahan
limbah plastik harus ada solusi dari
masyarakat. Antara lain bank sampah,
berupa keterampilan dan kerajinan. “Dan
juga digunakan untuk aspal jalan yang
hari ini kita laksanakan,” ungkap
Walikota. Walikota juga menyebut,
keunggulan aspal plastik jika terkena
matahari akan memuai dan merapat jika
ada pori yang berlubang. Dedy Yon
berharap, ke depan akan dilaksanakan
perbaikan jalan yang sudah rusak di Kota
Tegal menggunakan aspal plastik.
“Kita laksanakan secara bertahap,
dengan skala prioritas mendahulukan
jalan yang rusak lebih dahulu untuk
diperbaiki,” jelas Dedy Yon. g
(Bag. Humas dan Protokol)

Walikota Tegal Ajak Anggota Apeksi
Kolaborasi Hadapi Era Industri 4.0

W
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berdiskusi untuk menyuarakan aspirasi
dari tiap Pemerintah Kota.
Arief bahkan menyampaikan untuk
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Dedy Yon: Faham
Radikal Berbahaya

W

Gelar TTG, Sejumlah Wartekel
Tampilkan Inovasi Unggulan
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bisa menjadi kegiatan pengenalan
produk-produk baru berbasis teknologi
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g
dengan siap untuk tidak korupsi”,
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alikota Tegal H. Dedy Yon
Supriyono, S.E., M.M.,
menyebut faham radikal
berbahaya dan sering membuat nama
umat Islam menjadi buruk. Hal tersebut
diungkapkan Dedy Yon saat Peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW dan
Pembukaan Manasik Haji KBIH Muslimat
NU Kota Tegal, di Gedung NU Kota
Tegal, Ahad (15/12/2019).
Pernyataan Dedy Yon merujuk apa
yang disampaikan Wakil Presiden RI KH.
Ma’ruf Amin saat membuka acara
Silaturahmi dan Musyawarah Bersama
Lima Organisasi Massa Islam Provinsi
Jawa Tengah yang berlangsung di
Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kantor
Gubernur Jawa Tengah, Semarang,
Jum’at (13/12/2019) lalu.
Hadir Rois Syuriah PCNU Kota Tegal,
K.H. Misbachul Mustofa, Ketua
Tanfidziah PCNY Kota Tegal dr. H. Abdal
Hakim Tohari, Kepala Kemenag Kota
Tegal KH. Ahmad Farhan S.Ag, M.HI,
Habib Abdullah Bin Haddad Al Haddad,
Ketua MUI Kota Tegal KH Abu Chair
Annur Anggota DPRD Kota Tegal Ansori
Faqih, dan pengurus Fatayat dan
Muslimat NU Kota Tegal.
Menurut Dedy Yon, beberapa tahun
ini ujian sangat berat bagi NU, karena NU
sebagai garda terdepan, sebagai
bentengnya Bangsa Indonesia. Oleh
karena itu, Dedy Yon berharap bahwa di
Indonesia itu sudah tidak ada faham
radikal dan teroris, yang menyebabkan
umat Islam namanya jelek. Senada apa
yang disampaikan Dedy Yon, Farhan
terkait dengan paham khilafah,
menyampaikan apa yang disampaikan
oleh Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.
Sebetulnya kenapa warga masyarakat
Indonesia harus menolak khilafah?
Disebutkan Farhan, karena sistem
khilafah sudah tertolak di Indonesia.
“Kalau khilafah sampai masuk ke
Indonesia, NKRI bubar, karena menjadi
negara khilafah Indonesia. Jadi tidak
mungkin. Para ulama, habaib dan pendiri
bangsa Indonesia sudah sepakat bahwa
negara Indonesia dibentuk atas
kesepakatan. Lha wong sudah disepakati
kok mau bubar, maunya model apa?,”
jelas Farhan.
g
(Bag. Humas dan Protokol)
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Penanggulangan TBC
Untuk Kota Tegal
Bebas Tuberkulosis

U

paya peningkatan akses
terhadap layanan Tuberkulosis
(TB) yang berkualitas dan sesuai
standar membutuhkan jejaring layanan
TB yang saling terintegrasi antar semua
layanan di Kota Tegal. Penerapan Public
Private Mix (PPM) Tuberkulosis di fasilitas
kesehatan (Puskesmas, Rumah Sakit,
B/BKPM, DPM, Klinik, Apotek dan
onitoring Pajak dilakukan oleh
Laboratorium yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Kota Tegal dengan
Pemerintah melalui Dinas Kesehatan
menggunakan E-Monitoring,
adalah salah satu upaya perluasan
layanan TB yang berkualitas sehingga dilengkapi dengan alat perekam transaksi
akan menambah jumlah layanan TB yang berupa Tapping Box, yang akan semakin
sesuai standar nasional termasuk dalam memperkuat akuntabilitas sistem
penerimaan pajak daerah Kota Tegal. Hal
system pencatatan dan pelaporannya.
tersebut
disampaikan Wali Kota Tegal
Hal itu terungkap saat Walikota
Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, SE, M.M saat membuka Sosialisasi E-Monitoring
memberikan sambutan di acara Coffee Pajak Daerah bagi wajib pajak, di Ruang
Morning Penguatan Jejaring dan Pertemuan Hotel Premier, Selasa (3/12).
Pengkajian “Public Private Mix (PPM) Menurutnya setiap lini usaha yang
Tuberkulosis” Dinas Kesehatan Kota merupakan wajib pajak, dapat terdeteksi
Tegal, Selasa (3/12/2019) di Lab dengan alat ini, data omzet pengusaha
akan saling terhubung dengan pihak
Pramitha jalan Gajahmada, Kota Tegal.
Walikota juga menyampaikan saat ini
masalah kesehatan utama di tanah air
masih berupa tingginya insidensi,
prevalensi dan kematian akibat penyakit
baik menular maupun tidak menular.
Kondisi ini menyebabkan terjadinya
beban ganda penyakit (Triple Burden
Diseases) yaitu masih tingginya penyakit
menular, meningkatnya penyakit tidak
menular dan munculnya penyakit
penyakit yang seharusnya sudah teratasi.
“Tuberculosis (TBC) menjadi masalah
global, merupakan penyakit utama
penyakit infeksi di Indonesia, penyakit
TBC paru menyerang sebagian kelompok
usia produktif yang merupakan sumber
umas dan Protokol Setda Kota
daya manusia penting dalam
Tegal menggelar nonton bareng
pembangunan bangsa, disamping itu
Film Kitir, Jum’at (06/12). Film
penderita kebanyakan dari kelompok
sosial ekonomi lemah yang perlu lebih besutan sutradara Marjo Klengkam
diperhatikan dalam rangka pengentasan Sulam tersebut bercerita tentang
program wajib pajak bagi masyarakat
kemiskinan,” ucap Walikota.
Walikota mengharapkan fasilitas Kota Tegal. Film berdurasi sekitar 30
kesehatan, instansi terkait, organisasi menit tersebut diputar di Studio 1
profesi kesehatan, organisasi kemasya- Bioskop Gajah Mada Kota Tegal yang
rakatan berperan aktif menanggulangi diikuti oleh petugas dari kelurahan serta
TBC secara komprehensif, seperti masyarakat Kota Tegal.
Film ini bercerita tentang salah satu
tertuang dalam panduan penerapan
jejaring layanan Tuberkulosis. g tugas Ketua RT dalam masyarakat yakni
(Bag. Humas dan Protokol)

Wali Kota Dukung Peningkatan
Akuntabilitas Penerimaan Pajak

M

terkait dan dijadikan sebagai basis
penghitungan pajak berbasis online.
Dengan alat perekam transaksi ini,
Wali Kota berharap mampu memberikan
dampak positif peningkatan pendapatan
pajak daerah. Realisasi pajak restoran
sebelum dipasang tapping (2016) sebesar
6,1 milyar, naik menjadi 9,68 milyar
(2017) dan 15,32 milyar (2018), pajak
hiburan naik dari 1,1 milyar (2016)
menjadi 3,5 milyar (2017) dan 6,65 milyar
(2018), pajak parkir naik dari 466 juta
menjadi 1,26 milyar (2017) dan 1,65
milyar (2018). g
(Bag. Humas dan Protokol)

Melalui “Kitir”, Masyarakat Diminta Taat Bayar Pajak

H

WARTA BAHARI, Edisi 114 / Desember 2019

memberikan info pembayaran pajak
bumi dan bangunan bagi masyarakat.
Sutradara film Kitir Marjo Klengkam
Sulam mengutarakan bahwa film
tersebut dibuat seringan mungkin agar
mampu dicerna oleh masyarakat terkait
wajib pajak.
“Film yang ringan, namun isinya
mengena dengan baik dan mudah
mudahan dapat menyadarkan
masyarakat tentang taat bayar pajak
bumi dan bangunan,” ujar Marjo. g
(Bag. Humas dan Protokol)
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New Year, New Innovation
A new year is a celebration in which a
population celebrates the end of one
year and marks the beginning of the
next year. New year's day in Indonesia
falls on January 1 because Indonesia
adopts the Gregorian calendar, the
same as the majority of countries
in the world.

By: Yolla Pamela

A

new year is a celebration in which
a population celebrates the end
of one year and marks the
beginning of the next year. New year's
day in Indonesia falls on January 1
because Indonesia adopts the Gregorian
calendar, the same as the majority of
countries in the world.
For some people, the change of years
is a long-awaited moment, but for some
others there is still a question mark on
how the condition will be next year.
Every change of the year, always
followed by new reflections and
resolutions. Wake time to look back at
what we have achieved in one year.
For Tegal City Government, end of
the year and the new year has its own
meaning because towards the end of the
year the government evaluates the work,
programs and projects which have been
completed according to the target and
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those one which are not completed.
Public services were also evaluated. If
many complaints are received, then it
needs to be fixed again so that
community satisfaction increases. It is
not easy to provide perfect service to the
community. However, various efforts
must be made to the maximum so that
people feel helped by the services and
facilities provided by the government.
The Mayor and Deputy Mayor of
Tegal realize the importance of building
Tegal City by improving community
services. With high dedication, every
year the Tegal city government seeks to
facilitate the people of Tegal city. One of
the efforts made in improving services is
to provide online service facilities to the
community. There are many online
services owned by the Tegal city
government that have been proven to
excel and provide convenience for the

community, including: LADIS SONG
MALAM, SIGASIK, LASKAR DEN
BAGUSE, LAPUR SI JAJA, SAKLAR and
POTRET.
Tegal City Government has
collaborated with the State
Administration Agency to create an
innovation laboratory. The innovation
laboratory is designed to bring up the
idea of stone innovation in Tegal City.
Tegal Mayor hopes that this innovation
laboratory is expected to create more
innovations that are beneficial for
improving public services in the City of
Tegal.
Every year we must always improve
and increase dedication to our work and
responsibilities. Let us build integrity and
good perception from the community
towards the State Civil Apparatus and
The Government.
g
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S

ebanyak 66 atlet dan 9 pelatih berprestasi Kota Tegal di tahun 2019 mendapatkan hadiah dari Pemerintah
Kota Tegal. Pemberian hadiah tersebut diberikan secara langsung oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono,
Selasa (17/12) di gedung Adipura Komplek Balai Kota Tegal. Wali Kota Tegal dalam sambutannya berpesan
kepada atlet dan pelatih yang menerima hadiah ini agar lebih bersemangat lagi berlatih dan bisa mempertahankan
preatasi yang telah diraih.

g

T

eknologi informasi dalam dunia kesehatan mempunyai peran penting, terutama dalam memberikan mutu
pelayanan kesehatan. Seiring perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia kesehatan, sarana
pelayanan kesehatan tertantang untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan yang berbasis
teknologi informasi. Hal itu terungkap ketika diadakan kunjungan Wakil Walikota Tegal Muhammad Jumadi, ST.
MM dalam rangka peningkatan layanan publik berbasis IT di Puskesmas se-Kota Tegal, senin (9/12/2019).
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