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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18,
didefinisikan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan tulang punggung
pembiayaan daerah. Sebab itulah kemampuan melaksanakan ekonomi
diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap
APBD. Makin besar kontribusi PAD terhadap APBD berarti semakin
kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan
pemerintah pusat.
Tiap daerah dalam kaitannya dengan upaya penggalian PAD,
memiliki kekhasan masing-masing. Hal ini sangat ditentukan
karakteristik serta potensi daerah. Sebagai kota yang berada di sisi
pantai utara Jawa Tengah, penyumbang terbesar PAD Kota Tegal
berasal dari sektor perikanan, khususnya Retribusi Tempat Pelelangan
Ikan (TPI). Sebagai gambaran besarnya sumbangan PAD dari sektor ini,
terdata dari hasil retribusi TPI pada tahun 2014 produksi perikanan
laut sebanyak 25.123.723 kg. Sedangkan untuk nilai produksi
perikanan laut tahun 2014 sebesar Rp 255.123.723.000,-. Adapun dari
hasil produksi fillet ikan di tahun 2014 mencapai 442.300 Kg.
Dari sisi yang lain, sumbangan PAD berasal dari Hasil Pajak
Daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Obyek Wisata
Pantai Alam Indah (PAI) yang menjadi andalan sektor pariwisata Kota
Tegal di tahun 2015 membukukan pendapatan sebesar Rp.
930.545.200,- Adapun dari sektor perparkiran, dari data per 16
Desember 2015 telah tercapai target pendapatan sebesar Rp.
762.000.000,- Sedangkan pajak daerah yang dipungut dari 73 hotel
serta rumah kost, hingga 16 Desember 2015 adalah sebesar Rp
292.910.300,Pembangunan yang dilakukan di Kota Tegal menjadikan kota ini
terus tumbuh berkembang, dan menjadi magnet bagi daerah-daerah
sekitar. Pertumbuhan ini menciptakan daya tarik yang tak habishabisnya, menjadikan kota Tegal sebagai destinasi penanaman modal
bagi investor. Dari sisi pajak-pajak inilah kontribusi PAD terus
menggembung. Kontributor lain seperti pendapatan dari Pajak Bumi
dan Bangunan, tercatat realisasi sampai 31 September 2015 telah
mencapai Rp. 10.764.783.097,Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin
dalam APBD. Meski harus diakui bahwa PAD tidak sepenuhnya dapat
membiayai APBD. Tentu Pemerintah Kota Tegal harus piawai
mengatur perekonomiannya. Semua potensi pendapatan hanya akan
bermakna, manakala mampu diatur pengalokasiannya, mana yang
dikembalikan kepada masyarakat atas nama kesejahteraan dan mana
yang diinvestasikan kembali kepada masyarakat dalam wujud
pembangunan untuk lebih menumbuhkan kemampuan yang lebih baik
agar dapat terus kompetitif dengan daerah-daerah lainnya.
Laiknya menakhodai bahtera besar, sang nakhoda mesti
menyelaraskan tiap elemen kapal, menghimpun kekuatan seluruh
awak, menghitung cermat arah dan kekuatan angin agar dapat
melabuhi pulau yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharja.
g
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POJOK KANG BAHAR

P

parkir kuwe sejatiné pahlawan PAD.
Info jasa
Warung mangan sing ana nang pinggir

AD kuwi pendapatan asli daerah,
sing dadi modal pembangunan
daerah. Rupane bisa pajek utawa
retribusi daerah. Kabeh Dinas, Kantor,
Instansi sing nangani pengelolaan PAD.
Supaya kota Tegal tambah maju, kotané
tambah moncèr, rakyaté ora pating klèlèr
jalaran bisa gampang anggoné padha
golèk pangan, mesthiné mbutuhaké modal
pembangunan sing ora sethithik.
Sapa nyana tukang Pakir sing ngumpulna

4

dalan sapanunggalané, sing mbayar
retribusi uga dadi bagian kumpulé PAD.
Kuwi mau contoh-contoh PAD, saliyane
kuwe akeh maning. PAD kuwe kanggo
pembiayaan pembangunan kota Tegal,
kepriben kaya digawé supaya bisa dadi
papan reja. Sawangané ya dadi tambah
endah.
g
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dari internetParkir di Kota Tegal
Penerapan Retribusi danFotoPajak

(Perda no. 1 Tahun 2012 dan Perda No. 5 tahun 2011)

Implementasi desentralisasi menandai
proses demokratisasi di daerah mulai
berlangsung. Setidaknya hal tersebut
diindikasikan dengan terbentuknya
pemerintahan daerah yang memiliki
kewenangan penuh untuk mengatur
dan mengelola pembangunan di daerah,
tanpa dihalangi oleh kendala
struktural yang berhubungan dengan
kebijakan pemerintah pusat.

Penulis: Tomi, A.Md.

S

alah satu kriteria penting untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan
mengurus rumah tangganya adalah faktor keuangan yang merupakan faktor
penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan
kegiatan daerahnya. Ini berarti dalam
mengurus rumah tangganya, daerah
membutuhkan dana atau uang, sebagai
alat pengukur, penukar dan menabung,
Uang menduduki posisi yang sangat
penting dalam penyelenggaraan urusan
rumah tangga daerah. Untuk membiayai
pelaksanaan pembangunan daerah maka
keuangan daerah yang sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinankemungkinan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien
tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan
keuangan inilah yang merupakan salah
satu dasar kriteria untuk mengetahui
secara nyata kemampuan daerah dalam
mengurus rumahnya sendiri.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang
merupakan salah satu Sumber Penda-

patan Daerah mempunyai peranan penting guna menunjang kelancaran roda
Pemerintah di daerah. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan”.
Untuk melaksanakan pembangunan
yang berkesinambungan maka daerah /
kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah, seperti yang
tertuang dalam undang-undang Nomor
32 tahun 2004:
a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :
1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan ; dan
4. Lain lain pendapatan daerah yang
sah.
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b. Dalam perimbangan
c. Pinjaman daerah
d. Lain lain pendaptan daerah yang sah
Dalam rangka mengoptimalisasikan
Pendapatan Asli Daerah, kota Tegal juga
menjadikan sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber keuangan yang cukup diandalkan. Salah satu
yang menjadi sumber PAD adalah retribusi dan pajak parkir. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun
1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran Daerah yang dimaksud
dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan tempat parkir
adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan
umum, gedung, pelataran atau bangunan
umum. Sementara itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Fasilitas Parkir, yang dimaksud dengan
penyelenggaraan fasilitas parkir adalah
suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. (http://www.definisi-penger-

5

WARTA UTAMA
tian.com/2015/05/definisi-danpengertian-retribusi-parkir.html)
Di kota Tegal retribusi parkir dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu retribusi parkir
di tepi jalan umum yang berdasar pada
Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum, dan di dalamnya mengatur Penyelenggaraan dan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sementara untuk retribusi tempat khusus
parkir yang berdasar pada Peraturan
Daerah No. 5 tahun 2011 tentang Pajak
Daerah yang di dalamnya menyangkut
Penyelenggaraan Parkir Swasta Tempat
Khusus.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Kelaikan Kendaraan Komaru Zaman menyampaikan sesuai dengan Perda Nomor 1 tahun 2012, retribusi parkir masuk kedalam retribusi Jasa Umum, menjadi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum, dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas penyediaan pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Sedangkan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan
umum yang ditentukan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum.
Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi
atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi Pelayanan
Parkir di Tepi Jalan Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan
Jasa, diukur berdasarkan pelayanan dan
jenis kendaraan yang menggunakan
tempat pelayanan parkir ditepi jalan
umum yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sedangkan prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya
tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan,
pelayanan parkir di tepi jalan umum dengan mempertimbangkan kemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efekti-
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vitas pengendalian atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. Biaya sebagaimana dimaksud meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
Dalam Perda No 1 tahun 2012
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
berdasarkan pada jenis kendaraan bermotor.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang telah ditetapkan
pada tanggal 11 Januari 2012, Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
yang dituangkan dalam Bab VIII mulai
dari pasal 29 sampai dengan pasal 34
mengatur tentang Objek Retribusi,
Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Cara
Ukur, Prinsip dan Sasaran. Sedangkan
besaran retribusinya sebagai berikut :

gian kota-kota di Indonesia.
Dan penanganan masalah tersebut,
biasanya Dishub mendapatkan aduan
dari masyarakat, dan karena pelaksanaan retribusi parkir di pihakketigakan,
maka Dishub memanggil pihak ketiga
dan diberikan pembinaan agar menertibkan oknum-oknum juru parkir yang
menarik retribusi parkir diatas ketentuan. Namun demikian pihaknya tetap melakukan kunjungan ke lapangan untuk
melakukan pengecekan apakah sudah
ada perbaikan setelah adanya pembinaan.
Selain itu, dalam upaya penertiban
oknum dan parkir liar, Dishub membentuk tim penertiban parkir di tepi jalan
umum, yang terdiri dari kepolisian,
pengadilan negeri dan kejaksaan negeri,
CPM dan Sapol PP, dengan maksud agar

Jenis Kendaraan

Satuan Tarif (Rp)

Sepeda Motor
Sedan, Jeep, Minibus & sejenisnya
Truck, Bus dan sejenisnya
Truck Gandengan dan sejenisnya

Terkait dengan capaian target di tahun 2015 sebesar Rp. 762.000.000,-, realisasi per tanggal 16 Desember 2015,
namun demikian pihaknya telah berupaya memanggil dan melakukan teguran
kepada pihak ke tiga agar segera menyelasikan kewajibannya, dengan melunasi
kekurangan yang ada.
Mengenai tarif parkir di Kota Tegal,
masyarakat sudah memahami tentang
besaran tarif parkir yang berlaku, bahkan Dishub sudah mensosialisasikannya
sejak diberlakukannya Perda Nomor 1
Tahun 2012, setidaknya ada 15 papan
tarif yang dipasang oleh Dishub di titiktitik strategis.
Namun dalam penerapannya untuk
penarikan retribusi parkir ini, Komaru
Zaman mengakui masih terdapat juga
kendala-kendala, diantaranya yang sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah
masih adanya oknum-oknum juru parkir
yang memungut retribusi parkir lebih
dari ketentuan yang ada. Sebetulnya ini
merupakan masalah perparkiran bukan
hanya di kota Tegal saja namun di seba-

1.000,2.000,4.000,5.000,-

di sepanjang jalan, terutama di kawasan
tertib lalulintas tertata dengan rapi.
Komaru Zaman berharap kepada para
pengendara agar mematuhi peraturan
yang ada, jika memang di area tersebut
dilarang parkir, maka janganlah parkir di
tempat yang tidak diperbolehkan, apalagi parkir di trotoar, karena trotoar adalah tempat bagi pejalan kaki. Ia berharap
pengguna parkir tidak memarkirkan
kendaraannya di trotoar sehingga kota
Tegal akan terlihat rapi. Sedangkan himbauan untuk juru parkir agar bekerja
sesuai dengan aturan yang ada, jangan
memungut melebihi ketentuan dan
mengatur kendaraan serapi mungkin,
jangan hanya memungut bea parkir saja.
namun agar mengatur kendaraan yang
diparkir serapi mungkin.
Sanksi dari dinas perhubungan, jika
pada saat razia dan juru parkir tersebut
tidak punya ijin (ijin yang dikeluarkan
Dishub untuk juru parkir) maka pihaknya kan menindak dengan melepas rompi dan disuruh pulang, dan jika tetap
“ngeyel” akan dibawa ke kantor polisi.
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Penerimaan parkir di tepi jalan, dari tahun ke tahun

Pajak Parkir
Sementara untuk pendapatan dari
parkir yang berada di dalam gedunggedung atau selain parkir di pinggir jalan
didapat dengan pajak parkir, artinya
pajak diambil atas setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.
Ada beberapa tempat yang dipungut
pajak parkir, diantaranya Pacific Mall, Rita Mall, Jogja Toserba, stasiun kereta api
dan beberapa rumah sakit yang menarik
biaya parkir, termasuk penitipan kendaraan seperti di selatan terminal kota
Tegal.
Pajak Parkir khusus diatur dalam
Peraturan Daerah No. 5 tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur tempat
parkir khusus. Pajak Parkir dipungut
pajak atas setiap penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor. Namun
bagi gedung atau perusahaan perkantoran yang menyelenggarakan tempat parkir namun tidak menarik pungutan tidak
dikenakan pajak.
Sementara Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di

luar badan jalan, dan Subjek Pajak Parkir
adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan parkir kendaraan bermotor.
Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi
atau Badan yang menyelenggarakan
tempat parkir.
Terkait dengan dasar penarikan tarif,
sesuai dengan Perda No. 5 tahun 2011
dasar pengenaan pajak parkir adalah
jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan
parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset. Dan untuk penyetoran
dari pengelola parkir dilakukan secara
bulanan dan disetorkan melalui loket
DPPKAD.
Kepala Seksi Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah DPPKAD kota Tegal Yusabbihulakbar menjelaskan untuk tarif parkir pada tempat khusus, selain di pinggir
jalan, besarannya ditentukan oleh pihak
pengelola. Apabila terdapat keluhan pemakai jasa parkir atas besaran tarif parkir yang dipungut pada tempat khusus
tersebut, dalam hal ini pemerintah tidak
dapat berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan pengaturannya.
Target untuk pajak parkir tahun
2015 sebesar Rp. 222.761.000,- dan
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sampai dengan per 16 Desember 2015
sudah tercapai Rp. 229.250.030,- atau
sudah mencapai 102,9%.
Yusabbihulakbar menjelaskan terkait pajak parkir khusus, ada beberapa hal
yang menarik untuk di cermati salah satunya adalah sampai dengan saat ini wajib pajak menghitung sendiri berapa pemasukan mereka dari parkir. Wajib pajak
melaporkan, menghitung dan memperhitungkan pajak mereka sendiri, jadi secara umum memang ini terkait dengan
kejujuran dan kebenaran informasi yang
mereka sampaikan.
Yusabbihulakbar menghimbau kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporannya, membayar pajaknya tepat
jumlah dan tepat waktu, karena pajak
dipungut dari konsumen akan masuk ke
kas daerah yang merupakan pajak daerah dan kembali ke masyarakat.
Retribusi dan Pajak parkir menjadi
salah satu penyumbang PAD yang cukup
signifikan. Beranjak dari kondisi tersebut, terlihat bahwa retribusi dan pajak
parkir memiliki peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Setidaknya apabila retribusi dan pajak tersebut dikelola
dengan baik, tentunya akan semakin
memperbesar penerimaan daerah. Kita
berharap ke depan masalah perparkiran,
baik itu pendapatan dari parkir maupun
penataan parkir akan lebih baik.
g

7

WARTA UTAMA
Horee, Bayar PBB Rp. 34.770...
dapat motor !!

Seru kegirangan Sudirman, salah seorang wajib pajak yang tak pernah menyangka kalau kuwir
tanda lunas pembayaran PBB-nya akan membawa berkah mendapat sepeda motor. Hipnotis
hadiah menarik dalam Gebyar Undian PBB di Tegal Selatan tentunya memberi motivasi bagi
warga untuk segera membayar PBB dan berhak ikut undian.

Penulis: Turah Untung

I

novasi pelayanan dan pembayaran
PBB berupa undian berhadiah, mendekatkan loket - loket pembayaran
PBB agar lebih dekat dengan masyarakat juga dilakukan. Spaduk dan baliho
yang dipasang besar-besar agar warga
tidak lupa membayar PBB.
Apa yang dilakukan DPPKAD kota
Tegal adalah upaya mengoptimalkan
peningkatan pendapatan asli daerah,
khususnya PBB. Karena Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) sebagai salah satu bagian sumber PAD harus terus digenjot
penggaliannya. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai bagian dari PAD cukup memegang peran sentral untuk pembiayaan
pembangunan daerah, tentunya harus
diberi ruang khusus. Dalam Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa memang sebelumnya Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
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Bangunan (BPHTB) ini tergolong pajak
pusat, dan sekarang telah dialihkan
menjadi pajak daerah.
Pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah bagi suatu daerah memaksa
daerah mengeluarkan kebijakankebijakan terkait pembayaran pajak dan
retribusi daerah untuk peningkatan
PAD. Mengeluarkan inovasi-inovasi
dalam rangka meningkatkan kesadaran
pembayaran Pajak dari waktu ke waktu
tentunya harus terus dilakukan. Menurut Anang Ridiarto SH, Kepala UPT PBB
DPPKAD Kota Tegal untuk memenuhi
target yang telah dibebankan dalam
PAD, kita memiliki program unggulan
PBB berupa inovasi penggalian PBB.
Inovasi dalam hal pelayanan pembayaran pajak, khususnya pajak bumi dan
bangunan terus dilakukan diantaranya
melalui sosialisasi ke masyarakat secara
berjenjang dari kecamatan, keluruhan

sampai RT. Melalui penyebaran media
seperti spot radio, baliho, spanduk, banner, dan brosur. Mobil kas keliling melayani pembayaran PBB sampai ke pelosok, loket pembayaran melalui Bank Jateng di tiap kecamatan. Untuk merangsang wajib pajak diberikan hadiah melalui Undian PBB setiap tahunnya di tiap
kecamatan kepada wajib pajak.
Karena era sekarang adalah era
teknologi, maka untuk mendukung
proses layanan prima PBB, DPPKAD
kota Tegal juga memanfaatkan kemajuan
teknologi melalui SMS Gateway PBB
untuk kemudahan pengajuan split PBB,
informasi wajib pajak baru dan pengajuan SPPT baru, ataupun mutasi SPPT.
Informasi SMS Gateway ini merupakan
layanan SMS untuk menanyakan informasi tentang PBB-nya. Apakah split atau
pengajuan SPPT-nya telah jadi atau
belum.
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Anang Ridiarto, S.H.
Pada tahun 2016 ini sistem on line
juga akan dilakukan DPKAD kota Tegal.
Sistem on line ini untuk mengetahui
berapa besaran pembiayaan PBB yang
harus dibayar oleh wajib pajak dapat
dilihat melalui situs internet.
Disamping itu, di beberapa kelurahan juga memiliki program unggulan PBB
berupa inovasi agar pemenuhan target
PBB terpenuhi, seperti Kelurahan
Kejambon yang selama ini belum pernah
meraih kelurahan berscore tertinggi
penerimaan PBB. Menurut Agus Sudarmanto, koordinator PBB kelurahan
Kejambon, pihak kelurahan Kejambon
mengeluarkan jurus “subsidi” dari dana
jimpitan RT. Warga menerima subsidi
pembayaran PBB sebesar Rp. 50.000,yang didapatkan dari kas RT hasil jimpitan warga. Kegiatan ini telah dilakukan
di RT 01 / RW I dan RT 2/ RW I, menurut Agus Sudarmanto kegiatan ini akan
terus ditularkan kepada RT-RT lain.
Karena selama ini Kelurahan Kejambon
belum pernah masuk kelurahan berprestasi dalam penerimaan PBB, diharapkan
dengan pola subsidi ini akan memotivasi
agar setiap RT berlomba-lomba memenuhi target pembayaran PBB. Di kelurahan Kemandungan, lain lagi untuk memenuhi target PBB dengan inovasi pola
talangan kas RT untuk pembayaran PBB
warga.
Sementara seperti diketahui di Wilayah kota Tegal, tahun 2014 dan 2015
Kelurahan Bandung menjadi peringkat
pertama, sementara Kelurahan Debong

Kulon terbaik kedua. Walikota Tegal meminta Lurah Debong Kulon Rusbandi,
SAP dan Lurah Bandung Pita Romaliah,
SIP untuk memberikan testimoninya
saat gebyar undian PBB.
“Kita memanfaatkan segala sarana
forum rembug yang ada, baik di tingkat
kelurahan berupa pertemuan RT RW
dan lembaga kelurahan yang ada dan
forum tingkat RT, dan pertemuan ibu-ibu
PKK juga dimanfaatkan. Saya mengucapkan terima kasih bantuan pak RT dan
RW yang tidak jemu-jemunya dan tidak
bosan-bosannya dalam mengingatkan
warga. Sampai bahasa tegalnya, kandel
kupinge, selalu saya ingatkan Pak RT Pak
RW tulung wargane diingatkan untuk
membayar PBB,” ungkap Lurah Bandung
yang juga mau melayani warga yang
membawa bukti pelunasan PBB. Lurah
Bandung mengatakan bahwa kunci sukses penggalian PBB adalah selalu koordinasi dengan pak RT dan RW dan tokoh
masyarakat LPMK dan forum PKK pada
forum silaturahmi.Lurah Debong Kulon
Rusbandi, S.AP juga memiliki kiat yang
sama untuk menggenjot penggalian PBB
dengan blusukan mengingatkan warga
untuk membayar PBB dalam setiap
kesempatan seperti forum pengajian,
kumpulan RT , PKK dan sebagainya.
Upaya-upaya ini dilatarbelakangi
untuk mengoptimalkan pembayaran pajak PBB, sehingga masyarakat harus terus diingatkan. Adanya inovasi–inovasi
ini pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) menurut Anang pada tahun
2015 syukur Alhamdulillah melampaui
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target sebesar 105,24 %, karena target
PBB tahun 2015 sebesar Rp.
10.228.792.000 dan realisasi sampai 31
September 2015 telah mencapai Rp.
10.764.783.097.
Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah kota Tegal memberikan reward berupa paket hadiah dan uang pembinaan
kepada kelurahan-kelurahan yang memiliki rekor tertinggi dalam penerimaan
PBB tahun 2015, antara lain kepada
kelurahan Bandung, Debong Kulon,
Sumurpanggang, Pekauman, Debong
Kidul, Kemandungan, Mintaragen,
Mangkukusuman, Panggung dan Tunon.
Dan bagi kelurahan yang berprestasi
dalam penggalian PBB juga mulai tahun
2015 reward tidak lagi berupa sepeda
motor, karena beberapa usulan dari
Lurah-Lurah agar reward diganti dengan
sarana kantor berupa paket hadiah
komputer, printer, portable wireless
meeting, dll untuk keperluan kantor
kelurahan, DPKAD merespon usulan ini.
Bahkan uang pembinaan bagi kelurahan
berprestasi dalam penggalian PBB juga
ikut dinaikkan dari awalnya Rp.20 juta
menjadi Rp. 30 juta.
Paket hadiah diberikan untuk
memberikan motivasi wajib pajak
diberikan sebagai bentuk apresiasi
diikutkan undian berhadiah. Kepada
wajib pajak bumi dan bangunan yang 1
bulan sebelum jatuh tempo telah
dibayarkan akan diikutkan dalam undian
PBB diberikan hadian 4 sepeda motor, 4
lemari es, 4 TV, 4 kompos gas dan barang
elektronik lainnya. g

UPT PBB DPPKAD Kota Tegal
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Pantai Alam Indah
Destinasi Wisata Bahari andalan Kota Tegal

Wisata adalah salah satu
kebutuhan sekunder yang perlahan
mulai bergeser menjadi kebutuhan
primer. Di tengah semakin
tingginya aktifitas seseorang,
semakin besar pula kemungkinan
mengalami kelelahan psikis, otak
dan mengalami stres. Pada kondisi
inilah seseorang butuh meluangkan
waktu untuk me-refresh otak
dan syaraf-syaraf tubuh
agar menjadi rileks.

Penulis: Firman Hadi

B

anyak destinasi wisata yang menjadi pilihan dalam melakukan refreshing, baik wisata alami maupun buatan. Bahkan dalam kurun waktu
10 tahun terakhir keberadaan wisata
buatan kian marak, jumlahnya pun kian
bertambah banyak. Obyek wisata water
boom adalah jenis objek wisata yang paling banyak tumbuh di berbagai tempat.
Objek wisata yang menawarkan banyak ragam permainan air ini juga tak
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pernah sepi pengunjung. Hal ini pula
yang memancing banyak investor untuk
membangun objek-objek baru, terutama
di daerah yang memiliki sumber daya air
berlimpah. Meskipun ada juga objek wisata water boom di tempat lain.
Jika objek wisata buatan lebih memberikan suasana fun (riang) karena banyaknya wahana permainan, objek wisata alami tidak demikian adanya. Ia cenderung memberikan ketenangan dan
membawa wisatawan untuk back to
nature. Wisatawan diajak untuk lebih dekat dan menyatu dengan alam. Kedekatan dengan alam inilah yang menimbulkan suasana tenang dan damai.
Bagi daerah yang berada di dataran
tinggi atau pegunungan, wisata alami
yang ditawarkan lebih banyak keberadaan fenomena-fenomena bumi, seperti
goa, pancuran, sumber mata air, dan lain
sebagainya. Ia lebih banyak ragamnya dibanding wisata alam pantai atau wisata
bahari. Karena wisata bahari hanya
keindahan pantai dengan pemandangan
laut yang luas.
Kota Tegal adalah salah satu kota
yang memiliki potensi wisata bahari. Hal
ini dapat dimaklumi karena Kota Tegal

berbatasan dengan laut jawa. Dengan
panjang garis pantai mencapai 7,3 KM
Kota Tegal selain menjadi daerah penghasil dan pengolah perikanan, juga menjadi daerah potensial bagi berlangsungnya wisata bahari.
Dua destinasi wisata bahari yang telah berjalan adalah Pantai Alam Indah
(PAI) dan Pantai Muarareja. PAI dikelola
oleh Pemerintah Kota Tegal, dan menjadi salah satu objek wisata andalan. Sedang Pantai Muarareja adalah objek wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat. Dengan materi yang sama, yakni
wisata alami berupa pantai, keduanya
memiliki tingkat keramaian dan frekuensi pengunjung yang hampir sama.
Pantai Muarareja yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat setempat
melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Pantai Muarareja adalah sebagai pemanfaatan lahan akibat sedimentasi, yang dihasilkan oleh berfungsinya
bangunan-bangunan pemecah gelombang (break water/groin). Pasca dibangunnya groin di sepanjang pantai Muarareja, selain berhasil menangkal abrasi
yang terus menggerus pantai Muarareja,
sedimentasi pun mulai nampak. Sejalan
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dengan itu garis pantai pun secara pasti
mulai bergerak menjorok ke laut.
Gejala ini kemudian dimanfaatkan
secara baik oleh pemerintah dengan menanam berbagai tanaman pantai untuk
membuat sabuk hijau (green belt). Beberapa jenis tanaman mangrove seperti rizhophora, avicennia dan cemara laut
berhasil menghijaukan wilayah pesisir,
selain memperkuat struktur tanah. Ini
pula yang kemudian mengundang
masyarakat untuk datang berwisata di
sana.
Hamparan pasir pantai dan luas laut
membentang adalah pesona alam yang
mampu memberikan ketenangan batin.
Air laut berlimpah dengan gulungan
ombak yang tak pernah berhenti selalu
asyik untuk bermain, berendam dan
membasahi tubuh. Ditambah lagi dengan angin laut yang baik untuk kesehatan dan mampu mengobati beberapa penyakit, adalah daya tarik yang diberikan
oleh objek wisata bahari.
Udara laut di pagi hari diyakini bisa
menyembuhkan berbagai penyakit pernafasan/paru-paru, seperti bronchitis,
flex, asma dan sebaginya. Hal ini disebabkan karena ditemukan kenyataan
bahwa plankton adalah menghasil oksigen terbesar di bumi.
Plankton adalah organisme yang
menyumbang 80% kebutuhan oksigen
yang ada di bumi ini. dengan kemampuannya berespirasi menghasilkan gelembung-gelembun oksigen yang terdapat
di dalam laut, oksigen tersebut terlepas

ke udara dan menjadi gas yang bisa kita
nikmati sekarang
Para ilmuwan dari Amerika Serikat
menemukan plankton secara tidak langsung dapat membuat awan yang dapat
menahan sebagian sinar matahari yang
merugikan. Sehingga plankton bisa
membantu memperlambat proses pemanasan bumi.
Sedang berendam di air laut memiliki beberapa manfaat yang juga tak kalah
penting, antara lain melembutkan kulit,
meningkatkan daya tahan tubuh, mempercepat penyembuhan luka, meringankan stress, berfungsi sebagai detoxifikasi,melancarkan peredaran darah, menghilangkan ketombe, juga meringankan
sakit-sakit pada persendian.
Pemerintah Kota Tegal telah berpuluh tahun lamanya memanfaatkan potensi alam ini, dan menjadikannya sebagai salah satu income bagi daerah.
Beberapa sarana yang tersedia di dalam
PAI antara lain Water Boom, Monumen
Bahari, Kampung Seni, Hutan Cemara,
Panggung Hiburan, Perahu Wisata, Masjid dan berbagai sajian makanan khas
Tegal. Berbagai event pertunjukan dan
hiburan juga kerap diselenggarakan di
dalam objek wisata PAI, seperti konser
musik, pameran lukisan, festival layanglayang, dan lain sebagainya.
Dengan melengkapi sarana dan prasarana bagi pengunjung/wisatawan, pemerintah terus menjaga kelestarian
alam sekaligus menyediakan tempat
wisata bagi masyarakat Kota Tegal dan

Pintu masuk Pantai Alam Indah di hari biasa
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Abdan Harimurti
sekitarnya, dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua lapisan. Langkah ini
juga menjadikan PAI sebagai salah satu
sektor andalan yang memberikan kontribusi bagi Pendapatan asli Daerah
(PAD) Kota Tegal.
Di sektor pariwisata, PAI adalah objek yang paling diandalkan dalam berkontribusi terhadap PAD, dibanding beberapa sub sektor lain, seperti hotel,
tempat hiburan, dan kolam renang samudera. Singkatnya PAI masih menjadi
tujuan favorit masyarakat dalam mengunjungi tempat wisata. Hal ini pula
yang menjadikan Dinas Pemuda Olah
Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Tegal selaku Penanggung jawab PAI selalu bisa mencapai target pendapatan
yang ditentukan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ka. Bid. Pariwisata pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan
Pariwisata (Dinporabudpar) Kota Tegal,
Abdan Harimurti pada tahun 2015 target pendapatan PAI ditetapkan sebesar
Rp. 894.264.000,-. Dan di akhir tahun
2015 Dinporabudpar berhasil mencapai
target tersebut.
Tercapainya target pendapatan tahun 2015 ini memang sudah diprediksi
sejak awal. Pasalnya beberapa wahana
yang tersedia di dalam objek wisata PAI
masih diminati oleh masyarakat Tegal
dan sekitarnya. Selain itu jumlah pengunjung yang secara rutin datang
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TABEL TARIF MASUK
OBYEK WISATA PANTAI ALAM INDAH TEGAL
No.

I

II

III
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Jenis
1. Tarif masuk hari biasa
a. Dewasa
b. Anak-anak
2. Tarif masuk hari libur
a. Dewasa
b. Anak-anak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sepeda
Becak
Delman
Sepeda Motor
Mobil
Bus
Truck

Tarif masuk Water Boom
1. Hari biasa
a. Dewasa
b. Anak-anak
2. Hari libur
a. Dewasa
b. Anak-anak

Satuan

Tarif (Rp.)

Orang
Orang

500,1.500.-

Orang
Orang

1.500,1.000,-

Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan
Kendaraan

500,500,2.000,1.000,2.000,5.000,4.000,-

Orang
Orang

6.000,4.000,-

Orang
Orang

8.000,6.000,-

untuk berolah raga pun kian hari kian
bertambah.
Sementara itu di tahun 2016 ini Dinporabudpar bertekad untuk meningkatkan kinerjanya, karena target pendapatan di tahun 2016 ini mengalami kenaikan 46% dari tahun sebelumnya, menjadi
1,3 M. Kenaikan yang cukup tinggi ini
akan sulit tercapai tanpa kerja keras dari
seluruh komponen pengelola PAI.
Pengenaan tarif masuk pengunjung
masih mendasarkan pada tarif lama, sebagaimana tertuang di dalam Perda No
2 tahun 2012. Besaran tarif tersebut
adalah Rp. 1.000,- untuk dewasa dan Rp.
500 untuk anak-anak, pada hari biasa.
Sedang pada hari libur Rp. 1.500,- untuk
dewasa dan Rp. 1.000,- untuk anak-anak.
Beberapa langkah yang akan dilakukan oleh Disporabudpar untuk meningkatkan jumlah pengunjung antara lain
memperbanyak event-event di lokasi
objek wisata, dengan menggandeng
kelompok-kelompok masyarakat dan
komunitas. Selain itu juga memperbanyak promosi melalui media-media massa, serta menambah beberapa wahana
baru. Dengan kiat-kiat seperti itu Dinporabudpar yakin objek wisata PAI akan
tetap menjadi tujuan utama wisata bahari bagi masyarakat Tegal dan sekitarnya. g
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PDAM Genjot Sambungan Baru
di Tahun 2016

T

Kontribusi Perusahaan Air Minum
Daerah (PDAM) Kota Tegal untuk
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
tahun 2016 akan digenjot.
Bagaimana strategi
pengembangan pengelolaan usaha
yang dilakukan oleh PDAM
Kota Tegal?

Penulis: Imon Dwi BA, S.Sos

ujuan didirikannya Perusahaan
Daerah adalah memberikan sumbangsih pada perekonomian daerah/nasional dan penerimaan kas daerah/negara dengan cara mengejar dan
mencari keuntungan. Bidang yang ditangani utamanya pemenuhan hajat hidup
orang banyak.
BUMD yang mengemban amanat
dan peran strategis di daerah yakni
PDAM berfungsi melayani kebutuhan
hajat hidup orang banyak dan sekaligus
menggali dana masyarakat melalui perolehan keuntungan dari usahanya untuk
digunakan kembali dalam membangun
sarana dan prasarana yang diperlukan
oleh masyarakat.
Namun PDAM berbeda dengan perusahaan swasta murni yang selalu berorientasi pada keuntungan (profit oriented). Salah satu tujuan PDAM adalah tu-
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rut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan cara menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan memenuhi
persyaratan kesehatan bagi masyarakat.
Sekaligus merupakan wujud pelayanan
yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.
Apabila merujuk pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069
tahun 1992, tentang Pola Petunjuk Teknis Pengelolaan PDAM, disana ditegaskan bahwa PDAM mempunyai tugas pokok pelayanan umum kepada masyarakat, dimana dalam menjalankan fungsinya PDAM diharapkan mampu membiayai dirinya sendiri (self financing) dan harus berusaha mengembangkan tingkat
pelayanannya, disamping itu PDAM juga
diharapkan mampu memberikan sum-
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bangan pembangunan kepada Pemda.
Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi
pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat serta sebagai salah
satu sumber PAD.
Untuk mencapai tujuan diatas, maka
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pembinaan terhadap PDAM harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip dan azas ekonomi perusahaan yang sehat. Dari ketentuan yang mengatur tentang keberadaan PDAM sangat jelas bahwa dalam
menjalankan fungsinya sebagai penyedia

air bersih dan dalam upaya peningkatan
pelayanan publik tidak terlepas dari dimensi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan yang memadai.
Adanya kepentingan pelayanan publik menyebabkan PDAM tidak akan
mampu menjalankan fungsinya secara
optimal, sehingga keadaan ini akan
mempengaruhi kinerja perusahaan
secara keseluruhan. Untuk mewujudkan
kedua tujuan dimaksud pengelolaan
PDAM masih dihadapkan pada inefisiensi bahkan cenderung mengedepankan
fungsi pelayanan (public service oriented),
sehingga berdampak keberadaannya
membebani keuangan daerah.
Berkaitan dengan tujuan untuk

Sugiyanto, ST, MT
memperoleh keuntungan (profit oriented)
pengelolaan operasi PDAM diharapkan
mampu membiayai biaya operasionalnya
sendiri (self financing) dan diharapkan
dapat menopang pembiayaan dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka pendek serta
mampu memberikan kontribusi pada
penerimaan daerah untuk jangka panjangnya.
Untuk itu, dalam perspektif ke depan manajemen pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah termasuk di dalamnya
adalah PDAM diharapkan mampu mengadopsi prinsip-prinsip manajemen profesional (reinventing government) dalam penyelenggaraannya. Dengan menerapkan
prinsip dimaksud, maka dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat harus tetap mempertimbangkan cost and
benefit sehingga biaya pungutan atas
pelayanan yang diberikan (cost of service)
dapat benar-benar membantu pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan di bidang penyediaan air bersih
pada khususnya dan pelayanan pemerintah pada umumnya di masa yang akan
datang.
Mengingat keberadaan PDAM dibiayai oleh pemerintah daerah yang bersumber dari uang masyarakat (public
fund), maka dalam pengelolaanya harus
memperhatikan aspek transparansi dan
akuntabilitas, baik dalam aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional dan
aspek administrasinya, karena ketiga
aspek dimaksud sangat menentukan kinerja pengelolaan perusahaan termasuk
di dalamnya adalah Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM).
Namun demikian PDAM Kota Tegal
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sebagai salah satu komponen PAD belum memperlihatkan pengaruh yang
berarti terhadap Peningkatan PAD Kota
Tegal. Diungkapkan Plt. Direktur PDAM
Kota Tegal Sugiyanto, ST, MT selama ini
belum ada kontribusi maksimal PDAM
Kota Tegal terhadap PAD Kota Tegal.
Hal tersebut diakibatkan beberapa
faktor yang mempengaruhi. Antara lain
cakupan pelayanan PDAM masih di bawah 40 persen Sambungan Rumah (SR)
atau dengan jumlah sekitar 16.000 SR
dan biaya perawatan tinggi akibat kebocoran pipa hingga 52 persen. Sehingga
pendapatan yang selama ini diperoleh
dihabiskan untuk operasional, produksi,
penjualan dan usaha PDAM serta perawatan jaringan.
Untuk itu, sesuai dengan program
Sistem Penyediaan Air Minum Brebes
Tegal dan Slawi (SPAM Bregas), pada
tahun 2016 ada tambahan debit air dengan volume 200 liter per detik. Sementara hingga akhir tahun 2015, volume
debit air yang mengaliri jaringan PDAM
Kota Tegal baru 35 meter per detik.
“Ke depan setelah Sambungan Rumah
sampai 16.000 dipastikan sedikit banyak
ada kontribusi PAD ke Pemda,” ungkap
Sugiyanto dengan nada optimis kepada
Warta Bahari Selasa (22/12/2015) usai
Rakor PKP di Gedung Adipura.
SPAM Bregas
Sesuai dengan program SPAM Bregas pada tahun 2016 dan adanya Dana
Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola oleh
Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp.
10.250.000.000,-, pembangunan jaring-

an baru diarahkan untuk melayani sambungan baru bagi 8.000 SR di wilayah
seluruh Kecamatan Tegal Selatan dan
Kecamatan Margadana. Kemudian sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2017.
“Sehingga diharapkan dengan terealisasinya sambungan baru tersebut, total
pelayanan air minum Kota Tegal yang
masih di bawah 40 persen akan naik
mencapai 80 persen,” ungkap Sugiyanto.
Dengan pelayanan mencapai 80 persen,
Sugiyanto memprediksi terjadi penambahan sambungan sampai 30.000 SR.
Sehingga estimasi pendapatan minimal
satu bulan bisa mencapai diatas Rp. 3 M.
“Ya sementara pendapatan untuk
saat ini sekitar Rp. 1,6 M sampai dengan
1,7 M perbulan. Nanti direncanakan dengan 30.000 SR diharapkan pendapatan
perbulan sekitar Rp. 3 M. Dengan asumsi
pendapatan kotor selama 1 tahun selama ini totalnya minimal Rp. 20 M hingga
Rp. 21 M. Namun dengan adanya penambahan sambungan baru pendapatan
kotor bisa mencapai Rp. 36 M hingga Rp.
40 M satu tahun,” ungkapnya.
Sementara rencana yang pernah
mencuat, PDAM akan menambah debit
air dengan mengambil dan mengolah air
dari sungai ketiwon, disebutkan Sugiyanto, untuk saat ini belum bisa dilaksanakan. “Konsentrasi saat ini adalah penyelesaian jaringan SPAM Bregas,” katanya tegas.
Biaya Pemasangan Baru Turun
Untuk menggenjot sambungan baru
di tahun 2016, PDAM Kota Tegal memberikan pelayanan terbaik kepada para
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pelanggannya. Bahkan kepada para calon pelanggan, PDAM Kota Tegal mengiming-imingi kemudahan mendapatkan
sambungan baru.
Seperti mudahnya persyaratan yang
hanya menyerahkan fotocopy KTP, nomor handphone yang bisa dihubungi dan
uang pendaftaran Rp. 50.000,- Selain
itu, biaya pemasangan baru pun diturunkan dari semula Rp. 2,5 juta menjadi Rp.
1,6 juta (termasuk uang pendaftaran).
Bahkan selain pembayaran secara cash,
bagi yang merasa keberatan bisa diangsur satu bulan sekali mulai dari pemasangan baru hingga maksimal 10 bulan.
Dijelaskan salah satu Petugas Humas PDAM Kota Tegal Helfi, biaya pemasangan baru memang turun dari Rp.
2,5 juta menjadi 1,6 juta. Dengan rincian
uang pendaftaran Rp. 50 ribu dan biaya
pemasangan baru Rp. 1,550 juta jika
dibayar cash.
“Bagi yang calon pelanggan yang
ingin mengangsur biaya pemasangan,
PDAM memberikan kemudahan. Calon
pelanggan hanya membayar Rp. 550 ribu
sebagai uang muka dan termasuk biaya
pendaftaran Rp. 50 ribu. Sisanya sebesar
Rp. 1 juta bisa diangsur maksimal 10
bulan,” jelas Helfi.
Dengan berbagai kemudahan tersebut, Helfi menghimbau bagi warga Kota
Tegal yang berminat untuk memasang
jaringan baru, agar segera mendaftar di
Kantor PDAM Kota Tegal Jl. Hang Tuah
Tegalsari Kota Tegal. “Pemasangan baru
akan kami kerjakan mulai bulan Januari
2016,” ungkap Helfi.
g
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Tumbuhnya Rumah Kos:
Regulasi dan Potensi

S
Keberadaan tempat
perbelanjaan, perbankan dan
lembaga pendiikan yang ada di
Kota Tegal, nampaknya berimbas
pada usaha tempat rumah kost
yang ikut subur di Kota Bahari
ini. Peluang bisnis kos-kosan
sangat menjanjikan, karena
meningkatnya arus masuk
penduduk yang setiap tahun ke
kota Tegal, tentu secara langsung
mempengaruhi angka permintaan
akan tempat tinggal.

Penulis: Roniyanto, A.Md.
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ementara untuk mendirikan sebuah tempat tinggal bukanlah hal
yang murah, harga tanah yang
mahal akan membuat orang berpikir 2
kali untuk mendirikan rumah sendiri. Di
sinilah peluang bisnis kos-kosan semakin
besar. Hal yang wajar jika Pemkot Tegal
ingin meningkatkan capaian Pendapatan
Asli Daerah (PAD), yang salah satu sumbernya adalah pajak daerah yang diambil
dari kos-kosan.
Kenapa rumah kos atau kos-kosan
dikenakan pajak hotel? Berdasarkan
penjelasan Kabid Pendataan, Penetapan
Penagihan (P3) Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(DPPKAD) Kota Tegal, Soni Sontani
menyampaikan, ada yang menjadi dasar
bahwa kos-kosan dikenakan pajak
adalah:
1. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
2. PERDA Kota Tegal No. 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah.

3. Peraturan Walikota Tegal No. 7 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Perda Kota Tegal tentang Pajak
Daerah Jenis Pajak Hotel .
Berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan tersebut, yang
dimaksud dengan :
- Pajak Hotel adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- Hotel adalah adalah fasilitas penyedia
jasa penginapan/peristirahatan
termasuk jasa terkait lainnya dengan
dipungut bayaran, yang mencakup
juga motel, losmen, gubuk pariwisata,
wisma pariwisata, pesanggrahan,
rumah penginapan dan sejenisnya,
serta rumah kos dengan jumlah
kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- Obyek pajak hotel adalah pelayanan
yang disediakan oleh hotel.
- Subyek pajak hotel adalah orang
pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada orang pribadi
atau badan yang mengusahakan
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Sartono Eko Saputro
hotel.
- Wajib pajak hotel adalah orang
pribadi atau badan yang
mengusahakan hotel.
- Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar
10 % (sepuluh persen) yang dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan
dasar pengenaan pajak hotel.
Sejak 2012 Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal telah mengenakan pajak hotel
terhadap rumah penginapan/rumah kos,
yang memiliki jumlah kamar lebih dari
sepuluh. Pembayaran pajak menggunakan metode self assessment, di mana
wajib pajak mendapat kepercayaan
untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar dan melaporkan sendiri pajak

Sejak 2012 Pemerintah Kota
(Pemkot) Tegal telah
mengenakan pajak hotel
terhadap rumah
penginapan/rumah kos, yang
memiliki jumlah kamar lebih
dari sepuluh. Pembayaran
pajak menggunakan metode
self assessment, di mana wajib
pajak mendapat kepercayaan
untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar
dan melaporkan sendiri pajak
terutang serta membayar
sendiri pajaknya.

terutang serta membayar sendiri
pajaknya.
Wajib pajak menyampaikan surat
pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)
yang berisi data omset penerimaan dan
lampiran rekapitulasi omset penerimaan, paling lambat 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Wajib pajak yang
tidak/terlambat menyampaikan SPTPD
akan ditetapkan pajak terutangnya
secara jabatan.
Pembayaran pajaknya sendiri dilakukan paling lambat 30 hari setelah
berakhirnya masa pajak. Keterlambatan
pembayaran pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan
sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan.
Untuk pajak hotel terdapat potensi
berupa penambahan objek pajak yaitu
rumah penginapan dan rumah kos. Disebutkan, potensi pajak daerah yang selama ini dipungut berasal dari 73 hotel,
meliputi hotel bintang tiga (4 hotel),
hotel bintang dua (2 hotel), hotel bintang
satu (2 hotel), hotel melati tiga (2 hotel),
hotel melati dua (1 hotel),hotel melati
satu serta rumah kost (62 hotel). Adapun
pemilik rumah penginapan/rumah kos
dengan fasilitas kurang dari sepuluh
kamar ada 30 tempat sedangkan yang
lebih dari sepuluh kamar ada 45 tempat.
Adapun pendapatan 2015 sampai
dengan 16 Desember 2015 sebesar Rp
292.910.300. dari target pendapatan Rp
289.051.000 atau tercapai 101,34 %
dari taget pendapatan.
Kepala Bidang Pelayanan Perizinan
Sartono Eko Saputro, untuk perijinan
kos-kosan sementara ini masih menggunakan perda retribusi dan pajak daerah.
Yang mengatur itu masih sebatas ijin
gangguan, SIUPP dan TDP. Untuk regulasi yang mengatur tentang rumah kos,
akan disusun Perwalnya.
Untuk tindakan preventif dari penyalahgunaan fungsi rumah kos dari
awal IMB nya wajib berbunyi rumah kos,
artinya pemilik melakukan pemutakhiran data dari rumah hunian menjadi rumah kos. Setelah IMB terbit ditindaklanjuti dengan HO, SIUPP dan TDP nya.
Dijelaskan juga, syarat untuk perijinan rumah kost harus mempuntai HO,
SIUPP dan TDP. Untuk mengajukan hal
tersebut yang pertama ada blangko
permohonan yang ditandatangani
lingkungan kanan kiri depan belakang
yang diketahui RT, RW, lurah dan camat.
Kemudian dilengkapi fotokopi KTP,
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Untuk pajak hotel terdapat
potensi berupa penambahan
objek pajak yaitu rumah
penginapan dan rumah kos.
Disebutkan, potensi pajak
daerah yang selama ini
dipungut berasal dari 73 hotel,
meliputi hotel bintang tiga (4
hotel), hotel bintang dua (2
hotel), hotel bintang satu (2
hotel), hotel melati tiga (2
hotel), hotel melati dua (1
hotel), hotel melati satu serta
rumah kost (62 hotel).
Adapun pemilik rumah
penginapan/rumah kos dengan
fasilitas kurang dari sepuluh
kamar ada 30 tempat
sedangkan yang lebih dari
sepuluh kamar ada 45 tempat.

fotokopi IMB yang sudah menyebutkan
bahwa rumah tersebut adalah rumah
kos, fotokopi sertfikat tanah yang
dijadikan rumah kos, serta pasfoto
pemilik berukuran 4x6. Selain itu saat
kunjungan dari KLH diwajibkan menyusun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan
Lingkungan).
Berdasarkan data yang tercatat di
BP2T, jumlah kos-kosan saat ini sekitar
110-an. Ada rumah kos yang telah
memiliki ijin, namun terdapat pula yang
belum berijin. Kawasan yang paling
banyak terdapat rumah kos adalah Tegal
Timur dan paling sedikit Tegal Selatan.
Rumah kos termasuk aspek pendapatan,
namun dalam pengawasannya tidak
boleh lemah. Perlu regulasi yang jelas
terhadap kos-kosan misalnya kos tidak
boleh campur antara pria dan wanita,
agar dapat tercapai keamanan, kenyamanan dan ketertiban. Semua pengelola
maupun pemilik tempat kos hendaknya
menerapkan tata tertib dan regulasi
yang jelas dan dilaksanakan secara optimal. Pemilik maupun pengelola usaha
kos-kosan diminta perlu menerapkan
sistem tertib administrasi dan tertib keterangan data diri terhadap para penghuni kos yang mayoritas warga pendatang dari luar daerah Kota Tegal. g
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Sosialisasi Perubahan PDRB
Tahun Dasar 2010 dan IPM Metode Baru

Hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 dengan mengambil tempat ruang Yasmine Hotel
Riez Palace, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal mengadakan kegiatan sosialisasi
perubahan RDRB tahun dasar 2010 dan IPM metode baru. Acara dimulai tepat pukul
10.00 WIB dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan ini diikuti oleh
peserta dari berbagai instansi pemerintah kota Tegal dan organik BPS.

Oleh : Nurchasanah, S.ST

D

alam kegiatan yang dimotori
kepala seksi neraca wilayah dan
analisis statistik Wawan Budiman, S.ST, Kepala BPS Kota Tegal Drs.
Kunto Dewandono sebagai moderator
menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi
ini dimaksudkan untuk sharing knowledge
adanya perubahan tahun dasar penghitungan PDRB dari tahun dasar 2000
menjadi tahun dasar 2010. Rekomendasi
PBB tentang pergantian tahun dasar
dilakukan setiap 5 atau 10 tahun sekali.
Hal ini dimaksudkan agar data PDRB
bisa diperbandingkan antar daerah
bahkan antar negara.
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Syarifudin Nawie M.Si, kepala
bidang neraca wilayah dan analisis
statistik BPS Provinsi Jateng dalam awal
paparannya sebagai narasumber
menuturkan bahwa sesuai undangundang no 16 Tahun 1997 tentang
statistik data statistik dibagi 3 yaitu :
1.

2.

3.

Data statistik dasar, statistik makro
dan statistik lintas sektoral yang
dapat dimanfaatkan oleh umum.
Data statistik sektoral dan statistik
mikro merupakan kewajiban dari
masing-masing instansi
Data statistik khusus yang sifatnya
lebih mikro dan untuk kepentingan

lembaga atau person tertentu.
Beliau juga mengemukakan
mengapa 2010 dijadilan tahun dasar?
Banyak faktor yang mempengaruhinya,
antara lain :
1. Rekomendasi PBB, tahun dasar
dalam penghitungan PDRB boleh
berakhiran 5 atau 0.
2. Tersedianya sumber data baru yaitu
Sensus Pendududk 2010.
3. Tersedianya sumber data indeks
harga produsen
4. Tersedianya kerangka SUT (Supply
and Use Table)
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5. Tahun 2010 perekonomian Indonesia relatif stabil
6. Terjadi perubahan struktur ekonomi
dari Tahun 2000 ke 2010
Dalam kegiatan ini, Pak Syarifudin
Nawie, M.Si juga memperkenalkan
metode baru penghitungan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Dalam
metode baru ini, IPM tidak selalu
berbanding lurus dengan pendapatan
perkapita. Pada metode lama indikator
penyusun IPM terdiri atas indeks
harapan hidup, indeks pendidikan
penduduk usia 15 tahun ke atas,
(gabungan indeks melek huruf dan indek
rata-rata lama sekolah) dan indeks daya
beli yang melibatkan 27 komoditas
terpilih. Kontribusi penyusunnya
dihitung secara geomretrik. Sedangkan
pada metode baru, indikator penyusun
IPM terdiri atas indeks harapan hidup,
indeks pendidikan (gabungan indeks
harapan lama sekolah bagi penduduk
usia 7 tahun ke atas dan indeks rata-rata
lama sekolah bagi penduduk usia 25
tahun ke atas dengan asumsi bahwa
penduduk yang berusia 25 tahun ke atas
biasanya sudah menuntaskan
pendidikannya) dan indeks daya beli
yang meliputi 96 komoditas terpilih.
Kontribusi penyusunnya dihitung secara
aritmatik.

Dalam metode baru ini, IPM tidak selalu berbanding lurus dengan
pendapatan perkapita. Pada metode lama indikator penyusun IPM
terdiri atas indeks harapan hidup, indeks pendidikan penduduk usia 15
tahun ke atas, (gabungan indeks melek huruf dan indek rata-rata lama
sekolah) dan indeks daya beli yang melibatkan 27 komoditas terpilih.
Kontribusi penyusunnya dihitung secara geomretrik. Sedangkan pada
metode baru, indikator penyusun IPM terdiri atas indeks harapan hidup,
indeks pendidikan (gabungan indeks harapan lama sekolah bagi
penduduk usia 7 tahun ke atas dan indeks rata-rata lama sekolah bagi
penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi bahwa penduduk yang
berusia 25 tahun ke atas biasanya sudah menuntaskan pendidikannya)
dan indeks daya beli yang meliputi 96 komoditas terpilih.
Kontribusi penyusunnya dihitung secara aritmatik.

Dalam aplikasinya IPM sebagai
indeks komposit yang mengukur keberhasilan kualitas hidup manusia, dapat
dijadikan sebagai target pembangunan
yang terukur dan merupakan alokator
besaran untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM ini juga dapat
diperbandingkan antar waktu, antar
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daerah bahkan antar Negara karena
dalam proses penghitungannya mengikuti kaidah-kaidah yang ditentukan oleh
UNDP (United Nation Development
Program). Semoga bermanfaat. g
Penulis adalah
Staf BPS Kota Tegal
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Nada &
Memperingati Maulid

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyerahkan cinderamata
kepada Opick di Pringgitan Ki Gede Sebayu Kota Tegal (25/12/2015)

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno memberi sambutan pada
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Tegal Selatan
(25/12/2015).

bersa
Habib Thohir Alkaff (Pengasuh Ponpes Daarul Hijrah) memberikan
tausiyah kepada hadirin pada peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW di Lapangan Tegal Selatan (25/12/2015)

Opi

LENSA BAHARI

Dakwah
Nabi Muhammad SAW

Opick melantunkan tembang religi pada pentas Nada dan Dakwah
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (25/12/2015)

Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno tampil bersama Opick
menyanyikan lagu “Alhamdulillah” (25/12/2015)

ama

ick

Bergambar bersama diatas panggung usai Pergelaran Nada dan
Dakwah dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
1437 H. bersama Opick dan Habib Thohir Alkaff (25/12/2015)

VARIA LEGISLATIF

DPRD Gelar Public Hearing
Pengembangan Kesenian di Kota Tegal

P

Berdasarkan hasil diskusi dalam
Public Hearing bertema "Peran
DPRD Kota Tegal dalam
Pengembangan Kesenian di Kota
Tegal"yang digelar DPRD Kota
Tegal pada Jumat (11/12), Tarif
sewa Taman Budaya Tegal (TBT)
yang berlokasi di Jalan Kolonel
Sugiono Kota Tegal, disoal oleh
beberapa kalangan terutama oleh
para seniman karena dianggap
terlalu mahal bagi
penyelenggaraan pentas seni
seperti teater. Selain mengeluhkan
tarif sewa yang dinilai mahal,
seniman juga menyayangkan
adanya tarif sewa lain di luar tarif
sewa tempat tersebut.

Oleh: Roniyanto N, A.Md.
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enggiat teater di Kota Tegal, Rudi
Iteng menjelaskan, dirinya merasa
tarif yang dikenakan untuk sewa
TBT dirasa kurang pas. Apalagi bagi pementasan yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Sebab, sesuai Perda tarif
sebesar Rp 2 juta untuk non komersial
dan Rp 4 juta untuk komersial, pihaknya
masih harus mengeluarkan biaya tambahan yakni biaya operasional solar genset serta uang parkir dan kebersihan
yang besarannya mencapai Rp 2 juta.
Jika ditotal untuk biaya sewa non
komersial saja sudah Rp 4 juta. Hasil dari
penjualan karcis tidak bisa menutup biaya produksi seperti biaya latihan, artistik, kostum, komsumsi. Karena pentas
teater itu bukan mencari keuntungan tetapi untuk mengembangkan seni budaya. Sehingga diharapkan ada keringanan
tarif sewa TBT khusus untuk pementasan teater mahasiswa dan pelajar.
Hal serupa juga disampaikan pemerhati seni budaya Kota Tegal sekaligus
pendiri teater RSPD, Yono Daryono yang
menyampaikan terkait dengan pengenaan tarif sewa TBT memang harus ada
perbedaan antara tarif sewa untuk pertunjukan “seni murni” atau seni kreatif

dengan pertunjukan seni lainnya. Tarif
yang dikenakan sekarang terlalu tinggi.
Semestinya untuk sewa pementasan
seni kreatif ada keringanan. Sehingga
jika tarif sewa terlalu mahal secara tidak
langsung menghambat dan membatasi
kreatvitas seniman. Yang perlu didorong
bahwa semangat seniman harus dibantu
dengan fasilitas untuk berekspresi, bukan seperti dikomersilkan.
Penggiat Seni, Joshua Igho mencermati berbagai keluhan tentang keberadaan Taman Budaya Tegal, dirinya menyodorkan beberapa gagasan yang
mungkin dapat diadopsi, dengan harapan terciptanya suatu sinergi antara kepentingan para seniman, pemerintah,
dan masyarakat pada umumnya.
Diantaranya, TBT memerlukan suatu pengelolaan secara khusus. Apabila
masih tetap berada di bawah naungan
Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata Kebudayaan (Disporabudpar), maka perlu
dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT)
yang diberi wewenang pengelolaan. Tapi
tak salah juga apabila TBT disejajarkan
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya
tetap sinergi dengan Disporabudpar.
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Walikota juga menyampaikan
sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta tata cara pengembalian
tunjangan komunikasi intensif dan
dana operasional, maka APBD
Kota Tegal Tahun Anggaran 2016
masuk dalam pengelompokan
kemampuan keuangan daerah kategori tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan PAD dan DAU
yang cukup signifikan. Terhadap
kenaikan kemampuan keuangan
daerah tersebut berdampak pada
naiknya tunjangan komunikasi
intensif dan belanja penunjang
operasional DPRD.

Ade, atau Emha Ainun Nadjib. Mereka
adalah para seniman yang memiliki hubungan kedekatan dengan para seniman
Tegal.
Jaringan kebudayaan yang sudah
dirintis oleh para seniman Tegal sejak
puluhan lalu semestinya merupakan
modal yang dapat dijadikan instrumen
dalam rangka menyukseskan pembangunan, utamanya di bidang senibudaya.
Anggota DPRD Kota Tegal, Sisdiono
Ahkmad menambahkan, semestinya
Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal melalui
Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan
dan Pariwisata (Dinporabudpar) bisa
memberikan keringanan tarif sewa biaya
TBT, menurut Sisdiono dalam klausul
Perwal yang mengatur perihal tarif ada

point yang memberikan keringanan,
sehingga klausul tersebut dirasa cukup
tanpa harus merubah Perda yang ada.
Khusus untuk pementasan seni kreatif, dan khusunya untuk pementasan
teater perlu diberikan keringanan. Rencanannya DPRD Kota Tegal, melalui
Komisi 3 akan memberikan pengertian
kepada dinas terkait menindaklanjuti
hasil dari public hearing tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD, Edy
Suripno menyampaikan public hearing
diselenggarakan karena pembangunan
tidak terlepas dari peran masyarakat,
khususnya dalam public hearing kali ini
adalah seniman. Selain itu acara ini
diharapkan menjadi momentum penting
untuk mendekatkan rakyat dengan para
wakil rakyatnya. g

Dan seperti kebanyakan pusat kebudayaan lainnya, TBT memerlukan
adanya dewan kurator yang bertugas
menyusun program kerja, memilih dan
menentukan konten kegiatan, dan tugastugas penelitian/pengembangan. Dewan
kurator idealnya merupakan orangorang pilihan yang secara profesional
menguasai suatu cabang seni dan memiliki jaringan kerja secara nasional.
Apabila Pemkot Tegal belum memiliki kurator sendiri, tak ada salahnya menunjuk kurator dari luar yang tanggungjawabnya diatur melalui Keputusan Walikota. Dengan adanya kurator ini, program kegiatan TBT akan lebih tertata,
berkualitas, dan dapat dirasakan manfaatnya meskipun tidak secara langsung.
Igho juga menyampaikan, bila nanti
pembangunan jalan tol Jakarta-Semarang sudah selesai, Pemkot Tegal semestinya mulai memikirkan agar kota ini
tetap menjadi tempat persinggahan atau
tujuan. Salah satunya adalah dengan
memperbanyak jadwal kegiatan di Taman Budaya Tegal.
Dari dua cabang seni saja; sastra dan
teater, kita dapat melakukan promosi
berskala nasional. Seperti diketahui, sejak dekade 1970 Kota Tegal sudah diperhitungkan di kancah sastra nasional.
Tak terhitung berapa tokoh yang pernah
singgah dan mementaskan karyanya di
kota ini. Sebut saja W.S Rendra, Luluk
Purwanto, Ary Sutedja, Remy Sylado,
Franky Sahilatua, Ken Zuraida, Ebiet G.
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Walikota Launching Layanan Kesehatan

S

ebagai upaya pendekatan pelayanan prima bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas
Kesehatan Kota Tegal melaunching beberapa layanan bertepatan dengan momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN)
ke 51. Launching dilakukan oleh Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno yang
bertindak sebagai Pembina Apel Besar
usai Apel Besar HKN di depan Dinas
Kesehatan Kota Tegal Jl. Proklamasi,
Kamis (12/11).
Launching beberapa layanan kepada
masyarakat Kota Tegal yaitu layanan
komunikasi dan informasi berupa edisi
pertama Tabloid “Cinta Sehat”, layanan
promosi kesehatan berupa mobil unit
promosi kesehatan, layanan mobil transportasi vaksin, layanan jaminan kesehatan berupa mobil layanan keliling Jamkesta/JKN dan layanan Poliklinik Puskesmas sore hari.
Walikota yang didampingi Kepala
Dinas Kesehatan Kota Tegal dr. Moehammad Hafidz, MKes dalam kesempatan itu juga menyerahkan penghargaan
berupa piala dan uang pembinaan kepada Pemenang Lomba Menggambar Poster dengan tema PHBS, stop merokok
dan makanan jajanan sehat. Sebagai juara I adalah Dimas Fajar dari SDN Bandung 1, juara II Rizky Setiawan SDN 1
Randugunting dan juara III Muhamad
Faisal Abdilah dari SDN Kejambon 2.
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Lomba poster tersebut untuk menumbuhkan kesadaran kesehatan pada siswa
sekolah dasar.
“Upaya kita menyadarkan kepada
masyarakat bahwa sehat itu adalah penting. Pemkot Tegal menyediakan sarana
dan prasarana pendukung kesehatan
berupa mobil keliling dan juga tabloid
untuk mendukung kita dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya
menghimbau masyarakat Kota Tegal
bahwa hidup sehat itu menjadi pola
hidup masyarakat Kota Tegal,” himbau
Walikota.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal dr. Moehammad Hafidz, MKes dalam laporannya mengatakan tujuan Apel Besar dalam rangka
HKN dilaksanakan sebagai momentum
untuk membangun kebersamaan dan
menyatukan komitmen bersama untuk
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Kota Tegal yang lebih baik. “Tujuannya menggalang komitmen pemangku
kepentingan, penentu kebijakan, dunia
usaha, mitra kesehatan dan organisasi
kemasyarakatan untuk bersama membangun dan memaksimalkan upaya kesehatan di Kota Tegal. Selain itu menyebarluaskan informasi dan mendorong masyarakat untuk berprilaku hidup bersih
dan sehat serta menciptkan lingkungan
sehat,” ungkap Hafidz.
Adapun tema HKN Tahun 2015 ini

adalah “Generasi Cinta Sehat Siap
Membangun Negeri”. “Tema ini sangat
selaras dan in line dengan pendekatan
pembangunan kesehatan di Kota Tegal
saat ini yaitu continum of care sebagai
basis pendekatan pelayanan prima
bidang kesehatan,” sebut Hafidz.
Dalam peringatan HKN Tahun 2015,
Dinkes Kota Tegal melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sejak pertengahan September
2015 dan akan berakhir pada 2 Desember 2015. Kegiatan dalam rangka HKN
tersebut terbagi dalam 6 kelompok yaitu
Apel Besar, kegiatan Bhakti Sosial dan
Pengabdian masyarakat diantaranya
donor darah di Kantor Dinas Kesehatan
Kota Tegal, anjangsana lansia produktif
dan anjangsana tenaga kesehatan purna
tugas. Dilanjutkan kegiatan gerakan
masyarakat meliputi senam lansia asma
yang dilaksanakan di Balai Pengobatan
Paru-paru dan senam 100 ibu hamil di
Poltek Harapan Bersama, serta kegiatan
promosi kesehatan yang dilaksanakan
dengan siaran interaktif di Radio Sebayu
FM, pemasangan spanduk pada instansi
dan institusi kesehatan dan publik pada
media cetak.
Panitia juga menyelenggarakan jalan
sehat yang diikuti lebih dari 1.000 peserta dari keluarga besar kesehatan pada
tanggal 8 November 2015 di RSU Mitra
Keluarga. “Lomba-lomba olahraga meliputi volley ball, tenis meja dan catur serta
lomba yang bersifat talent yaitu lomba
tari kreatif serta menyanyi pop dan
dangdut dan lomba menggambar poster
tingkat SD,” ungkap Hafidz.
Selain itu diadakan seminar gerakan
sehat siap membangun bangsa (1.000
Hari Untuk Negeri) oleh Ikatan Bidan
Indonesia, seminar cerdas yang diselenggarakan oleh RSU Mitra Keluarga
dengan tema ”ASI, Peranannya dalam
Tumbuh Kembang Bati-balita”, seminar
Management Post Stroke, Peningkatan
Kualitas Hidup oleh Ikatan Apoteker Indonesia, Simposium “Tuberculosis Update” oleh Ikatan Dokter Indonesia, Seminar Ilmiah “One Day Nutrition Course”
oleh RSU Mitra Keluarga dan Seminar
Keperawatan Menjaga Reproduksi Sejak
Dini yang diselenggarakan oleh PPNI
dengan narasumber dr. Boyke. g
(Bag. Humas dan Protokol/Imon)
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Opick Suskes Ajak Warga
Tegal Bersholawat

P

enampilan Opick mampu mengajak
warga Kota Tegal dan sekitarnya untuk
mengingat kebesaran Allah SWT dan
bershalawat atas Nabi Muhammad SAW. Opick
tampil dalam Nada dan Dakwah dalam rangka
memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW
yang diselenggarakan Pemerintah Kota Tegal
di Lapangan Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Jumat (25/12/2015) malam. Ustadz Aunur
Rofiq Firdaus atau yang lebih dikenal dengan
nama Opick membawakan tujuh lagu meskipun
penampilannya sedang tak maksimal akibat
kurang sehat usai tampil di Malaysia, sehingga
Opick meminta bantuan salah seorang krunya
untuk menyanyi bersama. Adapun lagu-lagu
lainnya yang didendangkan antara lain Sholawat Nabi, Tombo Ati, Cahaya Hati, Ya Nabi Ya
Rosul, Bila Waktu Berakhir dan Subhanallah.
Opick juga berdoa untuk Kota Tegal dan
seluruh jamaah yang hadir di Lapangan Tegal
Selatan agar benar-benar diberikan syafa’at
Nabi Muhammad SAW di hari akhir. Usai berdoa, Walikota Tegal tampil bersama Opick menyanyikan lagu “Alhamdulillah”. “Terima kasih
kepada Opick. Tegal Bersholawat. Allohumasholi’ala sayyidina Muhammad,” seru Walikota
sebelum menyanyi bersama Opick.
Sebelumnya para jamaah juga dibius oleh
tausiah yang dibawakan oleh Habib Thohir bin
Abdullah Al Kaff, Pengasuh Pondok Pesantren
Daarul Hijrah Kota Tegal. “Agar kita kenal, agar
paham dan cinta sehingga mengikuti ajaran
Kanjeng Nabi,” ungkap Habib Thohir. Habib
Thohir juga menyinggung mengenai teroris
yang marak terjadi. Menurutnya, Islam tidak
mengenal adanya teroris. Nabi Muhammad
memberikan sari tauladan melalui akhlak nabi
yang sangat tinggi, meski kepada orang selain
Islam. “Silakan yang mau ibadah dan lain-lain,
silakan. Islam tidak mengenal teroris. Dar dor
enak nemen. Neraka,” ungkap Habib Thohir dengan bahasa Tegal yang kental. Dikatakannya
untuk mewujudkan negara yang aman sentosa,
semua elemen harus dibutuhkan, seperti pemerintah, polisi, butuh tentara dan ulama yang
mengajarkan agama kepada umat. Mengenai
acara Nada dan Dakwah, disebutkan Habib
Thohir, Pemkot Tegal sebelumnya belum pernah mengadakannya, namun semenjak kepemimpinan Hj. Siti Masitha Soeparno, kegiatan
ini dilaksanakan. “Terima kasih. Semoga bisa
dilaksanakan satu tahun sekali oleh Pemkot,
karena membawa berkah,” ungkap Habib
Thohir. g
(Bag. Humas dan Protokol/Imon)
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Tari Mina Lodra dan
Retno Tanjung Dilaunching

D

ua tari karya Endang Supadmi, Mina Lodra dan Retno
Tanjung dilaunching, Senin
(08/12). Kedua tari penyambut tamu
dan hiburan milik Kota Tegal itu kini
sedang diproses mendapatkan Hak
Paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia RI. “Kedua
tari ini sedang dipatenkan ke HAKI
tahun lalu. Proses tindaklanjut tahun
ini oleh Disdik diharapkan delapan
bulan ke depan sudah jadi,” ungkap
Endang Supadmi usai peluncuran
kedua tari tersebut di Lapangan Tegal
Timur Kota Tegal siang kemarin.
Kedua tari tersebut ditarikan bergilliran di sesi terakhir setelah acara
pembukaan dan penampilan Tari Merak dari TK Aisyiyah XI, Tari Kucing
dan Tari Manuk Dadali oleh siswa TK
Al Irsyad Kota Tegal dalam Acara
Pentas Seni Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Kota Tegal Tahun 2015
dan Launching Tari Mina Lodra dan
Retno Tanjung.
Menurut Endang, Tari Mina Lodra
menggambarkan kehidupan nelayan
etika masyarakat dengan biotika laut
dan aktivitas nelayan seperti memancing, menjala dan sebagainya yang
berfungsi sebagai hiburan.
Sementara Walikota mengapresiasi dua tarian yang dilaunching. “Itu
karyanya karya yang tidak bisa kita
copy paste karena sudah dipatenkan.

Sehingga jika ada penampilan, yang
berhak menampilkan dari penggagasnya,” ungkap Walikota. Selain itu, sebut Walikota, semua tarian yang ditampilkan memiliki makna seputar
kehidupan pesisir. “Para nelayan itu
dalam bekerja dan wanitanya sebagai
primadona dan lambang kemakmuran, bahkan bentuk sanggul yang tinggi itu ada maknanya, dan juga setiap
gerakan setiap pakaian ada makna
sehingga layak untuk dipatenkan dan
idenya tidak bisa diambil orang,” tutur
Walikota.
Tari Retno Tanjung juga telah menyabet juara I FLS2N. “Inilah yang
memotivasi kita untuk melestarikan
seni budaya karena kita memang kaya. Kita legalisir,” ungkap Walikota
senang. Dalam acara itu Walikota
menyerahkan piala kepada pemenang
berbagai lomba dalam rangka Hari
Anak Nasional dan Festival Finger
Painting Anak Usia Dini dan Orang
Tua HUT HIMPAUDI Kota Tegal.
Walikota juga berdialog dengan siswa
PAUD yang hadir dalam acara tersebut. Antara lain Galih Ngesti Utomo
(6), siswa TK Pembina Kelas B. Siswa
kelahiran 17 Agustus 2009 itu
tampak antusias dan responsif ketika
berdialog dengan Walikota. Demikian
juga Fania bersama teman-teman
satu KB Little Star yang antusias
berdialog dengan Walikota Tegal. (*)
g
(Bag. Humas dan Protokol/Imon)
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Akreditasi Puskesmas
Menuju Masyarakat Sehat
Margadana
Puskesmas Berprestasi
Margadana
Siap Akreditasi
Menuju... (plok, plok, plok)
Masyarakat Sehat
Jasmani Rokhani
Puskesmas Margadana.....
Bisa.
Oleh: Aminudin, Ns *)

L

irik diatas merupakan yel-yel Puskesmas Margadana dalam rangka
persiapan akreditasi sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Penyusunan
Dokumen Akreditasi Puskesmas yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9
November 2015 sampai dengan hari
Jumat tanggal 13 November 2015,
dimana pada tahun 2016 diharapkan
semua puskesmas di Kota Tegal
terakreditasi. Penetapan status
Akreditasi Puskesmas terdiri atas:
a. tidak terakreditasi;
b. terakreditasi dasar;
c. terakreditasi madya;
d. terakreditasi utama; atau
e. terakreditasi paripurna.
Dan akreditasi yang diharapkan oleh
Dinas Kesehatan Kota Tegal adalah semua Puskesmas di Kota Tegal akan mendapat predikat terakreditasi paripurna.
Akreditasi atau dalam hal ini akreditasi
puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan
oleh Menteri setelah memenuhi standar
Akreditasi.
Tujuan utama akreditasi Puskesmas
adalah untuk pembinaan peningkatan
mutu, kinerja melalui perbaikan yang
berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan
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sistem penyelenggaraan pelayanan dan
program, serta penerapan manajemen
risiko, dan bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.
Diatas disebutkan salah satu tujuan
akreditasi Puskesmas adalah kebutuhan
untuk peningkatan mutu. Kebutuhan untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan saat ini, dipengaruhi oleh tiga
perubahan besar, yaitu sumber daya
yang terbatas, adanya kebijakan desentralisasi dan berkembangnya kesadaran
akan pentingnya mutu layanan kesehatan. layanan Puskesmas selama ini dianggap seperti halnya pemberi layanan publik lainnya sebagai layanan yang tidak
bermutu. Masyarakat menganggap datang ke Puskesmas karena tidak ada
pilihan lain atau sering diplesetkan bahwa puskesmas kepanjangan dari pusing,
keseleo dan masuk angin.
Bahkan bagi masyarakat miskin,
mungkin merupakan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan layanan dengan
biaya relatif sangat terjangkau. Anggapan tersebut seharusnya menjadi tantangan dan peluang bagi Puskesmas untuk mulai mendefinisikan mengenai mutu layanannya dan menerapkannya, guna
menjawab tantangan dan peluang yang
muncul karena perubahan-perubahan
lingkungan yang luar biasa tersebut.

Dan untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan
secara berkesinambungan di Puskesmas,
maka dilakukan penilaian oleh pihak
eksternal dengan menggunakan standar
yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 39
ayat (1) juga mewajibkan Puskesmas
untuk diakreditasi secara berkala paling
sedikit tiga tahun sekali, demikian juga
akreditasi merupakan salah satu persyaratan kredensial sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang
bekerjasama dengan BPJS, sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan
Kesehatan Nasional Pasal 6 ayat (2).
Pendekatan yang dipakai dalam
akreditasi Puskesmas adalah keselamatan dan hak pasien dan keluarga, dengan
tetap memperhatikan hak petugas. Prinsip ini ditegakkan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan.
Selain itu, prinsip dan dasar yang ditetapkan dalam Sistem Kesehatan Nasional 2009 yang menggarisbawahi soal
hak asasi manusia dan responsif gender,
juga dipakai dalam standar akreditasi
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Puskesmas ini untuk menjamin bahwa
semua pasien mendapatkan pelayanan
dan informasi yang sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien,
tanpa memandang golongan sosial, ekonomi, pendidikan, jenis kelamin, ras,
maupun suku.
Akreditasi Puskesmas menilai tiga
kelompok pelayanan di Puskesmas, yaitu
kelompok administrasi manajemen, yang
diuraikan dalam bab I (Penyelenggaraan
Pelayanan Puskesmas) , bab II (Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas) ,
bab III (Peningkatan Mutu Puskesmas),
kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat
(UKM), yang diuraikan dalam bab IV
(Upaya Kesehatan Masyarakat yang
Berorientasi Sasaran), bab V (Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan
Masyarakat), bab VI (Sasaran Kinerja
Upaya Kesehatan Masyarakat) dan
kelompok Upaya Kesehatan Perorangan
atau Pelayanan Kesehatan yang diuraikan dalam bab VII (Layanan Klinis yang
Berorientasi Pasien ), bab VIII (Manajemen Penunjang Layanan Klinis) dan bab
IX (Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien).
Selain dilakukan penilaian keberhasilan secara eksternal, juga dapat dilakukan penilaian keberhasilan secara internal oleh organisasi Puskesmas itu sendiri, yaitu dengan ”Penilaian Kinerja Puskesmas” yang mencakup manajemen
sumber daya termasuk alat, obat, keuangan dan tenaga, serta didukung de-

ngan manajemen sistem pencatatan dan
pelaporan, disebut Sistem Informasi
Manajemen Puskesmas (SIMPUS).
Penilaian kinerja Puskesmas dilakukan, supaya Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal, baik kinerja pelayanan, proses pelayanan, maupun
sumber daya yang digunakan. Sehingga
apa yang masyarakat kehendaki akan
pelayanan kesehatan yang aman dan
bermutu tercapai, serta dapat menjawab
kebutuhannya.
Puskesmas merupakan garda depan
dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar. Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor 75 tahun 2014 tentang ”Pusat
Kesehatan Masyarakat”, merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan
Puskesmas. Puskesmas yang merupakan
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat
pertama, dengan lebih mengutamakan
upaya promotif dan preventif untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.
Visi pembangunan kesehatan yang
diselenggarakan oleh Puskesmas adalah
tercapainya Kecamatan Sehat menuju
terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan sehat adalah gambaran masyarakat
kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan,

yakni masyarakat yang hidup dalam
lingkungan dan dengan perilaku sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau
pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Indikator kecamatan sehat adalah:
lingkungan sehat, perilaku sehat, cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu,
serta derajat kesehatan penduduk kecamatan. Untuk mendukung kecamatan
sehat salah satu upaya yang dikembangkan saat ini adalah dengan adanya Desa
Siaga, yang salah satu indikatornya adalah ada Pos Kesehatan Desa sebagai
Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat
(UKBM), dengan penggerakan masyarakat wilayah desa/kelurahan, dan sebagai
upaya Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P) dan Pertolongan Pertama
Pada Kecelakaan (P3K).
Pada akhirnya, akreditasi puskesmas
sebagai Key Performance Indicator (KPI)
akan memberi gambaran bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko benar-benar
dilaksanakan secara berkesinambungan
di Puskesmas, sehingga Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Maka diharapkan visi pembangunan
yang diselenggarakan Puskesmas yaitu
masyarakat sehat akan terwujud. g

*) Penulis adalah Perawat Komunitas
di Puskesmas Margadana

Visi pembangunan kesehatan
yang diselenggarakan oleh
Puskesmas adalah tercapainya
Kecamatan Sehat menuju
terwujudnya Indonesia Sehat.
Kecamatan sehat adalah
gambaran masyarakat
kecamatan masa depan yang
ingin dicapai melalui
pembangunan kesehatan, yakni
masyarakat yang hidup dalam
lingkungan dan dengan perilaku
sehat, memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu
secara adil dan merata, serta
memiliki derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya.
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PENDIDIKAN
Jejaring Sosial Untuk Pembelajaran

Judul tulisan di atas nyleneh,
tetapi nampak menggelitik.
Apakah benar ?
Penulis: Sujilah

T

idak ada salahnya dicoba dan buktikan tentang manfaat blog sebagai “laboratorium virtual” dan jejaring sosial dalam pembelajaran. Saya
mencatat paling tidak ada lima hal yang
berkaitan dengan hal tersebut. Pertama,
bagaimana memanfaatkan blog dan
jejaring sosial semacam facebook untuk
kepentingan pembelajaran? Kedua, bagaimana memotivasi siswa agar mau memanfaatkan internet (termasuk jejaring
sosial) sebagai sumber pembelajaran?
Ketiga, bisakah facebook dan twitter dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran serta apa perbedaan keduanya?
Keempat, bagaimana mengatur waktu
agar seorang guru bisa eksis nge-blog
dan berjejaring sosial tanpa harus mengganggu aktivitas mengajar? Kelima, seiring bertambahnya usia guru, masih perlukah guru belajar memanfaatkan piranti
TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) sebagai media pembelajaran?
Dinamika masyarakat global yang
kian terbuka, akses terhadap informasi
juga makin cepat dan mudah. Para praktisi pendidikan yang notabene menjadi
agen pembelajaran juga mesti bersikap
proaktif dan terlibat sebagai “pemain” di
dalamnya, tidak hanya sekadar jadi
penonton. Dunia virtual yang menyajikan informasi tanpa dibatasi dimensi
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ruang dan waktu bisa dioptimalkan
untuk peningkatan mutu pembelajaran.
Sumber-sumber dan bahan pembelajaran yang aktual dan menarik bisa dengan mudah didapatkan melalui internet. Bahkan, guru juga bisa memanfaatkan blog dan media sosial yang belakangan ini sedang mengalami masa “euforia” di ranah virtual untuk kepentingan
pembelajaran.
Berbagai kemudahan yang ditawarkan ruang maya bagi para pengguna,
baik dalam soal akses, manfaat, partisipasi, maupun kontrol, blog, misalnya,
bisa dioptimalkan sebagai “laboratorium
virtual” untuk kemajuan dunia pendidikan yang sangat besar manfaatnya bagi
peserta didik, guru yang bersangkutan,
maupun sesama rekan sejawat. Melalui
blog, sesama guru, guru dan murid, guru
dan siapa pun yang memiliki kepedulian
terhadap dunia pendidikan bisa saling
berinteraksi tanpa dibatasi sekat ruang
dan waktu. Blog bisa dioptimalkan untuk
unjuk kinerja guru dalam menyajikan
berbagai persoalan dan pernak-pernik
dunia pendidikan, sehingga mesin pencari makin ramah terhadap masalahmasalah pendidikan yang hingga saat ini
masih menyisakan banyak problem dan
tantangan.
Siswa pun bisa diajak ikut-serta

untuk memanfaatkannya. Tentu saja,
dibutuhkan keteladanan dan pendampingan sang guru. Bagaimana mungkin
kita bisa memotivasi siswa kalau sang
guru tidak pernah bersentuhan dengan
ruang maya? Jika pendidik dan peserta
didik sama-sama bisa hadir di ruang
maya, mereka bisa berinteraksi secara
intens, sehingga berbagai masalah yang
terkait dengan pembelajaran bisa terjembatani. Siswa terpacu untuk melakukan “browsing” materi pembelajaran
untuk menumbuhkembangkan potensi
dirinya, sementara itu sang guru juga
akan terpacu “adrenalin”-nya untuk
meng-upgrade diri dengan mengikuti
berbagai perkembangan informasi
sesuai dengan bidang keilmuan yang
digelutinya.
Jejaring sosial semacam facebook
atau twitter kini bagaikan “primadona”.
Ratusan juta orang telah memiliki akun
ini. Dalam situasi demikian, mengapa
tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
pembelajaran? Melalui facebook, misalnya, seorang guru bisa membuat group
tertutup untuk kelas-kelas yang diajarnya. Pada wall group bisa di-update status
yang berkaitan dengan materi pembelajaran, seperti tugas-tugas, PR, pembahasan materi, acara kelas, dan semacamnya. Siswa diberi keleluasan untuk mem-
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berikan respon dan jawaban tanpa
meninggalkan nilai-nilai kesantunan.
Dari jejaring sosial semacam inilah
anak-anak bisa terus belajar secara
“informal” tanpa harus dibatasi tembok
ruang kelas. Twitter, meski hanya dibatasi 140 karakter, tidak lantas berarti guru dan murid tidak bisa nge-tweet secara
cerdas. Informasi-informasi penting
yang berkaitan dengan pembelajaran
bisa di-share lewat Twitter sehingga
memiliki jangkauan publikasi yang jauh
lebih luas. Baik Facebook maupun
Twitter sama-sama merupakan jejaring
sosial yang bisa dimanfaatkan untuk
menjalin interaksi, berbagai informasi,
dan bersilaturahmi dengan banyak
orang, termasuk dalam pembelajaran.
Bedanya hanya batasan jumlah karakter
ketika ketika melakukan update status.
Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan
(pasal 28) merupakan agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis

kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
Dengan menguasai empat kompetensi
seperti itu, guru diharapkan memiliki
pengetahuan, keterampilan, dan sikap
yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung
jawab dalam memangku jabatan guru
sebagai profesi. Blog dan jejaring sosial
bisa dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kompetensi profesional guru. Jika
eksitensi blog guru terus hadir di ranah
virtual, bukan mustahil dunia pendidikan
kita akan semakin kaya berkat sentuhan
para guru dalam menyajikan postinganpostingan terbaik.
Dengan demikian, blog guru bisa
dijadikan sebagai portofolio rekam jejak
guru dalam memberikan pengabdian
terbaik buat bangsa dan negara melalui
jagat virtual. Kemudahan-kemudahan
yang ditawarkan oleh internet, yang bisa
diakses oleh siapa pun secara lintasgeografis, lintas-usia, dan lintas-budaya,

diakui atau tidak, telah membuat dunia
pendidikan makin dinamis dan progresif.
Para pengunjung akan makin dimudahkan dalam mencari rujukan yang terkait
dengan masalah keilmuan, pembelajaran, atau fenomena-fenomena pendidikan mutakhir yang lain. Karena tugas utamanya adalah mendidik dan mengajar,
tentu saja sang guru harus pandaipandai mengatur waktu, sehingga tugas
utamanya tidak terganggu aktivitas
ngeblognya. Dua puluh empat jam dalam
sehari lebih dari cukup bagi sang pendidik untuk melakukan aktivitas keseharian (online dan offline), istirahat, atau
mengurus keluarga.
Belajar, termasuk memanfaatkan
internet untuk kemajuan dunia pendidikan, tidak bergantung pada usia. Sepanjang sang guru memiliki niat, gairah,
dan semangat untuk meningkatkan
literasi TIK-nya, bukan halangan di usia
berapa pun untuk ber-internet ria.
Atmosfer seperti ini yang perlu terus
ditumbuhkan sehingga sang pendidikan
mampu mendesain pembelajaran secara
secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan
menyenangkan. Mengakrabi piranti TIK
juga sangat dipengaruhi oleh kebiasaan
dan budaya.
Pilihan sudah membentang di depan mata. Mau menjadi “guru kurikulum”
yang tugas dan rutinitas kesehariannya
dibatasi empat tembok ruang kelas atau
menjadi “guru inspiratif” yang mampu
mengilhami peserta didik menjadi generasi masa depan yang cerdas, baik secara
intelektual, emosional, sosial, maupun
spiritual, dengan mendesain pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif,
dan menyenangkan dengan memanfaatkan teknologi virtual? Nah, semua
terserah! g
Penulis adalah Pendidik
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RENUNGAN

Asuransikan Keselamatan Anda
Melalui Sedekah
Penulis: Firman Hadi

Apa hubungan antara
keselamatan dengan sedekah?
Lalu apa pula kaitannya dengan
asuransi? Bukankah ketiganya
berada pada ruang dan fungsi
yang berbeda ?. Atas beberapa
pertanyaan tersebut dibutuhkan
uraian yang sistematik untuk
menjelaskan apakah ada kaitan
antara sedekah, investasi dan
keselamatan.
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Sedekah
Sedekah adalah kata yang mungkin
paling familier bagi semua kalangan untuk mengartikan perbuatan memberi kepada seseorang/sekelompok orang/lembaga. Meskipun sedekah berasal dari kata shodaqoh (Arab), tetapi pada kenyataannya kata sedekah lebih bisa diterima
oleh semua kalangan dan semua umat
beragama. Hal ini dapat dilihat dari digunakannya kata sedekah pada perintah
untuk memberikan harta benda kepada
orang lain, yang termaktub di dalam
kitab-kitab suci agama selain Islam.
Di dalam Kitab Perjanjian Baru umat
Kristiani diperintahkan untuk bersedekah dengan etika yang baik. "Perhatikanlah sedekahmu supaya tidak dilakukan di
hadapan manusia lain, dan dilihat oleh mereka. Jika demikian kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di

surga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu. Sebagaimana
yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan
agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu: Mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau, selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang
tangan kananmu lakukan, sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian,
dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, Dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan." Matius 6:1-4
(MILT)
Sementara di dalam Kitab Manawadharmasastra yang berisi tentang Hukum Hindu, di dalamnya menjelaskan
tentang dana punia / bersedekah. Dalam
kitab Manavadharmasastra, terkandung
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ajaran yang menjelaskan tentang dana
punia, antara lain: ”triswapye tesu dattam
hi widhina apyarjitam dhanam, datur
bhawatyan arthaya paratra daturewa ca”
Artinya : “Walaupun harta itu dperoleh
sesuai menurut hukum (dharrna) tetapi bila
tidak didermakan / disedekahkan kepada
yang layak, akan terbenam ke kawah
neraka”. (Manawadharmasastra IV. 193).
Begitupun pada ajaran agama-agama
yang lain. Selain memerintahan untuk
berbagi harta, mereka cenderung lebih
memilih kata sedekah untuk menjelaskannya. Singkatnya bahwa semua agama
memerintahkan umatnya untuk bersedekah kepada pihak yang berhak/pantas
menerima.
Perintah Bershodaqoh
Di dalam Islam begitu banyak ayat al
Quran dan hadits yang memerintahkan
untuk bershodaqoh. Bahkan di awal
Surat al Baqarah (ayat 3-4) ditegaskan
oleh Allah SWT bahwa ciri-ciri orang
yang bertaqwa adalah orang-orang yang
beriman kepada hal-hal ghaib, mau mendirikan sholat, dan yang bersedekah atas
harta yang dimilikinya.
Allah juga melarang kita untuk berbuat bakhil (kikir), karena kikir adalah
manifestasi dari sifat tamak dan egois.
Allah berfirman dalam surat Ali Imran
180: “Janganlah sekali-kali orang-orang
yang bakhil dengan harta yang Allah berikan, menyangka bahwa kebakhilan itu baik
bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu
adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak
di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan
Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui
apa yang kamu kerjakan”.
Hal ini tidak lain karena harta yang
ada pada diri kita bukanlah semuanya
milik kita. Beberapa ayat di dalam al
Quran, antara lain Surat Al Ma’arij 19-25
dan Surat Ad Dzariyat 15-19 secara tegas menyatakan bahwa di dalam harta
yang kita miliki terdapat hak orang lain.
Dan di sinilah kuncinya, yakni harta yang
berada di dalam penguasaan kita bukanlah semuanya milik kita, melainkan sebagian adalah milik orang lain. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi kita untuk
menyalurkannya kepada orang-orang
yang berhak atau lembaga-lembaga
yang membutuhkan. Dan bilamana kita
tidak menyalurkannya kepada yang berhak, itu sama artinya kita telah merampas harta yang menjadi hak orang lain.

Dalam perspeksi ini kita bisa menyimpulkan bahwa sedekah itu sejatinya
menyalurkan sebagian rezeki yang kita
dapat/punyai kepada orang-orang yang
berhak, karena ini adalah hukum Allah.
Dan sebagaimana konsekuensi hukum
pada umumnya, jika kita melakukan
pelanggaran pasti akan ada sanksi atas
pelanggaran yang kita buat.
Seringkali kita menyangka bahwa
setiap kali kita kehilangan hak-hak kita,
atau kehilangan sebagian harta kita,
atau mengalami kejadian yang berakibat
melayangnya harta kita semata sebagai
musibah/ujian. Tentang hilangnya sejumlah uang, perhiasan, kendaraan dan benda lainnya kita anggap sebagai musibah.
Tentang seringnya kita atau anggota keluarga kita yang jatuh sakit dan menghabiskan dana untuk membayar rumah sakit, juga tentang kecelakaan di jalan yang
berakibat keluarnya dana untuk perbaikan kendaraan, kita anggap sebagai ujian.
Dan seterusnya.
Kenapa kita tidak mencoba ihtisaban
(introspeksi) atas apa yang telah kita lakukan pada waktu sebelumnya? Jika kita
berpegang pada dalil Laha maa kasabat
(baginya akan diterima hasil dari yang
diusahakan) Wa ‘alayha maktasabat (dan
atas dirinya akan diberikan akibat dari
apa yang telah diperbuat) tentu semua
yang kita anggap musibah/ujian bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan buah dari apa yang telah kita
tanam.
Dalam konteks ini marilah kita berbaik sangka (tanpa menyalahkan orang
lain) bahwa hilangnya sebagian harta kita atau datangnya musibah yang berakibat keluarnya dana kita adalah akibat
dari kelalaian kita menyalurkan hak
orang lain yang ada melekat pada harta
kita. Karena hakekatnya ia bukan milik
kita, maka Allah pun akan mengambilnya, dengan cara yang berbeda-beda
antara satu dengan yang lainnya.
Asuransi dan Investasi
Dari beberapa kasus diatas dapat disimpulkan secara ringkas bahwa sedekah dapat bermanfaat sebagai investasi
keselamatan bagi kita. Bagi keselamatan
fisik maupun harta benda yang kita miliki. Karena jika kita salurkan sedekah
kita secara benar, berarti kita telah mengeluarkan harta yang bukan menjadi
hak kita, tanpa mengambil sedikitpun.
Dan jika tak ada hak orang lain yang
kita ambil, maka Allah pun tak akan me-
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ngambil hak kita secara cuma-cuma. Jika
demikian adanya, bukankah sedekah sama artinya dengan asuransi keselamatan?
Pada sisi yang lain sedekah juga bisa
menjadi investasi bagi pengembangan
harta kita. Karena selain berfungsi mensucikan harta yang ada pada diri kita,
sedekah juga mampu mengembangkan
harta yang ada menjadi lebih dari jumlah
sebelumnya. Di dalam surat Saba 39
Allah berjanji: “Katakanlah, sesungguhnya
Rabb-ku melapangkan rezeki bagi siapa
yang dikehendaki dari hamba-hambaNya
dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakiNya. Dan apa yang kamu infakkan,
maka Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rejeki sebaik-baiknya”.
Rasulullah juga bersabda, “Sesungguhnya Allah akan mengembangkan sedekah kurma atau sepotong makanan dari
seorang diantara kalian, sebagaimana seseorang diantara kalian memelihara anak
kuda atau anak untanya, sehingga sedekah
tersebut menjadi besar seperti Bukit Uhud”.
Dari keterangan diatas inilah yang
menjadi keyakinan kita bahwa sedekah
yang kita lakukan pastilah akan mendapatkan balasan berlipat. Dan inilah bukti
bahwa sedekah juga bermanfaat sebagai
investasi bagi pengembangan harta kita.
Hanya saja ada hal penting yang harus
diperhatikan dalam melakukan sedekah,
terutama tentang mindset atau pemahaman tentang konsep dasar bersedekah. Meskipun kita yakini janji Allah
tentang balasan berlipat adalah benar
adanya dan pasti terwujud, tetapi janganlah kita terpeleset oleh niat yang
keliru, yakni untuk mencari untung.
Karena hakekatnya sedekah adalah
kerelaan untuk berbagi, bukan untuk
mencari untung.
Selain itu balasan dari Allah pun tidak selalu kita terima secara kontan (seketika itu), tidak selalu berwujud sama
dengan yang kita sedekahkan, dan tidak
selalu kita sendiri yang menerima balasannya. Karena bisa jadi balasan Allah
datang pada waktu yang tidak kita perhitungkan. Bisa jadi balasan Allah datang
melalui keluarga kita.
Tetapi yang terpenting untuk diperhatikan dalam bersedekah adalah ikhlas
untuk berbagi. Tak usahlah kita direpotkan oleh hitung-hitungan balasan yang
akan kita terima. Yakinlah Allah Maha
Mengetahui apa yang dikerjakan umatNya. Karena Allah tak pernah tidur.
Wallahu a’lamu bisshawab. g
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WIRA USAHA

Setiap manusia berhak berusaha.
Apapun manusia lakukan untuk
mendapat penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidup
sehari-harinya. Ada yang bekerja
sebagai karyawan, buruh, bahkan
berwirausaha. Ada yang memang
bercita-cita bekerja untuk
kemajuan kariernya, namun ada
pula yang memiliki prinsip untuk
menjadi pengusaha.

Dynoen Catering
Spesialis Snack dan Nasi Boks
Oleh : Cahya Kamandhanu

B

erbicara berwirausaha banyak
macamnya, dari mulai kerajinan,
jasa, ataupun kuliner. Tentu semua melewati tahapan dan prosesnya,
tidaklah mungkin sebuah usaha yang baru dibuka langsung laris dan menghasilkan untung yang berlimpah. Pasang surut sepi ataupun ramai konsumen menjadi resiko ketika memilih untuk berwirausaha. Disinilah kesabaran dan kreatifitas dituntut agar usahanya tetap eksis
dan semakin dikenal masyarakat.
Di kota Tegal contohnya, kota kecil
di wilayah Pantai Utara Jawa saat ini banyak bermunculan usaha catering,
padahal Tegal sendiri juga dikenal dengan wartegnya. Siapapun bisa datang
langsung memesan atau langsung memakan menu yang ditawarkan di warung
makan. Namun dari sisi lain catering lebih
mengedepankan menu yang variatif, dan
pesan antar ke tempat pelanggan.
Biasanya konsumen yang datang
memesan catering untuk suatu acara.
Jumlah order yang dipesan tentu dalam
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Yuli Lutfiati
jumlah banyak. Seperti untuk hajatan,
acara rapat, arisan dan sejenisnya.
Catering menjadi solusi konsumen,
karena tak perlu repot-repot harus berbelanja bahan-bahan untuk masakan,
jajanan dan keperluan lainnya. Tinggal
pesan, maka pesananpun akan datang ke
tempat si pemesan. Pelangganpun akan
berdatangan sendiri manakala masakan,
jajanan yang dibuat memiliki citarasa
yang lezat, higienis dan harga yang ter-

jangkau. Sebenarnya, memang tidak perlu promosi yang intens untuk usaha catering, asalkan mutu dan kualitas yang dikedepankan, maka dari mulut ke mulut
pelanggan akan membuat usaha catering
semakin ramai.
Di kota Tegal sendiri hampir ada puluhan usaha catering. Usaha ini memang
bisa dikemas dalam usaha rumahan. Tidak perlu harus atau wajib memiliki kios
atau toko. Toko atau kios hanya memudahkan saja bagi pelanggan untuk mengetahui keberadaan catering tersebut,
tetapi kebanyakan proses produksi
jajanan atau masakannya lebih banyak
dilakukan di rumah.
Banyaknya usaha catering juga tidak
terlepas dari gaya hidup yang memberikan peluang besar. Banyak konsumen
sekarang yang menggunakan jasa catering untuk menyiapkan pesta mewah untuk memberikan kesan yang tak terlupakan bagi para tamu yang hadir. Seperti
pesta ulang tahun, kelulusan dan resepsi
pernikahan atau pesta lainnya atau bahkan hanya sekedar acara kumpul-kumpul seperti arisan, rapat keluarga dan
sejenisnya. Untuk menyiapkan segala
sesuatunya jelas dihadapkan pada waktu
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dan energi untuk melakukan semuanya,
hingga akhirnya cateringlah solusinya.
Adalah Yuli Lutfiati (48) warga jalan
Layur No 46 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang membuka usaha catering.
Usaha yang diberi nama dari singkatan
nama anak dan adiknya ini yakni Difa
dan Hanun atau disingkat menjadi
Dynoen Catering awalnya merupakan
usaha catering milik orang tuanya. Dari
tahun 90’an ibu dari Yuli Lutfiati ini
menawarkan catering, seperti nasi boks
dan jajanan atau snack boks. Meski skala
usaha rumahan, namun usaha catering
milik ibunya cukup dikenal pelanggan.
Memang belum memiliki nama atau
brand saat itu, hanya sebatas nama panggilan ibu dari Yuli Lutfiati ini. Sepeninggal ibunya, usaha catering ini dikelola
oleh kakak dari Yuli dan diberi nama usahanya menjadi Risma. Hingga akhirnya
karena faktor usia yang sudah berat untuk menjalankan usaha, catering diserahkan kepada Yuli sekitar tahun 2010. Dari
sinilah Yuli terus mengembangkan usaha
cateringnya. Dari mulai pemberian nama
menjadi Dynoen Catering, hingga membuat brand atau merk di setiap bungkus
snack atau jajanan, dengan tujuan orang
yang menikmati produk buatannya selalu ingat dengan si pembuat yakni
Dynoen.
Dari ketelatenan dan bakat membuat jajanan, Yuli bersama 30 karyawannya
mampu membuat Dynoen dikenal pelanggan, baik pelanggan perorangan, instansi, perbankan maupun perusahaan
swasta. Rata-rata mereka memesan
snack boks atau jajanan, karena memang
Dynoen dikenal sebagai usaha catering
spesialis snack. Meski demikian, Dynoen
juga kerap menawarkan nasi boks, namun lebih banyak pemesan jajanannya.

Setiap harinya Yuli terus memproduksi jajanan pesanan pelanggan, karena
Dynoen catering buka 24 jam. Tiga puluh karyawan yang dipekerjakan, bekerja
dengan sistem shift. Mereka merupakan
karyawan yang telah lama ikut mengembangkan usahanya sejak ibu dari Yuli ini
membuka usaha catering. Menurut perempuan kelahiran 1967 ini, karyawannya sudah menjadi bagian seperti keluarganya sendiri. Bahkan rata-rata mereka yang bekerja adalah mereka yang
benar-benar membutuhkan pekerjaan
atau anak yatim piatu. Berpegang pada
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prinsip bermanfaat untuk orang lain,
membuat usahanya semakin berkah dan
terus maju. Selain itu, Yuli juga mengedepankan mutu, kualitas dan rasa jajanan yang dibuatnya, sehingga memang
itulah yang membuat pelanggannya merasa puas hingga terus memesan.
Jajanan yang dibuatnya seperti kue
lapis, brownies, dan beberapa jenis kue
yang digoreng selalu dibuat fresh. Dynoen juga dikenal dengan jajan bongko
rotinya karena banyak pelanggan yang
selalu memesan jajan tersebut. Tidaklah
mahal untuk membeli jajanan di Dynoen
catering, harga termurah snack boks yang
ditawarkan mulai dari Rp. 5 ribu. Harga
tersebut sudah mendapatkan untung
yang lumayan dan mampu menggaji 30
karyawannya.
Isteri dari Faiz Hamid ini menuturkan, ada atau tidaknya order jajanan,
karyawannya tetap berangkat meskipun
tidak memproduksi dan tetap digaji. Karena Yuli berpikir, karyawannya harus
menghidupi keluarganya. Doa para karyawan inilah, membuat order terus ada,
dan setiap harinya omzet yang diterima
bisa dibilang cukup memuaskan. Menurut Yuli, meskipun dirinya saat ini masih
menjadi pegawai di salah satu perusahaan daerah, namun tetap akan terus menjalankan usaha cateringnya, selain karena untuk penghidupan para karyawannya juga untuk usaha dan kegiatan dirinya saat pensiun nanti. Menanggapi
banyaknya usaha catering yang bermunculan, Yuli mengungkapkan bahwa semuanya sudah ada yang mengatur. Rejeki sebuah usaha akan terus mengalir
tergantung bagaimana cara mengelolanya dengan tetap tidak melupakan
mereka yang ada di bawah kita, dalam
hal ini sering-seringlah bersedekah. g
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CERITA PENDEK
Berharap Keajaiban
Hari ini adalah terakhir aku menjalani
hidup. Keputusan sudah dikeluarkan
pemerintah. Aku harus ditembak mati
hari ini. Lebih tepatnya malam nanti.
Panitia pencabut nyawa sudah
dibentuk. Para algojo yang pastinya
terlatih, sudah dipersiapkan. Dan
dengan pikiran membuncah aku
dipaksa menunggu datangnya beberapa
butir peluru berebut merobek
jantungku. Merobek dan memaksa
mengusir nyawa pisah dari ragaku.
Sungguh penantian yang menggetarkan
dan menakutkan. Udara di dalam
penjara terasa pengap dan gerah.
Warna tembok jadi semakin kelabu.

Oleh : Basuki Fitrianto
Ilustrasi dari Internet

P

Lima orang petugas berdiri mengelilingiku. Mengawasi dengan tatapan
seakan mengejek ‘Kau mati hari ini,
bangsat!’ Aku duduk dengan kedua tangan
dan kaki diborgol. Menunduk menatap lantai yang rasanya semakin dingin. Berloncatan masa lalu: masa kecil ketika sedang
bermain layang-layang di pinggir sawah.
Mengadu layang-layang dengan teman
sepermainan. Tawa, canda dan umpatan
karena kalah dalam beradu layang-layang,
terdengar lagi.
“Kamu curang!” teriak temanku karena layang-layangnya kalah beradu. Aku
tertawa bangga dan mengejek dengan
menjulurkan lidah. “Curang apanya? Ayo,
masih berani beradu?” tantangku.
“Masih. Tunggu, aku mau ambil
layangan dulu.”
Dan ketika kami beradu lagi, kembali
aku memenangi pertarungan itu. Temanku
semakin jengkel. Ia tetap menuduhku berbuat curang. Bangganya aku hari itu. Tertawa sambil melenggak-lenggokkan pantat.
Mengejek. Saking gembiranya, aku tak
ingat waktu. Hari hampir maghrib aku masih bermain layang-layang. Bapak menyusulku. Tanpa ampun bapak menjewerku
lalu menyeretku pulang.
“Layanganku, Pak! Layanganku!” Aku
mencoba memberontak.
Bapak tak menggubris. Tanpa kata-
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kata ia menarik tanganku. Benang lepas
dari genggamanku, maka layang-layang itu
meliuk terbawa angin. Aku menangis.
Bapak tak peduli.
Memori itu masih melekat di otakku.
Juga memori kejadian ketika aku dan teman-teman mandi di sungai. Ketika temanku Joko tenggelam karena tak bisa berenang. Aku masih ingat. Akulah yang menolong Joko menyeret menjauhi pusaran air.
Akulah yang mempunyai inisiatif menceburkan diri dalam deras air ketika temanteman lain hanya berteriak ketakutan. Dengan susah-payah aku berhasil menyeret
Joko ke pinggir sungai. Tubuhnya lemas
dan napas tersengal. Tapi syukurlah ia selamat. Kini Joko sudah termasuk perwira
tinggi di kepolisian.
Ruangan dalam penjara terasa sunyi.
Aku mendongak menatap atap kokoh penjara. Sebentar lagi nyawaku melayang terbang. Aku coba membayangkan neraka itu
seperti apa, surga itu seperti apa. Apakah
aku masuk neraka? Atau aku masuk surga?
Pertanyaan yang saat ini sulit aku jawab.
Seperti harapan manusia pada umumnya,
masuk surga. Aku pun demikian. Aku memang pembunuh, tapi aku membunuh karena membela hak kami yang dengan paksa direnggutnya.
Bergemuruh dadaku mengingat peristiwa pembunuhan itu. Aku masukkan

wajahku dalam sela kakiku. Mencoba
melupakan.
Seorang petugas mendekatiku. “Apa
permintaan terakhir sebelum kamu menjalani hukuman ini?” tanyanya datar.
Sesaat aku menatapnya. Menarik napas dalam-dalam dan membuang udara dengan tekanan. “Aku ingin merokok.”
Sebuah permintaan yang menurutku
tak merepotkan. Dan aku yakin, para petugas itu juga perokok. Petugas yang tadi menanyaiku segera merogoh sakunya, mengambil sebungkus rokok dan korek. Aku
menolak rokok yang ia sodorkan. “Aku
ingin rokok merek dalam negeri. Rokok
kretek.”
Segera petugas tadi mendekati petugas yang lain. Ternyata mereka tidak membawa rokok yang aku minta. Salah satu petugas bergegas keluar dan kembali dengan
membawa rokok sesuai permintaanku.
Agar aku leluasa merokok, borgol yang
mengikat tanganku dilepas. Satu bungkus
rokok beserta korek aku terima dengan tangan gemetar. Sudah bertahun aku berhenti merokok. Kini dengan hidup yang
masih tersisa, aku ingin menikmati sentuhan asap rokok membelai tenggorokanku.
Pelan aku buka bungkus rokok. Menarik
satu batang rokok lalu menyelipkan di sela
bibirku. Aku ingin benar-benar menikmati
setiap isapan, menikmati molekul-molekul
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CERITA PENDEK
yang menempel di setiap asapnya. Ujung
rokok aku bakar dengan korek. Asap mengepul. Karena lama tak merokok, isapan
pertama dan setelah asap memukul tenggorokan, kepalaku pening. Aku berhenti
sejenak memandangi asap melayang berurai. Apakah wujud nyawa seperti asap itu?
Pada isapan kedua pening masih terasa, tapi tak terlalu membuat aku oleng.
Dan pada isapan kedua ini wajah bapak dan
ibu muncul di otakku. Pasti saat ini mereka
renta. Semenjak aku dipindahkan ke penjara tengah pulau ini, aku tak pernah bersua
dengan mereka. Apakah mereka tahu jika
anaknya akan mati hari ini? Aku lebih berharap mereka tidak tahu, agar nestapa tak
mampir lagi di tengah mereka.
Aku berterimakasih kepada bapak ketika ia mencoba menghadang rombongan
polisi yang hendak menangkapku.
“Jangan masuk!” teriak bapak berdiri di
depan pintu dengan membawa arit. “Kalian
tidak boleh menangkap anakku!” Arit yang
dibawanya diayun-ayunkan.
Rombongan polisi serentak mundur,
takut terjadi apa-apa pada mereka.
“Anak Bapak sudah membunuh,” kata
salah seorang polisi.
“Ia membunuh kepada orang yang
pantas dibunuh. Orang yang telah merebut
tanah kami.”
Perang kata-kata begitu alot. Karena
sudah dianggap membahayakan, akhirnya
kaki bapak ditembus peluru. Bapak terjerembab dan mengaduh kesakitan. Serentak polisi maju menubruk bapak. Ibu menjerit histeris. Suasana menjadi kacau. Melihat bapak tidak berdaya, aku pun mencoba
melawan rombongan polisi. Dua butir peluru menembus kaki kiriku. Akhirnya aku dan
bapak dibawa mereka.
Setelah penangkapan itu, rencana pernikahanku dengan Gayatri gagal. Pernikahan yang tinggal beberapa minggu, batal.
Semua rencana berantakan.
Aku kembali mengisap rokok. Pada
isapan ketiga, aku teringat Gayatri.
Seandainya orang serakah itu tidak merebut tanah kami, saat ini pasti aku sudah
menjadi suaminya. Mungkin juga saat ini
aku sudah mempunyai beberapa anak. Ah,
aku pernah mendengar Gayatri sudah pergi dari desa kami ikut dengan suaminya.
Entah sekarang menetap di mana.
Pada isapan keempat, pikiran melayang pada dua orang yang sudah aku
bunuh, Yadi dan istrinya. Pikirku mereka
orang serakah. Kaya tapi masih saja merasa
kekurangan. Tanah beserta rumah kami
direbutnya. Awal kejadiannya aku sendiri
tidak tahu persis. Katanya, bapakku dulu
pernah berhutang pada orang serakah itu.
Tanah dan rumah kami sebagai jaminannya.

Mereka menunjukkan tanda bukti kalau
bapak sudah pernah berhutang. Karena
hutang dan bunganya tak terbayar, mereka
akan mengambil tanah dan rumah kami.
“Bapak memang pernah berhutang
pada Yadi, tapi sudah Bapak lunasi. Kejadian itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kau
masih kecil saat itu,” kata bapak.
Tentu saja aku percaya omongan
bapak. Sebagai anak laki-laki aku pun matimatian mempertahankan milik kami.
Suatu siang, Yadi dan puluhan orang
berseragam datang ke rumah kami. Di
belakang mereka dua truk kosong berjalan
pelan dan berhenti di samping rumah kami.
Aku dan bapak tertegun dengan kedatangan mereka. Salah seorang berseragam
mendekati bapak. “Kami ingin mengosongkan semua barang yang ada di rumah ini
beserta penghuninya,” kata orang berseragam itu.
Bapak murka mendengar itu. “Apaapaan ini?!” tanya bapak. Kedua matanya
melotot.
“Menurut keputusan pengadilan,
Bapak Yadi adalah pemilik sah rumah ini.”
Perang tak seimbang pun terjadi. Aku dan
bapak melawan puluhan orang berseragam. Kami dipaksa keluar dari rumah kami.
Kami digelandang menjauh dari rumah
kami.
Mulai saat itulah dendam muncul di
hatiku. Aku harus memberi pelajaran pada
Yadi, ayah temanku, Joko.
Aku terdiam memandangi bunga api di
ujung rokok. Dan dalam diam itu kelebatan
rangkaian pembantaian yang aku lakukan
bermunculan. Mulai dari aku memanjat pagar rumah Yadi ketika malam sudah larut.
Mencongkel pintu dengan hati-hati. Masuk
ke rumah dan mencari keberadaan Yadi.
Ternyata tidak butuh waktu lama
untuk menemukannya. Ia tidur di sofa, di
depan televisi yang masih menyala. Segera
aku mendekatinya. Sabit di genggaman
tangan kananku, aku ayunkan ke batok kepalanya. Yadi terkejut dan menjerit kesakitan. Kembali sabit aku ayunkan ke tubuh
Yadi. Berulang. Kegaduhan terjadi di
ruangan itu. Istri Yadi terbangun. Ia segera
menjerit mengetahui suaminya bersimbah
darah tak berdaya. Semua menjadi kacau.
Iblis sudah menguasaiku. Tanpa berpikir
panjang, aku berlari mendekati istri Yadi.
Sabetan sabit pun melayang ke tubuhnya.
Bertubi.
Suasana di ruangan hening ketika Yadi
dan istrinya tergeletak tak bernyawa.
Pada isapan kelima, aku teringat Joko,
orang yang pernah aku selamatkan dari
maut. Ia marah besar mendengar kematian
kedua orangtuanya. Karena ia termasuk
polisi yang berpengaruh, gerak cepat men-
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cari siapa pelaku pembunuhan segera dilakukan. Joko menginginkan hukuman mati
bagi pelaku pembunuhan tersebut. Dan
ketika mengetahui jika pelakunya adalah
aku, ia tetap pada keinginannya. Tak peduli
bahwa ia dulu pernah aku tolong dari
ancaman kematian. Tak peduli jika ayahnya
mengusir kami dari rumah kami sendiri.
***
Akhirnya waktu kematian telah tiba.
Dengan kepala tertutup kain, kedua tangan
dan kaki diborgol, aku digelandang keluar
dari penjara. Degup jantungku semakin
kencang berdetak.
Udara di luar penjara menyentuh kulit.
Raungan deru mobil terdengar. Suara-suara orang sibuk terdengar di sekelilingku.
Aku kemudian didorong masuk ke
dalam kendaraan. Karena kedua mataku
tertutup, aku tak tahu jenis kendaraan
yang aku masuki.
Perjalanan menuju ke tempat pembantaianku dimulai. Suara sirene meraungraung. Sebenarnya sampai detik ini aku
masih berharap keajaiban terjadi padaku:
‘grasiku diterima. Hukumanku diubah
menjadi hukuman seumur hidup.’ Bahkan
ketika kendaraan yang membawaku berhenti lalu aku diturunkan dan digelandang
ke tempat pembantaian, aku masih berharap ada keajaiban. Dan ketika aku berdiri
dalam hening, disangga tiang kokoh,
tangan terikat ke belakang dan mata tertutup, aku masih berharap ada keajaiaban.
Tak lama kemudian secara bersamaan
terdengar letusan senjata api. Ada sesuatu
menyentuh jantungku. Aku merasakan
sensasi yang sangat menyakitkan. Sungguh-sungguh menyakitkan. Bersamaan itu
keajaiban yang aku harap menguap. Ternyata keajaiban bukan milik orang seperti
aku. Juga bukan milik bapak dan ibuku. g
Rumah Mimpi, 2015.

Biodata Singkat Penulis
Lahir di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 1968
Merupakan lulusan dari
SMKI N Yogyakarta
Jurusan Teater
Saat ini tinggal di
Jl. Manduro 53, Kratonan,
Kartotiyasan, Solo
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SASTRA

Puisi-Puisi A. Warits Rovi
Pantai Bintaro

Nyanyian Lengang

hari dilahirkan rahim laut ke ceruk mata para nelayan
bertaruh dengan ombak, membentur tiang-tiang angin
betapa di balik sirip ikan belida ada pintu maut yang terkuak.

emak sakit
matahari menyendiri ke retina matamu
sejengkal di bawahnya, mendung hitam
memburamkan jalan-jalan dan pohonan
seekor burung hinggap mencari sebentuk kembang
dari lagu duka yang kau tanam
seraya kau yakin bahwa semua yang berjalan
adalah makam.

cukup kau berpegang tali basmalah, setali kerut jala
kau simpan alamat-alamat bahaya
pada jantung yang dibalut asma allah.
hingga gelombang yang datang adalah perawan
angin yang kencang serupa kembang

o, sungguh dalam dirimu ada lengang yang memanjang
antara derik tulang dan dengus napasmu yang gersang.

semua kau terima di sirap perahu, sebagai tamu sepuh
yang tercipta dari takdirmu.
Bintaro, 11.12.15

tapi di balik semua itu, kau wanita purba yang rajin
mengelap debu di tepi sampirmu, usai melilit jejak gerimis
yang melukis gambar pisau di jalan-jalan yang
mengarah ke setiap pintu. dan senyummu menyediakan
halaman masa depan yang memungkinkanku
menggali lubang dan mengubur ratusan bayang-bayang.

Lereng Bukit Tenggina

Bungduwak-Dik-kodik, 17.12.15

sejak berabad silam pohon-pohon berjanji
untuk tak membiarkan duri jatuh ke masing-masing hati.

Bukit Montorra

maka abadilah ia sampai saat ini, di antara silang ranting
teduh daunan yang saling menempel
bunga-bunga segar yang bernyanyi kepada langit
dan akar yang saing mengokohkan, memberkati
tanah meneguk air.
semua saling berpeluk menjaga lereng bukit
sebagai ibu tua yang mengharap matahari dari anak-anaknya.
Sumenep, 15.12.15

Buku Puisi
kusimpan buku puisi sebagai kekasih
yang mengulurkan tangan dari sunyi
mencipta pelukan pada suatu malam,
hingga aku mengawang ke langit sunyimu
melihat rembulan berwarna ungu
maka aku percaya kata-kata lebih tua dari dunia.
Dik-kodik, 20.12.15
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Hai masa kecil!
aku berdiri di tulang dadamu yang dipenuhi batu
kembang putih rumputan menempel di sarung
setelah gesekan demi gesekan membuka perkenalan
melenakan jalan basah ke utara. membuat jiwaku
sampai pada bibir bunga. menyatu dengan doa-doa serangga.
aku berdiri di antara batu, diam dan kayu
yang menimang kisah masa kanak dari jalan setapak
setelah kisah-kisah tumbuh ilalang, bersandar kepada hujan
mengaharap sebentuk pelangi membagi warnanya kepada hati.
aku berdiri di sini, melengkapi tiga ratus bait puisi
yang mungkin tak terselesaikan oleh tardji dan rumi
puisi tentang masa kecil dan kenangan yang dirobek duri.
Sumenep, 2015

A. Warits Rovi. Lahir di Sumenep Madura 20 Juli 1988, karya-karyanya dimuat di Horison,
Republika, Media Indonesia, Suara Merdeka, Seputar Indonesia, Indo Pos, Majalah Femina,
Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Tribun Jabar, Sinar Harapan, Padang Ekspres, Riau Pos,
Banjarmasin Post, Lampung Post, Haluan Padang , Minggu Pagi, Suara NTB, Koran Merapi,
Radar Surabaya, Medan Bisnis, Majalah Sagang, Majalah Bong-ang, dll. Kumpulan puisinya
dapat dinikmati di antologi komunal; Bersepeda Ke Bulan (Antologi Puisi Pilihan harian Indo
Pos, 2014), Ayat-Ayat Selat Sakat (Kumpulan Puisi Pilihan Riau Pos, 2014). Festival Bulan
Purnama Majapahit Trowulan (Dewan Kesenian Mojokerto, 2010), Bulan Yang Dicemburui
Engkau (Bandung, 2011). Epitaf Arau (Padang, 2012),dll. Puisinya yang berjudul
”Perempuan Pemetik Tembakau” Masuk 5 besar lomba menulis puisi ”Perempuan” yayasan
LAMPU. Berdomisili di Jl. Raya Batang-Batang PP. Al-Huda Gapura Timur Gapura Sumenep
Madura 69472. email: waritsrovi@gmail.com / wr_rovi@yahoo.co.id
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SASTRA

Puisi-Puisi Imam Khanafi
Luka
mereka merasa begitu sendiri
dikendalikan udara
dan mengendalikan tanah
ada ke tiada setelah bencana
tanah bergerak
perfikir tentang tiada ke ada
udara mengangkat dada
kembang kempis mengikat puisi hatinya.
di sinilah, aku menunggu yang maha belaskasih
penyendiri melihat kejadian alam
aku belajar sepi dari kondisimu
tumbuh dalam ketuban
meleleh sekalian
pelukkanmu meredam pecahan.
2015

Lilin Kecil
lilin kecil aku jaga
agar tetap menyala
2014

Jalan Alur Usia
siang mencapai senja
yang baik membengkak
terbiasa lari-larian
agak sedikit menjadi padat
lama aku ingin menulis
pura-pura menjadi dangkal
melawan arus badai
2015

Yang Berulang
bangkitnya seribu kematian
hati kecilku sering menciut
dipaksa berjalan
ambruk satu-satu, mati seribu
2015

Kekasih
Kekasihku tanya tentang cinta
malam-malam ke suara
dingin syurga yang diterima
cinta yang membisik
kematian yang membisik
takdir yang membisik
aku ingin membisikan itu.
kau kutu buku yang nakal
membisikan dzikir...
dikebutuhanku.
2015
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ENGLISH CORNER
Local revenue or in Indonesian also
known as pendapatan asli daerah, is all
income that obtainable from all
sources in its own region which is
adopted according to the regulation.

Developing Tegal City
Through Local Revenue

By: Yolla Pamela

L

ocal revenue has important role
because through locally generated
revenue, we can see how far a region can fund the government activities
and regional development. The increasing of local revenue is important in order
the government do not rely on central
government. There are some revenue
that are included to local revenue, i.e.:
Local Tax
Local tax is the a mandatory contribution to the Regional payable by the
individual or entity that is enforceable
under the Act, by not getting the rewards directly and used for the purposes
of Regions for the greatest prosperity of
the people. Taxes Which included to the
local tax are hotel tax, restaurant tax,
amusement tax, advertisement tax,
street lighting tax, mineral tax instead of
metals and rocks, parking tax, ground
water tax, swallow’s nest tax, land and
building tax, rural and urban tax, and
acquisition of land and buildings tax.
Local taxes have a role as budgetary and
regulatory.

the purpose and benefit of the public
interest and can be enjoyed by
individuals or bodies.
2. Business service levies are local taxes
as payment for services supplied a
special effort and provided by the
local government for the benefit of
private persons or entities.
3. Licensing of Certain levies are local
charges as payment on certain special permits granted by local government for the benefit of private persons or entities.

Retribution
Levies or retribution are collected
by the levy which can be grouped into 3
categories levy, i.e.: public service levies,
business service levies, and licensing of
certain levies.
1. Public service levies that services
provided by local government or for

The result of separated owned wealth
area management
Results of wealth management
belongs to the area separated the
reception area that comes from wealth
management separated areas, broken
down by the object of income that
covers part of the return on equity in the

The biggest income derived from the native fisheries sector
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companies belonging to the area, part of
the return on equity in the state-owned
company and part of the return on
equity investment in privately-owned
companies and community groups.

Other Local Revenue legitimate
Regional Revenue legitimate, provided for budgeting reception area that
were not included in the types of taxes
and the results of the wealth management area separated. This income is also
a reception area that comes from others
belonging to the local government, such
as: proceeds from sales of regional
assets that are not separated, service
demand deposits, interest income,
advantage which in this case means the
exchange rate against foreign currencies, the commission, cuts, or other form
as a result of the sale, providing goods or
services by the government.
As Tegal citizens, we have a significant role in contributing participate and
increase revenue of Tegal. Therefore,
Tegal which is a small town in the coastal
areas, the biggest income derived from
the native fisheries sector. In addition,
the tourism sector is also providing
substantial revenues for Tegal. Therefore, by loving and consuming marine
products results of Tegal and exploring
the tourist attractions as well as promote it through various media that exist,
we have helped Tegal city development
through the efforts of increasing local
revenue.
g
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RAGAM AKTIVITAS

W

alikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menerima anugerah Tokoh Keselamatan
Berkendara dari Tegal Timor Community (Tetic) dalam acara Tegal Autofest di
Pantai Alam Indah (12/12/2015)

W

alikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno berfoto bersama para juara Lomba
Dayung Perahu Karet dalam rangka memperingati Hari Armada RI ke-70 Tahun
2015 yang memperebutkan Piala Walikota Tegal yang diseleggarakan oleh
Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal di Pantai Alam Indah (12/12/2015)

g
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Pemerintah Kota Tegal mendapat penghargaan Adibakti Mina
Bahari dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik
Indonesia yang diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan Susi Pudjiastuti dan diterima oleh Walikota Tegal
Hj. Siti Masitha Soeparno dalam puncak Acara Penghargaan
Adibakti Mina Bahari Tahun 2015 di Ballroom Gedung
Mina Bahari III Kantor KKP, Jumat (11/12/2015)

