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Dari   Redaksi

Pembaca yang budiman…
Majalah Parlemen kembali hadir menya-

pa Anda semua. Seperti edisi sebelum-
nya, kami juga membuka ruang kepada 

publik untuk menyampaikan aspirasi ke-
pada DPRD Sumenep. Kami juga mener-

ima tulisan berbentuk opini, artikel dan 
kolom. Anda bisa mengirimkan melalui :

Email: 
redaksi.majalahparlemen@gmail.com

Website:
 www.dprd-sumenepkab.go.id

SMS center:
 085942803888 

Kami akan meneruskan semua aspirasi 
yang disampaikan kepada para pihak. 
Termasuk, jika aspirasi tersebut disam-

paikan kepada SKPD di lingkungan 
Pemkab Sumenep. 
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S
etiap pemerintah kabupaten akan selalu 
berbuat yang terbaik untuk para warganya. 
Salah satunya, dengan menghadirkan berb-
agai kreasi dan inovasi di berbagai sektor 
pelayanan, termasuk dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Maka, diperlukan kerja fokus dan 
ekstra dari semua elemen pemerintah, mulai dari ting-
kat bawah hingga ke lapisan atas, dalam hal ini Kepa-
la Daerah. Hal ini dilakukan agar tercipta pengelolaan 
keuangan yang akuntabel dan transparan.
 Kenyataan ini tentu saja juga berlaku bagi Ka-
bupaten Sumenep. Setiap tahunnya Kabupaten dengan 
lambang kuda terbang ini selalu memberikan prestasi 
yang memabanggakan di bidang pengelolaan keuan-
gan. Hal ini terbukti dengan memperoleh predikat opini 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Ini merupakan 
predikat prestisius yang dipersembahkan pemerintah 
daerah kepada masyarakat di Kota Sumekar ini. 
 Prestasi ini memberikan kesan kepada kita 

jika kinerja pemerintah terus menunjukkan trend yang 
cukup baik dari tahun-tahun, utamanya dalam pen-
gelolaan keuangan daerah. Ini semua terjadi lantaran 
kerjasama yang baik dari semua stackholder yang 
ada di Pemkab Sumenep, Maka, sepatutnya lah kita 
mengucapkan terima kepada masyarakat yang sela-
lu mensupport pemerintah untuk berbuat baik dalam 
mengelola keuangan dengan muara kesejahteraan 
masyarakat. 
 Terlepas dari itu, keuangan yang termaktub 
dalam APBD masih dibutuhkan evaluasi kinerja oleh 
DPRD yang dikemas dalam pembahasan raperda LKPJ 
(Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) bupati 
Sumenep 2021. Langkah ini berdasarkan aturan un-
dang-undang dan menjadi kewajiban untuk dibahas 
oleh para wakil rakyat. Seperti apa pembahasanya, 
bisa dilihat di rubrik laporan utama majalah Parlemen. 
Bahasan lain berkaitan dengan kegiatan, gagasan dan 
ide para wakil rakyat juga tak lepas dari kupasan ma-
jalah ini. Selamat Membaca!.•

HASAN BASHRI, SH   
Pemimpin Redaksi



4
PARLEMEN APRIL 2022  

LAPORAN UTAMA

l a p o r a n  u t a m a

“GENJOT” 
EVALUASI 
CAPAIAN 
ANGGARAN 
DI LKPJ



5
PARLEMEN APRIL 2022

LAPORAN UTAMA
Evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) Sumenep 2021 dilakukan sejumlah anggota DPRD Sumenep. 
Evaluasi yang dikemas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ten-

tang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati digenjot pem-
bahasannya oleh legislator yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus). 

Sehingga, para wakil rakyat ini terus berjibaku menuntaskan evaluasi laporan 
keuangan daerah ini.
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Ketua dan Wakil Ketua Pansus: Dul Siam dan Azet

P
embahasan LKPJ secara yuridis bisa disan-
darkan kepada Undang-undang No. 
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 320 ayat (1). Juga, kepada  Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuan-

gan Daerah, pasal 194. Dimana dalam substansin-
nya, Kepala Daerah wajib menyampaikan raperda 
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
Hal itu dilakukan setelah audit BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan) RI. Dan, ini harus dilakukan enam bulan 
setelah anggaran berakhir. 

Sehingga, pembahasan raperda ini dipastikan 
menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan 
antara eksekutif dengan legislatif. Sehingga, men-
jadi agenda rutin tahunan bagi para wakil rakyat. 
Maka, menjadi wajar ketika para anggota dewan 
fokus dan memperioritaskan penuntasan pembaha-
san ini, apalagi secara aturan memang dibatasi wak-
tu. Otomatis, pembahasan dilakukan secara ekstra 
agar bisa menyelesaikan sesuai dengan jadwal yang 
sudah ditentukan. 

Kendati demikian, pembahasan tetap dilakukan 
secara dialogis dan kritis. Para wakil rakyat dalam 
pansus ini memblejeti item-item pelaksanaan APBD 
2021 lalu. Bahkan, tak jarang memanggil OPD (Or-
ganisasi Perangkat Daerah) terkait untuk meminta 
klarifikasi ketika ditemukan adanya kejanggalan, di 

mana validitas data yang masih diragukan. Tentu 
saja, hal ini dilakukan agar data yang diterima dan 
sudah tertera dalam LKPJ valid dan sesuai dengan 
kondisi yang di lapangan. 

Bahkan, kadangkala dewan harus turun ke lapa-
ngan untuk mengecek kesesuaian data antara yang 
ada dalam dokumen dengan pelaksanaan di lapa-
ngan. Sebab, para wakil rakyat tidak mau kecolon-
gan dengan pelaksanaan anggaran di lapangan. 
Semuanya harus dipastikan cocok antara dokumen 
dengan fakta di lapangan. Apalagi, sejak awal fung-
si pengawasan memang melekat kepada aggota de-
wan ini. Intinya, para wakil rakyat bekerja serius agar 
hasil yang diperoleh akuntabel dan dapat dipertang-
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Anggota Pansus: Darul Hasyim Fath, Akis Jasuli, M. Muhri dan H. Latib

Yayak Nur Wahyudi (Kepala Bappeda), R. Titik Suryati (Kepala Inspektorat), dr Erliyati (Direktur RSUD H. Moh. Anwar) dan 
Abdul Majid (Kepala BKPSDM)

gungjawabkan. 
Otomatis, pembahasan ini dilakukan secara 

maraton dan serius. Perdebatan tak membuat pem-
bahasan deadlock. Pembahasan terus berlanjut 
hingga menemukan titik temu solutif. Termasuk, pen-
yamaan persepsi terkait point atau item yang men-
jadi perdebatan antara legislatif dengan eksekutif. 
Sehingga, pembahasan berlangsung alot dan bisa 
dipastikan tuntas hingga akhir waktu yang ditentu-
kan. Itu lantaran pembahasan tidak menoton me-
lainkan dinamis.

 Memang, dari pembahsan yang muncul ditemu-
kan beberapa kejanggalan dalam LKPJ ini. Kejang-
galan pelaksanaan APBD itu terdapat di sejumlah 

OPD yang ada di lingkungan Pemkab Sumenep. Mu-
lai dari soal pekerjaan yang baru dilaksanaan sudah 
mulai rusak, termasuk singkroniasi antara pelaksa-
naan dengan serapan anggaran dan kejanggalan 
lainnya. Temuan itu ternyata tidak hanya terjadi di 
sejumlah OPD melainkan juga ditemukan di Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Temuan kejanggalan oleh pansus bukan sesuatu 
yang “fatal”. Hanya saja, perspektif wakil rakyat per-
lu dipertannyakan agar sinkronisasi data yang diper-
oleh dengan yang di lapangan bisa sesuai. Sehing-
ga, para wakil rakyat ini langsung akan memanggil 
para pimpinan OPD dan BUMD. Ini dilakukan untuk 
meminta klarifikasi terkait temuan kejanggalan ini. 
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Sehingga, pihak dewan bisa menghasilkan raper-
da atau aturan yang berkualitas. Dengan kata lain, 
para wakil rakyat ini bukan hanya sekadar “tukang 
stempel” dari kegiatan eksekutif, melainkan dibahas 
secara maksimal.

Terlepas dari dinamika pembahasan LKPJ dan 
perdebatan data di pansus, setidaknya pengelolaan 
keuangan di Pemkab Sumenep terbilang sudah cuk-
up baik. Buktinya, dari hasil audit BPK-RI ternyata 
kabupaten ujung timur Pulau Madura mendapatkan 
predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Predikat ini bukan kali pertama diterima kota keris, 
melainkan sudah kali kelima. Jadi, dari sisi kinerja 
pengelolaan keuangan maka dengan predikat yang 
diterima tentu saja tidak diragukan, sudah baik.

Predikat tersebut tentu saja menandakan jika ki-
nerja para abdi negara dalam pengelolaan keuan-
gan daerah dapat diacungi jempol. Ini prestasi yang 
membanggakan bagi Kabupaten dengan lambang 
kuda terbang ini. Maka, ke depan hanya tinggal 
menyelaraskan predikat yang diraih dengan kinerja 
yang lebih dari segala sektor. Tidak hanya sekadar 
keuangan, melainkan juga pelayanan publik yang 
prima. Sehingga, para ASN (Aparatur Sipil Negar) 
harus mampu kreatif dan inovatif, tidak sekadar 
bekerja rutin di balik meja saja.

Selain itu, pengharagan opini WTP merupakan 
upaya penyampaian kepada publik tentang akunt-
abilitas dalam penggelolaan keuangan daerah. 
Penghargaan ini tentu saja tidak perlu dibanggakan 
secara terus-menerus. Melainkan, harus bisa dijad-
ikan cambuk agar lebih baik lagi. Ke depan kualitas 

anggaran bukan hanya berpedoman pada audit BPK 
saja tetapi lebih menitikberatkan kepada kualitas pe-
rencanaan. Dampaknya, bisa memberikan manfaat 
lebih banyak, utamanya bagi kesejahteraan mas-
yarakat Sumenep.

Tentu saja, opini harus bisa menjadi penyeman-
gat kita untuk dapat terus mempertahankannya. 
Salah satunya dengan adanya komitmen bersama 
untuk dapat mempertahankan kualifikasi opini yang 
telah diraih agar dapat terwujud pemerintahan yang 
bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik 
terkait pengelolaan keuangan secara komprehensif 
dan berkesinambungan. Sehingga, bisa menjadi pe-
merintahaan yang good and clean governance.

 Prestasi ini tentu saja menjadi pertaruhan 
bagi Kabupaten Sumenep. Sebab, kinerja para 
abdi negara ini dituntut untuk lebih maksimal lagi. 
Sebab, mempertahankan akan jauh lebih sulit dar-
ipada mendapatkan. Maka, diperlukan peningka-
tan yang maksimal di segala sektor utamaya dalam 
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pengelolaan keuangan daerah.  Kepala daerah dan 
jajarannya dituntut untuk kerja ekstra dalam mem-
pertahankan prestasi semacam. Kendati demikian, 
penghargaan untuk kali kelima bukan hal mudah, 
dan ini pasti bisa dilalui oleh Kabupaten pimpinan 
Achmad Fauzi dan Nyai Hj. Dewi Khalifah. 

 Dari prestasi itu, maka bisa dirunut capaian 
prestasi yang dilakukan Pemkab Sumenep dalam 
jangka waktu satu tahun di 2021. Salah satunya 
adalah meningkatnya akses dan kualitas pendi-
dikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mening-
katnya kualitas infrastruktur dan meningkatnya kuali-
tas sarana dan prasarana pemukiman atau peruma-
han secara memadai.

Kemudian, meningkatnya kelestarian lingkun-
gan, meningkatnya kesejateraan petani dan nelayan, 
meningkatnya produksi pertanian dan perikanan, 
meningkatnya konsumsi pangan dan keragaman 
pangan, meningkatnya daya saing sektor industri 
dan perdagangan, meningkatnya daya saing sektor 
koperasi dan UMKM, meningkatnya daya tarik pari-
wisata, meningkatnya daya tarik investor, meningkat-
nya kemandirian keuangan pemerintah daerah dan 
terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja pe-
merintah daerah.

Prestasi selanjutnya, adalah meningkatnya kual-
itas pelayanan pemerintah daerah, meningkatnya 
pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan 
lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketah-

anan sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban 
masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender serta 
perlindungan perempuan dan anak, meningkatnya 
toleransi dan komunikasi antar umat beragama ser-
ta meningkatnya pelestarian nilai-nilai seni dan bu-
daya. 

Jadi, dalam laporan LKPJ ini sudah banyak 
dilakukan pemerintah untuk memberikan yang ter-
baik bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Hanya 
saja, perlu dimaksimalkan dalam hal yang berkaitan 
dengan kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan. 
Prestasi itu bukan untuk dibanggakan, melainkan un-
tuk dijadikan evaluasi agar lebih baik ke depannya. 
Maka, ditunggu saja gebrakan Pemkab Sumenep da-
lam memberikan yang terbaik untuk masyarakat di 
Kota Sumekar.•
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PANSUS
TEMUKAN KEJANGGALAN

DI LKPJ BUPATI 

L
aporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Bupati Sumenep 2021 mulai digenjot pemba-
hasannya oleh Panitia khusus (Pansus) DPRD. 
Mereka berjibaku untuk bisa membahas, me-
blejeti dan menuntaskan pembahasan LKPJ ini. 

Sebab, dalam pembahasannya mereka diberi batas 
waktu untuk bisa menyelesaikan. Otomatis, mereka 
terus melakukan upaya untuk menuntaskan pembaha-
san sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh 

Badan Musyawarah (Bamus).
Kendati demikian, pansus tetap melakukan pem-

bahasan secara mendalam untuk menghasilkan hal 
yang objektif. Maka, para legislator yang tergabung 
di pansus terus berupaya menghasilkan karya yang 
berkualitas. Sehingga, dalam setiap pembahasan 
selalu menghadirkan OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) untuk dimintai klarifikasi terkait program, 
kegiatan atau proyek yang dianggap tidak begitu jelas 

H. DUL SIAM
KETUA PANSUS DPRD SUMENEP
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oleh pansus LKPJ. Ini dilakukan agar lebih jelas dan 
terang. 

Kendati demikian, sejumlah anggota pansus 
dalam pembahasannya masih menemukan adanya 
dugaan kejanggalan dalam LKPJ tersebut. Kejang-
galan itu tentunya menjadi perhatian dan pembaha-
san yang sangat mendalam. Bahkan, kadangkala 
harus turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi 
atas kejanggalan tersebut. Seperti apa pembahasan 
dan temuan kejanggalan dari pembahasan LKPJ ini. 
Berikut petikan wawancara majalah ini dengan Ketua 
Pansus Dul Siam. 

Bagaimana dengan dinamika pembahasan LKPJ 
Bupati?

Dinamika dalam setiap pem bahasan yang ada 
di pansus itu hal biasa, termasuk pada LKPJ ini. Na-
mun, dalam pembahasan LKPJ dianggap lebih alot 
dan cukup panjang lantaran berkaitan dengan lapo-
ran bupati pada 2021 lalu. Yakni, berkaitan dengan 
anggaran yang sudah dilaksanakan di tahun sebel-
umnya. Makanya, pembahasanya memerlukan energi 
yang cukup ekstra dalam menuntaskan pembahasan 
ini. Apalagi, di dalamanya berkaitan dengan angka, 
program dan kegiatan. 

Namun, kami di pansus tetap harus komitmen 
untuk bisa menuntaskan LKPJ ini sesuai dengan jadwal 
yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, dinamika 
yang terjadi itu hanya bagian dari “bumbu” dalam 
pembahasan. Setidaknya nantinya akan tuntas sesuai 
denagn jadwal yang sudah ada. Makanya, dalam 
pembahasanya kami terus menggenjotnnya agar 
cepat selesai.

Apakah ada temuan yang cukup janggal, hingga 
terlalu alot?

Sebenarnya, tidak ada temuan yang cukup 
menonjol. Ada ada kejanggalan sedikit yang memer-
lukan klarifikasi yang cukup dari instansi terkait. Dan, 
itu sudah dilakukan oleh OPD yang bersangkutan. 
Bahkan, kami juga tidak segan-segan untuk melihat 
kegiatan yang sudah dilaksanakan dan masih ditemu-
kakan adanya kejanggalan. Kejanggalan bisa saja ter-
jadi lantaran beluma adanya kesepahaman perspektif 
antara kami di pansus dengan pihak eksekutif. 

Salah satu contoh kejanggalan? 
Sebenarnya kami menemukan kejanggalan 

kegiatan di 14 OPD yang ada di lingkungan Pemkab 
Sumenep. Misalnya, ada pekerjaan proyek yang tidak 
sesuai antara laporan dengan pekerjaanya. Bahkan, 
ada pekerjaan yang baru dikerjakan ternyata sudah 
rusak. Sebab, kadangkala di laporan bagus ternyata 
faktanya tidak sesuai dengan yang diharapkan mas-
yarakat. Misalnya, pembangunan KIHT yang menurut 
hemat kami di pansus masih memerlukan kajian 
mendalam dan klarifikasi lebih lanjut supaya ada hasil 
yang diperoleh untuk perbaikan di Kabupaten Sume-
nep. Termasuk juga kejanggalan di salah satu Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD).

Terus, apa yang dilakukan dengan adanya Ke-
janggalan itu?

Yang bisa dilakukan dengan adanya kejanggalan 
itu tentu hanya sebatas klarifikasi kepada OPD dan 
BUMD yang bersangkutan. Nah, dari hasil klarifikasi 
yang dilakukan kemudian bisa dibuatkan beberapa 
rekomendasi yang bisa dikeluarkan oleh pansus. Seti-
daknya, pada pelaksanaan kegiatan di tahun depan 
bisa lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun sebel-
umnya. Hasil rekomendasi kami hendaknya diperha-
tikan oleh Bupati Sumenep. Intinya, kami hanya mau 
yang terbaik.•
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TOLAK KENAIKAN BBM, 
KETUA DPRD SUMENEP “MENDUKUNG”

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan
Eksekutif Mahasiswa Sumenep ke kantor DPRD

mendapatkan respon dari Ketua H. Abdul Hamid Ali Munir.

f o k u s
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P
olitisi Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) ini men-
dukung langkah dari para 
mahasiswa dalam meno-
lak kenaikan harga Bahan 

Bakar Minyak (BBM). Sebab, den-
gan kenaikan harga BBM ini di-
pastikan akan berpengaruh pada 
naiknya harga bahan pokok, sep-
erti sembako. Sehingga, sangat 
merugikan mayarakat kecil.

Mahasiswa ini melakukan 
aksi di kantor DPRD Sumenep. 
Mereka membawa misi menolak 
kenaikan harga BBM. Para peser-
ta aksi melakukan orasi di depan 
kantor wakil rakyat secara ber-
gantian. Selain itu, mereka juga 
membawa sejumlah poster yang 
intinya mengecam kenaikan har-
ga BBM ini. Mereka mengepung 
gedung rakyat ini, bahkan mereka 

berteriak agar para legislator ini 
mau menemui para pengunjung 
rasa. Itu lantaran mereka ingin 
menyampaikan aspirasi dan ber-
dialog dengan mereka yang ada 
di gedung rakyat.

Aksi tersebut awalnya ber-
jalan damai. Namun, aksi maha-
siswa ini ternyata malah berubah 
menjadi bringas. Mereka hendak 
merengsek masuk ke dalam ge-
dung rakyat, sebab tidak ada an-
ggota dewan yang mau bertemu 
dengan para aktivis mahasiswa. 
Sehingga, massa marah dan be-
rusaha menerobas kawat berduri 
yang dipasang oleh petugas dari 
Polres Sumenep. Akhirnya massa 
nekat dan menyingkirkan kawat 
berduri dan berhasil melewati 
pagar berduri sehingga berhasil 
menedekat ke pagar. 

Massa aksi yang cukup ban-
yak ini ternyata terus berusaha 
masuk ke gedung dewan. Namun, 
saat mereka berusaha masuk ada 
dua anggota dewan Abu Hasan 
dan Masdawi yang hendak me-
nemui para pengunjuk rasa dan 
meredam para aktivis. Sayangn-
ya, emosi massa tak terbendung 
hingga mereka terus merangsak 
masuk ke dalam, dan akhirnya 
berhasil merobohkan pagar ge-
dung dewan. Itu keinginan mere-
ka untuk bertemu dengan seluruh 
anggota dewan, khususnya ketua 
dewan tak terpenuhi.

Terlepas dari itu, aksi ma-
hasiwa ini mendapatkan apresiasi 
dari Ketua DPRD Sumenep Abdul 
Hamid Ali Munir. Bahkan, pihak-
nya sangat mendukung langkah 
para aktivis ini. Sebab, dia tidak 

Kami akan menyam-

paikan aspirasi ma-

hasiswa ini kepada 

pemerintah pusat. Ini 

menjadi modal kami, 

apalagi memang ti-

dak ada program yang 

taktis dari pemerintah 

paska kenaikan harga 

BBM ini.” ABDUL HAMID ALI MUNIR
KETUA DPRD SUMENEP
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menginginkan dengan kebijakan 
ini masyarakat kecil malah men-
jadi korban. Bahkan, pihaknya 
memastikan akan menyampaikan 
aspirasi massa ini ke pemerintah 
pusat, karena kebijakan kenaikan 
BBM itu bukan menjadi kewenan-
gan daerah melainkan pemerin-
tah pusat. 

“Kami akan menyampaikan 
aspirasi mahasiswa ini kepada pe-
merintah pusat. Ini menjadi modal 
kami, apalagi memang tidak ada 
program yang taktis dari pemer-
intah paska kenaikan harga BBM 
ini,” kata Ketua DPRD Sumenep 
Abdul Hamid Ali Munir.

Seharusnya, sambung dia, 

pemerintah pusat segera men-
gambil langkah-langkah untuk 
mengatasi dampak dari kenaikan 
BBM ini. Skema anggaran henda-
knya harus bisa menyentuh mer-
ingankan kebutuhan masyarakat 
paska kenaikan BBM ini. 

“Kami di daerah, bersama 
pemerintah daerah dapat melaku-
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kan kebijakan baru pada APBD 
Perubahan untuk mendorong 
ekonomi masyarakat bangkit,” 
ungkapnya.

Kendati demikian, di men-
gungkapkan, pihaknya akan terus 
berupaya agar masyarakat tidak 
begitu mendapatkan dampak sig-
nifikan. Utamanya, pada program 

daerah yang akan dilakukan un-
tuk menumbuhkan ekonomi mas-
yarakat. “Jadi, itu sangat penting 
dan menjadi pekerjaan rumah 
kepada kami untuk memikirkan 
masyarakat utamanya berkaitan 
dengan ekonomi paska kenaikan 
BBM ini,” ucapnya.

Sebenarnya, menurut Abdul 

Hamid Ali Munir, pihaknya terus 
berjuang kepada masyarakat, ha-
nya saja kekuatan APBD sangat 
terbatas. Yakni, anggaran Sume-
nep pada dua tahun terakhir ini ti-
dak sampai Rp 2 triliun. Otomatis, 
juga berkurang dengan kegiatan 
yang bersentuhan dengan mas-
yarakat.•
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DI RAPERDA PKD, 
PANSUS USUL POIN BANSOS 

P
embahasan Rancangan 
Peraturan Daerah (Raper-
da) tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (PKD) 
terus digenjot. Bahkan, 

Raperda yang dibahas di panitia 
khusus (Pansus) II dikupas secara 
mendalam. Tak tanggung-tang-

gung para legislator terus mem-
blejeti satu persatu atau pasal per 
pasal dari Raperda ini. Hal ini 
dilakukan output dari pembaha-
san ini bisa menghasilkan aturan 
yang berkualitas dan akuntabel. 
Yang terpenting bisa berpihak ke-
pada wong cilik atau masyarakat. 

Bahkan, pembahasan Raper-
da ini cukup alot. Hal ini lantaran 
kritik terhadap draf yang ada 
dilakukan para wakil rakyat. 
Sehingga, dinamika pembahasan 
menjadi sangat hidup, namun 
berlangsung cukup lama. Seh-
ingga, Raperda ini bisa memiliki 
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H. ZAINAL ARIFIN
ANGGOTA PANSUS II

Usulan yang kami sampaikan ini masih 

akan dikonsultasikan ke DPPKAD Provinsi 

Jawa Timur, tapi sepertinya nihil, karena 

tidak bisa keluar dari garis Peraturan 

Pemerintah (PP),”

dampak positif bagi pemerin-
tahan di kabupaten ujung timur 
Pulau Madura. Gilirannya, 
bermuara untuk kepentingan 
masyarakat. Maka, tidak salah 
jika para wakil rakyat di Sumenep 
berjibaku menuntaskan Raperda 
ini.

Dalam pembahasan raperda, 
terungkap adanya keingian dari 
pansus untuk dilakukan penam-
bahan point atau ayat pada pasal 
18. Pansus menginginkan adan-
ya penambahan Bantuan Sosial 
(Bansos) atau jenis bantuan lain-
nya. “Pansus ingin ada penamba-
han pasal untuk bantuan kepada 
perorangan yang tidak dilarang 
oleh undang-undang dan tidak 
dilarang oleh Peraturan Kabu-
paten (Perkab),” kata anggota 
pansus II H. Zainal Arifin.

Menurutnya, penambahan 
point itu terungkap dari hasil 
pembahasan pada rapat be-
berapa waktu lalu dan masih 
akan dikonsultasikan ke Dinas 
Pendapatan Pengelolaan Keuan-
gan dan Aset Daerah (DPPKAD) 
Provinsi Jawa Timur. Hal itu 
agar memiliki dasar yang benar.  
“Usulan yang kami sampaikan 
ini masih akan dikonsultasikan ke 
DPPKAD Provinsi Jawa Timur, tapi 
sepertinya nihil, karena tidak bisa 
keluar dari garis Peraturan Pemer-
intah (PP),” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya 
mengaku untuk bisa menambah 
ayat di pasal 18 tersebut, DP-
PKAD provinsi menyarankan ha-
rus ada copy paste (salinan) dari 
turunan peraturan pemerintah. 
“Namun kalau mau ada penam-
bahan ayat, itu yang bisa adalah 
di Perkab atau Peraturan Bupati 
(Perbup). Nah, saran dari Pem-

prov tidak boleh menambah ayat 
di Peraturan Pemerintah, Jadi, ini 
juga masih menjadi pertimban-
gan dari kami di Pansus. Tapi, 
apapun itu kami yakin sudah 
yang terbaik dan sesuai dengan 
regulasi yanga ada,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan 
itu meski terjadi dinamik dalam 
pembahasan ini, namun pihak-
nya memastikan akan selesai 
tepat sesuai dengan jadwal 
yang ditentukan. Yakni, Pansus 
dimungkinkan bisa menuntas-
kan pada tanggal 22 April 2022 
mendatang. “Karena Raperda 
ini adalah inisiatif DPRD sendiri, 
maka saya pastikan akan selesai 
sampai tanggal 22 April 2022 ini. 
Sebab, ini merupakan tanggung-
jawab yang akan saya berikan 
kepada publik. Apabila sampai 
tidak sesuai dengan jadwal, maka 
malu sama publik,” pungkasnya 
dengan nada cukup serius.•
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B
uktinya, gedung yang 
dibangun melalui 
dana APBN (Anggaran 
Pendapatan Belanja 
Negara) ini manfaatnya 

belum dirasakan secara maksi-
mal oleh masyarakat Kota Sume-
kar. Ini lantaran keber ini secara 
maksimal, utamanya dalam 
menyerap ikan nelayan lokal. Pa-
dahal, gudang ini sudah dikelola 
oleh pihak ketiga. 

Namun, sejumlah nelayan 
masih mengeluhkan fungsi dari 
ICS yang saat ini masih terkesan 
belum memberikan dampak pada 
kehidupan masyarakat nelayan. 
Bangunan di bangun melalui 
dana Kementerian Kelautan dan 
Perikanan pada tahun 2017 
lalu. Seharusnya sudah mampu 
memberikan dampak positif bagi 
kehidupan masyarakat nelayan 
di Kabupaten ujung timur Pulau 
Madura. 

“Bangunan ini menelan ang-
garan tidak hanya sekadar ratu-
san juta, melainkan miliaran rupi-
ah. Jadi, bukan dana yang sedikit 

untuk membangun gedung ini.  
Sayangnya, manfaatnya belum 
bisa dirasakan oleh masyarakat 
yang khususnya masyarakat ne-
layan, makanya ini perlu diper-
tanyakan dengan seksama dan 
serius. Dan, tentu saja ini menjadi 
perhatian kami di gedung DPRD 
supaya keberadaanya tidak 
hanya sekadar menghamburkan 
keuangan negara tapi tidak mak-
simal dalam pelaksanaannya,” 
kata Risnawi, anggota komisi II 
DPRD Sumenep.

Padahal, sambung dia, seha-
rusnya gedung ini sudah mem-
berikan nyata kepada masyarakat 
nelayan maupun pengusaha 
ikan. Sehingga, bisa memberikan 
azas manfaat yang maksimal. 
Bayangkan, anggarannya menca-
pai 16,5 miliar. “Apa sebenarnya 
fungsi dari pihak ketiga, yang 
sedang dengar pihak PT Perinus, 
jika tidak memberikan azas man-
faat kepada masyarakat. Jadi, 
keberadaanya tentu saja harus 
menjadi pertanyaan semua pihak. 
Termasuk komitmen pemerintah,” 

ungkapnya. 
Berdasar itu, menurut Politisi 

PKB ini, pihaknya bertekad be-
rupaya mencari jalan keluar agar 
ICS tersebut bisa bermanfaat 

MANFAAT ICS
LONGOS DISOAL

RISNAWI
ANGGOTA KOMISI II

Gudang Beku Terintegrasi (GBT) atau Integrated Cold Storage (ICS) di 
Desa Longos, Kecamatan Gapura, Sumenep tampaknya belum dikelola 

secara maksimal
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kepada para nelayan maupun 
pengusaha ikan. Selain mempe-
lajari persoalan minimnya asas 
manfaat dari pembangunan ICS. 
“Kami akan menginventarisir 
masalah keberadaan ICS hing-
ga terkesan tidak memberikan 
fungsi kepada masyarakat ne-
layan setempat. Makanya, perlu 
kami evaluasi dan memberikan 
rekomendasi kepada pemerin-
tah untuk bisa dimanfaatkan,” 
tuturmya. 

Selain itu, pihaknya juga 
akan segera memanggil dinas 
terkait dan pihak pengelola untuk 
meminta penjelasan secara rinci. 
Supaya ada solusi yang diterima, 
dan bisa mendesak eksekutif da-
lam bekerja serius untuk mencari 
pihak yang bisa mengelola den-
gan tepat gedung tersebut. “Kami 
Komisi II akan mencari solusi 

bersama terhadap kendala dan 
persoalan itu, akan kita panggil 
dinas terkait dan pihak pengelola 
supaya tidak main-main dengan 
pengelolaan itu. Jadi, tidak hanya 
sekadar berpikir tentang PAD 
(Pendapatan Asli Daerah) melain-
kan harus mampu berpikir azas 
manfaat kepada masyarakat,” 
imbuhnya. 

Untuk itu, pihaknya meminta 
stakeholder untuk punya komit-
men bersama memberikan yang 
terbaik untuk nelayan di Kabupat-
en ujung timur Puladu Madura. 
Sehingga, keberadaan anggaran 
dari pusat tidak hanya sekadar 
untuk memberikan kesan perha-
tian dari pusat, tapi harus mampu 
dikelola dengan baik. “Jadi, harus 
mampu dikelola dengan baik. 
Tidak hanya sekadar ada bangu-
nan,” pungkasnya.•

                   
Bangunan ini me-
nelan anggaran 

tidak hanya seka-
dar ratusan juta, 

melainkan miliaran 
rupiah. Jadi, bukan 
dana yang sedikit 

untuk membangun 
gedung ini."  
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DIINVENTARISIR, PERBAIKAN 
PAGAR RUSAK SEGERA DIGARAP

masih terbilang minim, sehingga 
membutuhkan pengajuan terlebih 
dahulu ke pihak Pemkab. Sehing-
ga, untuk sementara waktu belum 
bisa dilakukan perbaikan. Apalagi, 
dikhawatirkan akan ada demo 
susulan yang juga bisa berakibat 
pada hal yang tidak diinginkan. 

Sekretaris DPRD Kabupaten 
Sumenep, Fajar Rahman menga-

keras untuk bisa masuk ke dalam 
gedung. Kekuatan massa menjadi 
tidak terbendung dan menyebab-
kan pagar yang ada di lokasi itu 
menjadi rusak. 

Kendati demikian, perbaikan 
untuk kerusakan pagar itu be-
lum bisa dilakukan oleh pihak 
sekretariat DPRD Sumenep. Ala-
sannya, anggaran yang dimiliki 

A
ksi yang digelar ma-
hasiswa menolak 
kenaikan harga Bahan 
Bakar Minyak (BBM) di 
gedung dewan ber-

dampak pada rusaknya fasilitas. 
Salah satunnya adalah pagar pintu 
masuk ke gedung para legisla-
tor. Sebab, massa aksi menjebol 
pagar tersebut akibat berusaha 
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takan, kerusakan pagar kantor 
wakil rakyat belum bisa diperbaiki 
dalam waktu dekat karena dikha-
watirkan ada demo susulan. Seh-
ingga, menunggu amannya kondisi 
dan situasi ini. "Yang paling urgen, 
kami khawatir masih akan ada 
demo lanjutan. Takutnya diperbaiki 
malah dirusak lagi, jadi kita masih 
nunggu situasi aman," katanya.

Selain itu, sambung dia, 
pihaknya masih akan melakukan 
penghitungan nominal dari keru-
sakan pagar tersebut. Sehingga, 
ditemukan kerugian dari kerusakan 
dan kemudian juga kebutuhan 
untuk perbaikan. “Ini berkaitan 
dengan kegiatan perbaikan yang 
membutuhkan dana. Maka, den-
gan penghitungan cepat maka bisa 
dipastikan akan diketahui nominal 
kerugian termasuk langsung kepa-
da perbaikan,” ungkapnya. 

Pihaknya perlu melakukan 
penghitunngan secara cermat, lan-
taran anggaan yang dimiliki untuk 
perbaikan terbilang sangat minim. 
Maka, perlu dilakukan inventarisasi 
secara benar dan tepat karena 
berkaitan dengan keuangan nega-
ra. “Perlu dilakukan inventariasasi, 
sehingga kebutuhan anggaran bisa 
terdeteksi dengan baik. Apakah 
mencukup atau tidak anggaran 
yang ada saat ini. Ini kan menjadi 
pertimbangan adanya perbaikan.”

“Anggaran perbaikan kita 
sangat minim sekali. Jadi, kita 
akan melihat dulu anggarannya 
berapa, kalau nanti memungkink-
an maka kita akan mengajukan 
ke Pemkab. Namun, jika memang 
tidak mencukupi, maka akan di-
rembuk kembali soal perbaikan itu. 
Yang jelas, semuanya tergantung 
dengan adanya anggaran yang 
tersedia," jelasnya.

Untuk itu, terang dia, pihaknya 
masih akan melakukan koordinasi 
dengan pimpinan DPRD. Nanti, 
hasilnya pasti akan disampaikan 
kepada publik. Intinya, perbaikan 
terhadap pagar yang rusak itu 
dipastikan akan menjadi komitmen 
dari kami. Karena ini juga mencak-
up keamanan di gedung dewan. 
Nanti perbaikan bisa dilakukan 
seadanya sesuai dengan kemam-
puan anggaran,” ungkapnya. 

Pada 11 April 2022 kemarin 
elemen aktivis mahasiswa meng-
gelar aksi demo secara serentak di 
semua daerah Indonesia. Aksi ini 
dalam rangka menolak kenaikan 
BBM, dan harga minyak goreng. 
Selain itu, mereka juga menolak 
wacana penundaan Pemilu 2024 
mendatang. Aksi yang dilakukan 
ternyata sampai merobohkan pa-
gar pintu masuk gedung dewan.• 

                                        

Perlu dilakukan inven-
tariasasi, sehingga 
kebutuhan angga-
ran bisa terdeteksi 

dengan baik. Apakah 
mencukup atau tidak 
anggaran yang ada 
saat ini. Ini kan men-
jadi pertimbangan 
adanya perbaikan.”

FAJAR RAHMAN 
SEKRETARIS DPRD
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A
nggota komisi IV DPRD 
Sumenep Akhmad 
Jazuli mewarning 
sejumlah warung 
makan yang ada di 

Kota Sumekar untuk tidak buka 
atau melayani pemebeli di siang 
hari saat bulan puasa. Bahkan, 
legislator dari partai Demokrat ini 
meminta jika bisa untuk menutup 
warung makan di saat siang hari. 
Hal ini dilakukan sebagai ben-
tuk penghormatan kepada umat 
Islam yang sedang menjalankan 
ibadah di bulan penuh hikmah 
dan ampunan.                                                                                                                                        

“Pelaksanaan ibadah puasa 
nantinya harus mendapatkan 
perhatian dari sejumlah pemi-
lik warung makan, agar tidak 
menjual makanan secara vulgar 
kepada masyarakat. Atau jika 
memang diperlukan hendaknya 
tidak membuka warung di siang 
hari. Hal ini untuk menjaga nilai 
solidaritas dan saling menghargai 
antar sesama umat Islam. Seh-

ingga, yang menjalankan ibadah 
puasa di bulan ramadhan ini 
merasa tidak terganggu dengan 
keberadaan warng makan,” kata 
Akhmad Jazuli. 

Dia menjelaskan, puasa 
ramadhan merupakan ibadah ta-
hunan yang dilakukan umat Islam 
dunia. Maka, seyogyanya semua 
pihak untuk mendukung pelaksa-
naan ibadah ini secara aman dan 
nyaman. Salah satunya, adalah 
tidak membuka warung disiang 
hari. “Karena belum ada regulasi 
yang pasti terkait dengan tidak 
bolehnya membuka warung di 
siang hari pada bulan Ramad-
han ini, maka hendaknya saling 
menghargai saja. Tidak secara 
vulgar membukanya,” ungkap-
nya. 

Untuk itu, pihaknya juga 
meminta elemen masyarakat, 
tokoh masyarakat, tokoh pemuda 
juga hendaknya berkampanye 
untuk saling menghargai an-
tara sesama yang menjalankan 

ibadah puasa. Sehingga, solidar-
itas umat muslim di Kabupaten 
ujung timur Pulau Madura akan 
terjaga dengan baik. “Tingkatkan 

WARNING PEMILIK WARUNG 
DI BULAN PUASA

AKHMAD JAZULI
ANGGOTA KOMISI IV
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saling menghargai antara sesa-
ma. Intinya, bagaimana orang 
menjalankan puasa tidak merasa 
terganggu,” ucap politisi Partai 
Demokrat ini. 

Selain itu, pihaknya juga 
meminta pemerintah Kabupat-
en (Pemkab) Sumenep dalam 
hal ini Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) untuk sigap 
melakukan razia di bulan puasa. 
Razia dilakukan kepada semua 
warung yang masih buka secara 
terang-terangan di bulan puasa. 
Jika itu dilakukan oleh pemilik 
warung, maka sama dengan ti-
dak menjaga toleransi beragama 
di bumi Sumekar. Dan, pihak 
penegak Perda hendaknya bisa 
memberikan tindakan tegas.

“Apabila memang dianggap 

               

Tingkatkan saling menghargai antara sesa-
ma. Intinya, bagaimana orang menjalankan 

puasa tidak merasa terganggu,” 

persuasif antara penegak perda 
dengan para pemilik warung. Se-
mentara kami juga menghimbau 
pemilik warung untuk tidak ban-
del. Kami ingin Sumenep menjadi 
pilot project penerapan toleransi 
beragama,” tuturnya.•

mengganggu, maka hendaknya 
tidak segan-segan untuk melaku-
kan tindakan apapun kepada 
pemilik warung. Selama itu me-
mang sudah sesuai dengan atur-
an yang berlaku. Namun, kami 
tetap menginginkan langkah 
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P
rogram wajib diniyah di 
Kabupaten Sumenep, 
Madura, Jawa Timur, 
dipastikan masih belum 
merata. Bahkan, pelak-

sanaannya pun diperkirkaran 
belum maksimal sampai detik ini. 
Padahal, kegiatan ini sudah ber-
langsung cukup lama, saat Kabu-
paten ujung timur Pulau Madura 
ini dipimpin oleh Dr. KH. A. 
Busyro Karim. Sehingga, dalam 
realisasinya diperlukan langkah 
konkret dan taktis untuk bisa lebih 
maksimal. Apalagi, dulu masuk 
ketegori program unggulan. 

Saat ini, penerapan wajib 
diniyah ini baru dilaksanakan 
di 500 lembaga pendidikan 
yang tersebar di 19 kecamatan. 
Rinciannya, Sekolah Dasar (SD) 
sebanyak 480, Sekolah Menen-
gah Pertama (SMP) sebanyak 
17 dan Sekolah Menengah Atas 
(SMA) sebanyak 3 sekolah. Jadi, 
dalam pelaksanaan wajib diniyah 
ini dipastikan belum dilaksanakan 
secara merata dan menyeluruh.

Anggota Komisi IV DPRD 
Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli 
menyesalkan pelaksanaan wajib 

diniyah yang masih belum mer-
ata. Sebab, program ini sudah 
berjalan dalam hitungan tahun 
bukan bulan lagi. Apalagi, dalam 
pelaksanaanya masih berkutat 

di daratan saja. “Kami sangat 
menyesalkan langkah pemkab 
yang tereksan lamban dalam 
pelaksanaan wajib diniyah ini. 
Sebab, sampai detik ini ternyata 
belum juga maksimal,” katanya 
kepada wartawan. 

Padahal, sambung dia, 
keberadaan program wajib 
diniyah ini sangat penting. Seh-
ingga pemerintah daerah harus 
benar-benar mendorong agar 
program ini bisa diterapkan di 
semua sekolah. “Jadi, kalau ada 
program pemerintah hendaknya 
tidak dilaksanakan setengah hati, 
melainkan dilaksanakan secara 
berkesinambungan dan mak-
simal. Jadi, harus fokus dalam 
menjalakan program. Intinnya, 
jangan hanya asal jadi, lalu dit-
inggalkan”, ucapnya. 

Politisi Nasdem ini mengung-
kapkan, Pendidikan agama ala 
pesantren harus bisa diterapkan 
di sekolah negeri sekalipun, seh-
ingga bisa membentuk karakter 
yang agamis untuk para siswa. 
Sehingga, dipastikan akan terjadi 
keseimbangan antara agama 
dengan yang umum. “Dengan 

TEKAN MAKSIMALKAN 
PROGRAM WAJIB DINIYAH

AKIS JAZULI 
ANGGOTA KOMISI IV
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Kami sangat menye-

salkan langkah pem-

kab yang tereksan 

lamban dalam pelak-

sanaan wajib diniyah 

ini. Sebab, sampai 

detik ini ternyata be-

lum juga maksimal,"

pendidikan agama bisa mence-
tak dan menghasilkan generasi 
muda yang berakhlak Islami, 
serta menghasilkan pemimpin 
yang memiliki sopan santun yang 
baik,” ujarnya.

Mantan aktifis Malang ini 
mengungkapkan Program wa-
jib diniyah telah tertuang dalam 
Peraturan Daerah (Perda) Kabu-
paten Sumenep Nomor 4 tahun 
2020 tentang Penyelenggara Pen-
didikan Diniyah. Ternyata meski 
sudah ada regulasinya, namun 
program wajib diniyah belum 
bisa diterapkan menyeluruh dan 
didominasi sekolah di daratan. 
“Jangan sampai ada ketimpan-
gan antara daratan dan kepu-
lauan, jadi harus benar-benar 

merata. Soal anggaran harusnya 
tidak menjadi persoalan jika 
pemerintah daerah mau duduk 
bersama terkait persoalan ini,” 
tegasnya.

Untuk itu, pihaknya juga me-
minta dinas pendidikan (disdik) 
untuk tidak berpangku tangan, 
melainkan harus bergerak dan 
melakukan langkah konkret. 
Apalagi, kepimpinan yang baru, 
ditunut untuk lebih enerjik dan 
baik. “Saya berharap disdik hen-
daknya lebih fokus dalam men-
jalankan kegiatan wajib diniyah, 
harus lebih maksimal dari tahun 
sebelumnya. Sehingga, pelak-
sanaannya akan lebih merata,” 
tuturnya.•



26
PARLEMEN APRIL 2022

PARLEMENTARIA

APRESIASI RENCANA PENAMBAHAN 
ARMADA KALIANGET-TALANGO 

Dia menjelaskan, dengan 
adanya penambahan armada 
itu maka bisa mengurai kemac-
etan yang sering terjadi selama 
ini. Sehingga,, masyarakat yang 
hendak menyeberang tidak perlu 
berlama-lama di pelabuhan. 
“Aksesnya dipastikan akan lebih 
cepat lagi dibandingkan dengan 
yang dulu. Keberadaan armada 
itu dipastikan akan mengurai 
kemacetan dan mempecepat 
mobilitas warga dalam melaku-
kan penyeberangan di pelabuhan 
ini,” ujarnya. 

Dengan mobilitas yang 
semakin cepat, sambung poli-
tisi PKS ini, maka diperkirakan 
akan mempercepat kebangkitan 
ekonomi masyarakat sekitar. Seh-
ingga, mobilitas masyarakat akan 
mempengaruhi gerak ekonomi. 
“Kami yakin ketika transportasi 
lancar menuju Pulau Talango 
demikian pulau sebaliknya, 
maka sudah bisa dipastikan akan 
memberikan dampak yang baik 
dalam menggerakkan ekonomi 

kan lantaran antre hingga ber-
jam-jam. “Adanya penambahan 
armada ini langkah solutif yang 
diberikan pemkab kepada mas-
yarakat,” katanya.K

emacetan yang sering 
terjadi di pelabuhan 
Kalianget menuju pulau 
Talango dan sebalikn-
ya akhirnya direspon 

Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Sumenep. Bahkan, dalam 
waktu dekat pemerintah akan 
memberikan tambahan armada 
untuk penyebarangan Kalianget 
ke Pulau Talango. Sehingga, 
aksesnya dipastikan akan lebih 
mudah dilalui oleh masyarakat, 
dan mobilitasnya dipastikan akan 
semakin cepat, tidak lagi haru 
mengantri berjam-jam untuk bisa 
melakukan penyeberangan.

Langkah penamabahan 
armada oleh Pemkab Sumenep 
ini mendapakan apresiasi dari 
Anggota komisi III DPRD Su-
menep Wiwid Harjo Yudanto. 
Menurutnya, langkah penamba-
han armada itu sudah dianggap 
sangat tepat dan sesuai dengan 
aspirasi masyarakat yang adi 
Pulau Talango. Sebab, masalah 
penyeberangan ini selalu dikeluh-

WIWID HARJO YUDANTO
ANGGOTA KOMISI III
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Keberadaan armada 
itu dipastikan akan 

mengurai kemacetan 
dan mempecepat 

mobilitas warga dalam 
melakukan 

penyeberangan di 
pelabuhan ini,”

masyarakat sekitar, khususnya di 
Kecamatan Talango,” ujarnya. 

Politisi asal Kecamatan 
Talango mengungkapkan, 
penambahan armada ini me-
mang atas inisiatif masyarakat 
yang meminta kepada komisi III. 
Sebab, keberadaan pelabuhan itu 
sudah dikeluhkan dengan harus 
mengantri cukup panjang. “Dan, 
alhamdulillah dari hasil koordi-
nasi dengan pemkab kemudian 
disetujui untuk dilakukan penam-
bahan armada kapal untuk men-
gawal penyeberangan,” tuturnya.

Selain itu, terang dia, setidak-
nnya dengan adanya penambah-
an armada baru diharapkan bisa 
mempermudah masyakarat luar 
Sumenep yang hendak berwisata 
religi ke Asta Said Yusuf Talango. 
Sebab, Pulau Talango memiliki 

destinasi wisata religi yang cukup 
digemari oleh masyarakat untuk 
melakukan ziarah. Bahkan, setiap 
harinnya pengunjung dipastikan 
selalu ada yang datang hanya 
sekadar untuk berwisata religi.

“Nah ini langkah penam-
bahan armada ini tentu sangat 
konkret sekali untuk kita dukung 
agar juga bisa meyokong para 
peziara ke Asta Sayyed Yusuf. 
Intinya, memberikan dampak 
positif kepada masyarakat se-
tempat dan kepada peziarah. 
Jadi, mereka tidak perlu antre 
lama dan bisa langsung sampai 
menyeberang menuju asta Sayyed 
Yusuf. Makanya, kami sangat 
mendukung sekali dengan lang-
kah penambahan armada ini. 
Langkah cukup taktis,” ungkap-
nya dengan nada cukup serius.•
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PEMKAB SUMENEP DIMINTA 
TEKAN TUNA SOSIAL

Sumenep ini masih terbilang 
cukup tinggi, dan tampaknya 
masih bebas berkeliaran. Sehing-
ga, diperlukan langkah taktis dari 
instansi terkait untuk bisa me-
nekan keberadaan tuna sosial ini. 
Sebab, bisa jadi keberadaannya 
sangat mengganggu masyarakat 
lainnya. Maka, keberadaanya 

erti gelandangan dan pengemis 
yang masih berkeliaran secara 
bebas. Maka, diperlukan langkah 
konkret dari pihak instansi terkait 
untuk mengantisipasi terjadinya 
atau membeludaknya tuna sosial 
di kabupaten ujung timur Pulau 
Madura ini.

“Tuna sosial di Kabupaten 

W
akil Ketua komisi 
IV DPRD Sume-
nep Siti Hosna 
meminta Dinas 
Sosial (Dinsos) 

setempat untuk terus menekan 
keberadaan tuna sosial di Kota 
Sumekar ini. Sebab, hingga saat 
ini masih banyak tuna sosial, sep-
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OPD-OPD di Sumenep harus memiliki pro-

gram dalam meminimalisir pengangguran, 
termasuk berkoordinasi dengan aparatur 
Desa. Jadi, terus dilakukan sinergi dengan 

baik antara elemen masyarakat,” 

SITI HOSNA 
WAKIL KETUA KOMISI IV

harus mampu ditekan oleh dinas 
agar tidak semakin banyak dan 
menjadi keresahan di tengah-ten-
gah masyarakat. Ini tugas dari 
dinsos untuk melakukan langkah 
konkret,” kata Hosna kepada 
wartawan.

Dia menuturkan, dinsos 
hendaknya juga melakukan pen-
dataan kepada tuna sosial yang 
ada di kota keris ini. Sehingga, 
keberadaanya pun bisa terdeteksi 
secara cepat dan tepat. Dan, di-
mungkinkan unuk bisa ditangani 
dengan baik. “Perlu dilakukan 
inventarisasi terhadap tuna sosial 
di masyarakat. Maka instan-
si terkait bisa langsung turun 
tangan untuk mengeksekusi hal 
ini. Sehingga, dengan dilakukan 
pendataan maka bisa dilakukan 
langkah-langkah taktis,” ujarnya.

Untuk itu, keberadaan 
tuna sosial ini hendaknya tidak 
dibiarkan saja, melainkan ha-
rus ditangani secara baik oleh 
Pemkab Sumenep. Sebab, meski 
mereka masuk dalam kategori 
tuna sosial namun harus tetap 
menjadi perhatian dari pemerin-

tah. “Makanya, pemerintah tidak 
perlu hanya berpangku tangan 
saja, melainkan harus turun ke 
lapangan melakukan apa yang 
bisa dilakukan untuk mereka 
yang tuna sosial. Jangan biarkan 
mereka berkeliaran saja,” ujar 
politisi Partai Amanat Nasional 
(PAN) ini.

Dia juga menuturkan, dalam 
penanggulangan tuna sosial, 
hendaknya Dinas Sosial mem-
buat program yang terintegral 
dari berbagai elemen, termasuk 
lapisan paling dekat dengan 
masyarakat. “OPD-OPD di Su-
menep harus memiliki program 
dalam meminimalisir pengang-
guran, termasuk berkoordinasi 
dengan aparatur Desa. Jadi, 
terus dilakukan sinergi dengan 
baik antara elemen masyarakat,” 
tuturnya. 

Siti Hosna ini menambahkan, 
apabila memiliki program yang 
jelas, maka bisa saja menekan 
angka pengangguran dan kemi-
skinan di Kabupaten Sumenep, 
Sebab, saat ini, angka pen-
gangguran dan kemiskinan di 

Bumi Sumekar ini sangat tinggi. 
“Pengangguran sangat tinggi, 
sehingga penyakit tuna sosial 
juga cukup banyak di Sumenep. 
Program-program taktis ini ini 
sangat diperlukan di Sumenep 
agar lebih baik. Sehingga, bisa 
menekan angka pengagguran 
dan kemiskinan,” tukasnya.

Kepala Bidang Rehabilita-
si Dinsos Sumenep Fajarisman 
mengatakan, adanya wabah 
Covid-19 sangat berdampak 
pada perekonomian masyarakat, 
termasuk angka kemiskinan di 
kabupaten paling timur Pulau 
Madura ini cukup tinggi. “Se-
hingga masih dijumpai warga 
yang berkeliaran mencari sum-
ber penghasilan dengan cara 
mengemis, tetapi aktornya berbe-
da dengan yang ditemui sebel-
umnya. Ada juga yang mengemis 
tapi ekonominya bagus,” katan-
ya.•
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W
isata religi Asta Tinggi 
tampaknya masih menjadi 
lokasi yang masih menarik 
minat para peziarah datang 
ke Kota Sumenep ini. Tem-

pat banyak dikenal sebagai makam pan-
graje atau makam para raja, termasuk juga 
keturunanya. Sehingga, masih menjadi daya 
tarik bagi para wisatawan untuk berkun-
jung ke kota Sumekar ini. Wisata religi ini 
sudah masyhur untuk sejumlah kalangan. 
Pengunjung cukup ramai biasanya di hari 
libur, atau malam Jum’at. Pengunjung yang 
datang tak hanya sekadar dari lokal Madu-
ra, Jawa Timur, namun juga hingga berb-
agai wilayah di Nusantara.

Asta Tinggi berlokasi tidak jauh dari 
perkotaan, yakni di Desa Kebonagung. Seh-
ingga, para peziarah yang datang tidak be-
gitu kesulitan untuk menemukan lokasi ini. 
Sebab, bisa keberadaannya cukup mudah 
diakses. Segala jenis kendaraan bisa masuk 
melintas menuju ke komplek pemakaman 
para raja dan keluarganya ini. Maka, 
sangat wajar ketika banyak yang datang. 
Apalagi, juga yang datang berkeinginan 
“ngalap berkah” dari para raja yang sudah 
terkenal kewaliannya.

Di samping mengharap barokah, para 
peziarah juga disuguhkah dengan ban-
gunan arsitektur yang cukup memberikan 
kesan menarik bagi pengelihatan. Sebab, 
bangunan arsitektur yang dibangun sekitar 
tahun 1750 itu. Bahkan, keberadaan ban-
gunan dan sejumlah fasilitas tampak masih 
sangat terpelihara dengan baik sehingga 

Asta Tinggi Masih Jujugan 
Wisata Religi



31
PARLEMEN APRIL 2022

EKSPLOR WISATA

terjaga kelestariannya. Dengan begitu, maka pen-
gunjung yang datang tentu saja akan merasa betah 
berada di makam para raja ini. Di tambah dengan 
kesejukan udara yang ada.

Sebenarnya, keberadaan Asta Tinggi mer-
upakan simbol peradaban di Kota Sumekar in. Di 
samping masjid Jamik ada juga Masjid Agung atau 
Masjid Jamik dan Keraton. Biasanya ketiga lokasi ini 
sering dijadikan satu paket wisata religi oleh para 
pengunjung yang datang. Ketiganya tentu saja sal-
ing berhubungan, dengan masa kejayaan kerajaan. 
Sementara Asta Tinggi ini direncakan pembangunan 
oleh  Panembahan Somala dan dilanjutkan pelaksa-
naanya oleh Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I 
dan Panembahan Natakusuma II.

Jika dilihat lebih dalam, Asta Tinggi ini terbagi 
menjadi 4 bangunan utama dan bangunan (kubah) 
disebelah kiri dan 1 kubah utama di sebelah kanan 
dimana setiap bangunan merupakan komplek 
pemakaman dari raja-raja yang pernah berkuasa 
di Kerajaan Sumenep. Komplek secara arsitekturn-
ya memang terbilang unik. Sehingga, tidak sedikit 
pengunjung yang terkesima dengan arsitek yang 
ada, dan menjadi magnet kedatangan mereka ke 
Asta Tinggi.

Untuk datang ke Asta Tinggi tentu saja tidak 
sulit. Sebab, aksesnya jalan yang ditempuh bisa 
dengan mudah dilalui. Jika dari terminal Arya Wira-
raja maka bisa langsung lewat lingkar Barat menuju 
Arah Kebonagung. Bahkan, pangkalan ojek untuk 
menuju wisata ini sudah standby 24 jam, tinggal 

meminta di antar ke lokasi ini. Namun, biasanya 
yang datang kebanyak adalah rombongan yang 
menggunakan bus besar. Sementara jika masuk 
kota dan masih mampir di Masjid Agung dan Ker-
aton, tinggal lewat jalan Diponegoro ke arah Barat 
menuju Kebonagung. 

Keterangan dari penjaga yang sangat ramai 
biasanya dibulan-bulan tertentu. Misalnya, bulan 
Maulid, Ramadhan. Namun, setiap harinya selalu 
banyak yang datang untuk berziarah. Biasanya 
di tempat ini, para pengunjung mengaji, bertahlil 
dan melakukan doa bersama. Tentu saja berbagai 
harapan dipanjatkan melalui media para raja yang 
sudah termasyhur sebagai wali Allah. Maka, menja-
di hal yang sangat wajar, ketika bannyak wisatawan 
yang berlama-lama di tempat ini. Atau bahkan 
ada sebagian yang sampai menetap beberapa hari 
untuk melakukan doa bersama.

Memang, tidak ada batasan waktu untuk para 
peziarah yang datang ke Asta Tinggi ini. 24 Jam 
keberadaan makam para raja sudah bisa didatangi 
oleh para pengunjung. Sehingga, kapanpun saja 
datang, maka bisa langsung masuk dan melakukan 
munajat serta doa kepada Allah di makam para 
wali Allah in.

Adapun keterangan masing-masing kubah 
tersebut

Kubah 1
R.Ayu Mas Ireng
Pangeran Anggadipa
Pangeran Wirosari atau Pangeran Seppo
Pangeran Rama
R. Ayu Artak (Istri Pangeran Panji Polang Jiwa)
Pangeran Panji Polang Jiwa (R. Kaskiyan)
Kubah 2
Ratu Ari
Pangeran Jimat (R. Ahmad)
R. Aria Wironegoro
Kubah 3
R. Bendara Moh. Saud
R. Ayu Dewi Rasmana
dan lain-lain
Kubah Utama
Panembahan Notokusumo I Asiruddin
Sultan Abdur Rahman
Panembahan Moh. Saleh
dan lain-lain.•
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BENARKAH KAPUR BARUS NUSANTARA YANG
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ARTIKEL

K
amper atau kapur barus yang sekarang ini ban-
yak beredar di pasaran, merupakan kamper 
yang terbuat dari bahan terpentin. Padahal, di 
masa dahulu, manusia biasa memakai kapur 
barus yang terbuat dari kristal hasil ekstrasi 

pohon laurel kamper (Cinnamomum camphora), yang 
biasanya disebut singkat sebagai pohon kamper.

 Pohon ini adalah pohon yang berbatang tinggi, 
yang bisa tumbuh dengan ketinggian samai 20-30 
meter atau lebih. Kulit kayunya pucat, sangat kasar, dan 
dipenuhi retakan vertikal. Daunnya mengkilat dan men-
gandung lilin, bila dilumat akan menghasilkan bau yang 
sama dengan bau kapur barus.

 Pohon kamper dulu banyak ditemukan di hutan-
hutan di daerah Barus, Tapanuli Selatan. Sekarang sudah 
nyaris punah, akibat dari eksploitasi tak terperi. Dari 
nama Barus inilah kamper juga disebut sebagai kapur 
barus. Getahnya yang seperti kapur, sudah dimanfaat-
kan manusia sejak ribuan tahun lalu. Di daerah asalnya, 
benda yang sifatnya menyublim ini juga disebut sebagai 
haburuan atau kaberun.

 Manfaat dari kapur barus yang berasal dari pohon 
kamper ini terbilang banyak. Dilansir dari laman Dekoru-
ma, kapur barus mempunyai banyak manfaat bagi tubuh 
manusia. Antropolog kesehatan Rusmini Tumanggor, 
mengungkapkan di laman CNN Indonesia bahwa kapur 
barus yang bersifat alami akan dapat menghangatkan 
tubuh ketika seseorang berada di tempat yang dingin. 
Sakit perut juga dapat diobati oleh kapur barus. Dan, 
masih banyak lagi.

 Manfaat kamper untuk kesejahteraan umat ma-
nusia telah membawa kemasyhurannya sampai ke 
jazirah Arab dan Persia sejak dahulu kala. Benda yang 
berbentuk kapur ini bukanlah barang murah. Harga 
satu kilogramnya memiliki nilai yang setara dengan satu 
kilogram emas.

 Berkat getah kamper yang banyak dicari pen-

duduk dunia tersebut, pada abad ke-6 Masehi kota 
Barus sangat dikenal. Bukan hanya sebagai pengekspor 
kapur barus terbesar di dunia. Tapi, juga sebagai kota 
bandar pelabuhan perdagangan internasional. Posisin-
ya yang terletak di pantai barat Sumatra bagian utara, 
sangat ideal. Membuatnya mudah dikunjungi saudagar-
saudagar dari luar Nusantara.

 Marco Polo, pedagang yang juga penjelajah dan 
petualang asal Italia, yang pada 1281-1295 menyusuri 
Jalur Sutra, mencatat dalam literatur sejarahnya tentang 
Barus sebagai tempat asal kamper. Ia menyebutkan bah-
wa Barus adalah penghasil kapur barus terbaik di dunia. 
Marco Polo menyebut Barus sebagai Farus atau Fansur. 
Dalam catatan-catatan atau literatur-literatur dunia, se-
butan nama Barus memang bervariasi. Barrousai adalah 
salah satu sebutan lainnya.

 Barus sebagai kota bandar sudah tercantum dalam 
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peta dunia sejak lama, bahkan sebelum Marco Polo 
bertandang. Namanya sudah tercantum dalam kitab 
ilmu bumi Geographike Hyphegesis yang terbit pada 
160 Masehi. Kitab tersebut disusun oleh ilmuwan Clau-
dius Ptolemy, seorang ilmuwan yang tinggal di kota kuna 
Aleksandria (Alexandria) dan yang tak pernah datang 
ke Barus. Geographike Hyphegesis menjadi keterangan 
paling tua tentang Barus. Menjadi petunjuk bahwa peda-
gang-pedagang Tiongkok, India, dan Arab telah memi-
liki hubungan dagang dengan pelabuhan Barus sejak 
sebelum bangsa Eropa tiba di Nusantara.

 Keterangan-keterangan di atas, menunjukkan 
bahwa kamper memang zat kaya manfaat sehingga 
dicari orang dari berbagai belahan dunia. Disebutkan 
juga bahwa salah satu fungsi kamper adalah untuk 
mengawetkan jenazah. Barangkali, ia bukan satu-sat-
unya rempah untuk keperluan itu, tapi ada cerita yang 
menyebutkan begini. Bahwa, pada 5000 Sebelum Mase-
hi, Mesir mengimpor kapur barus dari Nusantara. Untuk 
dijadikan bahan pengawet jenazah di zaman Firaun.

 Catatan lain menyebutkan bahwa di Barus pernah 
berdiri sebuah kerajaan kuno. Namanya, Lobu Tua. 
Diperkirakan kerajaan ini sudah ada sejak 3000-5000 
Sebelum Masehi. Perkiraan tahun yang disebutkan itu 
muncul setelah kandungan kapur barus ditemukan pada 
mumi-mumi Mesir kuno dari masa yang sejaman.

 J. Fachruddin Daulay, staf pengajar Jurusan Seja-

rah Fakultas Sastra Universitas Sumatra Utara, dalam 
artikelnya yang berjudul “Bandar Barus dalam Catatan 
Sejarah”, juga menyatakan bahwa terdapat keterangan 
yang menyebut bahwa kapur barus dari Indonesia, per-
nah digunakan sebagai bahan pengawet mumi raja-raja 
Mesir.

 Sementara itu, Dr. Stephen Buckley, arkeolog dari 
Universitas York, Inggris, bersama timnya mengadakan 
sejumlah tes kimiawi forensik pada kain linen pem-
bungkus mumi Mesir. Dengan maksud untuk men-
gungkapkan resep pembalseman mumi di Mesir, yang 
diperkirakan berasal dari 4000 Sebelum Masehi. Mereka 
menemukan jejak beberapa jenis tanaman, yang dipakai 
untuk proses pembalseman mumi.

 Yaitu, minyak tanaman yang kemungkinan adalah 
minyak wijen. Lalu, sari akar yang bisa saja berasal dari 
rumput gajah; kemudian karet dari tanaman dan gula 
alamiah yang mungkin diambil dari sari akasia. Dan, 
yang penting, adalah getah pohon kayu jarum yang 
kemungkinan adalah getah pinus.

 Ekstrak getah lauren kamper tak disebutkan dalam 
laporan Dr. Buckley, berarti jejaknya tak ditemukan pada 
mumi tersebut. Tapi, bukan berarti bahwa kamper sama 
sekali tidak pernah dipakai untuk pembalseman mumi 
di Mesir. Di dunia penelitian arkeologis yang bergerak 
dinamis ini, segala kemungkinan selalu terbuka. Kita 
tunggu saja.•                                                             
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PERBEDAAN MANUSIA 
DAN BINATANG

S
aya sering terjebak dalam pertanyaan seorang 
teman yang berbunyi “apa perbedaan manusia 
dan binatang?”. Sekilas, memang pertanyaan 
itu mudah untuk dijawab, namun pada saat 
saya menerima pertanyaan itu ternyata lumayan 

rumit juga.
Jawaban saya atas pertanyaan itu adalah “jelas, 

manusia bisa berpikir, sedangkan binatang tidak bisa 
berpikir”, namun teman saya menyanggah dengan kali-
mat “kalo binatang ga bisa mikir, kenapa berang-berang 
bisa bikin bendungan?” dan bla bla bla dia menjawab 
dengan retorika yang membuat saya “oh, iya juga, ya!”. 
Semenjak itu saya anggap pertanyaan tersebut masuk ke 
dalam kategori sulit –setidaknya bagi saya sendiri (yang 
bodoh ini).

Entah kenapa saya sangat berantusias untuk 

memecahkan pertanyaan tersebut. Saya coba mencari 
jawaban itu di internet, namun tak kunjung mendapatkan 
jawaban yang memuaskan. Berkali-kali saya mengun-
jungi situs web yang berbeda, tetap saja tidak mendapa-
tkan jawaban yang komprehensif. Seiring berjalannya 
pencarian atas jawaban tersebut, perlahan saya mulai 
lupa dan mulai luntur rasa antusiasnya. Sampai akhirnya 
saya sudah tidak peduli atas jawaban dari pertanyaan 
tersebut.

Namun, ketika saya tak acuh terhadap pertanyaan 
itu, justru saya mendapatkan jawaban itu secara perla-
han. Jawaban atas pertanyaan itu saya dapatkan di da-
lam beberapa buku yang saya baca. Di antaranya yaitu 
buku Pengantar Filsafat Islam karya Dr. Zaprulkhan, Fihi 
Ma Fihi karya penyair favorit saya yaitu Jalaluddin Rumi, 
dan beberapa buku serta sumber lainnya yang saya lupa 



35
PARLEMEN APRIL 2022

ARTIKEL

judul dan pengarangnya.
Dalam buku karya Dr. Zaprulkhan yang saya 

sebutkan di atas, di situ Quraish Shihab menjelaskan 
bahwa Allah SWT. menganugerahkan empat daya 
kepada manusia. Yang pertama yaitu daya tubuh. Daya 
tubuh mengantar manusia memiliki kekuatan fisik, organ 
tubuh, panca indra, dan hal-hal yang berkaitan dengan 
jasmani. Kedua yaitu daya hidup, merupakan kemam-
puan manusia untuk mengembangkan dan beradaptasi 
dengan kehidupan sosial di sekitarnya. Hal ini yang 
mengantar manusia untuk saling berinteraksi dengan 
manusia lainnya secara individu maupun berkelompok. 
Yang ketiga yaitu daya akal, hal ini yang memungkinkan 
manusia memiliki dan mengembangkan ilmu pengeta-
huan dan teknologi. Dengan daya ini terciptalah inova-
si-inovasi pengetahuan dan teknologi baru yang dapat 
membantu kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu 
daya qalbu. Daya qalbu mengantar dan memungkinkan 
manusia menjadi mahluk yang bermoral, merasakan 
keindahan estetika, kelezatan iman, dan merasakan 
kehadiran Allah SWT.

Dari redaksi di atas, saya berkonklusi bahwa per-
bedaan antara manusia dan binatang yaitu manusia 
memiliki empat daya tersebut, sedangkan binatang han-
ya memiliki dua daya, yakni daya tubuh dan daya hidup. 
Saya mengamini bahwa binatang memiliki bentuk fisik, 
organ tubuh, dan panca indra, serta binatang juga dapat 
mengembangkan dan beradaptasi dengan lingkungan 
hidup di sekitarnya. Buktinya adalah semua binatang 
pasti memiliki wujud fisik dan binatang bisa bersosialisasi 
dengan binatang jenis lainnya.

Kemudian ada dua daya yang tidak dimiliki bina-
tang sedangkan manusia memilikinya, yaitu daya akal 
dan daya qalbu. Alasan saya menyebut kenapa bina-
tang tidak memiliki daya akal karena binatang tidak 
memiliki dan tidak mampu mengembangkan akal. “ga 
punya akal kok berang-berang bisa bikin bendungan 
buat tempat tinggalnya?”. Menurut saya itu bukan akal, 
melainkan naluri. Naluri alamiahlah yang membuat 
berang-berang mampu membangun bendungannya. 
Jika berang-berang memiliki akal, mengapa bendungan-
nya selalu tetap begitu? Mengapa tidak dikembangkan 
menjadi bendungan yang permanen?

Seperti manusia yang awal mulanya tidak memiliki 
tempat tinggal dan berpindah dari satu tempat ke tempat 
lainnya (nomaden), lalu tinggal di dalam gua, kemudian 
membuat tempat tinggal permanen hingga berevolusi 
layaknya rumah seperti sekarang ini. Hal itu terjadi kare-
na manusia mampu mengembangkan akalnya.

Kemudian, alasan saya menyebut kenapa binatang 
tidak memiliki daya qalbu adalah berada pada poin 
moral. Manusia memiliki daya qalbu karena manusia 
bermoral –walaupun tingkat moralitas setiap orang 
berbeda, sedangkan binatang tidak memiliki moral sama 
sekali. Jika binatang memiliki moral, mereka tidak akan 
kawin di tempat terbuka, tidak akan buang air di semba-
rang tempat, dan tidak akan mengambil makanan yang 
bukan haknya.

Dengan daya qalbu manusia dapat merasakan 
keindahan, kelezatan iman, dan kehadiran Allah SWT. 
Oleh karena  itu manusia bertuhan dan menyembah 
kepada Tuhan dengan cara beribadah dan kegiatan spir-
itual lainnya. Sedangkan, binatang tidak memiliki Tuhan. 
Sejauh ini, secara zahir saya belum pernah melihat ada 
binatang menyembah Tuhan. Walaupun, mungkin secara 
batiniah semua mahluk yang diciptakan Allah SWT. akan 
menyembah kepada-Nya, tetapi secara zahir tidak ada 
binatang yang menyembah Tuhan seperti yang dilakukan 
manusia. Wallahu a’lam bish-shawabi.•
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Oleh: 
E HANDAYANI TYAS

Member TheWriters.id

KARYA DAHSYAT 
PEREMPUAN HEBAT

S
etiap bulan April menjelang peringatan Hari La-
hir Ibu Kartini tanggal 21 April, rasanya tangan 
ini tak bisa diam, ia inginnya terus menari-nari 
di atas kertas atau di atas tombol komputer. 
Menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan itu 

mudah tetapi untuk tulisan yang dapat menggugah hati 
manusia, teristimewa kaum perempuan rupanya tidak 
mudah. Berkecambuk di pikiran ini, siapa sesungguhnya 
‘tulang punggung’ keluarga itu? Suami atau isteri (jika ia 
sudah berkeluarga), laki-laki atau perempuan penanggu-
ng jawab mencari nafkah?

Sebagaimana kita saksikan dan alami bersama, 
selama bulan puasa yang berlangsung 30 hari lamanya, 
setiap sore jelang berbuka puasa, berderet orang berjua-
lan jajanan (takjil), berbagai kudapan yang bisa dinikma-

ti sesaat setelah berbuka puasa, terutama bagi mereka 
yang masih sedang dalam perjalanan. Biasanya berupa 
makanan manis dan segar, seperti kolak pisang, sop 
buah, es kelapa muda, es campur, lontong nasi (arem-
arem), aneka gorengan, dan lain-lain. Pertanyaannya, 
siapa umumnya yang menyediakan/menyiapkan semua 
itu, tentunya kaum perempuan bukan, maka pantaslah 
ia dikatakan mempunyai karya yang dahsyat.

Berbagai menu dikemas untuk menjadi suatu 
sajian yang sedap, indah dipandang dan lezat disantap. 
Kreativitas dan inovasi dipikirkan terus-menerus agar 
tersaji menarik dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Di 
samping kudapan tentu disambung dengan berbagai 
macam lauk yang benar-benar membangkitkan selera 
makan bagi keluarga dan siapa saja yang memerlu-
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kannya. Di sinilah hebatnya perempuan, ia berpikir, ia 
berkarya, ia berjuang, bahkan ia siap ‘banting tulang’ 
demi bergulirnya roda ekonomi keluarga di tengah sega-
la kesempitan dan himpitan.

Di tengah situasi pandemi covid-19 yang ber-
langsung lebih dari dua tahun lamanya. Terjadinya 
PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) di sana-sini, sehing-
ga banyak keluarga yang mengalami kesulitan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, perempuan 
hebat tampil dan berjuang demi kesejahteraan seluruh 
keluarganya. Peran perempuan sejak dulu hingga kini 
tidak bisa dipandang remeh (sebelah mata). Kalau di 
luar sana ada yang mengakui bahwa di balik kesuksesan 
seorang suami pasti ada perempuan hebat di belakang-
nya, pernyataan itu perlu dibuktikan. Melalui kesempatan 
ini, di bulan April ini segenap bangsa Indonesia tidak 
ada yang tidak mengenal tokoh perempuan yang berna-
ma R.A. Kartini.

Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 
April 1879, putri tertua dari keluarga Ningrat Jawa atau 
biasanya dikenal sebagai keluarga priyayi atau bang-
sawan. Ayahnya Bupati Jepara yang bernama Raden 
Mas Sosroningrat dan ibu bernama M.A.Ngasirah yaitu 
putri dari seorang guru dan keluarga Kartini dikenal 
cerdas. Tujuan peringatan Hari Kartini adalah  meng-
hormati perjuangannya untuk mewujudkan kesetaraan 
kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era mod-
ern, secara khusus terutama dalam bidang pendidikan 
dan secara umum kesetaraan gender di semua bidang. 
Teringat penulis ketika masih duduk di bangku SD – 
SMP – SMA, semua peserta didik perempuan diwajibkan 
memakai kebaya ketika tanggal 21 April.

     Bukti Kehebatan Kaum Perempuan
Sengaja penulis menggunakan kata perempuan 

karena kata perempuan berasal dari kata per–empu–an, 
yang memiliki arti ahli atau mampu, orang yang mampu, 
orang yang mahir, karena empu berarti tuan. Kata per-
empuan bernilai cukup tinggi, sarat akan keberdayaan, 
salah satu buktinya kata perempuan dipakai sebagai 
simbol pergerakan, misalnya Kongres Perempuan Perta-
ma, tanggal 22 Desember 1928. Pada zamannya, R.A. 
Kartini terus berjuang untuk kaumnya, melalui tulisan-tu-
lisannya yang dimuat oleh majalah perempuan di Belan-
da, kemudian dibukukan dan diberi judul Door Duisternis 
tot Licht atau dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai 
‘Kegelapan Menuju Cahaya’. Pada tahun 1922 tulisan 
tersebut diterbitkan menjadi buku kumpulan surat R.A. 
Kartini ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’.

Perempuan tidak saja berkarya di bidang ma-
sak-memasak, melainkan juga aneka kue kering dan kue 
basah, tata busana, berbagai kerajinan tangan dan per-
awatan tubuh, dunia kecantikan dan masih banyak lagi. 
Hebatnya ia mampu bekerja sama dan membangun 
kolaborasi dengan kaum laki-laki. Setelah karyanya jadi 
(ready), ia memasarkannya lewat media sosial seperti FB, 
IG, WA, didukung dengan gambar-gambar foto yang 
sangat menarik sehingga menimbulkan bangkitnya sel-
era untuk membeli dan menikmati. Kemudian ia menjalin 
komunikasi dan kerja sama juga dengan jasa Gojek, 
Grab, Kurir, sehingga beraneka rupa paket pun saling 
bergantian tiba di rumah atau tujuan masing-masing.

Selain memberi rejeki kepada orang lain, perem-
puan hebat itu juga menjalin kerjasama dengan berb-
agai jasa layanan, misalnya dengan ‘Si-Cepat’ yang 
kini telah mengembangkan sayapnya dengan melayani 
Si-Cepat Food. Semua orang yang rajin tentu bisa 
menangkap peluang, apapun dan bagaimanapun situa-
sinya. Peluang itu harus dijemput, peluang itu sulit datang 
berulang, karenanya manusia harus rajin dan cekatan. 
Sekalipun pandemi covid-19 itu belum sepenuhnya usai 
namun, geliat perekonomian sudah mulai nampak. 
Penulis sendiri mengamatinya, betapa larisnya gerai-ge-
rai kuliner di mal-mal setiap hari terutama menjelang 
berkumandangnya azan magrib.

Banyak orang sudah sangat rindu untuk menikmati 
makan bersama keluarga dan atau sahabatnya setelah 
dua tahun lamanya terkendala. Meskipun demikian tetap 
harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, semua 
itu dilakukan demi menjaga agar tetap sehat karena 
dengan badan yang sehat orang dapat melakukan 
aktivitasnya dengan baik. Diberbagai konter makanan 
siap saji nampak pengendara gojek berderet antri untuk 
memenuhi pesanan pelanggannya. Sungguh melegakan 
hati karena roda perekonomian berputar kembali.

Usaha di bidang kuliner memang cukup menjan-
jikan, apalagi di bulan ramadhan. Ide usaha kuliner di 
bulan puasa memang harus dikembangkan, dipicu dan 
dipacu, direalisasikan oleh tangan-tangan terampil baik 
oleh kaum perempuan maupun kaum laki-laki, itulah 
yang dimaksudkan Kartini, yakni adanya kesetaraan 
gender. Laki-laki dan perempuan setara dalam peran-
nya, saling melengkapi dan bersinergi dalam bekerja. 
Penulis optimis, pasca pandemi Indonesia pasti bangkit, 
mari ubah pesimis menjadi optimis. Tidak hanya optimis 
di bidang kuliner saja melainkan kuliner erat kaitannya 
dengan pariwisata dan pariwisata erat juga dengan sou-
venir, transportasi, dan lain-lain. Jakarta, 18 April 2022.•
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Oleh: 
NINA MASJHUR

Member TheWriters.id

KUE KU,
KUE MERAH SARAT MAKNA

S
alah satu unsur dari budaya Tionghoa yang 
banyak diserap oleh bangsa Indonesia ada-
lah masakan atau makanan. Di antaranya, 
makanan ringan yang dikenal sebagai kue.

 
Kata kue itu sendiri merupakan kata serapan dari 

bahasa Hokkian atau Hokkien. Asal katanya adalah 
koé. Bahasa Hokkian adalah salah satu cabang bahasa 
Minnan, yang merupakan bagian dari bahasa Tionghoa. 
Keturunan Tionghoa yang menggunakan bahasa ini, 
sampai sekarang banyak ditemukan menetap antara lain 
di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia adalah salah 
satunya.

 Di antara berbagai jenis kue dan jajan pasar yang 
ada dalam keseharian hidup kita, juga banyak yang 
merupakan penganan dengan asal muasal budaya atau 
tradisi Tionghoa. Salah satunya adalah kue ku. Sebuah 
kue yang tak hanya enak, tapi juga penuh makna.

 Jajanan basah ini terbuat dari beras ketan yang 
ditumbuk, dan lalu diberi warna merah. Selalu tampil 
mengkilat. Dibentuk bulat, atau memakai cetakan. Diisi 
dengan kacang hijau manis, yang juga sudah ditum-
buk halus, dan dimasak dengan pengukusan. Bagian 
bawahnya dialasi daun pisang.

Jenis penganan kaum peranakan yang sudah meresap kedalam kehidupan 
bangsa Indonesia. Rasanya enak, dan maknanya mendalam.
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 Ada berbagai variasi cara penyebutan nama kue 
ku. Dalam bahasa Tio-ciu ia biasa disebut ke, dan dalam 
bahasa Hokkian sebagai ko. Dialek lain menyebutnya 
kue tok atau thok, karena saat dikeluarkan dari cetakan-
nya harus diketok sampai mengeluarkan suara yang 
keras.

 Lain kelompok menyebutnya ang ku koe, yang 
berarti kue kura-kura merah. Ang artinya merah. Warna 
yang oleh masyarakat Tionghoa dikaitkan dengan ke-
beruntungan, kesenangan, keberhasilan, dan pembawa 
nasib baik.

  Disebut juga kue kura-kura merah karena kue ken-
yal ini memiliki wujud seperti cangkang kura-kura. Bentuk 
yang dihasilkan oleh suatu cetakan khusus, yang dipakai 
dalam pembuatan kue ku.

 Ada alasan tertentu mengapa kue ku hadir berben-
tuk seperti itu. Karena, dalam tradisi Tionghoa kura-kura 
melambangkan panjang umur dan kemakmuran. Itu se-
bab pada acara-acara tertentu kue ku selalu dihadirkan 
sebagai sesaji. Termasuk saat tahun baru Imlek.

 Kue yang juga dikenal sebagai salah satu kue tra-
disional peranakan ini, menjadi lambang panjang umur. 

Mengingat bahwa kura-kura adalah hewan berumur 
sangat panjang, yang bahkan dapat mencapai hingga 
seratus tahun lebih.

 Dengan menghidangkan sesajian kue yang ber-
bentuk kura-kura merah saat sembahyang, diharapkan 
si manusia akan mendapat berkah umur panjang. Dan, 
tentunya dilimpahkan kesehatan.

 Beberapa upacara yang berhubungan dengan 
siklus hidup manusia juga melibatkan kue ku. Misalnya, 
upacara bulan pertama bayi, atau ulang tahun orang-
orang yang sudah berumur. Memakan kue ku pada 
upacara-upacara ini sarat maknanya. Menghadirkan 
berkah bagi si bayi, dan mendoakan umur panjang 
untuk orang tua yang berulang tahun.

Kue ini merupakan penganan yang berasal dari 
bangsa Yue (Viet). Ia sudah hadir dalam peradaban 
manusia mungkin sejak ribuan tahun lalu. Di masa kini, 
dengan mudah kita bisa memperolehnya, dan kapan 
saja. Sudah banyak dijual orang di toko atau pasar. Na-
mun, maknanya yang begitu penting dalam kehidupan 
umat manusia terutama kaum peranakan, tak banyak 
bergeser.•
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