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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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P
embaca Budiman, Majalah Parlemen kali 
ini akan menyuguhkan berbagai informasi 
menarik sekitar tugas dan aktifitas kedewanan 
di awal tahun. Yang paling menarik, berkai-
tan dengan tugas legislasi atau perundangan, 

yang mulai digenjot pembahasannya. Para anggo-
ta dewan mulai berjibaku untuk menuntaskan empat 
rancangan peraturan daerah (raperda) yang dianggap 
mendesak. Sehingga, para legislator ini langsung tan-
cap gas di awal tahun ini.

Kempat raperda yang akan dibahas ini adalah 
Raperda tentang Sistem perencanaan pembangunan 
daerah, Raperda Perlindungan Garis Sempadan Pan-
tai, Raperda tentang Penyelenggaran Parkir, dan Rap-
erda tentang Pengarusutamaan Gender. Sebelum dipu-
tuskan dilakukan pembahasan, tim dari Bampperda 
sudah melakukan identifikasi terhadap program legis-

lasi daerah (prolegda) yang direncanakan. Ternyata, ke 
empat raperda ini dianggap layak dan penting untuk 
dilakukan pembahasan mendahului rancangan yang 
lain. 

Dan, alhamdulillah pembahasan dari raperda ini 
langsung dilakukan oleh panitia khusus (pansus) yang 
dibentuk. Sehingga, pembahasannnya diperkirakan 
akan lebih fokus, terarah dan lebih objketif. 

Harapanya, dari pembahasan ini bisa menghasil-
kan produk yang berkualitas dan memiliki azas man-
faat yang tinggi kepada masyarakat Kabupaten Su-
menep. Sehingga, perjuangan para legislator ini tidak 
akan sia-sia dan tentu dengan harapan bisa bernilai 
ibadah.  

Dan, bagi para pembaca hendaknya tidak saja 
fokus soal reses. Sebab, majalah ini banyak menghad-
irkan berbagai kabar kedewanan. Selamat membaca.•

HASAN BASHRI, SH   
Pemimpin Redaksi
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“KEBUT” PEMBAHASAN 
EMPAT RAPERDA

l a p o r a n  u t a m a
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Awal tahun dijadikan momentum meningkatkan kinerja bagi anggota DPRD 
Sumenep. Bahkan, di masa permulaan anggaran 2022 ini, para wakil rakyat 

langsung tancap gas untuk bekerja. Salah satunya menjalankan fungsi legis-
lasi. Yakni, para legislator ini langsung curi start membahas rancangan pera-
turan daerah (Raperda). Apalagi, rancangan regulasi yang dibahas tahun ini 
tidak sedikit, bahkan diperkirakan 20 Raperda yang ditargetkan oleh Badan 

Pembentukan Peraturan Daerah (Bappemperda). 
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D
i periode awal ini, ada empat raper-
da yang akan digenjot pembahasanya 
oleh para legislator. Sebab, beberapa 
rancangan aturan ini dianggap cuk-
up urgen dan mendesak untuk ditun-
taskan. Dan, dinilai memiliki dampak 

yang baik bagi kebutuhan pembangunan dan mas-
yarakat Kabupaten ujung timur Pulau Madura. Meng-
ingat, sebagian Raperda ini bersentuhan langsung 
dengan kehidupan warga, seperti soal parkir dan 
sepadan pantai. Sehingga, diperlukan pembahasan 
lebih awal, agar peraturan ini nantinya bisa dinikma-
ti oleh masyarakat.
Ke empat Raperda yang akan dibahas ini adalah 
Raperda tentang Sistem perencanaan pembangu-
nan daerah, Raperda Perlindungan Garis Sempadan 
Pantai, Raperda tentang Penyelenggaran Parkir, dan 
Raperda tentang Pengarusutamaan Gender. Sebelum 
diputuskan dilakukan pembahasan, tim dari Bamp-
perda sudah melakukan identifikasi terhadap pro-
gram legislasi daerah (Prolegda) yang direncanakan. 
Ternyata, ke empat Raperda ini dianggap layak dan 
penting untuk dilakukan pembahasan mendahului 
rancangan yang lain. 

Sehingga, dengan per-
timbangan yang matang 
ke empat Raperda 
ini diputus-
kan untuk 
dilakukan 

pembahasan di awal tahun ini. Di samping itu, draf 
kajian akademik terhadap Raperda ini juga sudah 
disiapakan. Sehingga, prosesnya hanya tinggal 
melakukan kajian lebih mendalam, dengan cara 
membedah draf, atau melakukan konsultasi dengan 
pihak terkait untuk pemahaman lebih maksimal. Se-
bab, pembahasan ini diharapkan mampu melahir-
kan produk berkualitas.

Untuk melahirkan produk berkualitas, berbagai 
upaya akan dilakukan oleh para legislator. Termasuk 
melakukan pembahasan yang cukup mendalam terh-
adap draf yang ada. Maka, tidak salah pembahasan 
raperda itu membutuhkan waktu yang tidak sedik-
it, melainkan cukup panjang. Itu lantaran dinamika 
pembahasan cukup alot dan sangat meneganggkan, 
dan bahkan membutuhkan konsultasi dengan pihak 
lain, baik di provinsi maupun di pemerintah pusat. 
Akurasi dan objektifitas hasil dari regulasi yang diba-
has bisa dipastikan akuntabel.

Yang jelas, semua yang dilakukan bukan hanya 
untuk tarik ulur kepentingan, namun untuk kebaikan 
kabupaten dengan logo kuda terbang ini. Selain itu, 
untuk memastikan bahwa regulasi yang dihadirkan 
itu betul-betul menyentuh dan tidak merugiakan 
masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja menuntut para 
wakil ratyat ini untuk hati-hati dalam melakukan 
pembahasan. Sebab, mereka memiliki tanggung-
jawab besar bagi masyarakat, selain yang utama 
kepada Allah.

Maka menjadi mafhum apabila pembaha-
san Raperda di gedung dewan sering lama. 

Hal itu bukanlah sebuah kelalaian, me-
lainkan kehati-hatian agar produknya 

berkualitas. Jadi, produk tersebut 
bukan hanya sekadar jadi 

dan formalitas, me-
lainkan memi-

liki values 
a t a u 
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nilai yang baik untuk kota Sumekar terlebih juga un-
tuk pembangunan yang bermuara pada kesejahter-
aan masyarakat. Setidaknnya, para wakil rakyat 
ini sudah berjibaku menggenjot tuntasnya Raperda 
yang direncanakan.

Masing-masing raperda ini dibahas oleh panitia 
khusus (Pansus). Hal ini dilakukan agar pembaha-
san lebih fokus dan terarah. Sehingga, satu pansus 
dipastikan fokus untuk “membelejeti” satu raperda 
agar bisa dituntaskan dengan baik. Tentunya, semua 
itu disesuaikan dengan timeline yang sudah diputu-
san oleh badan musyawarah (Bamus) DPRD setem-
pat. Apabila dalam waktu yang ditentukan belum 
juga selesai, maka bisa dilakukan perpanjangan 
waktu, jika dengan asumsi penambahan waktu bisa 
dituntaskan.    

Dalam konteks empat raperda ini juga dibahas 
oleh pansus. Untuk Pansus I membahas tentang rap-
erda sistem perencanaan pembangunan daerah. Se-
mentara untuk pansus I pimpin oleh Darul Hasyim 
Fath, sebagai ketua dan H. Suroyo sebagai wakil Ket-
ua. Sedangkan untuk anggotanya ada Nurus Salam, 
H. Syaiful Bari, Umar, Mohammad hanafi, Badrul 

Aini, Muta’em dan Musahwi. Semua yang tergabung 
dalam pansus ini adalah anggota dewan yang bera-
da di komisi I. 

Semenntara untuk Raperda Perlindungan garis 
Sempadan Pantai masuk dalam Pansus ke II. Untuk 
pansus semuanya adalah anggota komisi II. Untuk 
pimpinan, Moh. Subaidi, sebagai ketua dan Irwan 
Hayat sebagai wakil ketua. Sementara untuk anggot-
anya ada Ach Naufil Ms, H, Risnawi, Juhari, Holik, 
Zainal Arifin, Masdawi, Gunaifi Syarif Arrodhy, Sae-
fuddin Arief, dan Melly Sufianti. Mereka sudah mem-
ulai pembahasan terhadap yang menjadi tugasnya. 

Kemudian untuk Raperda penyelenggaran parkir 
dipimpin oleh Dul Siam sebagai ketua dan M. Ramzi 
sebagai wakil ketua. Pembahasan ini berada di pan-
sus III. Sementara untuk anggota dari pansus ini 
adalah seluruhnya adalah anggota komisi III yang 
membidangi pembangunan dan infsratruktur. Mere-
ka adalah Fadli Oktaviari, H. Latib, Mas’od Ali, Jubri-
yanto, Syaiful Hasan, Afrian Mukhlas GZ, H. Akhmad 
Zainurrahman, Agus Rahman Budiharto, M. Muhri 
dan Wiwid Harjo Yudanto.

Sementara yang terakhir, adalah Raperda Pen-
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garusutamaan Gender yang dibahas oleh pansus 
IV. Untuk pansus ini dipimpin oleh Akhmad Jazuli 
sebagai ketua dan Siti Hosna sebagai wakil ketua. 
Sementaranya untuk anggotanya juga terdiri dari 
komisi IV DPRD. Mereka adalah Abu Hasan, Akhmad 
Suwaifi Qayyum, H. Herman Dali Kusuma, Nur Aini, 
Nia Kurnia, H. Sami’oeddin, Sharinomo, Moham-
mad Yusuf, Rozah Ardi Kaustar dan Akis Jazuli. Mer-
eka sudah mulai sibuk melakukan kajian terhadap 
draf Raperda yang ada .

Pembagian dan penentuan pansus ini sesuai 
dengan SK (Surat Keputusan) Ketua DPRD Sumenep 
nomor 188/05/KEP/435.050/2022 tentang pem-
bentukan panitia khusus pembahasan 4 (empat) 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep. 
SK ini ditandatangi oleh Ketua DPRD H. Abdul Ha-
mid Ali Munir tertanggal 7 Ferbruari 2022. Maka, 
dengan munculnya SK, keberadaan empat pansus 
menjadi legal dan sudah bisa bergerak dengan ce-
pat untuk bisa menuntaskan Raperda disesuaikan 
dengan tugas masing-masing dan waktu yang sudah 
ditentukan. 

Ketua DPRD Sumenep Abdul Hamid Ali Munir 
menjelaskan, dengan pembentukan pansus ini di-
harapkan kerja maksimal untuk melakukan pemba-

hasan terhadap empat Raperda  tersebut. Silahkan 
masing-masing pansus untuk fokus kepada tugasnya 
masing-masing. ”Kami berharap empat pansus ini 
sudah langsung tancap gas, bergerak dalam menun-
taskan tugas masing-masing. Sehingga, raperda 
yang dibahas ini bisa diselesaikan sesuai dengan 
waktu yang sudah ditentukan,” katanya. 
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Menurut politisi PKB ini mengungkapkan, em-
pat Raperda ini menjadi bahasan pertama di tahun 
2022 ini lantaran dianggap penting karena masih 
berhubungan dengan masyarakat. ”Kami berharap, 
pembahasanya dilakukan dengan semangat dan di-
dasarkan pada kajian akademik yang baik. Sehing-
ga, hasil dari bahasan ini akan melahirkan produk 
peraturan yang berkualitas. Jadi, kami ingin semua 
produk yang dihasikan oleh anggota dewan berkual-
itas,” tuturnya. 

Sementara Ketua Bapemperda Juhari mende-
sak legislator yang tergabung dalam pansus ini un-
tuk bekerja maksimal dengan menunjukkan kinerja 
yang baik agar raperda ini bisa dituntaskan sesuai 
dengan waktu yang ditentukan. ”Keberadaan pan-
sus ini untuk be kerja lebih maksimal lagi. Sehingga, 
hasilnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami 
ingin ada peningkatan perolehan Raperda yang di-
hasilkan oleh anggota dewan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya,” ungkapnya.

ABDUL HAMID ALI MUNIR 
KETUA DPRD SUMENEP

Namun, pihaknya tetap berharap kualitas dari 
produk yang hasil harus bisa dipertanggungjawab-
kan. Makanya, dalam pembahasannya bisa dilaku-
kan dengan melibatkan elemen lain, semisal ak-
ademisi, atau elemen masyarakat yang dianggap 
kompeten dalam hal berkaitan dengan raperda yang 
sedang dibahas. ”Intinya, raperda ini harus member-
ikan azas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Su-
menep. Sehingga, hasilnya harus bagus dan sesuai 
dengan konteks,” pintanya.•

Intinya, raperda ini harus 

memberikan azas manfaat 

bagi masyarakat Kabupaten 

Sumenep.
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TINGKATKAN KINERJA, BAPEMPERDA 
START  BAHAS RAPERDA

T
arget rancangan peraturan daerah (Raperda) 
yang akan dibahas di tahun 2022 sudah 
“diploting” oleh Badan Pembentukan Pera-
turan Daerah (Bapemperda). Ada sekitar 20 
rancangan regulasi yang akan dibahas para 

wakil rakyat sepanjang tahun 2022 ini. Target ini tentu 
saja sudah disesuaikan dengan kemampuan dan 
waktu yang dimiliki oleh legislator yang gedung ini. 
Sehingga, target ini tentu saja harus tercapai secara 
maksimal, sebagai tanggungjawab kinerja kepada 
masyarakat.

Tentu saja, keberadaan puluhan Raperda ini akan  
menjadi tanggungjawab bagi para legislator untuk 
melakukan pembahasan secara maksimal. Sebab, 
target itu dibuat sendiri oleh para anggota parlemen. 

Maka, sudah seyogyanya untuk bisa menuntaskan-
nya sesuai dengan perencanaan awal. Sehingga, 
di tengah kesibukan menuntaskan lainnya, maka 
keberadaan Raperda yang sudah terencana ini tidak 
bisa diabaikan oleh para wakil rakyat. Sebab, legislasi 
ini merupakan tugas dari mereka.

Tentu saja Raperda yang akan dibahas sepanjang 
tahun ini bukan hanya sekadar usulan dari legislatif 
saja, melainkan juga dari pihak eksekutif. Semua 
Raperda yang sudah diusulkan maka sudah bisa di-
pastikan memiliki nilai urgensi yang sama. Sehingga, 
perlu dilakukan pembahasan yang maksimal. Seperti 
langkah Bappemperda?, berikut petikan wawancara 
majalah Parlemen dengan Ketua Bapemperda Juhari.

   

JUHARI
KETUA BAPEMPERDA
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Ada berapa Raperda yang akan dituntaskan 
di tahun ini pak?

Usulan Raperda yang akan dibahas di tahun ini 
sebanyak dua puluh. Sebelas Raperda merupakan 
inisiatif dari eksekutif dan sisanya 9 Raperda merupa-
kan usulan dari eksekutif. Semua itu masih usulan saja 
yang sudah masuk dalam program legislasi di DPRD. 
Sekali lagi ini hanya sebatas perencanaan kami di 
awal tahun.

Apakah akan dituntaskan pembahasan semua 
Raperda itu selama setahun?

Saya tidak bisa memprediksi apakah bisa ditun-
taskan atau tidak sebanyak 20 Raperda itu. Namun, 
setidaknya saya dengan semua anggota dewan akan 
bekerja maksimal untuk bisa menuntaskan semuanya. 
Semoga target yang sudah direncanakan itu bisa di-
tuntaskan dalam setahun. Itu pun kalau dipertengahan 
tahun atau di tengah perjalanan tidak ada kegiatan 
dewan yang dianggap lebih mendesak. Namun, 
ikhtiar kami tentu saja akan diselesaikan semuannya, 
tidak tahu dalam perjalanannya nanti.

Mungkin ada Raperda periotas dari Raperda 
itu?

Semua Raperda yang sudah direncakan dalam 
target tentu saja semua perioritas. Namun, ada Raper-
da yang memang wajib dan harus dituntaskan dalam 

setiap tahun, dan hal itu tidak bisa ditawar. Yakni, 
Raperda APBD, LKPJ dan penghitungan APBD. Untuk 
Raperda yang sudah wajib itu maka tidak ada alasan 
untuk tidak dituntaskan. Tapi perlu diingat, kami tidak 
mengabaikan Raperda lain. Sebab, Raperda wajib 
apabila tidak dituntaskan maka dampaknya luar, seh-
ingga tidak bisa ditawar. 

  Hanya saja, dalam pembahasan Raperda ini 
akan melihat aspek kepentingan dan kebutuhan 
utamanya yang bersentuhan langsung dengan mas-
yarakat. Sebab, itu yang akan menjadi pertimbangan 
utama dalam melakukan pembahasan. Sehingga, 
Raperda yang dibahas tidak hanya sekadar tuntas, 
tapi memiliki dampak yang jelas terhadap kepentin-
gan masyarakat sekitar. 

Dalam Pembahasannya apakah akan melibat-
kan pihak luar?

Raperda yang akan kami bahas diharapkan 
memiliki akurasi dan akuntabiltas yang baik. Sehing-
ga, disamping kajian akademik, juga disepadankan 
dengan kondisi di lapangan nantinya. Untuk lebih 
baiknya, maka kami juga akan meminta masukan 
dari sejumlah pihak, masyarakat, akademisi dan 
elemen-elemen lain yang bisa memberikan kontribusi 
untuk maksimalisasi pembahasan Raperda. Sehingga, 
akan lahir regulasi yang betul-betul baik, dan memi-
hak kepada masyarakat. Intinya, kami ingin raperda 

yang berkualitas. 

Kapan pembahasan akan dimu-
lai?

Pembahasan Raperda ini sudah 
dimulai sejak bulan ini. Ada empat 
Raperda yang akan dibahas di bulan ini. 
Keempat Raperda yang akan dibahas 
yang dianggap urgen dan mendesak. 
Permulaan lebih awal diharapkan bisa 
menuntaskan semua Raperda yang 
sudah masuk dalam perencanaan awal. 
Makanya, kami berharap kerjasama 
yang baik semua anggota DPRD untuk 
berjibaku dalam menuntaskan semua 
Raperda ini. Dalam pembahasannn-
ya nanti bisa dilakukan dalam bentuk 
Panitia khusus (Pansus). Kami minta doa 
agar kerja kami di tahun ini maksimal 
dalam menuntaskan semua Raperda 
yang sudah ada.•
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MENGADU TAK ADA GANTI RUMPON, 
KOMISI I KAWAL ASPIRASI

Puluhan warga yang tergabung 
dalam aliansi nelayan Pulau Giliraja dan 
Desa Lobuk, Kecamatan Bluto Sumenep, 
Madura, Jawa Timur, menggelar aksi ke 
kantor DPRD setempat, Senin (7/2/2022). 

f o k u s

12
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M
ereka menuntut 
perusahaan min-
yak dan gas HCML 
(Husky – KNOOC 
Madura Limited) 

untuk mebayar ganti rugi rumpon 
para nelayan. Sebab, sejak uji 
seismik pada 2016 lalu, banyak 
rumpon warga yang rusak dan 
dijanjikan untuk diberikan ganti 
rugi namun sayangnya tidak dire-

alisasikan. 
Namun, janji yang disam-

paikan pihak perusahaan itu ha-
nya sebatas isapan jempol kare-
na sampai detik ini belum juga 
diberikan kepada masyarakat 
terdampak. Padahal, HCML su-
dah lama melakukan ekploitasi 
di sekitaran pulau Giliraja dan 
Lobuk. Akibat tidak ada kepastian 
pembayaran ganti rugi ini, maka 

warga mengaku sangat kecewa 
dan langsung menggelar aksi ke 
kantor dewan saat ini. 

Aksi warga ini digelar di 
depan kantor DPRD Sumenep. 
Masa melakukan aksi dengan 
cara menggelar orasi secara ber-
gantian. Dalam orasinya, mere-
ka mengecam perusahaan yang 
tidak memberikan ganti rugi 
rumpon. Mereka juga memben-

PARLEMEN FEBRUARI 2022

13
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tangkan sejumlah poster yang 
mengecam perusahaan atas be-
lum terealisasinya pembayaran 
ganti rumpon itu. Setelah puas 
menggelar aksi, massa kemudi-
an diajak untuk hearing bersama 
komisi II, yang juga melibatkan 
komisi I sebagai konterpat yang 
membidangi migas. 

“Warga meminta pertanggu-
ngjawaban kepada perusahaan 
untuk mengganti rumpon yang 
telah rusak akibat uji seismik yang 
dilakukan HCML. Ternyata janji 
mereka yang hendak memberikan 
ganti rugi ternyata hanya sebatas 
isapan jempol belaka, dan belum 
juga direalisasikan sampai detik 
ini,” kata Korlap Aksi Sahrul Gu-
nawan.

Menurut aktifis asal Giligen-
ting ini, rumpon yang rusak dan 

tidak diganti sebanyak 70 unit di 
Giliraja dan 50 unit di Perairan 
Lobuk. “Jadi, total rumpon yang 
rusak dan tidak diganti sebanyak 
120 unit. Ini harus dipertanggung-
jawabkan oleh perusahaan. Dan, 
kami meminta dalam waktu 4×24 
jam untuk ada kepastian. Dan, 
kami meminta untuk bisa diper-
temukan dengan perusahaaan, 
dengan dihadiri pemangku ke-
bijakan di HCML. Ini soal nasib 
nelayan di Giliraja dan Lobuk,” 
ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Sume-
nep Moh. Subaidi mengapresiasi 
aspirasi warga. Dan, pihaknya 
pasti akan menindaklanjuti den-
gan pertemuan dengan sejumlah 
stakeholder. “Ya nanti akan diper-
temukan dengan sejumlah pe-
mangku kebijakan,” tuturnya.

KOMISI I FASILITASI 
PERTEMUAN

Ketua komisi I Darul Hasyim 
Fath memastikan akan meninda-
klanjuti aduan masyarakat terkait 
adanya ganti rugi rumpon yang 
tidak terbayar oleh pihak peru-
sahaan migas HCML. Sebab, hal 
tersebut merupakan kewajiban 
yang harus dikeluarkan perusa-
haan guna memuluskan aktifitas 
perusahaan. Dengan kata, peru-
sahaan jalan dengan baik, namun 
tidak merugikan nelayan sekitar.

 “Nasib nelayan harus diper-
juangkan apalagi berkaitan den-
gan perusahaan migas. Jika 
memang dirusak, maka perlu 
dipertanggungjawabkan oleh 
pihak HCML, tentunya dengan 
membayar ganti rugi,” kata Ketua 
Komisi I Darul Hasyim Fath.

Apalagi, sambung dia, keja-
dian tidak terbayarnya ganti rugi 
rumpon nelayan itu sudah ber-
langsung sekitar enam tahun. Hal 
itu menandakan sikap tidak di-
siplin perusahaan kepada warga 
sekitar. 

“Kalau sudah enam tahun 
tak dibayar, berarti perusahaan 
tak punya sikap disiplin, dan cuek 
dengan kondisi nelayan sekitar. 
Ini tentu saja membuat citra pe-
rusahaan tidak baik. Makanya, 
perlu ada penyelesaian yang baik 
pula,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya akan 
“memanggil” stakeholder yang 
berwenang, utamanya SKK mi-
gas sebagai institusi yang otori-
tatif di sektor industri Hulu migas 
berwenang penuh mengatur lalu 
lintas komunikasi seluruh stake-
holder. Top manajemen HCML 
juga akan diundang dalam rapat 
tersebut.

DARUL HASYIM FATH 
KETUA KOMISI I
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“Termasuk pihak berwenang 
dalam perjanjian masa lalu, dan 
pihak terkait lainnya yang diang-
gap mengetahui atas peristiwa 
tersebut. Misalnya, kades dan 
Mantan Kades, serta mantan Ka-
bag ESDA yang mengetahui atas 
kejadian dimaksud. Dengan be-
gitu, semua keluhan dari mas-
yarakat bisa dikonfrontir data 
yang ada dengan keluhan dari 
masyarakat,” ucap politisi PDI Per-

juangan ini.
Manajer Regional Office dan 

Relation HCML Hamim Tohari 
mengklaiam jika masalah rum-
pon itu sudah tuntas. Pihaknya 
sudah menyelesaikan sejumlah 
kewajiban terhadap warga seki-
tar, termasuk nelayan, sejak 2016. 
Menurutnya, HCML telah melak-
sanakan kegiatan uji teknis kondi-
si bawah laut selama 7 hari, yang 
mengharuskan tidak adanya rum-

pon di sekitar area eksplorasi dan 
eksploitasi.

“Karena itu, sebelum melaku-
kan kegiatan, kami melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat 
dan survey lokasi kegiatan den-
gan melibatkan saksi dari pemer-
intah setempat. Hasilnya, di lokasi 
kegiatan kami, tidak ditemukan 
adanya rumpon, sehingga tidak 
ada rumpon yang dirusak atau di-
potong,” terangnya.•
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R
ealisasi program Angga-
ran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) Sumenep 
di tahun 2022 menjadi 
perhatian anggota DPRD 

Sumenep Wiwid Harjo Yudanto. 
Politisi PKS ini meminta untuk 
dilakukan aktualisasi dengan ce-
pat, lantaran pengesahan angga-

ran sudah dilakukan tepat waktu. 
Sehingga, dalam pelaksanaanya 
tentu saja tidak diperlambat. 
Sehingga, kegiatan yang sudah di 
rencanakan dalam anggaran itu 
bisa diserap lebih awal, dengan 
harapan bisa dinikmati oleh mas-
yarakat. 

 “Kami meminta OPD (Or-

ganisasi Perangkat Daerah) utuk 
mempercepat realisasi kegiatan 
untuk anggaran 2022. Harapan-
nya agar anggaran bisa terserap 
dengan maksimal dan bisa dinik-
mati oleh masyarakat. Semakin 
cepat anggaran diserap tentu 
saja akan berdampak cukup 
baik bagi masyarakat Sumenep,” 

DESAK PERCEPAT 
REALISASI ANGGARAN



17
PARLEMEN FEBRUARI 2022

PARLEMENTARIA

WIWID HARJO YUDANTO
ANGGOTA FRAKSI NASDEM 

HANURA SEJAHTERA

katanya 
Saat ini, sambung dia, mer-

upakan bulan kedua di tahun 
2022 ini, maka OPD diharapkan 
berpacu untuk merealisasikan 
lebih awal. Maksimal di awal Ma-
ret pekerjaan yang termaktub da-
lam APBD tahun 2022 sudah bisa 
dilaksanakan dengan baik. “Ini 
bulan kedua, jadi masih terbilang 
masih awal tahun, maka sudah 
bisa mulai start untuk mereal-
isasikan anggaran, maksimal 
Maret sudah bisa dilaksanakan,” 
ujar politisi asal Kecamatan Ta-
lango ini. 

Percepatan realisasi ini, 
menurut Wiwid, tentu saja un-
tuk optimalisasi kerja agar tidak 
menumpuk di akhir tahun ini. 
Selain itu, agar serapan angga-
ran tidak terlalu rendah di awal 
tahun. “Jadi, proyek atau kegiatan 
yang anggaran di bawah 200 
juta sudah bisa langsung dilun-
curkan oleh instansi masing-mas-
ing. Sebab, pekerjaan ini tidak 
membutuhkan waktu yang cukup 
panjang. Apalagi, perencanaan 
misalnya sudah dilakukan pada 
awal tahun lalu,” ungkapnya.

Sementara, terang dia, untuk 
proyek atau kegiatan yang gede 
juga sudah diproses melalui 
lelang di LPSE (Layanan Pen-
gadaan Secara Elektronik). Jadi, 
habis lebaran nanti juga peker-
jaan sudah bisa digarap. “Intinya, 
pertengahan tahun pekerjaan su-
dah bisa jalan semua. Utamanya, 
bagi proyek yang dari DAK (Dana 
Alokasi Khusus). Sebab, biasanya 
dana itu ada batas waktunya 
yang ditentukan oleh pemerintah 
pusat,” ucapnya.

Wiwid –sapaan akrab Wiwid 
Harjo Yudanto- menegaskan, 

 Kami meminta OPD (Organisasi Perang-
kat Daerah) utuk mempercepat realisasi 

kegiatan untuk anggaran 2022. Harapan-
nya agar anggaran bisa terserap dengan 

maksimal dan bisa dinikmati oleh 
masyarakat.

apabila percepatan anggaran 
dilakukan maka akan menunjuk-
kan trend yang cukup baik dalam 
pengelolaan anggaran. Sehing-
ga, kegiatan atau proyek bisa 
dinikmati masyarakat sebagai 
penerima manfaat. Jadi, tidak 
harus menunggu akhir tahun 
untuk menuntaskan, yang mey-
ebabkan pekejaan menumpuk, 
pada giilraanya ada yang tidak 
terbayar karena sudah melewati 
masa anggaran.

“Jadi, bisa langsung dinikmati 
oleh masyarakat secara cepat 
pula. Tentu hal ini akan member-
ikan ruang apresiasi yang baik 
kepada pemerintah oleh mas-
yarakat,” ungkapnya.

Politisi PKS ini menambah-
kan, jika realiasi kegiatan dilaku-
kan lebih awal, maka serapan 
anggarannya pun dipastikan juga 
akan lebih awal. “Dengan begitu, 
maka tidak akan ada lagi pen-
umpukan serapan di akhir tahun. 
Kami harap ini menjadi perhatian 
instansi terkait,” tukasnya.•
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S
ejumlah gedung yang 
dibangun melalui 
dana APBN (Anggaran 
Pendaatan Belanja Daer-
ah) di Kabupaten Sume-

nep tampak masih mangkrak. Se-

bab, bangunan tersebut sampai 
detik ini belum juga dimanfaat-
kan alias gagal fungsi. Padahal, 
bangunan itu didirikan dengan 
dana yang cukup fantastis, yakni 
miliaran. Namun, keberadaanya 
sampai detik ini tidak bisa mem-
berikan azas manfaat kepada 
masyarakat Kabupaten ujung 
timur pulau Madura, akibat tidak 
digunakan.  

Hal ini membuat anggota 
komisi II DPRD Masdawi geram. 
Bahkan, politisi partai Demokrat 
ini mendesak keseriusan Pemkab 
untuk bisa dimanfaatkan dan 
dikelola keberadaan gedung 
tersebut. Apalagi, kabarnya ban-
gunan itu sudah diserahterimakan 
dari pemerintah pusat ke Pemkab 
Sumenep. Sehingga, bola pelak-
sanaan dan penggunaan dari 
bangunan tersebut sudah berada 
di tangan pemerintah Kabupaten 
dengan slogan kuda terbang ini.

Di Sumenep, banyak ban-
gunan yang tidak difungsikan, 
misalnya Kluster (gudang rumput 
laut) di Desa/Kecamatan Batuan, 
Silo Beras di Kecamatan Gand-
ing, Silo Jagung di Kecamatan 
Bluto dan sejumlah bangunan 
lainnya. Padahal, bangunan itu 

sudah ada sejak beberapa tahun 
yang lalu, namun tidak diman-
faatkan. Sehingga, keberadaan-
ya terkesan membuang-buang 
anggaran. Sebenarnya, sejumlah 
aktifis sudah getol meminta pe-
manfaatan gedung tersebut.

“Saya sangat menyesalkan 
sejumlah bangunan melalui dana 
APBN miliaran rupiah ternya-
ta tidak memberikan dampak 
positif bagi masyarakat Sumenep. 
Sebab, keberadaanya tidak di-
manfaatkan, dan malah terkesan 
dibiarkan. Kami tidak tahu alasan 
pasti mengapa gedung itu hing-
ga saat ini dibiarkan mangkrak, 
atau memang sengaja, yang 
terpenting proyek tersebut sudah 
jalan dan dilaksanakan dengan 
wujud bangunan meski tidak ada 
pemanfaatan,” katanya.

Sebenarnya, sambung dia, 
bangunan itu sangat bisa digu-
nakan oleh pemerintah untuk 
mengelola rumput laut untuk 
produksinya, termasuk dua silo 
tersebut. Yang terpenting ada 
kemauan pemerintah untuk mem-
anafaatkannya. “Sumenep masuk 
kategori memiliki budi daya rum-
put laut melimpah, padi dan jag-
ung juga melimpah. Maka cukup 

PERTANYAKAN KESERIUSAN KELOLA 
GEDUNG MANGKRAK

MASDAWI 
ANGGOTA KOMISI II
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GUDANG RUMPUT LAUT - BATUAN

SILO BERAS - GANDING

mudah untuk memanfaatkannya. 
Tinggal mau tidak menggunakan 
bangunan miliaran rupiah itu,” 
ungkap politisi senior ini.

Memang, menurut politisi 
Partai Demokrat ini, pihaknya 
mendengar informasi jika klus-

ter mau dimanfaatkan dengan 
menggandeng pihak investor. 
Namun, faktanya hingga saat ini 
belum ada kejelasan untuk tindak 
lanjut pengelolaanya. “Ternyata 
hingga saat ini juga tetap dibiar-
kan mangkrak, dan belum juga 

                 

Saya sangat menyesalkan sejumlah ban-
gunan melalui dana APBN miliaran rupiah 
ternyata tidak memberikan dampak posi-
tif bagi masyarakat Sumenep. Sebab, ke-

beradaanya tidak dimanfaatkan, dan malah 
terkesan dibiarkan.

ada pengelolannya. Kami kira 
jika menggandeng investor akan 
lebih mudah menggunakannya 
pemanfaatan gedung tersebut. 
Yang terpenting jelas perjanjiann-
ya,” tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mende-
sak pihak terkait untuk me-
mikirkan pemanfaatan gedung 
dimaksud. Bangunan itu sudah 
dibangun beberapa tahun lalu, 
apabila tidak dimanfaatkan 
maka bisa jadi akan rusak parah 
dan tidak bisa digunakan sama 
sekali. “Lama tidak dimanfaat-
kan bisa rusak bangunannya. 
Kan eman-eman, mendingan 
dimanfaatkan saja. Atau bisa 
menggunaka pihak ketiga. Selain 
itu, juga sebenarnya gedung bisa 
bermanfaat jika Pemkab serius 
dan punya keinginan yang besar. 
Maka, kami tunggu gebrakan 
pemerintah,” tuturnya.•
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WAKIL KETUA DPRD MINTA 
PERIORITASKAN PENDIDIKAN

silat kebanggaan warga Kangean.
Dalam pertemuan tersebut, 

pria yang juga menjabat sekretaris 
PPP ini menyambut hangat dan 
apresiasi setinggi-tingginya bagi 
para atlet. Para atlet langsung 
melakukan diskusi dan menyam-
pakan aspirasi kepada wakil ketua 
dewan. Tampak dalam pertemuan 
itu tidak ada sekat antara legislator 
dan para atlet, sehingga keakra-
ban dan kekeluargaan sangat 
terasa. Tak hanya itu, Syukri juga 
memberikan tali asih kepada para 
atlet ini.

“Saya sangat mengapresiasi 
dan bangga dengan kehadiran 
para atlet asal Kangean yang 
sudah menjadi juara umum dalam 
komptesi silat se Kabupaten Su-
menep. Ini hadiah istimewa yang 
akan diberikan kepada masyarakat 
Sumenep. Saya sebagai wakil 
rakyat tentu saja patut memberikan 
apresiasi yang setinggi-tingginya,” 
kata M. Syukri.

bertemu dengan para atlet silat 
ini ke gedung DPRD. Dan, pada 
Senin sore (7/2/2022), Wakil Ketua 
Dewan bertemu dengan para atlet P

restasi membanggakan 
ditunjukkan Persatuan 
Pencak Silat Pagar Nusa 
NU Kangean dalam ajang 
kompetesi tingkat Kabupat-

en Sumenep. Bahkan, pencak silat 
ini berhasil merebut juara umum 
dalam kompetesi dalam ajang 
bergengsi ini. Sehingga, dipastikan 
bisa mengaharumkan dan mem-
banggakan masyarakat kepulauan. 
Maka, keberadaanya terus akan 
mendapatkan “pujian” dari warga 
kepulauan, karena sudah mewakili 
kepentingan masyarakat di pulau 
Kangean.

Prestasi yang membangga-
kan ini langsung mendapatkan 
perhatian dari Wakil Ketua DPRD 
Sumenep M. Syukri. Dimana salah 
satu pimpinan dewan ini juga mer-
upakan warga pulau yang sukses 
melenggang menjadi anggota 
dewan. Dengan prestasi ini, politisi 
Partai Persatuan Pembangunan 
(PPP) langsung mengundang untuk M. SYUKRI

WAKIL KETUA DPRD SUMENEP
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Jangan lupa un-

tuk terus semangat 

mengenyam pendi-

dikan atau sekolah. 

Supaya menjadi 

generasi yang baik 

disamping mengi-

kuti silat."

Syukri menuturkan, apa yang 
diraih hari ini bukan sebuah akhir, 
melainkan masih awal untuk terus 
berjuang menjadi yang terbaik. 
Tentu saja, mempertahankan 
prestasi yang sangat penting. 
“Jangan lupa untuk terus seman-
gat mengenyam pendidikan atau 
sekolah. Supaya menjadi generasi 
yang baik disamping mengikuti 
silat,” ujarnya.

Sebab, sambung dia, pen-
didikan itu sangat penting dalam 
merubah kehidupan di masa 
depan. Itu lantaran yang mampu 
merubah hidup untuk lebih baik 
hanyalah dirinya. “Tidak akan ada 
perubahan jika dirinya tidak mau 
merubah. Makanya, mari tetap 
jaga pendidikan untuk menerus-
kan kesinambungan generasi 

muda. Jangan sampai menduakan 
pendidikan. Dengan kata lain, silat 
juga jalan, pendidikannya jangan 
dilupakan,” ungkapnya.

Mantan aktifis PMII ini juga 
berpesan untuk menjauhi Narko-
ba. Sebab, jika sudah terjangkit 
barang haram itu sudah dipastikan 
masa depan akan menjadi suram. 
“Selain itu juga tetap taat kepada 
orang tua. Karena keberadaanya 
akan menjadikan hidup kita lebih 
baik. Jangan sampai terpengaruh 
untuk menikmati narkoba, jauh 
mulai detik ini,” ungkapnya.

Para atlet silat asal Kangean ini 
menjadi juara umum karena ber-
hasil meraih juara 1 pada kompe-
tisi silat di berbagai kategori. Mulai 
dari ketegori usia dini, pra remaja, 
remaja dan dewasa.• 
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KETUA KOMISI I DESAK 
MAKSIMALISASI PERAN BPD

K
eberadaan Badan 
Permusyawaratan Desa 
(BPD) di Sumenep masih 
di persoalkan. Pasaln-
ya, peranannya sampai 

detik ini belum maksimal sebagai 
“legislasi” di lembaga pemerin-
tahan terbawah. Ini dibuktikan 
dengan belum adanya sinergi 

antara Kepala desa (Kades) den-
gan BPD ini. Bahkan, tidak sedikit 
keberadaannya hanya sebatas 
“mengiyakan” dari kebijakan 
pemimpin di tingkat desa ini, 
tanpa dilibatkan dalam pertim-
bangan keputusan alias hannya 
formalitas.  

Padahal, idealnya lembaga 

ini harus mampu melakukan pen-
gawasan pada kegiatan termasuk 
kebijakan yang ada di tingkat 
desa. Hal itu agar pelaksanaanya 
bisa dipastikan tepat sasaran, 
tepat guna, dan tepat waktu. 
Maka, revitalitasi atas peran BPD 
ini menjadi sangat penting den-
gan menghadirkan personil yang 



23
PARLEMEN FEBRUARI 2022

PARLEMENTARIA

DARUL HASYIM FATH
KETUA KOMISI I

BPD sebagai lembaga perwakilan berfungsi 
melakukan legislasi dan pengawasan di ting-
kat desa. Sehingga, peranannya harus mak-
simal sebagai bagian pemerintahan desa. 
Otomatis, bisa berjalan beriringan dengan 

pemerintahan desa.

mampu memberikan kebijakan 
seimbangan dengan Kades. Tentu 
saja, kapasitas, kapabilitas dan 
eksistensinya harus dikuatkan 
agar tidak hanya sebatas menjadi 
“juru setempel”.

“BPD sebagai lembaga 
perwakilan berfungsi melakukan 
legislasi dan pengawasan di ting-
kat desa. Sehingga, peranannya 
harus maksimal sebagai bagian 
pemerintahan desa. Otomatis, 
bisa berjalan beriringan dengan 
pemerintahan desa. Harapannya, 
agar mampu mengontrol kebi-
jakan desa untuk keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat di desa 
tersebut. Maka, tidak ada kata 
lain selain meningkatkan per-
anan yang lebih baik,” kata Ketua 
Komisi I DPRD Sumenep Darul 
Hasyim Fath.

Politisi PDI Perjuangan ini 
menuturkan, peningkatan per-
anan itu menjadi penting di mana 
salah agar mampu melalukan 

redistribusi keadilan bagi rakyat 
yang berdaulat. Hal itu harus 
bisa dilakukan dari berbagai 
sektor pembangunan di desa. 
Sehingga, lebih dirasa nyata 
oleh masyarakat yang memang 
mengharapkannya. Dan, ke-
beradaannya di desa juga men-
jadi perhatian warga, biar tidak 
terkesan hanya sekadar kompro-

mi dengan pihak desa. 
“Rasa keadilan dalam dis-

tribusi pembangunan itu harus 
dilakukan. Supaya absurditas 
demokrasi yang kerap ber-
dampak pada kehilangan keya-
kinan rakyat untuk berdaulat, 
maka BPD harus mampu menja-
ga hak yang seharusnya di dapa-
tkan. Aspirasi warga desa bisa 
diakomodir dan disampaikan 
dengan baik pada pemangku ke-
bijakan di desa. Apalagi, anggot-
anya tidak hanya terpusat di satu 
dusun, melainkan perwakilan dari 
masing-masing dusun. Sehingga, 
akan lebih akomodatif dan objek-
tif,” tuturnya.

Mantan aktifis Yogyakarta ini 
meminta peran serta BPD harus 
lebih tingkatkan. Makanya, saat 
ini sangat dibutuhkan Reaktualisi 
peran sebagai bagian dari pesan 
suci demokrasi yang se sung-
guhnya. “Reaktualisasi ini men-
jadi penting, untuk masyarakat 
desa. Ini juga menjadi perhatian 
dari pemerintah agar BPD maksi-
mal, termasuk juga dimaksimal-
kan dalam regulasinnya,” ungkap 
politisi asal Masalembu ini.•
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T
idak semua rokok yang 
menyebar di Kabupaten 
Sumenep, Madura, Jawa 
Timur legal. Diperkira-
kan masih banyak rokok 

yang tidak memiliki pita cukai 
alias ilegal menyebar di Kabupat-
en ujung timur pulau Madura. In-
formasinya, ada beberapa merek 
rokok yang menyebar di mas-
yarakat namun ilegal. Bahkan, 
peredarannya tampaknya sudah 
tidak bias dibendung lagi, banyak 
toko di desa yang sudah menjual 
bebas rokok ilegal ini. Apalagi, 
hargannya cukup terjangkau. 

Penyebaran rokok ilegal 
ini tampaknnya bukan saat ini 
saja, melainkan sudah cukup 
lama. Namun, keberadaannya 
masih tetap bebas terjual. Itu 
diperkirakan lantaran tidak ada 
penertiban terhadap rokok ilegal 
tersebut. Padahal, secara aturan 
itu diduga melanggar, namun ter-
kesan dibiarkan. Akibatnya, disin-
yalir tidak membayar pajak. Dan, 
ini yang menjadi hal yang tidak 
baik. Sehingga, masalah rokok 
ilegal ini menjadi perhatian para 
legislator dan bahkan mendesak 

untuk segera ditertibkan.  
Anggota komisi III DPRD Su-

menep H. Latib mengakui marak-
nya peredaran rokok ilegal alias 
tanpa pita cukai. Dan, tampaknya 

sudah menjadi rahasia umum di 
kalangan masyarakat. “Ya, kami 
banyak menerima informasi itu 
(rokok ilegal, Red), yang menye-
bar di Sumenep. Dan, ini sudah 
menyebar dan terjual bebas di 
tengah masyarakat. Dan, rokok 
ilegal ini malah banyak dinikmati 
oleh masyarakat lantaran har-
ganya murah,” katanya.

Seharusnya, sambung dia, 
keberadaan rokok ilegal tidak 
boleh terjadi dan menyebar di 
kota Sumekar. Sebab, bisnis 
tersebut berpotensi tidak bisa 
memberikan pendapatan pada 
negara. “Kami yakin jika ile-
gal, pajaknya tidak akan bayar. 
Dan, ini tidak baik dalam proses 
penyelenggaraan negara. Se-
hingga, menyebabkan terjadi 
kebocoran dan harus ada lang-
kah taktis dari pemerintah dan 
pihak bea cukai,” ungkap politisi 
PPP ini.

Untuk itu, pihaknya meminta 
ketegasan dari tim yang dari 
Pemkab Lewat Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah, 
Perindustrian dan Perdagangan. 
Termasuk juga dari keseriusan 

MARAK, ROKOK ILEGAL HARUS 
DITERTIBKAN!

H. LATIB 
ANGGOTA KOMISI III
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Kami yakin jika ilegal, pajaknya tidak akan bayar. 
Dan, ini tidak baik dalam proses penyelengga-
raan negara. Sehingga, menyebabkan terjadi 
kebocoran dan harus ada langkah taktis dari 

pemerintah dan pihak bea cukai.

dari pihak bea cukai. “Ya, kami 
ketegasan Pemkab dan bea cukai 
untuk menekan peredaran rokok 
ilegal ini. Jadi, jangan sampai 
penyebaran rokok ilegal ini masih 
saja marak di tengah masyarakat. 
Harus mampu ditekan dan ditert-
ibkan,” tuturnya.

Anggota dewan dengan 
penampilan kece ini tidak meng-
inginkan adanya bisnis besar 
tapi tidak memberikan kontribusi 
apapun kepada negara. “Makan-
ya, jika tidak mau mengurus yang 
legal, tinggal ditertibkan saja. 
Dan, itu harus dilakukan secara 
tegas kepada oknum yang men-
jual rokok ilegal,” tegasnya.

Kepala Dinas Koperasi, 
Usaha Kecil dan Menengah, 

Perindustrian dan Perdagangan 
Chairnurrasyid menjelaskan, 
pihaknya masih akan meninda-
klanjuti adanya rokok ilegal ini. 
“Nanti akan kami bahas dulu. 
Seperti apa langkah yang akan 

dilakukan. Hanya saja, masalah 
itu merupakan kewenangan dari 
Bea Cukai dan silahkan bertan-
ya langsung ke sana. Namun, 
pihaknya tetap akan melakuakn 
pengecekan,” ungkapnya.•
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DEWAN WARNING 
PANGADAAN BERAS ASN

dari TPP (Tambahan Penghasilan 
Pegawai) yang dipotong otomatis 
oleh pihak perbankan sebesar 
Rp. 105.000.  Pihak perusahaan 
pelat merah ini menunjuk se-
jumlah supplier untuk memenuhi 
kebutuhan beras dimaksud. Dan, 
kebijakan ini sudah berjalan sejak 
tahun lalu.

“Pengadaan beras untuk 
para pegawai negeri hendaknya 

supplier untuk bisa memerhatikan 
kualitas dari beras yang akan 
disalurkan. Sehingga, tidak akan 
banyak keluhan dari para pega-
wai negeri di Kota Sumekar ini.

Pemkab Sumenep melalui 
Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) PD Sumekar melakukan 
pengadaan beras yang dipe-
runtukkan para abdi negara. 
Pengadaan beras itu diambilkan 

P  
engadaan beras Apara-
tur Sipil Negara (ASN) 
di lingkungan Pemkab 
Sumenep menjadi per-
hatian anggota komisi 

II, Juhari. Menurut Politisi PPP ini 
pengadaan beras untuk para 
abdi negara ini hendaknnya 
dilakukan dengan penuh hati-hati 
dan sesuai dengan regulasi yang 
berlaku. Salah satunya, pihak 
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Perlu diingat, pen-
gadaan beras ini 

tidak sama dengan 
Raskin atau bantu-
an lain sejenisnya, 

melainkan para ASN 
ini sudah melaku-
kan pembayaran, 
sehingga harga 

yang dipatok sesuai 
dengan yang 

dibayar."

JUHARI
ANGGOTA KOMISI II 

dilakukan dengan baik, me-
merhatikan aspek kualitas dari 
beras tersebut. Yakni, beras yang 
disalurkan harus sesuai dengan 
harga yang sudah ada. Setidak-
nya, dengan harga seratus lima 
ribu rupiah sudah mendapatkan 
beras yang bagus apalagi lokal. 
Jadi, pengadaannya tetap harus 
memerhatikan kualitas yang ba-
gus,” kata Juhari kepada majalah 
Parlemen. 

Sebab, sambung dia, pen-
gadaan beras ini bukanlah 
subsidi atau bantuan dari pemer-
intah melainkan para ASN sudah 
melakukan pembayaran melalui 
pemotongan TPP. Sehingga, yang 
didapat pun harus sesuai dengan 
harga yang ditentukan. “Perlu di-

ingat, pengadaan beras ini tidak 
sama dengan Raskin atau ban-
tuan lain sejenisnya, melainkan 
para ASN ini sudah melakukan 
pembayaran, sehingga harga 
yang dipatok sesuai dengan yang 
dibayar,” ungkapnya. 

Menurut Juhari, pihaknya 
tidak menginginkan beras yang 
diterima para ASN malah jelek 
secara kualitas. Dimana dampa-
knya nanti akan dikeluhkan oleh 
para abdi negara. “Apabila beras 
yang diterima nantinya jelek, 
maka sudah bisa dipastikan akan 
banyak ada komplain dari para 
ASN. Dampaknya tentu saja akan 
memberikan citra buruk bagi 
BUMD. Maka, supplier harus 
hati-hati untuk pengadaan beras 
ini,” tuturnya dengan nada serius.

Politisi PPP ini menambah-
kan, BUMD sebagai perusahaan 
bisa saja mengambil keuntungan 
dari pengadaan beras namun 
tidak terlalu berlebihan karena 

harus tetap memerhatikan aspek 
kualitas. Setidaknnya, beras yang 
diterima layak untuk konsumsi. 
“Ingat masyarakat Sumenep ini 
rata-rata masih bertani, kalau 
berasnya lebih jelek maka pasti 
akan komplain, apalagi sampai 
tidak bisa dimasak atau dikon-
sumsi,” ucapnya. 

Selain itu, Juhari menuturkan, 
dalam pengadaan beras ASN ini 
hendaknya lebih memperioritas-
kan beras lokal dibandingkan 
dengan dari luar. “Jadi, upayakan 
bisa menyerap beras petani lokal. 
Apalagi, dengan harga yang ada 
di pasar sehingga azas manfaat-
nnya menjadi jelas. Di samping 
distribusi beras, namun juga 
mengangkat nilai jual dari beras 
lokal. Kalau semuanya menggu-
nakan beras lokal, maka BUMD 
bisa memberikan sumbangsih 
dalam mensejahterakan petani,” 
tukasnya.•
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PEMKAB DIMINTA SERIUS 
TEKAN TKI ILEGAL

mengintai mereka,” katanya. 
Memang, sambung dia, 

keberangkatan mereka melalui 
tekong atau makelar lebih mu-
dah dibandingkan dengan 
resmi melalui Pemkab Sumenep. 
Berangkat melalui pemerintah 
diperkirakan jauh lebih sulit dan 
masih lama. “Sementara mereka 
berangkat juga tidak memiliki skill 
atau kemampuan, biasanya para 
TKI ini berangkat dengan menjadi 
kuli kasar, seperti kuli bangunan. 
Maka, cara yang bisa dipilih oleh 
mereka hanya berangkat dengan 
melalui tekong,” tuturnya..

Politisi Demokrat ini men-
gungkapkan, fakta ini menan-
dakan kepercayaan masyarakat 
ternyata lebih nyaman untuk 
mengikuti tekong. Padahal, 
dampaknya tidak baik juga ke-
pada para TKI ini. “Terbukti dari 
informasi yang kami terima, ada 
TKI yang bekerja di Malaysia den-
gan cara ilegal. Saat sampai di 
tempat kerja, mereka kadangkala 

sampai detik ini dipastikan masih 
banyak para pekerja ke luar neg-
eri yang tidak mengantongi doku-
men lengkap alias ilegal. Keban-
yakan mereka berangkat ke luar 
negeri, utamaya ke negeri jiran 
Malaysia melalui tekong bukan 
dinas terkait. Sehingga, tiba di 
tempat kerja mereka juga mulai 
was-was khawatir ditangkap oleh 
pihak kepolisian setempat. 

Anggota komisi IV DPRD 
Sumenep Akhmad Jazuli Pemkab 
terkesan tidak serius dalam me-
nekan angka TKI ilegal. Buktinya, 
masih marak yang berangkat 
dengan jalur ilegal. “Kami sangat 
miris dengan maraknya mas-
yarakat yang bekerja di luar neg-
eri dengan jalur ilegal, ikut para 
tekong. Padahal, seharusnya mer-
eka berangkat dengan cara resmi 
agar keamanan mereka terjaga 
selama berada di luar negeri. 
Kalau dengan cara ilegal maka 
dipastikan tidak ada jaminan. 
Bahkan, deportasi bisa saja selalu 

P   
emerintah Kabupaten 
(Pemkab) Sumenep dinilai 
kurang serius dalam me-
nekan TKI (Tenaga Kerja 
Indonesia) ilegal. Sebab, 

AKHMAD JAZULI 
ANGGOTA KOMISI IV 



29
PARLEMEN FEBRUARI 2022

PARLEMENTARIA

Seharusnya mereka 
berangkat dengan cara 
resmi agar keamanan 
mereka terjaga selama 
berada di luar negeri. 

Kalau dengan cara 
ilegal maka dipastikan 

tidak ada jaminan. 
Bahkan, deportasi bisa 
saja selalu mengintai 

mereka"

lari ke hutan untuk mendapatkan 
keamanan, agar tidak terkena 
razia oleh polisi. Terkadang pula 
gaji tidak lancar. Ini saja sudah 
tidak enak. Dampak negatif jalur 
ilegal tentu saja sangat besar,” 
ucap politisi asal kecamatan 
Lenteng ini.

Untuk itu, pemkab Sumenep 
melalui instansi terkait memiliki 
tugas besar untuk bisa menekan 
TKI Ilegal. Instansi harus memiliki 
terobosan agar bisa mengajak 
menyadarkan masyarakat untuk 
mengambil dokumen resmi agar 
kerja di luar negeri aman dan 
nyaman. “Ya, tentu salah satunya 
menciptakan skill masyarakat. Se-
hingga, disiapkan untuk bekerja 

secara profesional di luar negeri 
bukan sebagai buruh kasar. Ini 
menjadi tugas berat pihak ter-
kait,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya 
meminta Pemkab untuk sering 
turun ke lapangan melakukan so-
sialiasi kepada masyarakat. Teru-
tama dampak negatif menjadi TKI 
Ilegal. “Juga memberikan komit-
men kepada masyarakat bahwa 
pemerintah akan mempermudah 
masyarakat untuk berangkat ke 
luar negeri. Intinya, harus be-
rupaya menekan TKI ilegal ke 
luar negeri. Jangan sampai setiap 
tahunnya malah membengkak. 
Jalur resmi tentu saja akan lebih 
nyaman dan aman,” tuturnya.•
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D
estinasi wisata di Kabupaten 
Sumenep terus mengalami 
pertumbuhan dari waktu ke 
waktu. Itu ditandai dengan 
munculnya berbagai lokasi 

wisata, baik yang dikelola oleh Pemkab 
maupun pihak swasta. Sehingga, bagi 
masyarakat yang datang ke kota Sume-
kar ini dipastikan banyak menu pilihan 
wisata, tergantung kepada selera mas-
ing-masing. Mulai dari wisata religi, ba-
hari maupun wisata alam serta sejenisn-
ya. Intinya, Kabupaten ujung timur pulau 
Madura ini sudah mulai berkembang di 
sektor wisata.

Salah satu wisata yang paling “nget-
ren” di Kabupaten dengan logo kuda ter-
bang ini adalah wisata pantainya. Sebab, 
kekayaan akan laut memang cukup men-
gagumkan, apalagi masih banyak yang 
perawan dan eksotis. Banyak pantai yang 
sudah dijadikan destinasi wisata. Dimana 
paling lama ada Pantai Lombang dan 
Slopeng, yang dikelola oleh Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Sumenep. 

Wisata pantai yang belakangan 
muncul ke permukaan dan banyak dinik-
mati para pengunjung adalah Pantai E 
Kasoghi. Pantai E Kasoghi adalah sebuah 
pantai yang berlokasi di Desa Tanjung, 
Kecamatan Sarongghi. Awal mula kemu-
nculan wisata ini masih abstrak di mata 
masyarakat sekitar, ada yang menga-
takan bahwa nama dari pantai ini di 

Berkunjung ke 
Pantai 
Ekasoghi!
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ambil dari nama daerah setempat, ada juga yang 
mengatakan bahwa pantai ini muncul karena pes-
ona dari salah satu putri yang bernama Putri Batu 
Ampar. Sebab itulah pantai ini begitu diminati.

Untuk sampai ke lokasi ini sangatlah mudah 
dan tidak begitu rumit. Jika berangkat dari arah 
Kota Sumenep, maka hanya cukup mengikuti jalan 
arah Sumenep-Pamekasan lalu belok kiri ke arah 
timur di perempatan Sarongghi.  Setelah itu, sekitar 
4 km atau lebih tepatnya setelah perbatasan Desa 
Kebundadap dengan Desa Tanjung, kemudian 
belok kiri mengikuti jalan pelosok yang berjarak 
sekitar 300 meter. 

Atau pengunjung bisa juga mengikuti petunjuk 
arah yang sudah terpasang di kiri-kanan jalan. 
Bahkan, untuk sampai ke titik ini juga bisa menggu-
nakan aplikasi google maps yang terdapat di ponsel 

android kalian. Jadi, tidak perlu takut bahkan panik 
tidak bisa menemukan pantai tersebut. Di lokasi 
pantai, sudah disediakan lapangan parkir yang 
cukup besar. Untuk roda 2 dikenakan tarif sebesar 
Rp.2000,- sedangkan kendaraan cukup membayar 
Rp.5000,- saja. Cukup murah bukan?

Untuk sampai di lokasi wisata, maka dari lapa-
ngan parkir itu pengunjung hanya tinggal berjalan 
kaki sekitar 15 menitan. Menariknya, sebelum sam-
pai di lokasi terdapat lahan tambak garam sebelum 
kalian sampai pada pantai. Sementara tiket masuk 
nya pun tidak terlalu mahal. Jadi, pengunjung tidak 
perlu mengocek kantongnya terlalu dalam. 

Setelah sampai di titik lokasi, maka akan 
menikmati Ski boat. Pengujung akan  menikmati 
deru angin sepoi-sepoi yang berhembus kencang, 
seakan-akan menyambut para pengunjung yang 
haus akan tempat hiburan. Maka sangat bohong 
jika kalian sampai disana tidak tergiur dengan salah 
satu fasilitas ini. Sementara air pantai di lokasi ini 
masih terbilang sangat jernih dan mempesona.

Pantai ini memiliki air yang jernih, bersih dan 
memiliki hawa dingin yang sangat alami. Bagi 
kalian yang suka bermain air dan berenang untuk 
seru-seruan. Serta kalian tidak perlu khawatir kare-
na tidak bisa berenag, karena di pantai ini banyak 
yang menyewakan perahu karet serta pelampung. 
Apalagi, ombak di pantai ini tidak begitu kejam dan 
mematikan.

Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat ber-
jalan menikmati pantai dan hijaunya pohon man-
grove dengan berjalan di sepanjang jembatan yang 
membentang sejauh 400 meter mengelilingi pantai. 
Kalian dapat merasakan sesasi berjalan di atas 
air di barengi hembusan angin pantai yang dapat 
mendinginkan pikiran yang lagi panas-panasnya.

Di pantai ini juga sudah terdapat Gazebo be-
ratap ilalang. Setelah Penat bermain air dan ber-
jalan mengelilingi pantai, kalian dapat duduk santai 
di gazebo-gazebo yang sudah disediakan. Kalian 
dapat bersantai dan bercanda ria sambil menikmati 
indahnya pantai beserta hembusan angin dan deru 
ombak yang sangat merdu. Pengunjung juga tidak 
perlu risau saat capek keliling dan kemudian lapar, 
maka pengelola sudah menyiapkan cafe bagi para 
pengunjung. Sehingga, dipastikan yang datang ke 
lokasi tidak akan mengalami haus dan lapar.•
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MENGENAL SISTEM 
PEMERINTAHAN DI SUMENEP

K
abupaten Sumenep merupakan salah satu 
wilayah di Madura Timur. Dalam tatanan 
pemerintahan saat ini, kota Sumekar ini 
dipimpin oleh seorang Bupati. Dan, saat ini 
Bupati Sumenep dinahkodai oleh Ach-

mad Fauzi sebagai Bupati dan Nyai Dewi Khalifah 
sebagai Wakil Bupati. Pemerintahan Kabupaten ini 
sudah berlangsung cukup lama, namun setelah 
melalui proses perubahan sistem pemerintahan. Di-
mana awalnya masih menggunakan pola keraton. 

Setidaknya perubahan zaman, juga memen-
garuhi sistem pemerintahan yang ada di sebuah 
kota. Apalagi, pada zaman dulu pemerintahan 
banyak yang didasarkan pada penaklukan atau 
adu kekuatan, dan itu biasanya terjadi pada zaman 
kerajaan. Kendati demikian, untuk Madura, secara 
historis, sistem pemerintahan tidak jauh berbeda 
dengan Jawa. Hanya saja, mengalami perbedaan 
pada wilayah dengan skala besar dan kecil. Yang 
jelas, ada dinamika dan romantika dalam sistem 
pemerintahan. 

Sumenep, sebagai salah satu wilayah penting 
dan tertua di antara anak-anak Madura jelas memi-
liki tatanan sendiri, namun bukan tersendiri. Sume-
nep, dalam konteks kebudayaan, secara garis be-
sarnya mengalami sedikitnya empat zaman. Zaman 
keraton (Feodal), keraton dalam bayang-bayang 
VOC plus Kolonialisme (Neo feodal), runtuhnya 
sistem keraton (akhir abad 19), dan era kedaulatan 
RI (1945).

Zaman keraton jilid pertama ditandai dengan 
duduknya Aria Wiraraja sebagai adipati Madu-
ra yang berkedudukan di Sumenep (31 Oktober 



33
PARLEMEN FEBRUARI 2022

TEMPO DOELOE

1269 Masehi). Kala itu Sumenep berada di bawah 
bayang-bayang Jawa (Singhasari). Hingga kemu-
dian, Singhasari runtuh dan era baru (Majapahit) 
datang (1393). Dalam kemunculan era baru itu 
Sumenep tercatat sebagai konseptor sekaligus 
bidannya. Berkat kepiawaian Wiraraja (Banyak 
Wide), Dyah Wijaya (menantu Raja singhasari tera-
khir, sekaligus keturunan laki-laki dari Ken Angrok), 
berhasil merebut kembali mahkota Wangsa Rajasa.

Sumenep lantas menjadi wilayah khusus, 
sebagai bentuk rasa terima kasih Wijaya. Wiraraja 
diberi separuh wilayah Majapahit. Didudukkan di 
Lumajang. Sementara Sumenep diberikan pada Aria 
Bangah (adik Wiraraja).

Dalam perkembangan selanjutnya, Sumenep 
tetap dipengaruhi Jawa. Dan tetap menjadi ba-
gian (baca: bawahan) Jawa. Baik di era Majapahit 
maupun Demak (1478). Sempat melawan hegemo-
ni Jawa, di dekade kedua paruh pertama abad 17, 
Sumenep dan seluruh Madura jatuh dalam geng-
gaman Mataram (invasi 1620-an).

Kemudian, di masa feodal, "Raja" adalah un-
dang-undang. Sabdanya adalah perintah sekaligus 
larangan. Jarak antara penguasa dan jelata, bak 
bumi dan langit. Komunikasi Raja dan rakyatnya 
diatur dalam bentuk krama inggil, di Sumenep dike-
nal dengan ondagan dan ondagga bhasa (tangga 
bahasa). 

Kedatangan bangsa asing ke nusantara, mem-
buka pintu perubahan zaman. Perlawanan panger-
an Madura bernama Trunojoyo di pertengahan 
abad 17, menarik simpati besar rakyat kecil.

Komunikasi antara bangsawan dan rakyat ke-
banyakan sedikit ringan. Pasalnya, dalam perjuan-
gan melawan penjajah yang dikonotasikan bangsa 
kafir, penguasa dan rakyat mesti bersatu padu. 
Meski di satu sisi, wibawa kalangan keraton masih 
terjaga baik. Kromo inggil tetap dijunjung tinggi 
kalangan bawah.

Kendati begitu, perkembangan situasi sedikit 
menyulitkan penguasa di Sumenep dan Madura 
pada umumnya. Penguasa Jawa (Mataram) yang 
terjebak dalam perjanjian-perjanjian politik dengan 
Belanda, akibat perlawanan Trunojoyo, sedikit demi 
sedikit kehilangan wibawanya. 

Penjajah dengan serikat dagangnya (VOC) terus 
mencengkeram dan sekaligus menancapkan kukun-
ya. Pulau garam turut menanggung efek. VOC 
ikut campur dalam tatanan pemerintahan. Struktur 
pemerintahan juga sedikit demi sedikit mengalami 
perubahan. Hingga puncaknya di era penghapusan 
sistem keraton (1880-an). Penguasa lokal ibarat 
pegawai yang digaji. Selanjutnya, Struktur pemerin-
tahan dirombak. Sedikit demi sedikit. Hingga masuk 
pada era kedaulatan RI.• 
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KISAH AYAHKU 
SI KAUM URBAN 

ARTIKEL

K
ata ‘urban’ menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia daring adalah, orang yang berpin-
dah dari desa ke kota. Orang seperti itu sering 
disebut sebagai kaum urban. Termasuk dalam 
kelompok ini adalah almarhum ayahku. Kare-

na, beliau sejatinya seorang putra daerah yang lahirnya 
juga di daerah.

 
Ayah dilahirkan memang bukan di kampung hala-

man orang tuanya yang di Kotogadang, Sumatra Barat. 
Melainkan, di Payakumbuh, sebuah kota yang juga 
berada di Sumatra Barat. Papanya Ayah adalah seorang 
guru, yang penempatan dan lokasi kerjanya diatur oleh 
pemerintahan kolonial dulu itu. Sewaktu Inyiak—demiki-
an papanya Ayah kami panggil, yang artinya kakek—di-
tempatkan di Payakumbuh itulah Ayah lahir.

 
Kemudian, Ayah dan keluarganya tinggal di Bukit-

tinggi, yang berlokasi tak jauh dari Kotogadang kam-
pung halaman mereka. Ayah anak bungsu, yang mun-
gkin oleh Tuo—panggilan untuk mamanya Ayah, artinya 
nenek—kalau bisa dikekep terus di sampingnya . Tapi, 
rupanya jiwa merantau Ayah sudah bergejolak sejak 
muda—begitu mungkin kalau disebut secara romantisme 
keblinger hehe.

 
Kalau tak salah, Ayah berusia 12-13 tahun keti-

ka niat merantaunya ke ibu kota, yang dulu bernama 
Batavia, tak lagi terbendung. Ayah kelahiran 1923, tahun 

ketika beliau pamit ke Tuo mungkin sekitar 1935-6.
 
"Boleh," kata Tuo, "Tapi, harus pakai uang sendiri 

ya!"

Sepotong catatan perjalanan seorang putra daerah untuk bisa 
merantau ke ibu kota
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 Bukannya tak mampu atau pelit, tapi Tuo tak mau 
anak bungsunya pergi. Ayah yang tetap kekeuh untuk 
merantau, segara cari akal. Masa itu, kalau mau ke Pu-
lau Jawa dari Sumatra, penyebrangan bukan dilakukan 
dari Bakauheni di Lampung seperti sekarang. Melaink-
an, dari sekitaran Palembang (saya tak tahu tepatnya di 
mana). Di Jawa mendaratnya di daerah Banten.

 
Tantangan dari Tuo dijawab Ayah dengan bekerja 

sebagai kenek bis rute Bukittinggi-Palembang. Lumayan! 
Alih-alih bayar ongkos bis ke Palembang, malah dibayar. 
Uangnya bisa dipakai untuk biaya perjalanan selanjutn-
ya.

 
Tiba di Palembang, Ayah hitung-hitung uang hasil 

kerja jadi kenek. Ternyata, masih kurang buat beli tiket 
kapal sekali jalan ke Jawa dan perjalanan seterusnya. 
Jadi, sekali lagi Ayah ngenek, kali ini pada bis jurusan 
Palembang-Bukittinggi.

 
Sesampainya di Bukittingi, Ayah langsung pulang 

ke rumah. Tuo senang sekali melihat anak bungsunya 
muncul di rumah meski tampak kumal.

 
“Tak jadi ya?” tanya Tuo sambal tersenyum lebar.
 
Tapi, rasa senang Tuo muncul terlalu cepat. Besokn-

ya, Ayah sudah menghilang lagi. Lagi-lagi jadi kenek bis 

ke Palembang, lagi.
 
Oh ya, dugaanku di atas bahwa saat itu Ayah 

berusia sekitar 12-13 tahun adalah, berdasarkan sebuah 
foto lama yang sayangnya sudah rusak terendam banjir. 
Di mana Ayah berdiri dengan tersenyum bangga, sambil 
memegang sebuah sepeda yang tingginya hampir sama 
dengan tinggi Ayah. Lokasinya di Batavia.

 
"Sekitar umur 13 tahun. Itu sepeda Ayah beli dengan 

uang sendiri, hasil jualan kacang Arab," cerita Ayah 
bangga.

 
Di Jakarta, eh Batavia, Ayah tinggal pada kerabat 

yang tak kurang jumlahnya. Tapi, Ayah pernah dipulang-
kan ke Sumatra oleh pemerintah kolonial Batavia. Waktu 
itu rupanya ada program memulangkan para urban ke 
daerah asalnya. Ayah terciduk dan dikirim kembali ke 
kampung. Kapan kejadiannya, entah saya tak tahu.

 
Namun, sesampainya di Sumatra, Ayah tak melan-

jutkan perjalanan pulang ke Bukittinggi. Sebaliknya, 
beliau malah berupaya untuk bisa menyelundup balik ke 
Jawa. Pada satu malam dengan perahu nelayan bersa-
ma sesama kaum urban penyelundup lainnya, berang-
katlah Ayah meninggalkan, sekali lagi, Pulau Sumatra. 
Mendaratnya di Banten dan lalu kembli menuju Batavia 
untuk melanjutkan hidup sebagai kaum urban.•                                                             



36
PARLEMEN FEBRUARI 2022

POJOK AKADEMISI

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP 
STATUS SOSIAL PELAKU IBADAH HAJI

(STUDI KASUS DI DESA TAMBAKSARI KECAMATAN RUBARU SUMENEP)

I
badah Haji merupakan ibadah yang termasuk rukun 
Islam ke-5 bagi umat muslim, artinya segenap umat 
muslimin dan muslimah diseluruh belahan dunia 
yang sudah mampu dan memenuhi syarat sesuai 
syariat yang di anjurkan ajaran Islam diwajibkan 

untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah, 
khususnya muslim di Indonesia. Ibadah haji ini adalah 
sebuah ritual keagamaan (agama islam) yang bisa 
dimaknai sebagai sarana pengesahan jiwa, ketabahan 
hati, dan penyerahan diri secara total kepada allah SWT. 
bagi orang yang beriman. Menurut Ridho,2005. 
Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan 
yang dilaksanakan kaum muslim yang “mampu” (ma-
terial, fisik, dan keilmuan), perlu digarisbawahi bahwa 
bagi mereka yang mampu secara material dan tenaga 
dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegia-
tan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu 
yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijjah). 

(http//www.sosial.net). 
 Ibadah haji memiliki pengaruh sosial yang 

sangat tinggi di mata masyarakat dan ibadah haji juga 
sering dimaknai sebagai puncak mencapai ibadah dan 
stempel kuat bahwa pelakunya bermoral tinggi lagi 
mulia. Fenomena status sosial inilah yang mendorong 
kuat bagi muslimin dan muslimah bahwa jika ingin men-
jadi orang yang berkualitas tinggi disisi Allah SWT. dan 
masyarakat harus pergi ibadah haji ke Makkah (menun-
aikan ibadah haji).

 Kondisi itu mendorong siapa saja dan apa saja 

jalannya harus ditempuh untuk melakukan ibadah haji. 
Maka, tidak aneh sering ditemukan di negeri ini, banyak 
pejabat-pejabat yang minta fasilitas negara agar bisa 
ibadah haji. Bahkan tidak aneh jika di beberapa daerah, 
sambutan akan hadirnya hari raya idul adha yang tidak 
lain adalah “lebaran haji”, salah satunya sambutan itu 
tampak “spesial” bagi sebagian masyarakat Madura, 
bahkan hal tersebut memunculkan pesan bahwa “ Idul 
Adha adalah hari raya orang Madura”. 

 Keadaan tersebut selaras dengan fakta yang 
terjadi di lapangan bahwa ketika “musim haji” tiba, me-
munculkan konsentrasi masyarakat pada perayaan hari 
raya tersebut. Semuanya itu tidak lepas dari keberadaan 
ibadah haji yang sudah menjadi kegiatan di beberapa 
daerah di Madura, salah satunya di desa Tambaksari 
yakni desa yang terletak di kecamatan Rubaru Kabupaten 
Sumenep.

Selain hal tersebut banyak sekali ritual yang dilak-
sanakan para jamaah hají, baik sebelum keberangka-
tan ibadah haji maupun setelah mereka pulang dari 
tanah suci, dimaknai sebagai simbol eksistensi mereka 
di tengah masyarakat. Berkaitan dengan hal itu pada 
masyarakat Tambaksari terdapat beberapa ritual penting 
yang mampu menaikkan wibawa ibadah haji itu sendi-
ri, ritual-ritual itu dilaksanakan sebelum dan sesudah 
melaksanakan ibadah haji. 

 Adapun ritual atau seremonial yang biasanya 
dilaksanakan adalah Pestah (dalam bahasa Madura) 
merupakan kegiatan “selamatan” yang dilakukan oleh 

Nilai status sosial bagi pelaku ibadah haji terpelihara dari generasi ke generasi di desa Tambak-
sari, sehingga menjadi tolok ukur status sosial pada kehidupan masyarakat tersebut. Ibadah 

haji menjadi fenomena yang bisa  mengubah status seseorang, hal itu menjadi nilai sosial bagi 
masyarakat yang berasal dari kalangan masyarakat atas maupun bawah, sehingga menyebabkan 

masyarakat berlomba-lomba untuk berangkat haji demi status sosialnya di masyarakat.

Oleh: 
ISYANTO1 DAN LIYANTO2

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS WIRARAJA
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keluarga pihak jamaah haji sebelum keberangkatan ke 
“Tanah Suci”. Kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan 
secara mewah hampir sama dengan acara-acara per-
nikahan yang menghabiskan dana besar, tentunya dana 
jutaan harus dikeluarkan pihak yang akan menunaikan 
ibadah haji tersebut.

 Selain itu ritual jamaah haji setelah pulang dari 
tanah suci juga dilakukan dengan beragam bentuknya, 
namun yang mencolok dilakukan adalah: Ngambek Haji 
(dalam bahasa Madura) adalah ritual penjemputan haji 
dengan pawai sepeda motor dan mobil yang dilakukan 
sesampainya jamaah haji di “tanah air”, biasanya ke-
giatan itu dilakukan dengan cara menjemput pihak yang 
berhaji beberapa kilometer dari kediamannya. Tentunya 
biayanya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini cukup 
besar, bahkan mirisnya biaya yang digunakan untuk 
ini diperoleh dengan hutang, alhasil nantinya menjadi 
beban pihak yang mengadakan ibadah haji.

Berkenaan dengan tahap perkembangan mas-
yarakat seperti terjadi pada masyarakat desa Tambaksa-
ri, Hanafi (1997) berpendapat bahwa salah satu masalah 
yang mempengaruhi proses modernisasi adalah sikap 
hidup masyarakat. Sikap hidup masyarakat terutama 
pada masyarakat tradisional, banyak dipengaruhi oleh 
faktor adat istiadat dan kebiasaan beragama. Ke-
beradaan haji pada masyarakat desa Tambaksari telah 
menjadi sebuah parameter eksistensi seseorang di dalam 
masyarakat, artinya sikap tersebut adalah merupakan 
pengaruh dari adat istiadat dan kebiasaan beragama 
yang telah lama melekat pada sebagian masyarakat 
disana. Hal tersebut tentunya sangat sulit untuk dirubah 
karena telah menjadi sebuah budaya di desa tersebut. 
(http://www.sosial.ac.id). 

 Hal ini jelas bahwa peran ulama dalam fenom-
ena ini sangat dibutuhkan, setidaknya mereka memiliki 
pandangan atas status sosial ibadah haji yang terjadi 
pada masyarakat desa Tambaksari ini dari sudut pan-
dang syariat Islam, apakah benar atau sebaliknya. 
Kemudian jika memang ulama sudah menjadi bagian 
dari dimensi kehidupan masyarakat Madura (Masyarakat 
desa Tambaksari) tentunya para ulama harus memberi 
arahan terhadap fenomena ini.

 Berdasarkan hal tersebut serta memperhatikan 
fenomena dinamika permasalahan ibadah haji yang ada 
di desa Tambaksari. Maka, bisa dirumuskan Bagaimana 
persepsi masyarakat desa Tambaksari terhadap status 
sosial pelaku ibadah hají?

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu dengan pendekatan teori 

persepsi, dimana persepsi berusaha menjelaskan sebuah 
fenomena dari sudut pandang subjek penelitian, tanpa 
ada campur tangan pemikiran sama sekali dari peneliti. 
Miles. Mathew dan Huberman. 1992. mengemukakan 
bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor pengalaman, 
proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan terhadap 
objek psikologis. Penelitian ini bertujuan mengungkap-
kan suatu fenomena yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap 
Status Sosial Pelaku Ibadah Haji. Pokok perhatian dari 
persepsi adalah dinamika yang terjadi dalam diri di saat 
mendengar, mencium, melihat, merasa atau bagaimana 
seseorang memandang suatu objek dengan melibatkan 
beberapa kehidupan. Hal ini dianggap bahwa tidak ada 
realita yang terpisah dari orang yang ada hanyalah apa 
yang diketahui tentang pengalaman dan bagaimana 
persepsi status sosial dari pengalaman tersebut dapat 
terbentuk.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Desa Tambaksari tercatat di adalam Kecamatan 

Rubaru Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Desa 
Tambaksari terletak di barat daya kota Sumenep dengan 
jarak kira-kira 15 km, ke arah barat daya dari kota Su-
menep. Apabila ditinjau dari segi geografisnya mempu-
nyai batas-batas sebagai berikut:

1. Batas sebelah utara: Desa Beringin kecamatan 
Dasuk

2. Batas sebelah selatan: Desa Kasengan keca-
matan Rubaru

3. Batas sebelah barat: Desa Bates kecamatan 
DasuK

4. Batas sebelah timur: Desa Gunung Kembar 
kecamatan Manding

Desa Tambaksari yang berada di Kecamatan Rubaru 
Kabupaten Sumenep secara keseluruhan memiliki luas 
wilayah sebesar 516.290 Ha. (Monografi Desa Tambak-
sari Pada Tahun 2010). Jika dilihat penggunaanya desa 
Tambaksari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep 
ini terbagi dalam empat dusun di antaranya sebagai 
berikut:

a. Dusun Bajik  
b. Dusun Lenteng
c. Dusun Peyangan
d. Dusun Kalerker
Secara umum para pelaku ibadah haji dikategori-

kan oleh masyarakat yang ada di Desa Tambakssari 
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep adalah sebagai 
seseorang yang sopan dengan penampilanya serba 
rapi dengan menggunakan sarung, baju koko atau baju 
gamis, dan juga songkok putih dengan ciri khasnya dis-
ertakan menggunakan sorban. Penampilan yang seperti 
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itulah banyak yang dijadikan contoh dari masyarakat 
mengenai sosok pelaku ibadah haji di Desa Tambaksari 
Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep. Sedangkan 
masyarakat sendiri sudah mengartikan bahwa para 
pelaku ibadah haji itu sudah sangat mengerti agama, di-
hormati, disegani dan juga malah menjadi sebagai jalan 
keluar jika terjadi sebuah permasalahan yang ada di 
kalangan masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat 
menganggap hal yang seperti itu dikalangan masyarakat 
tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya keliru. 
Sebagian masyarakat yang sudah melaksanakan ibadah 
haji ke tanah suci makkah merupakan masyarakat yang 
sebelumnya memang masyarakat terpandang, berada, 
dan menjadi tokoh masyarakat. Dilain pihak tidak semua 
masyarakat yang mendapatkan gelar H (Haji) itu menjadi 
tempat untuk mencari jalan keluar jika terjadi sebuah 
permasalahan di kalangan masyarakat yang ada di 
Desa Tmbaksari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sume-
nep.

MOTIVASI SESEORANG MELAK-
SANAKAN IBADAH HAJI

Pada umumnya masyarakat yang ada di Desa 
Tmbaksari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep 
merupakan masyarak yang bermacam-macam dengan 
beragam profesi pekerjaan yang mayoritas adalah be-
ragama Islam, meskipun masyarak yang ada tidak setiap 
tahun dalam melaksanakan ibadah haji para pelaku iba-
dah haji memiliki motivasi lain dalam melaksanakannya. 
Peneliti dalam hal ini menemukan beberapa hal yang 
bisa membuat para pelaku ibadah haji melaksanakan 
ibaddah haji yaitu Syariat, Mampu, dan status sosial.

1. Syariat
Hal ini Tidak menutup kemungkinan bahwa seba-

gian besar masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan 
Rubaru Kabupaten Sumenep yang telah menunaikan 
ibadah haji adalah sebagai bentuk terimakasih kepada 
yang pencipta Allah SWT. Yang telah memberikan rejeki 
untuk digunakan sebagai penyempurnaan syariat agama 
Islam dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima 
yang memang telah dianjurkan dalam kitab suci al-
qur’an.

2. Mampu
Sebagian besar masyarakat pelaku ibadah haji yang 

ada di Desa Tambaksari Kecamatan Rubaru Kabupaten 
Sumenep ketika sudah merasa mampu secara pere-
konomian dalam memenuhi kebutuhanya sehari-hari, 
masyarakat tersebut bisa dipastiakan bahwa mempunyai 
mutifasi lebih untuk melaksanakan ibadah haji. Begitu 
pula masyarakat yang berada di Desa Tambaksari Keca-
matan Rubaru Kabupaten Sumenep menunaikan ibadah 

haji itu dikarenakan sudah mampu secara perekonomian 
dan menunaikan ibadah haji adalah wajib bagi orang-
orang yang sudah mampu berangkat berhaji untuk 
ongkos pergi dan pulangnya serta kebutuhan lainya.

3. StaTus Sosial
Berdasarkan ketrangan atau informan dari pelaku 

ibadah haji yang berada di desa Tambaksari bahwa 
selain mutivasi-mutivasi yang tertuang diatas dalam 
menunaikan ibadah haji seperti menjalankan rukun 
Islam yang ke 5 sebagai perintah Allah SWT. dan juga 
seperti yang di contohkan oleh Rasulullah SAW. dan juga 
sudah mampu secara perekonomian untuk berangkat 
melaksanakan ibadah haji sebagai ongkos berangkat 
dan pulangnya yaitu ada mutivasi lain yang membuat 
masyarakat desa Tambaksari Rubaru Sumenep melak-
sanakan ibadah haji seperti halnya masyarakat melak-
sanakan ibadah haji dikarekan untuk mendapatkan gelar 
H. (haji) dari ibadah haji itu sendiri supaya di masyarakat 
mendapatkan kedudukan yang setara dengan mas-
yarakat yang lain. 

Para pelaku ibadah haji mendapatkan status sosial 
di kalangan masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan 
Rubaru Kabupaten Sumenep ini terjadi atas proses para 
pelaku ibadah haji yang memaknai dan melaksanakan 
ibadah haji yang telah meraka lakukan di tanah suci 
makkah. Ibadah haji dianggap sebuah ibadah yang 
memerlukan tenaga dan pengorbanan yang luar biasa 
untuk dapat melaksanakannya. Hal itu sangat berbeda 
dengan melaksanakan ibadah yang lainya di dalam 
rukun Islam. Melaksanakan ibadah haji sangat memer-
lukan persiapan yang khusus untuk menunaikannya baik 
dari mental, fisik, biaaya dan keteguhan hati.

Status sosial menurut Peter L. Berger  (1991:4) harus 
melalui tiga momen yaitu eksternalisasi,, obyektivasi, dan 
internalisasi.

1. Eksternalisasi
Pada umumnya para pelaku ibadah haji sepulang-

nya dari menunaikan ibadah haji di tanah suci makkah 
memiliki semangat baru dan lebih dan lebih berseman-
gat dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Demi untuk 
menjaga gengsi yang diemban oleh para pekalu ibadah 
haji dan mereka dengan giat menjalankan seperti yang 
mereka kerjakan seperti ketika menunaikan ibadah haji 
di tanah suci makkah.

Sedangkan untuk masyarakat yang belum per-
nah menunaikan ibadah haji proses ekternalisasi yang 
mereka dapatkan adalah dengan cara melihat serta 
mempelajari segala aktivitas  para pelaku ibadah haji 
dan mereka yang belum menunaikan ibadah haji akan 
mengamati dan melihat setiap tingkah laku yang di per-
buat oleh mereka yang sedah menunaikan ibadah haji.
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2. Obyektivasi
Sedangkan obyektivitas disini adalah suatu proses 

penanaman nilai-nilai pada diri mereka yang sudah 
didapatkan melalui pengamatan serta pengalaman pada 
saat menunaikan ibadah haji di tanah suci makkah. Pada 
proses ini mereka melakukan penguatan sendiri bahwa 
mereka sudah mempunyai gelar H. seseorang yang 
sudah menunaikan ibadah haji ke tanah suci makkah 
akan melakukan dalam kesehariannya sesuai dengan 
apa yang masyarakat maknai mengenai seseorang yang 
mempunyai gelar H.

3. Internalisasi 
Lalu internalisasi yang terjadi pada masyarakat 

pelaku ibadah haji di Desa Tambaksari Kecamatan Ruba-
ru Kabupaten Sumenep disini adalah mengaplikan apa 
saja yang sudah didapat dari menunaikan ibadah haji 
di tanah suci makkah. Para pelaku ibadah haji itu sendiri 
sadar bahwa ketika sudah selesai menunaikan ibadah 
haji di tanah suci makkah mereka dara bahwa mempu-
nyai tanggungjawab yang sangat besar di masyarakat 
untuk menjadi contoh yang baik dimana mereka tinggal.

IBADAH HAJI SEBAGAI STATUS SOSIAL 
Haji telah menjadi status sosial. Itu karena, orang 

yang berhaji dianggap orang Islam yang saleh, karena 
telah menyempurnakan agamanya, dan secara ekonomi 
kaya atau lebih dari cukup. Hal yang demikian itu hanya 
perkiraan dari konotasi  masyarakat yang jauh dari Me-
kkah. Berbeda dengan rukun Islam yang lain, haji dan 
zakat mengandung problem kelas karena hanya yang 
mampu secara ekonomi, lahie dan batin yang dituntut 
untuk melaksanakannya. Pada bulan-bulan haji, siapa 
pun bisa menyaksikan bagaimana meriahnya hajatan 
haji di kalangan masyarakat Madura khususnya bagi 
masyarakat desa Tambaksari kabupaten Sumenep.

Kalangan masyarakat Pulau Garam itu, menjelang 
berangkat, ketika pelaksanaan, dan kedatangan seorang 
anggota jamaah dari beribadah haji selalu dirayakan 
dengan acara- acara selamatan atau "pesta" yang selalu 
tidak sederhana. Seorang anggota jamaah haji yang 
mau berangkat ke Tanah Suci diarak dengan konvoi 
sepeda motor dan mobil yang disertai dengan pemb-
acaan salawat Nabi dan pemukulan hadrah  dengan 
menggunakan pengeras suara. Biaya selamatan terse-
but bisa jadi lebih kurang sama dengan biaya pokok 
naik haji. Mengapa demikian? Bagi masyarakat Mad-
ura (mungkin juga bagi kalangan masyarakat lain), 
haji bukanlah ibadah "biasa". Haji merupakan ibadah 
membanggakan, yang menunjukkan kesuksesan dan 
kematangan seseorang dari berbagai aspek, khususnya 
spiritual serta financial.

Kematangan spiritual dalam arti seseorang telah 
dipilih dan dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah 
haji. Inilah yang paling membanggakan. Dalam keya-
kinan umat Islam, meskipun seseorang telah mampu 
secara finansial tetapi masih belum dipanggil Allah, dia 
tidak akan bisa menunaikan ibadah haji. Demikian seba-
liknya. Meskipun secara finansial masih belum siap tetapi 
mendapat panggilan dari Allah, seseorang tersebut akan 
bisa menunaikannya dengan cara-cara yang terkadang 
tidak disangka-sangka. Ketika arus materialisme global 
menghujamkan dogmanya kepada masyarakat dunia 
bahwa kesuksesan diukur dengan berlimpahnya harta, 
haji sebagai suatu ibadah, yang sebenarnya fungsi uta-
manya memanjakan kehausan spiritualitas, juga dapat 
melampaui dogma materialisme itu. Artinya, selain dapat 
memuaskan batin sehingga terasa dekat dengan Tuhan, 
dengan melaksanakan ibadah haji, umat Islam juga 
dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia 
dengan standar yang ditentukan arus materialisme glob-
al. Jadi, haji kemudian menjadi ibadah yang istimewa. 
Tidak sembarang orang bisa melaksanakannya. Mun-
gkin alasan ini yang dijadikan sandaran masyarakat 
Madura untuk selalu merayakan dan mencita-citakan 
beribadah haji. Tidak heran kalau kemudian haji sering 
dijadikan semacam kendaraan mobilisasi status sosial. 
Maka, momen pelaksanaan ibadah haji menjadi sesuatu 
yang harus "diumumkan" dan dirayakan dengan pesta 
(selamatan, walimatul hajj) serta iring-iringan.

Bagi masyarakat Madura yang terkenal religius, 
menunaikan haji merupakan cita-cita puncak (muntaha 
al-ghayah). Makna haji sebagai cita-cita puncak inilah 
yang memiliki banyak pengaruh signifikan pada ke-
hidupan sosial di Madura. Pada umumnya, semiskin 
apa pun, orang Madura tidak pernah putus harapan 
untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah 
haji memerlukan banyak uang, orang Madura terdorong 
untuk giat bekerja mengumpulkan uang, menabung, 
melaksanakan pola hidup sederhana, tidak boros, dan 
tidak segan bekerja apa pun (yang halal). Sebagian 
hasilnya disisihkan sebagai tabungan haji. Karena kondi-
si geografis di Madura tidak memungkinkan sebagian 
orang Madura mengumpulkan banyak uang, sebagian 
dari mereka mencari alternatif lain, yakni menjadi tenaga 
kerja Indonesia, baik legal maupun ilegal. Sebagai kon-
sekuensi pandangan keagamaan masyarakat Madura 
mengenai haji, mayoritas masyarakat Madura merasa 
tidak afdal kalau hendak berangkat atau datang dari 
melakukan ibadah haji tidak diarak dengan iring-irin-
gan sepeda motor dan mobil serta mengadakan "pesta" 
meriah.

Penduduk asli Madura dikenal sebagai masyarakat 
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sampai pelaku ibadah haji itu sampai kembali ke tanah 
air dalam keadaan sehat wal afiat, hal ini digunakan 
untuk mendoakan pelaku ibadah haji yang berada di 
tanah suci makkah supaya dalam menjalankan ibadahn-
ya diberi kemudahan, kelancaran dan keselamatan. Dan 
yang terakhir adalah Nambek Hajjiyen dimana kegiatan 
ini adalah cara tersendiri yang dilakukan oleh kerabat 
pelaku ibadah haji dalam menyambut kedatnagan 
pelaku ibadah haji dari tanh suci makkah yang sudah di 
panggil oleh Allah SWT. dalam menjalankan perintahnya 
yaitu rukun Islam yang kelima. Penyambutan ini di jemput 
ke tempat para jamaah haji yang telah diturunkan di 
suatu tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah 
setempat dengan cara diarak atau disambut dengan 
mewah dengan pawai dan iring-iringan sepeda motor 
dan mobil untuk menjemput pelaku ibadah haji yang di 
anggap orang suci karena sudah selesai melaksanakan 
ibadah haji dari tanah suci makkah.

Tradisi-tradisi yang ada di masyarakat dan juga 
gelar H (Haji) yang di dapat setelah pulang dari tanah 
suci Makkah mebuat ibadah haji di masyarakat Desa 
Tambaksari Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep 
menjadi lebih spesial dan juga lebih pestisius  diband-
ingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Gelar H (Haji) 
yang didapat para pelaku ibadah haji setelah meraka 
pulang dari melaksanakan ibadah haji ke tanah suci 
makkah alangkah baiknya tidak hanya dirasakan oleh 
mereka sendiri, melainkan juga bisa dirasakan oleh 
masyarakat sekitarnya dengan harapan adanya sebuah 
perubahan yang meningkat kepada para pelaku ibadah 
haji sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji ke 
tanah suci makkah baik itu dibing keagamaan dalam 
hal ini bertambah taat kepada ajaran agaman dan juga 
bidang sosial, supaya bias menjadi contoh dan pengay-
om yang baik bagi masyarakat sekitar khususnya masya 
rakat yang ada di desa Tambaksari.•
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yang kuat dan teguh dalam memegangi identitas mereka 
sebagai pemeluk-pemeluk agama Islam. Oleh karena itu 
dapat dianggap sebagai suatu penghinaan dan pence-
maran yang berat apabila kepada mereka dilontarkan 
tuduhan sebagai orang yang bukan Islam. Apakah 
keteguhan memegangi identitas Islam ini sudah diikuti 
pula dengan kesadaran yang tinggi dalam menghayati 
dan mengamalkan butir-butir nilai ajaran Islam dalam 
perilaku kehidupan mereka sehari-hari, baik dalam hal-
hal yang berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan 
(mu'amalah) dan lain sebagainya, hal ini memerlukan 
suatu penelitian tersendiri. 

Kenyataan besarnya minat berhaji di atas tidak 
dapat dipungkiri merupakan suatu hal yang menarik 
perhatian, mengingat di satu pihak ibadah haji san-
gat banyak bergantung kepada kemampuan finansial 
seorang Muslim yang di Indonesia dikenal BPIH (Biaya 
Pengeluaran Ibadah Haji) yang relatif mahal.

 

KESIMPULAN
Pada umumnya masyarakat Desa Tambaksari 

Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dalam melak-
sanakan ibadah haji ke tanah suci makkah tidak sep-
erti menunaikan ibadah – ibadah yang lainnya pada 
umumnya, melaksanakan ibadah haji sudah menjadi 
kebiasaan di kalangan masyarakat. Selain itu, terdapat 
tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang 
melaksanakan ibadaha haji dan hal itu telah menjadi 
bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prosesi dalam 
pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Adapun tradisi-tr-
adisi tersebuat diantaranya Ngater Hajjiyen, Selamatan 
Setiap Malam selama pelaku haji masih berada di tanah 
suci Makkah, dan juga Ngambek Hajjiyen ke tempat 
penjemputan dimana jamaah haji itu di turunkan di sele-
pas dari tanah suci Makkah.

Ngater Hajjiyen dan sekaligus pestah merupakan 
tradisi atau ritual  mengantarkan calon jamaah haji ke 
lokasi pemberangkatan yang telah ditetapkan oleh pe-
merintah setempat untuk menuanaikan ibadah haji keta-
nah suci makkah, dalam tradisi ini ada beberapa acara 
yang dillaksanakan olah kerabat dan tetangga calon 
jamaah haji diantaranya selamatan digunakan untuk 
mendoakan para calon jamaah haji agar selamat dalam 
perjalanannya ke tanah suci Makkah dalam beribadah 
dan sebagai sarana utuk meminta maaf kepada para 
kerabat, saudara dan tetangga agar pelaksanaan iba-
dahnya di tanah suci Makkah dapat diterima oleh Allah 
SWT. Kemudian ada yang namanya Selamatan setiap 
malam selama pelaku ibadah haji itu masih berada di 
tanah suci makkah dalam melaksanakan ibadahnya 



41
PARLEMEN FEBRUARI 2022



42
PARLEMEN FEBRUARI 2022

FOKUS


