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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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FOKUS sapa redaksi

H
ai pembaca setia Majalah Parlemen, kami 
kembali hadir di awal tahun 2022 ini. Ten-
tunya, dengan membawa misi yang sama, 
sebagai pusat informasi sekitar aktifitas di 
gedung DPRD Sumenep ini. Baik, itu beru-

pa tindakan, gagasan atau pendapat konstruktif yang 
menopang pembangunan di Kabupaten ujung Timur 
Pulau Madura ini. Apalagi, legislator salah satu bagian 
tak terpisahkan dalam penentuan kebijakan eksekutif 
dalam menjalankan roda pemerintahan, karena ma-
suk penyelenggaran negara. 
Konsitensi kehadiran parleman setiap tahun ini bagian 
dari ikhtiar untuk menyajikan capaian dan gagasan 
para anggota legislator ini. Kehadiran tentu saja juga 
berkat rahmat dan pertolongan dari yang maha kua-
sa, karena secara kontinyu majalah ini bisa diterbitkan 
dengan cukup layak. Otomatis, bisa dinikmati sejumlah 
kalangan, mulai dari tingkat desa hingga Kabupaten. 

Dan, patut bagi kami untuk selalu bersyukur atas ke-
percayaan ini.
Terlepas dari semua itu, pada edisi pertama ini, ma-
jalan Parlemen menyuguhkan kabar yang terbilah 
masih hangat. Yakni, pemberlakukan SO (struktur or-
ganisasi) baru di lingkungan Pemkab Sumenep, yang 
dampaknya tentu saja akan memengaruhi mitra kerja 
dari empat komisi yang ada di gedung Parlemen. Ken-
dati demikian, hal itu bisa diselesaikan dengan cepat 
dan tepat. Juga, taget rancangan peraturan daerah 
(raperda) yang akan dibahas sepanjang 2022 tidak 
akan lepas dari perhatian dari majalah ini.
Tapi, perlu anda ingat!, dalam bahasan majalah ini 
tidak hanya sekadar bahasan di atas, melainkan ban-
yak rubrik lain yang ada di dalamnya. Tentunya, masih 
berkaitan dengan tugas kedewanan. Semoga majalah 
yang ada di hadapan anda ini akan memberikan infor-
masi yang bermanfaat. Selamat Membaca.•

HASAN BASHRI, SH
Pemimpin Redaksi
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Setelah penantian panjang atas pemberlakukan SO (struktur Organisasi) baru 
di lingkungan Pemkab Sumenep akhirnya terjawab. Bupati Achmad Fauzi 

melakukan pengisian pejabat disesuaikan dengan struktur yang baru. Dan, itu 
dilakukan pada media akhir tahun 2021. Sehingga, diperkirakan masa angga-
ran 2022 ini anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Sumekar su-

dah bisa mengikuti perubahan struktur perangkat daerah ini. Sehingga, antara 
perangkat dan anggaran langsung berjalan beriringan.

S
O baru yang dibrlakukan itu jauh lebih 
ramping dibandingkan dengan struktur 
yang sebelumnya. Di mana dari jum-
lah asal 30 OPD (organisai perangkat 
daerah), untuk kali ini hannya berjum-
lah 24 perangkat desa. Jadi, diband-

ingkan dengan sebelumnya berkurang 6 instansi. 
Sehingga, padat struktur kaya akan fungsi. Misal-
nya, Dinas Pekerjaan umum yang awal dipecah 
menjadi tiga, kemudian untuk kali menjadi satu. 
Jadi, banyak yang dirampingkan. Nah, dengan 

perampingan instansi diperkirakan juga akan ber-
jalan kelindan pada efisiensi anggaran. 
Sebenarnya, perampingan instansi ini bukan han-
ya sebatas kebijakan daerah, melainkan juga ke-
bijakan secara nasional. Sebab, cantolan yuridis 
langsung ke kementerian dalam negeri (Kemend-
agri), sehingga Sumenep juga melakukan peruba-
han terhadap peraturan daerah (perda) tentang 
struktur organisasi ini. Semntara perda ini sudah 
cukup lama diselesaikan oleh anggota DPRD, dan 
sudah disahkan. Namun, implementasi dari atur-
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an itu baru dieksekusi pada akhir Desember oleh bu-
pati Achmad Fauzi. 
Sementara instansi hasil perampingan itu adalah 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Per-
encanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Perindag, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, 
Dinas Perikanan, Dinas Penanaman modal dan Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu dan Naker. Kemudian 
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Pemukiman dan Perhubungan.
Selanjutnya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Kelu-
arga Berencana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
Inspektorat, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuan-
gan Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil, Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas Lingkungan 
Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pember-
dayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulan-
gan Bencana Daerah, Sekretariat DPRD Sumenep, 
Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rumah Sakit 
Umum Daerah (RSUD) dr. Moh. Anwar. 
Dari sejumlah OPD sudah dilakukan pengisian, ter-

FAJAR RAHMAN
SEKRETARIS DPRD
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masuk rolling jabatan pada Desember lalu. Namun, 
masih ada lima instansi yang dibiarkan kosong oleh 
bupati dan tampaknya akan diisi oleh orang baru 
dengan dilakukan lelang jabatan. Ke lima instansi itu 
adalah Satpol PP, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daer-
ah, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sosial. Ha-
nya saja, kepastian waktu lelang jabatan masih be-
lum ada kabar, yang jelas diperkirakan dalam waktu 
dekat. 
Setidaknya, ikhtiar pemerintah dalam mengikuti reg-
ulasi yang ada di atasnya patut diacungi jempol. Itu 
lantaran ada kesigapan dalam mengeksekusi kebija-
kan struktur organisasi ini. Apalagi, secara maraton 
tak hanya dilakukan kepada pimpinan OPD, me-
lainkan kepada struktur yang ada di bawahnya. Ter-

masuk, banyaknya perubahan dari setingkat kepala 
seksi (kasi) menjadi jabatan fungsional. Meski masih 
diperlukan beberapa perbaikan.  
Langkah perampingan itu, memiliki dampak terha-
dap aktifitas di DPRD Sumenep. Utamaya, berkaitan 
dengan konterpat atau mitra kerja antara komisi. Se-
bab, bisa jadi mitra kerja yang satu sudah melebur 
sehingga mengikuti instansi induknya. Otomatis, juga 
akan mengurangi pada mitra kerja di masing-masin-
ng komisi. Sehingga, diperlukan ada penggodokan 
ulang terhadap mitra kerja yang lama. Tentu saja, 
tetap sesuai dengan tugas di komisi. Dan, itu diper-
lukan adanya urun rembuh kembali agar terjadi kes-
epahaman dan komunikasi yang baik antara anggo-
ta legislatif.
Untuk menyikapi masalah ini, maka langsung 

dilakukan diskusi dan pertemuan 
yang melibatkan pimpinan dan 
juga anggota DPRD. Intinya, mer-
eka membahas terkait pembagian 
mitra kerja sesuai dengan SO yang 
baru. Ternyata, pembahasan ini 
tidak semudah membalikkan tan-
gan, memerlukan diskusi yang 
sangat panjang. Itu lantaran ada 
yang masih tarik ulur berkaitan 
dengan mitra komisi ini. Sehingga, 
diperlukan adanya diskusi kembali, 
bahkan lobi-lobi untuk menyatu-
kan persepsi dan pendapat terkait 
mitra ini,.
Ternyata, upaya untuk “memidia-
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si” masing-masing kepentingan mitra kerja ini tidak 
butuh waktu sebentar. Sebab, masih tidak sedikit 
yang mempertahankan pendapatnya. Namun, per-
juangan untuk bisa menuntaskan pembagian mitra 
komisi akhirnya membuahkan hasil yang cukup baik. 
Sebab, semua pihak yang terlibat dalam pembagian 
itu akhirnya bersepakat dengan pembagian konter-
pat yang diputuskan bersama. Intinya, mitra kerja 
dibagi dengan kesepakatan bersama.
Kesepakatan dari hasil musyawarah ini akhirnya di-
sahkan lewat paripurna. Itu bagian dari pengambi-
lan keputusan tertinggi di gedung dewan ini. Den-
gan begitu, maka mitra komisi menjadi keputusan 
yang sah dan final. Sehingga, ke depan mitra kerja 

si dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
Kecamatan, Kelurahan dan Desa.  
Kemudian untuk komisi II, dengan tugas dalam 
bidang Ekonomi dan Keuangan ini punya mitra ker-
ja meliputi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, 
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustri-
an dan Perdagangan, Dinas Perikanan dan Badan 
Pendapatan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemu-
dian,  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk 
konterpat komisi ini, yang meliputi Perusahaan Daer-
ah Air Minum, PD Sumekar, BPRS Bhakti Sumekar, PT 
Wura Usaha Sumekar dan PT Sumekar. 
Sementara komisi III yang membidangi  Perenca-
naan, Pembangunan dan Infrstruktur memiliki empat 
mitra kerja. Ke empat mitra kerja ini meliputi Dinas 
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumah-
an Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan, 
Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Perencanaan 
pembangunan daerah. Komisi ini tentu yang paling 
sedikit, namun untuk Dinas PU ini sudah terbilang 
gemuk lantaran dari tiga dinas yang digabung men-
jadi satu.
Terakhir adalah komisi IV. Komisi yang membidan-
gi pendidikan dan Kesejahteraan Sosial ini memiliki 
mitra kerja Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pen-
gendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas 
Sosial Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak. 
Selanjutnya, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, 
Olahrgaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan 

ini yang akan bekerjasama den-
gan para legislator sesuai dengan 
komisi masing-masing. Soal mitra 
kerja ini sesuai dengan keputusan 
pimpinan DPRD nomor 188/01/
KEP.PIM/435.050/2022 tertanggal 
20 Januari 2022 ditandatangi Ket-
ua Abdul Hamid Ali Munir. 
Dari keputusan itu terungkap, 
komisi I, yang membidangi soal 
politik, hukum, dan pemeritahan, 
memiliki konterpat adalah Sek-
retariat Daerah, Sekretariat DPRD, 
Inspektorat Daerah, Satuan Polisi 
Pamong Praja, Dinas Komunika-
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Kearsipan, Dina Penanaman Modal Pelayanan Ter-
padu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah, dan terakhir RSUD dr. Moh. 
Anwar Sumenep.
 Kemitraan antara legislatif dan eksekutif diharap-
kan mampu berjalanan beriringan, namun tetap se-
suai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. 
Hubungan Kemitraan ini salah satunya melakukan 
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raper-
da) dan kebijakan lainnnya. 
Yang terpenting, dewan juga melakukan fungsi pen-
gawasan pelaksanaan pemerintahan dan pemba-
ngunan. Sehingga, sinergitas yang terbangun itu 
tetap tidak melepas tupoksi para legislator. Di mana 
legislator ini memiliki fungsi budgetting (pengangga-
ran), Legislasi (Perundangan) dan kontroling (penga-
wasan). 
Tidak hanya itu, pada dasarnya hubungan kemi-
traan ini bersifat lentur. Sebab, apabila terdapat hal 
khusus yang memerlukan adanya pembahasan den-
gan eksekutif yang tidak masuk dalam konterpatnya 
maka tetap saja bisa dilakukan. Catatannya, dengan 
melakukan kodinasi baik antar koisi yang sudah ada. 
Sehingga, kemitraan sesama anggota legislator an-
tar komisi tetap terjalin dengan baik dan harmonis.• ABDUL HAMID ALI MUNIR 

KETUA DPRD SUMENEP
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DILANTIK, M. SYUKRI JABAT 
WAKIL KETUA DPRD SUMENEP

(Forkopimda). Sejumlah pimpinan 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di lingkungan Pemkab 
Sumenep tampak juga hadir. Ter-
masuk sejumlah undangan terkait 
ikut mengisi ruang rapat gedung 
dewan ini. Dan, ada juga yang 
mengikuti secara online atau lur-
ing karena masih masa pandemi 
Covid 19. 

M. Syukri merupakan politisi 
asal Kepulauan Kangean. Pria ini 
diusulkan PPP untuk mengganti-
kan posisi Moh. Salim yang berh-
alangan tetap karena meninggal 
dunia. Maklum, saat ini, dia juga 
menjabat sebagai sekretaris De-
wan Pimpinan Cabang (DPC) PPP 
Kabupaten Sumenep. Nah, usu-
lan partai berlambang ka’bah ini 
akhirnya direspon pimpinan de-
wan dan langsung diproses untuk 
diajukan kepada Gubernur Jatim. 
Gayung bersambut, akhirnya 
21 Desember 2021, Gubernur 
menerbitkan SK pengangkatan M. 
Syukri sebagai wakil ketua DPRD. 

begitu, kekosongan yang terjadi 
selama berbulan-bulan untuk satu 
kursi pimpinan DPRD menjadi 
terisi. Otomatis, pimpinan kem-
bali lengkap empat empat orang, 
sesuai dengan porsi yang sudah 
ditentukan. 

Pengukuhan wakil Ketua 
DPRD Sumenep dilakukan dalam 
sidang paripurna Istimewa yang 
dipimpin Ketua Abdul Hamid Ali 
Munir. Sebelum dilakukan pelan-
tikan, dibacakan terlebih dahulu 
Surata Keputusan (SK) Gubernur 
Jatim terkait pengangkatan M. 
Syukri sebagai wakil ketua. Dan, 
selanjutnya pengambilan sump-
ah. Kegiatan ini berjalan dengan 
khusuk dan khidmat. Dengan 
pengukuhan itu, maka pimpinan 
dewan dalam formasi lengkap. 

Pada kesempatan itu, sejum-
lah anggota dewan tampak hadir 
memenuhi ruang paripurna. 
Bahkan, Bupati Achmad Fauzi, 
Sedakab Edy Rasiyadi, Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah 

M   
.Syukri anggota 
komisi IV akhirnya 
terpilih meleng-
gang menuju kursi 
wakil ketua sisa 

periode 2019-2024. Dengan 

ABDUL HAMID ALI MUNIR 
KETUA DPRD SUMENEP 

Perjalanan panjang pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua 
DPRD Sumenep Moh Salim yang meninggal dunia akhirnya 

menemukan titik terang.

KHUSUS
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Ketua DPRD Sumenep Ab-
dul Hamid Ali Munir mengaku 
bersyukur lantaran pimpinan 
dewan yang kosong selama ber-
bulan-bulan sudah terisi. Sebab, 
kekurangan pimpinan dewan 
salam ini tentu tidak baik, dan ku-
rang sempurna. Sehingga, den-
gan adanya pengisian itu maka 
dipastikan menjadi lengka.  “Al-
hamdulillah, setelah berbulan-bu-
lan mengalami kekosongan, kursi 
Pimpinan Dewan akhirnya terisi 
dan hari ini dilakukan paripurna,” 
katanya. 

Sebelum pengukuhan hari 
ini, sambung Hamid, pihakn-
ya juga menggelar paripurna 
dengan agenda pengusulan 
pengangkatan Syukri dari PPP 
sebagai calon PAW Wakil Ketua 

  Alhamdulillah, 
setelah berbulan-
bulan mengalami 
kekosongan, kur-

si Pimpinan Dewan 
akhirnya terisi dan 
hari ini dilakukan 

paripurna,” 

menggantikan Salim. Hasil pari-
purna itu dilanjutkan ke Gubernur 
melalui Bupati Sumenep untuk 
mendapat SK pengangkatann-
ya. Dengan adanya surat terse-
but, maka pihaknya langsung 
memproses untuk pengambilan 
sumpah.

“Dan per tanggal 21 Desem-
ber 2021, SK Gubernur sudah 
turun, sehingga DPRD menindak-
lanjutinya dengan sidang pari-
purna untuk penetapan M. Syukri 
sebagai Wakil Ketua DPRD Sume-
nep. Dengan pengukuhan da-
lam sidang paripurna ini, maka 
dipastikan pimpinan DPRD ini 
sudah kembali lengkah, setelah 
ditinggalkan Moh. Salim karena 
meninggal dunia,” ungkap politisi 
senior PKB ini.•

KHUSUS
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WAWANCARA

KOMITMEN 
BANGUN 
SINERGI
D

itandai pengambilan sumpah, M. Syukri 
resmi menjabat sebagai wakil Ketua DPRD 
Sumenep menggantikan Moh. Salim yang 
berhalangan tetap karena meninggal dunia. 
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

merupakan sosok yang layak dan kredibel, dan memili-
ki kapabilitas yang mumpuni. Apalagi, dirinya merupa-
kan petinggi partai berlambang ka’bah di Kabupaten 
ujung timur Pulau Madura, sebagai sekretaris DPC 
(Dewan Pimpinan Cabang).

Disamping itu, dia juga merupakan sosok yang 
sudah dua periode menjabat sebagai wakil rakyat, den-

gan duduk di lintas komisi. Termasuk, di alat kelengkapan 
dewan (AKD), terakhir, politisi asal Kangean ini mejadi sebagai 

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D). Berbekal 
pengalaman yang dimiliki, tentu saja semua stacholder berharap, 
keberadaannya bisa memberikan di gedung dewan, berkaitan den-
gan fungsi pokok anggota dewan. Intinya, dengan menunjukkan 
kinerja maksimal.

Tak hanya itu, keberadaan sebagai wakil ketua diharapkan juga 
mampu menyokong kebijakan pemerintah kabupaten (Pemkab). 
Intinya, kehadiran kaum muda di meja pimpinan DPRD harus mam-
pu memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan Kabupaten dengan 
logo kuda terbang ini. Kaum muda semacam M. Syukri ini diharap-
kan visoner. Kira seperti apa langkah dan kegiatan yang akan dilaku-
kan selama menjadi wakil ketua DPRD Sumenep, berikut petikan 
wawancana majalah ini dengan M. Syukri. 

Bagaimana perasaan anda setelah dilantik menjadi wakil Ketua 
DPRD Sumenep?

M. SYUKRI 
WAKIL KETUA 

DPRD
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WAWANCARA

Biasa saja. Namun, saya tetap bersyukur kepada 
Allah, karena sudah diberi jabatan sebagai anggota 
DPRD Sumenep ini. Tentu ini bukan jabatan biasa, 
melainkan amanah dari Allah, yang perlu dijalankan 
sebaik-baiknya. Sebab, pertanggungjawaban ini tidak 
hanya kepada manusia, melainkan juga kepada yang 
maha kuasa. Makanya, saya harus berusaha keras 
untuk menjaga amanah ini dengan sebaik mungkin. 
Semoga diberi kekuatan oleh yang maha esa.

Setelah dilantik, apa yang ingin anda lakukan?
Tidak ada yang istimewa dalam keinginan atau 

aktifitas saya setelah dilantik mejadi wakil ketua 
dewan. Tentu ini merupakan tugas rutin yang harus 
dijalankan. Untuk saat ini, saya masih akan belajar 
dulu sebagai pimpinan dewan. Karena saya baru, 
maka tidak ada salahnya untuk terus belajar dalam 
menata organisasi sebesar DPRD ini. Memang, saya 
sudah dua periode menjadi anggota dewan, namun 
jadi wakil ketua kan baru kali ini. Maka, perlu banyak 
belajar, meminta masukan kepada sejumlah untuk 
progres lebih baik.

Yang jelas, sebelum ditinggalkan Kak Salim (Moh. 
Salim, wakil ketua dewan yang meninggal) sudah ada 
visi, maka tinggal melanjutkan saja. Yang terpenting 

saat ini adalah membangun sinergi terlebih dahulu 
dengan pimpinan dewan yang sudah ada ini. Sebab, 
di lembaga menggunakan pola kolektif kolegial, seh-
ingga harus kerja sama dan kerja berirama. Memban-
gun kekompakan merupakan modal untuk kesuksesan 
dalam memimpin DPRD Sumenep ini.    
Tidak memiliki program khusus yang visoner?

Saya kira ini bukan jabatan eksekutif, tentu saja 
tidak ada visi pribadi, melainkan visi bersama untuk 
kemajuan bersama di gedung DPRD. Implikasinya, 
tentu saja mengarah kepada pembangunan yang 
lebih baik. Sebab, fungsi dewan sudah jelas, hanya 
saja tinggal mendorong fungsi itu agar dimaksimalkan 
lagi. Yakni, mendorong maksimalisasi pada penga-
wasan, mengawal kebijakan anggaran, dan juga 
pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) 
yang memang merupakan fungsi daerah. 

Sementara untuk yang lain, biar mejadi pikiran 
bersama di gedung dewan. Setidaknya, keberadaan 
saya di Parlemen termasuk di gedung dewan ini, 
mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. 
Sebab, semua anggota dewan dipilih oleh rakyat, seh-
ingga, memiliki tanggungjawab untuk rakyat juga. 

Apa yang menjadi harapan?
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Saya tidak banyak berharap 
dalam hal ini. Namun, yang 
saya inginkan hanya diberikan 
support untuk bekerja maksimal. 
Maka, sangat berhaap semua 
pihak untuk bisa memberikan 
masukan, saran dan kritik kon-
struktif untuk saya pribadi agar 
dalam menjalankan amanah ini 
bisa sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Dan, saya diberikan 
kekuatan untuk menjalankan 
tugas ini.•
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BUTUH KERJA KERAS 
TUNTASKAN 20 RAPERDA 

Dalam setahun, tampaknya anggota DPRD Sumenep akan 
kerja ekstra untuk menuntaskan pekerjaan di bidang 

legislasi atau perundang-perundangan.  

f o k u s
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S
ebab, banyak Rancan-
gan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang diusulkan 
untuk dibahas sepanjang 
tahun 2022 ini. Sehing-

ga, menuntut para legislator untuk 
terus berjibaku dalam menuntas-
kan rancangan regulasi ini. Maka, 
kerja fokus dan keras sangat di-
tuntut untuk menuntaskan sejum-
lah Raperda dimaksud. 

Data dari Badan Pemben-
tukan Peraturan Daerah (BP2D), 
sudah ada 20 Raperda yang diu-
sulkan di tahun 2022 ini. Puluhan 
Raperda ini merupkan inisitif dari 
anggota dewan dan juga dari ek-
sekutif. Rinciannya, 11 Raperda 
merupakan inisiatif dari legislatif 
sementara sisanya yakni 9 Rap-
erda merupakan usulan dari ek-
sekutif. Dari puluhan Raperda ini 

ada yang memang wajib dituntas-
kan karena merupakan rutin se-
tiap tahunnya, misalnya Raperda 
APBD (Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah).

“Di awal tahun ini, Sudah 
kami tetapkan untuk agenda pem-
bahasan Raperda selama yang 
akan dilakukan pembahasan dan 
akan dituntaskan sepanjang ta-
hun 2022 ini sebanyak 20. sem-
bilan diantaranya dari eksekutif 
termasuk raperda wajib tentang 
APBD yaitu pertanggung jawaban, 
perubahan, dan APBD 2023. Ini 
nanti akan kita bahasa,” Kata Ket-
ua BP2D DPRD Sumenep, Ahmad 
Juhari.

Menurut Juhari, Raperda 
tersebut meliputi, sistim peren-
canaan pembangunan daerah, 
Raperda tentang garis sempadan 

pantai, Raperda tentang penye-
lenggaraan parkir, Raperda ten-
tang pangarustamaan gender, 
dan Raperda tentang perlindun-
gan serta pemberdayaan pasar 
tradisional serta penataan pasar 
modern.

Kemudian, Raperda tentang 
perlindungan dan pemberdayaan 
usaha mikro, Raperda penyeleng-
garaan perhubungan darat, Rap-
erda penyelenggaraan jalan desa, 
Raperda tentang peningkatan 
wisata dan badan promosi, dan 
Raperda tentang pemberdayaan 
desa wisata. 

Lalu, Raperda tentang peru-
bahan rencana tata ruang wilayah 
(RTRW) 2013-2033, Raperda 
rencana detil tata ruang bagian 
wilayah perkotaan Bluto, Sarong-
gi, dan Pragaan 2018-2038, 

Tentu saja, kami di 

BP2D akan memaksi-

malkan pembahasan 

Raperda sebab produk 

hukum daerah menjadi 

indikator kinerja 

Legislatif."

AHMAD JUHARI
KETUA BP2D
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Raperda tentang pertembakauan, 
Raperda tentang pertembakau-
an, Raperda tentang perusahaan 
umum daerah Sumekar, Raperda 
pengelolaan keuangan daerah, 
dan Raperda tentang pengelolaan 
air limbah domestik.

Sayangnya, dari semua Rap-
erda yang sudah diajukan tidak 
ada yang menjadi perioritas da-
lam pembahasannya. Yakni, ten-
tu saja dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang sudah diatur nantinya 
oleh Badan Musyarawah (Bamus). 
Raperda yang wajib dan harus 
diselesaikan tepat waktu adalah 
Raperda APBD, termasuk peru-
bahan. Sementara untuk raperda 
lainnya, tetap diusahakan tuntas 
keseluruhan.

“Tentu saja, kami di BP2D 
akan memaksimalkan pembaha-

san Raperda sebab produk hukum 
daerah menjadi indikator kinerja 
Legislatif. Sebab, salah satu fungsi 
dari anggota dewan adalah legis-
lasi (yakni pembuatan undang-un-
dang). 

Sehingga, ini harus dimak-
simalkan. Bahkan, kami men-
gupayakan bisa dituntaskan da-
lam setahun sebanyak 20 raperda 
ini,” ucap Politisi asal PPP ini.

Juhari menambahkan, da-
lam proses pembahasan, pihakn-
ya juga akan mendorong Panitia 
Khusus (Pansus) yang dibentuk 
DPRD untuk memberi akses kepa-
da masyarakat memberi masukan 
demi kualitas hasil pembahasan. 

”Idealnya memang dalam 
pembahasan Raperda perlu ada 
uji publik, dimana masyarakat 
diberi akses untuk memberi masu-

kan dan saran mengenai Raperda 
yang dibahas. Ini sangat penting 
untuk dilakukan. Semoga setiap 
pembahasan Raperda nantin-
ya bisa ada masukan dari mas-
yarakat,” ungkapnya. 

Pihaknya memastikan akan 
berjuang sekeras mungkin untuk 
bisa menuntaskan semua raper-
da yang sudah diagendakan ini. 
Sehingga, kinerja anggota dewan 
di bidang legislasi akan semakin 
meningkat dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. 

“Maka kerjasama antara an-
ggota dewan sangat diperlukan 
untuk memenuhi target regula-
si di tahun ini. Yang jelas kami 
akan kerja maksimal dan akan 
memberikan yang terbaik untuk 
semuanya, termasuk untuk mas-
yarakat Sumenep,” tukasnya.•
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R
ealisasi dana PI (Partisi-
pacing Interest) dari Peru-
sahaan Minyak dan gas 
(Migas) Kangean Energy 
Indonesia (KEI) sampai 

detik ini belum membuahkan 
hasil apapun. Meskipun berb-
agai upaya telah dilakukan untuk 
“memuluskan” rencana penyal-
uran PI. Sayangnya, berbagai 
usaha yang dilakukan tenyata 
deadlock, yakni belum ada titik 

temu antara stackholder yang 
berkepentingan dalam penge-
lolaan dana tersebut. Sehingga, 
sampai dana PI tersebut dipasti-
kan masih mengendap.

Bahkan, komisi II DPRD 
Sumenep juga sudah menggelar 
rapat koordinasi (Rakor) dengan 
SKK Migas Jabanusas, di salah 
satu hotel Surabaya. Kegiatan 
tersebut digelar pada 18 sampai 
dengan 19 Januari 2022. Selama 

dua hari para anggota legislatif 
mempertegas rencana realisasi 
PI KEI, sehingga bisa secepatn-
ya diterima oleh BUMD (Badan 
Usaha Milik Daerah), sharing 
antara Provinsi Jawa Timur dan 
Kabupaten Sumenep. Otomatis, 
bisa dinikmati manfaatnya oleh 
masyarakat di Jawa Timur, khu-
susnya di Kabupaten ujung timur 
Pulau Madura. 

Rakor tersebut berlangsung 

TANYA KEPASTIAN PI, 
DEWAN RAKOR DENGAN SKK MIGAS
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IRWAN HAYAT
SEKRETARIS KOMISI II

cukup alot. Itu lantaran stackhold-
er yang terlibat dalam pengu-
rusan PI ini tampak hadir dan 
memaparkan segara pemikiran-
nya tentang PI. Sehingga, belum 
menemukan titik temu untuk 
realisasi PI. Sehingga, sampai 
pelaksanaan Rakor ini, belum 
mendapatkan kepastian akan 
realisasi dana dari perusahaan 
yang beroperasi di Kangean.  

 “Iya, Alhamdulillah,  Selasa 
kemarin, jam 11-an, kami meng-
gelar Rakor dengan SKK Migas 
untuk mempertanyakan kejelasan 
dana PI (Partisipating Interest). 
Dimana sampai detik ini belum 
ada kepastian. Dan, ternyata 
realisasinya juga tak mendapa-
tkan titik dalam pelaksanaanya. 
Pertanyaan atas kegelisahan para 
anggota dewan terkait dana PI 
yang belum terealisasi ini disa-
mapikan secara gamblang diha-
dapan SKK Migas,” kata Sekretar-
is Komisi II DPRD Sumenep, Irwan 
Hayat. Kamis, 20 Januari 2022.

Menurutnya, langkah terse-
but dinilai penting untuk menin-
daklanjuti hasil Pansus. Sebab, 
berdasarkan penjelasan PT PJU 
(Petrogas Jatim Utama) dan PJS 
(Petrogas Jatim Sumekar) memas-
tikan sudah tinggal selangkah 
untuk realisasinya. “Makanya 
kami pertanyakan ke pihak KKKS 
dalam hal ini KEI, karena sudah 
hampir 7 bulanan dari Pansus. 
Tapi sampai sekarang kan belum 
ada kejelasan. Kami perlu tahu di 
mana tersendatnya rencana real-
isasi ini,” sebut politisi muda PKB.

Untuk itu, lanjut pria yang 
juga menjabat ketua DKC Garda 
Bangsa Sumenep ini, pihaknya 
telah menekan SKK Migas agar 
secepatnya memperjelas persen-

Makanya kami pertanyakan ke pihak KKKS 
dalam hal ini KEI, karena sudah hampir 

7 bulanan dari Pansus. Tapi sampai seka-
rang kan belum ada kejelasan. Kami perlu 

tahu di mana tersendatnya rencana 
realisasi ini.”

tase dan angka pemberian PI ke 
daerah. “Intinya kita berharap PI 
segera direalisasikan. Kerjasa-
manya kan bussines to bussines 
jadi yang bisa bekerjasama den-
gan KEI adalah PJU. Sederhanan-
ya agar bisa segera menyumbang 
PAD,” harapnya.

Sehingga, menurut Irwan, 
diperlukan adannya keseriusan 
dari pihak PJU, PD Sumekar dan 
juga PJS untuk mengurus rencana 
realisasi PI ini. Sehingga, dana ini 
bisa seceoatnya diserap dan tidak 
hanya sekadar menjadi isapan 
jempol belaka. “Kami sebagai 
anggota dewan berharap adanya 
kepastian realisasi, bukan haya 
sekadar wacana. Jadi, kami bu-
tuh action dari semua pihak yang 
berkepentingan,” ungkapnya

Kepala Departemen Humas 
SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali 
dan Nusa Tenggara Indra Zu-
lkarnain membenarkan agenda 
kunjungan silaturahmi tersebut. 
“Bahas tentang PPM (Program 
Pengembangan Masyarakat),” 
katanya, singkat.•
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K
edatangan puluhan 
siswa SMAN 1 disambut 
hangat oleh Sekretaris 
DPRD Fajar Rahman dan 
satu anggota dewan, 

Nurussalam. Mereka menggelar 

pertemuan untuk sharing dan  
diskusi di ruang paripurna. 

Sehingga, ruang paripurna 
yang berada di lantai dua ini 
penuh dengan siswa. Semua kursi 
milik anggota legislatif dijadikan 
tempat duduk para siswa. Sejenak 
mereka menjadi anggota dewan, 
selayaknya menggelar paripur-
na. Sehingga, ruang paripurna 
tumpah ruah dengan para siswa 
ini. Se akan-akan mereka sedang 
mengikuti kegiatan kedewanan 
yang biasa di gelar di gedung 
DPRD tersebut. Kegiatan ini ber-
jalan dengan lancar dan penuh 
dengan keakraban. 

Pada kesempatan itu, Sek-
retaris DPRD Sumenep Fajar 
Rahman memaparkan kepada 
siswa terkait tugas kedewanan. 
Termasuk juga peran anggota 
dewan untuk kemajuan pemban-
gunan di Kabupaten ujung timur 
Pulau Madura ini. Tak hanya itu, 
Fajar juga menjelaskan tentang 
Alat Kelengakpaan Dewan (AKD), 
mulai dari pimpinan DPRD, komi-

si, fraksi dan Badan anggaran 
(Banggar), Badan Musyawarah 
(Bamus), Badan Kehormatan (BK) 
dan lainnya. 

Mantan Kepala Dinas Koper-
asi ini juga menjelaskan tentang 
alur pengambilan kebijakan. 
Secara gamblang menjabarkan 
proses pembahasan mulai dari 
awal, hingga soal pembentu-
kan Panitia khusus (Pansus) atau 
di bahas di komisi, yang pada 
gilirannya dituntaskan di sidang 
paripurna, sebagai keputusan 
final dalam pengambilan kebija-
kan di gedung dewan. Sehingga, 
para siswa mengerti dan paham 
atas apapun yang terjadi dengan 
para legislator. 

Secara gamblang, Sekwan 
menjabarkan hal-hal yang perlu 
disampaikan sesuai dengan 
permintaan para siswa. Apalagi, 
pada kesempatan itu siswa ban-
yak yang mengajukan pertanyaan 
sekitar kedewanan. Maklum, di 
sekolah mereka juga ada pelaja-
ran yang berkaitan dengan legis-

SISWA SMAN 1 SUMENEP 
“BELAJAR” KE GEDUNG DEWAN

FAJAR RAHMAN 
SEKRETARIS DPRD

Puluhan Siswa SMAN 1 bertandang ke gedung DPRD Sumenep. Mereka yang 
datang berasal dari MPK (Majelis Perwakilan Kelas) dan OSIS (Organisasi 

Siswa Intra Sekolah). Kedatangannya, tentu saja untuk “belajar” tugas dan 
fungsi anggota dewan, sebagai lembaga legislatif yang ada di 

Indonesia.
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latif. Tak hanya itu, MPK yang ada 
di sekolah tersebut, jika dimaknai 
secara implisit tugasnya sama 
dengan lembaga legislatif pada 
pemerintahan negara kesatuan 
Republik Indonesia. 

Penjelasan Sekwan tentu saja 
membuat para siswa menjadi 
takjub dan paham akan Tupoksi 
para legislator ini. Secara teknis, 
anggota komisi I DPRD Sume-
nep Nurus Salam menjabarkan 
banyak hal terkait kedewanan. 
Namun, dia lebih bicara soal 
kondisi riil Kota Sumekar yang 
masih banyak yang belum tersen-
tuh infrastruktur, yang merupakan 
kebutuhan dasar masyarakat. 
Sebab, anggaran yang dimiliki 
Kabupaten dengan slogan kuda 

terbang ini belum mampu men-
gakomodir segala kebutuhan 
aspal. 

Selain itu, politisi Gerindra ini 
juga menjabarkan tentang tugas 
dewan, yang berkaitan dengan 
legislasi, budgetting (pengang-
garan) dan kontroling (penga-
wasan). Semua fungsi itu dijabar-
kan secara rinci dan mendalam. 
Bahkan, tidak segan untuk 
memerinci pada contoh dari mas-
ing-masing fungsi. Apalagi, pen-
jelasan ini menjawab pertanyaan 
para siswa yang masih belum 
mengerti secara detail. Sehingga, 
rasa penasaran siswa menjadi 
terobati dan merasa puas dengan 
jawaban legislator dari daerah 
pemilihan (Dapil) I ini.•

NURUS SALAM
  ANGGOTA KOMISI I

Siswa-siswi SMAN 1 Sumenep berfoto bersama Anggota DPRD dan Sekwan 
saat berkunjung ke Gedung DPRD Kabupaten Sumenep.
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PERAN BPD HARUS 
DIMAKSIMALKAN 

itu, kinerja Kades dan pembangu-
nan bisa di monitor dengan baik. 
Intinya, BPD sebagai lembaga pen-
gawasan harus maksimal dalam 
memberikan advice atau bahkan 
teguran terkait kinerja yang tidak 
sesuai dengan aturan. Gilirannya, 
akan memberikan dampak yang 
baik untuk pembangunan di desa. 
Semuanya tentu harus mengacu 

berjalannnya pemerintahan desa 
dan pembangunanya. Sehingga, 
ke depan revitalisasi fungsi dari 
BPD ini harus lebih dimaksimalkan 
agar lebih bermanfaat untuk desa 
dan masyarakatannya.

Sehingga, keberadaan BPD 
bisa menjadi partner Kepala desa 
(Kades) dalam menjalankan roda 
pemerintahan di desa. Tidak hanya 

K
eberadaan Badan Per-
musyawaratan Desa 
(BPD) terkesan masih 
di lihat setengah mata. 
Itu lantaran fungsi dari 

lembaga tersebut terkesan hanya 
formalitas, tidak bisa memaksimal-
kan peranan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. Otomatis, tidak 
mampu memberikan pengawasan 
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DARUL HASYIM FATH 
KETUA KOMISI I

                 

Peran BPD harus 
ditingkatkan un-

tuk kerja maksimal, 
mengingat BPD 

memiliki fungsi leg-
islasi dan penga-
wasan di tingkat 

desa.

kepada regulasi dan Tupoksi mas-
ing-masing. 

“Peran BPD harus ditingkatkan 
untuk kerja maksimal, mengingat 
BPD memiliki fungsi legislasi dan 
pengawasan di tingkat desa. Den-
gan kata lain, fungsi itu harus lebih 
maksimal dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya.  Seh-
ingga, perannya menjadi tampak 
di depan publik, bukan hanya 
sekadar nama di atas kertas saja,” 
kata ketua komisi I DPRD Sumenep 
Darul Hasyim Fath usai mengikuti 
acara Pelantikan Pengurus Daerah 
Persatuan Anggota Badan Permusy-
awaratan Desa Seluruh Indonesia 
(PABPDSI) seluruh kecamatan di 
Sumenep dan Dialog ke-BPD-an.

Setidaknya, sambung politisi 
PDI Perjuangan ini, BPD sebagai 
lembaga perwakilan berfungsi 
melakukan legislasi dan penga-
wasan di tingkat desa. Sehingga, 
peranannya harus maksimal 
sebagai bagian pemerintahan 
desa. Sebab, peran mereka sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat dalam 
mengawal pembangunan di desa. 
“Menjadi anggota BPD itu harus 
paham dan mengerti tugas dan 
fungsi yang harus dijalankan. Ia 
partner Kades, tapi mengawasinya, 
layaknya anggota dewan di Kabu-
paten,” ujarnya.

Peranan penting itu, menurut 
Darul, salah satunya adalah mela-
lukan redistribusi keadilan bagi 
rakyat yang berdaulat. Tentunya, 
hal tersebut harus dilakukan dari 
berbagai sektor pembangunan di 
desa, sehingga lebih dirasa nyata 
oleh masyarakat. “Rasa keadilan 
dalam distribusi pembangunan itu 
harus dilakukan. Supaya absurditas 
demokrasi yang kerap berdampak 
pada kehilangan keyakinan rakyat 

untuk berdaulat, maka BPD harus 
mampu menjaga hak yang seha-
rusnya didapatkan,” jelas Darul.

Politisi moncong putih ini 
mengungkapkan, ke depan peran 
serta BPD harus lebih ditingkatkan. 
Makanya, saat ini sangat dibutuh-
kan reaktualisasi peran sebagai 
bagian dari pesan suci demokrasi 
yang sesungguhnya. Keberadaan 
BPD harus memiliki dampak yang 
sangat kuat dan mengakar di ting-
kat desa. Harapannya juga bisa 
mengawal aspirasi masyarakat 
menuju kesejahteraan dan pemba-
ngunan yang berkeadilan.

“Reaktualisasi ini menjadi 
penting untuk masyarakat desa. 
Fakta ini harus mampu dipahami 
dan dimengerti oleh para anggota 
BPD,” tandas Wakabid Kaderisasi 
dan Ideologi DPC PDI Perjuangan 
Sumenep.• 
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MOH. SUBAIDI
KETUA KOMISI II

KAWAL PERUNTUKAN 
CSR MIGAS

P 
enyaluran Corparate 
Social Responsibility (CSR) 
oleh perusahaan minyak 
dan gas (Migas) harus 
dikawal oleh Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab). Hal itu 
memastikan dana sosial peru-
sahaan itu bisa sampai kepada 
masyarakat secara tepat guna, 
tepat waktu, dan tepat sasa-
ran. Sehingga, keberadaannya 
bertul-betul bisa dinikmati oleh 
masyarakat yang menjadi objek 
kegiatan. Dengan kata lain, dana 
sosial itu tidak dimanfaatka oleh 
oknum-oknum yang tidak bertan-
gungjawab. 

Ada beberapa perusahaan 
Migas yang setiap tahunnya 
menyalurkan CSR nnya kepa-
da masyarakat atau kelompok 
masyarakat. Misalanya, Kangean 
Energi Indonesia (KEI) di Kepulau-
an Sapeken, dan ada juga Medco 
Energy yang dulunya adalah PT 
Santos, di Kecamatan Giligenting. 
Dan, saat ini juga ada HCML 
yang juga sudah melakukan ek-
ploitasi migas di wilayah Kabu-
paten ujung timur Pulau Madura 

in. Maka, masalah CSR nya tentu 
membutuhkan pengawalan dari 
pemerintah. 

“Kami meminta ada penga-
walan khusus dalam penentuan 
CSR Migas kepada masyarakat. 

Pemerintah harus terlibat dalam 
pengawalan ini. Dimana dalam 
musyawarah itu dalam proses 
penentuan kegiatan di awal, juga 
harus bisa dipastikan perwakilan 
dari Pemkab Sumenep harus 
ambil bagian. Sehingga, memon-
itor dan bisa memberikan pertim-
bangan atas dana sosial tersebut. 
Intinya, dana sosial ini harus 
betul-betul memberikan azas 
manfaat kepada masyarakat,” 
kata ketua komisi II DPRD Sume-
nep Moh. Subaidi.

Dia menjelaskan, dalam 
penentukan kegiatan, termasuk 
dalam penyaluran juga tidak 
hanya sekadar diserahkan kepa-
da masyarakat dan pihak desa. 
Melainkan, ada perwakilan dari 
Pemkab yang memiliki peran 
tersebut. “Kami harap dalam 
urusan Pemkab tidak berpangku 
tangan, yakni melibatkan diri 
dalam penentuan kegiatan yang 
bersentuhan dengan masyarakat 
lewat dana CSR dari perusahaan 
migas ini. Ini yang terpenting bagi 
kami,” ungkapnya. 

Sebab, politisi PPP ini meng-
inginkan dana CSR itu hendaknya 
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Kami meminta ada 
pengawalan khusus 
dalam penentuan 
CSR Migas kepada 

masyarakat. 
Pemerintah harus 

terlibat dalam penga-
walan ini.

diperuntukkan murni kepada 
kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat. Sehingga, dampak 
dana sosial itu bisa dirasakan 
dan dinikmati oleh masyarakat 
sekitar. “Kami berharap dana itu 
bisa mengakomodir kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat. 
Jangan sekadar pada peekrjaan 
fisik melulu,” ucapnya.  

Misalnya, menurut Subaidi, 
dana itu bisa diperuntukkan untuk 
kegiatan yang bermuara pada 
kesejahteraan masyarakat. Yakni, 
berkaitan dengan pemberdayaan 
masyarakat, sehingga memiliki 
keterampilan untuk meningkatkan 
pendapatan perkapita. “Pada 
akhirnya memberikan dampak 
kemandirian dan bisa member-

ikan kesejahteraan masyarakat. 
Itu yang lebih baik dibandingkan 
hanya bantuan barang. Kami 
harap ini menjadi perhatian dari 
perusahaan mapun pemerintah,” 
ujarnya.

Dengan memberikan pem-
berdayaan kepada masyarakat 
bisa memberikan sumbangsih 
dalam menekan angka pengang-
guran, meminimalisir masyarakat 
untuk bekerja ke luar negeri. Se-
bab, pemberdayaan itu bermuara 
kepada keterampilan dan bisa 
menghasilkan di uang rumahn-
ya. “Itu yang kami harapkan ke 
depan. Perusahaan migas melalui 
dana CSR nya bisa memberikan 
dampak pada kesejahteraan 
masyarakat,” tukasnya.•
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K 
omisi IV DPRD menerima 
kunjugan Dewan Pendi-
dikan Kabupaten Sume-
nep (DPKS) yang baru. 
Mereka bertandang ke 

Komisi Pendidikan, Kesehatan 
dan Kesejahteraan Masyarakat 
untuk melakukan silaturrahim 

dan diskusi. Kedatangan anggota 
dewan pendidikan ini disambut 
hangat oleh para legislator. Seh-
ingga, kegiatan ini berlangsung 
sangat guyub dan penuh dengan 
keakraban. Kadangkala per-
temuan diselingi dengan canda 
dan tawa untuk menambah 

keakraban sesama. 
Meski sebenarnnya, kedatan-

gan mereka ke komisi IV ditengah 
polemik adanya permasalah-
an. Dimana ada elemen yang 
mempermasalahkan keabsahan 
rekruitmen DPKS ini, hingga soal 
regulasinya yang tidak lepas 

BERTANDANG KE KOMISI IV, 
DEWAN INGATKAN TUPOKSI DPKS
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ABU HASAN 
SEKRETARIS KOMISI IV

dari perhatian sejumlah pihak. 
Bahkan, masalah sepurtar DPKS 
ini juga sudah sampai di komisi 
IV, dan bahkan masuk ke meja 
pimpinan dewan. Namun, perso-
alan demi persoalan ini ternya-
ta tidak membuat hubungan 
keduanya merengang, malah 
tampak sangat akrab.

Sekretaris komisi IV DPRD Su-
menep Abu Hasan menjelaskan, 
kedatangan anggota DPKS tentu 
saja menjadi perhatian pihakn-
ya. Sebab, pihaknya menerima 
dengan baik dan hangat, apalagi 
merupakan pengurus yang baru. 
“Mereka itu kan silaturrahim 
dengan kami di komisi, tentu saja 
kami menyambut hangat dan 
cukup baik dengan kedatangan 
mereka. Alhamdulillah, terjadi 
sharing dan diskusi yang penuh 
dengan keakraban,” katanya 
kepada media. 

Dia menuturkan, kepengu-
rusan yang baru hasil rekruitmen 
ini hendaknya bisa menunjukkan 
kinerja yang baik ke depannya. 
Sehingga, dalam melakukan ker-
ja disamping bersinergi dengan 
Dinas pendidikan (Disdik), na-
mun juga harus mampu menjadi 
kontrol pendidikan di Kabupaten 
ujung timur Pulau Madura. “Jadi, 
tidak hanya sekada ada lemba-
ga, tapi keberadaanya tidak bisa 
memberikan azas manfaat dunia 
pendidikan di Sumenep,” ujarnya. 

Politisi PKB ini juga menegas-
kan, keberadaan lembaga hen-
daknya ikut berperan aktif dalam 
melahirkan sumber daya manusia 
(SDM) yang berkualitas. Sebab, 
dunia pendidikan itu adalah men-
didik generasi bangsa. “Masalah 
pendidikan, secara kelembagaan 
tidak hanya sekadar Disdik, 

Mereka itu kan silaturrahim dengan kami di 
komisi, tentu saja kami menyambut hangat 
dan cukup baik dengan kedatangan mere-

ka. Alhamdulillah, terjadi sharing dan diskusi 
yang penuh dengan keakraban,” 

melainkan DPKS ini juga memiliki 
peran dalam ikut meningkatkan 
kualitas pendidikan. Intinya, ke-
beradaanya harus bermanfaat,” 
paparnya. 

 Abu Hasan menambahkan, 
program pendidikan yang dis-
ampaikan ke komisi tidak hanya 
sebatas di atas kertas. Namun, 
harus dijalankan dengan baik 
dan benar. “Mereka kan men-
yampaikan beberapa program 
kepada kami. Dan, kami kira 
program yang mereka susun su-
dah cukup hanya tinggal melak-
sanakan saja. Sebab, apapun ide 
itu tanpa aksi maka akan menjadi 
tidak berguna. Maka, peranan-
nnya tetap harus ditingkatkan,” 
tukasnya.

Semetara juru bicara DPKS 
Achmad Junaidi menjelaskan, 
silaturrahim ke komisi IV memang 
bagian dari agenda pihaknya 
setelah dikukuhkan oleh Bupati 
beberapa waktu lalu. “Ini me-
mang agenda kami, road show 
ke stakeholder di awal pelaksa-
naan program di DPKS. Jadi, ke-
giatan yang kami lakukan hanya 
murni silaturahmi,” katanya.•
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HARUS DIKELOLA PROFESIONAL, 
BUMD “DITUNTUT” PAD MAKSIMAL

berkembang dengan core bisnis 
masing-masing,” ungkapnya. 

Politisi PKB ini mengung-
kapkan, para pimpinan BUMD 
milik Pemkab ini harus bertindak 
layaknya Direktur Utama di peru-
sahaan yang dikelola swasta atau 
perorangan. Sehingga, berlomba 
untik menghasilkan keuntungan 
besar, dan memberikan dampak 
pada pendapatan Sumenep. “Ci-
ta-cita berdirinya BUMD ini bisa 
memberikan sumbangan PAD ke 
kota Sumekar dengan jumah be-
sar,” kata anggota komisi II Akis 
Jazuli kepada Majalah Parlemen. 

Risnawi mengungkapkan, 
selama ini pengelolaan BUMD 
masih setengah hati. Sehing-
ga, hasil dari usaha yang di-
geluti juga setengah, tidak full 
memberikan kontribusi kepada 
daerah. ”Kami kira hanya Bank 
BPRS Bhakti Sumekar yang sudah 
pengelolaanya cukup bagus 
dan memiliki omzet perusahaan 
yang luar biasa besar. Sehingga, 
sudah banyak menggelontor-
kan pendapatannya untuk PAD 
Sumenep. Jadi, BUMD yang lain 
juga harus melakukan hal yang 
sama,” ucapnya. 

Untuk itu, pihaknya me-
minta Pemkab harus mengontrol 
pengembangan perusahaan 

Badan Usaha itu harus dikelola 
secara profesional, jangan hanya 
formalitas. Dengan begitu, maka 
dituntut pula untuk untuk beri-
novasi dalam mengembangkan 
bisnis yang dimiliki. “Silahkan 
terus berinovasi dengan baik. 
Sehingga, BUMD itu berkembang 
dan memiliki bisnis yang profit 
dan membawa perusahaannnya 
lebih baik dan maksimal. Beri-
novasi untuk mengembangan 
perusahaan, jangan hanya seka-
dar yang sudah ada, silahkan 

K 
eberadaan BUMD 
(Badan Usaha Miliki 
Daerah) ini hendakn-
ya tidak hanya seka-
dar bekerja formalitas 

saja. Melainkan, harus mampu 
menyumbang PAD (Pendapatan 
Asli Daerah) yang cukup, tidak 
hanya sekadar menuntaskan 
target saja. Namun, keberadaan 
perusahaan pelat merah ini 
harus bekerja keras, ekstra agar 
menjadi ppenyokong maksimal 
dalam mendongkrak pendapatan 
daerah. Sehingga, keberadaanya 
harus terus berbenah dan lebih 
maju dengan kata lain harus 
sehat. 

“Jadi, keberadaan BUMD 
tidak hanya sekadar menja-
di benalu kepada pemerintah 
daerah. Melainkan harus mampu 
menjadai penyokong terbesar 
dalam meningkatkan PAD Kabu-
paten Sumenep. Sehingga, semua 
BUMD tentu saja dituntut untuk 
kerja maksimal dan menjadi 
sehat. Sebab, apabila keuangan 
dari perusahaan itu sudah sehat, 
maka dipastikan akan berpikir 
untuk menyumbang PAD lebih 
besar. Maka, semuanya harus 
sehat dulu,” kata anggota komisi 
II Risnawi.

Maka dari itu, sambung dia, 
RISNAWI

ANGGOTA KOMISI II 
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Jadi, keberadaan 
BUMD tidak hanya 

sekadar menjadi bena-
lu kepada pemerintah 
daerah. Melainkan ha-
rus mampu menjadai 

penyokong terbesar da-
lam meningkatkan PAD 

Kabupaten Sumenep. 

daerah tersebut. Apabila me-
mang dianggap tidak produk-
tif dan tidak visoner dalam 
pengembangan perusahaan, 
maka hendaknya bisa diusulkan 
penggantian lewat mekanisme 
yang ditentukan, misalnya RUPS 
(Rapat umum pemegang saham) 
atau mekanisma lain. “Jangan 
membiarkan perusahaan daerah 
yang hanya stagnan usaha. Dan, 
tidak punya sumbangsih apapun 
kepada daerah,” ungkapnya. 

Salah satu yang butuh atensi 
khusus, terang dia, PD Sumekar 
yang masih belum ada perkem-
bangan, PT Sumekar belum 
mampu menutupi gaji karyawa-
nnya, akibat direksi lama. Maka, 
diperlukan sentuhan agar bisa 
lebih maksimal. “Dengan Direktur 

yang ada keberadaan PD Sume-
kar bisa berkembang dengan 
membuka peluang bisnis baru. 
Sehingga, tahun ini dan ke depan 
ada perkembangan. Ini harus 
dilakukan. Langkah baru dari 
pimpinan akan penentu masa de-
pan perusahaan yang mengelola 
Apotek itu,” ungkapnya. 

Dia menambahkan, 
pimpinan BUMD yang ada bisa 
menunjukkan kinerja yang baik 
mulai saat ini. Kinerja yang baik 
tentu saja dilihat dari hasil yang 
diperoleh, manajeman dan ind-
ikator lainnya. “Secara gampang 
jika sudah memberikan sumban-
gan PAD cukup besar, dan keuan-
gan perusahaan normal maka 
perusahaan itu kami kira sudah 
sehat,” tukasnya.•
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PEMKAB DIMINTA TAK ABAI 
PEMBANGUNAN DESA

Harapannya, agar tidak ada lagi 
keluhan dari masyarakat akan 
masih ada pembangunan yang 
belum tuntas. 

“Jadi, keberadaan DD bukan 
lantas menjadikan pemerintah 
daerah abai atas pembangunan 
di desa. Infrastruktur menjadi 
kebutuhan dasar masyarakat, 
sebab akan menjadi akses terbu-
kanya perekonomian di tingkat 
desa. Maka, APBD harus bisa 
mengakomodir pembangunan 
infrastruktur desa yang tidak 

adanya suntikan lain sebagai 
bentuk kepedulian pemerintah 
daerah.

Misalnya, pembangunan 
infrastruktur di desa masih ban-
yak yang belum tersentuh den-
gan dana desa. Buktinya, masih 
banyak pembangunan yang 
masih diabaikan, karena tidak 
cukup dana. Maka, peran dan 
kepedulian pemerintah daerah 
harus ditingkatkan. Sehingga, 
akan tercipta pembangunan 
yang berkeadilan dan merata. 

B   
anyaknya anggaran 
yang digelontor ke desa 
melalui Dana Desa 
(DD) diharapkan tidak 
membuat Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) abai terh-
adap pembangunan di tingkat 
desa. Pemkab Sumenep hendak-
nya tetap memerhatikan kondisi 
pembangunan di desa. Sebab, 
dana yang diterima desa dipasti-
kan tidak akan mencukupi untuk 
mengakomodir seluruh pemba-
ngunan. Sehingga, diperlukan 
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bisa diakses oleh DD. Misalnya, 
infrastruktur yang membutuhkan 
dana besar. Sebab, setiap serap 
aspirasi selalu muncul permintaan 
pembangunan infrastruktur dari 
masyarakat desa,” kata Wakil 
Ketua Komisi III Jubriyanto. 

Menurut Politisi Gerindra ini, 
pemerintah tetap harus melaku-
kan pemetaan pembangunan di 
tingkat desa. Sebab, pihaknya 
sangat yakin dana transfer ke 
Desa itu tidak akan mencukupi 
semua kebutuhan pembangunan 
infrstruktur masyarakat desa. Se-
hingga, sudah menjadi kewajiban 
pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan dimaksud. “Intinya, 
pembangunan di desa tetap 
harus dilakukan oleh pemerintah. 
Itu sesuai dengan slogan pemer-
intahan saat ini, Bangun Desa 
Nata Kota. Makanya, tidak boleh 
tidak desa harus tetap diayomi,” 
ungkapnya dengan nada serius. 

Apalagi, sambung politisi 
asal Kepulauan ini, pembangu-

Infrastruktur menjadi kebutuhan dasar 
masyarakat, sebab akan menjadi akses 

terbukanya perekonomian di tingkat desa. 
Maka, APBD harus bisa mengakomodir 

pembangunan infrstruktur desa yang tidak 
bisa diakses oleh DD.

JUBRIYANTO
WAKIL KETUA KOMISI III

nan infrastruktur di kepulauan, 
misalnya pengaspalan, lapen 
bahkan aspal buton sangat dibu-
tuhkan di jalan PUD antar desa. 
Sebab, pembangunan infrastruk-
tur di kepulauan masih sangat 
diperlukan dan jauh dari daratan. 
“Apalagi, kepulauan yang sangat 
membutuhkan pembangunan 
infrastruktur yang cukup banyak. 
Maka sudah barang tentu tidak 

bisa hanya didanai melalui DD. 
Harus juga melalui APBD,” ung-
kapnya. 

Jubriyanto menambahkan, 
yang paling dibutuhkan di mas-
yarakat adalah aspal buton atau 
hotmix. Sementara jalan jenis 
tersebut cukup banyak mem-
butuhkan biaya, dan ini sangat 
dimungkinkan diambilkan dari 
anggaran daerah. “Ya, anggaran 
daerah itu lebih memungkink-
an untuk pembangunan jalan 
semacam hotmix itu. Sebab, lebih 
bertahan lama. Sementara, ang-
garan desa tidak akan mencuk-
upi jika harus memenuhi proyek 
aspal buton itu,” ungkapnya. 

Untuk itu, pihaknya meminta 
dengan adanya DD tidak mem-
buat pemerintah hanya terlena 
pada kegiatan di tingkat Kabu-
paten. Namun, di desa juga perlu 
ada perhatian, tidak hanya infra-
struktur melainkan juga masalah 
yang berkaitan dengan pember-
dayaan, pengentasan kemiskinan 
dan lainnya. “Masyarakat desa 
tentu saja tetap menjadi objek 
kegiatan. Makanya, tidak boleh 
diabaikan,” tukasnya .•
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S
umenep merupakan salah satu 
Kabupaten yang kaya akan 
keindahan alamnya, termasuk 
pantai yang masih asri dan “per-
awan”. Bahkan, Kabupaten ujung 

timur Pulau Madura ini memiliki potensi 
pantai yang sangat menarik dan bisa 
menjadi magnet bagi wisatawan yang 
hendak datang ke kota keris. Apalagi, 
kota Sumekar ini memiliki 126 pulau, di 
mana 48 pulau berpenghuni. Jadi, dipas-
tikan ada banyak pesona laut yang bisa 
dinikmati di kota ini.

Bahkan, sudah ada beberapa pulau 
dengan destinasi wisata yang sangat 
memukau. Maka, sudah bisa dipasti-
kan tidak akan membuat kecewa para 
pengunjung yang datang ke sejumlah 
pulau untuk menikmati wisata bahari ini. 
Apalagi, dilengkapi dengan fasilitas yang 
memadai. Tidak hanya itu, pengunjung 
juga bisa melakukan penyelaman kare-
na lokasinnya cukup menarik. Sehingga, 
bagi para pecinta snorkeling cukup baik 
untuk dikunjungi sejumlah pantai di kota 
Sumekar ini.  

Salah satunya, Pantai Lombang. 
Pantai ini masih dinikmati tanpa haru 
menyeberang lautan. Dan, wisata ini 
masih menjadi jujugan para wisatawan. 
Maka, dipastikan sudah banyak orang 
yang mengenal destinasi ini. Tidak hanya 

Yuk...! 
Berwisata Bahari
di Sumenep

Pantai Slopeng
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masyarakat lokal, regional hingga masyarakat nu-
santara. Lokasi pantai ini kira-kira 25 km dari Kota 
Sumenep tepatnya di Kecamatan Batang-Batang . 

Di tempat ini, deburan ombak yang cukup 
tenang dan pasir putih yang sangat halus menjadi 
pemandangan yang cukup menarik. Juga, akan 
disuguhi dengan rimbunnya pohon cemara udang 
yang berjajar mengikuti garis bibir pantai. Secara 
administratif, Pantai Lombang terletak di Desa 

Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten 
Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. 
Untuk mencapai lokasi, wisatawan dapat meman-
faatkan angkutan umum, persewaan mobil, atau 
menyewa ojek dengan waktu tempuh sekitar satu 
jam perjalanan. 

Kemudian, Pantai Wisata Slopeng yang bera-
da di Kecamatan Dasuk. Pantai ini juga menjadi 
jujugan para wisatawan, utamanya lokal. Di tempat 
para pengunjung bisa menikmati gundukan pasir 
dan pantainya yang masih menawan. Tidak hanya 
itu, para wisatawan yang datang bisa dipastikan 
juga menikmati kuda yang disediakakan oleh para 
penduduk lokal. Jadi, naik kuda keliling pantai akan 
menjadi tempat yang paling menarik untuk bermain 
wisata di tempat ini.

Untuk sampai ke lokasi ini tentu tidak sulit. Se-
bab, tinggal menuju dari arah kota dengan meng-
gunakan mobil pribadi, atau taxi. Namun, apabila 
dari luar daerah maka lebih mudah untuk sampai 
ke lokasi ini dengan menggunakan jalur pantura 
(pantai utara). Sebab, lokasi wisata pantai Slopeng 
ini berada di pantura. Bahkan, saat bertanya kepa-
da orang sekitar, maka sudah banyak yang menge-
tahui lokasi ini.

Wisata pantai Gili Labak. Secara admistratif, 
wisata ini berada di Desa Kombang, Kecamatan 
Talango. Pantai di tempat ini masih terbilang cukup 
menawan, karena ekosistem laut yang ada ma-
sih alami. Lokasi ini sangat baik untuk melakukan 
penyelaman. Bagi penyelam, ini bisa menjadi tem-
pat yang rekomended. Untuk sampai ke lokasi ini, 
pengunjung dari pusat kota bisa langsung menuju 
Pelabuhan Kalianget. Dari Pelabuhan Kalianget ting-
gal naik perahu menuju Pantai Gili Labak.

Kemudian, Pantai Sembilan, di Desa Bring-
sang Kecamatan Giligenting. Pantai Sembilan ini 
sudah banyak dikenal. Sebab, tempatnya dikelola 
dengan baik oleh pihak desa. Sehingga, memiliki 
banyak fasilitas wahana permainan, selain pan-
tai yang menakjubkan. Di tempat ini pengunjung 
bisa menikmati terbit dan terbenamnya matahari. 
Menariknya, di tempat ini pengunjung tidak perlu 
takut kemalaman. Sebab, pihak pengelola sudah 
menyiapkan penginapan. Sementara untuk sampai 
ke lokasi ini, pengunjung tinggal naik perahu dari 
Pelabuhan Tanjung Bluto.•

Gili Labak

Pantai Sembilan
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MENGINTIP “KESAKTIAN” 
JOKOTOLE

S
iapa yang tidak kenal dengan Jokotole?, 
Mungkin bagi masyarakat Kabupaten Su-
menep, nama itu bukan sesuatu yang asing, 
bahkan cukup familiar. Sebab, Pangeran 
Merupakan Jokotole adalah salah satu raja 

Sumenep yang ke 13. Bahkan, nama besarnya tidak 
hanya terdengar di wilayah Madura, orang jawa 
juga banyak mengenak sosok yang terkenal memili-
ki “kesaktian” ini. Sebab, pernah mengabdi di Kera-
jaan Majapahit untuk beberapa waktu lamanya. 

Nama raja yang satu ini memang tenar. Apala-
gi, Jokotole lahir dari pasangan yang menikah lewat 
perkawinan batin (lewat mimpi) antara Adipoday 
(raja Sumenep ke 12 dengan Raden Ayu Potre 
Koneng, cicit dari Pangeran Bukabu. Dia memi-
liki adik namanya Jokowedi. Kehamilan Jokotole 
memang menjadi kontradiksi di kalangan mas-
yarakat, karena menikah di dalam mimpi. Bahkan, 
ada spekulasi yang menganggap kehamilan di luar 
nikah. 

Pergunjingan atas perkawinan kedua tokoh 
yang melahirkan Jokotole membuat marah besar 
kedua orang tua. Nah, lantaran timbul berbagai pe-
kataan tidak enak. Di saat lahir, Jokotole langsung 
diletakkan di hutan oleh dayangnya. Saat berada di 
hutan itulah Jokotole ditemukan oleh Empu Kelleng. 
Sehingga, raja Sumenep ini diasuh dan dibesarkan 
oleh ayah angkatnya. 

Terlepas dari pergunjingan soal pernikahan ba-
tin itu, setidaknya Jokotole memiliki kelebihan yang 
cukup mengagumkan atau di zaman itu terbilang 
anak yang memiliki “kesaktian”. Hal itu ditunjukkan 
di depan umum dan diakui oleh masyarakat atas 
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kelebihan yang dimiliki.  Misalnya. Pada usia 6  ta-
hun, Jokotole mulai memperlihatkan kesaktiannya. 
Salah satunya membuat alat-alat perkakas dengan 
tanpa bantuan alat apapun. 

Tak hanya itu, Ia juga membantu para pekerja 
pandai besi yang kelelahan dan sakit akibat kepa-
nasan termasuk ayah angkatnya dalam pengelasan 
membuat pintu gerbang raksasa. Pembuatan pintu 
gerbang itu  atas pehendak Prabu Brawijaya VII. 
Para pekerja sudah mulai letih dan kesulitan untuk 
menyelesaikan pintu raksasa itu. Maka, Jokotole 
juga datang ke tempat itu.  

Melihat kondisi pekerja yang sudah kelelahan, 
maka dia  mengorbankakn dirinya untuk dibakar. 
Saat dibakar kemudian menjadi arang dan jadilah 
cairan putih yang keluar lewat pusarnya. Cairan 
putih tersebut berguna untuk keperluan pengelasan 
pintu raksasa. Sehingga, tak selang berapa lama, 
pintu raksasa ini bisa diselesaikan.  Atas perjuangan 

ini, ia diberi hadiah emas dan uang logam seberat 
badannya. Dia juga diberi waktu mengabdi di kera-
jaan Majapahit untuk beberapa lama.

Dari pengabdian itulah, dia mulai banyak 
dikenal di Majapahit. Bahkan, dia menjadi mantu 
dari Patih Muda Majapahit. Setelah beberapa lama 
di Majapahit, di pulang ke tanah kelahirannya di 
Sumenep. Setibanya dari Sumenep, ia bersama 
istrinya Dewi Ratnadi bertemu dengan ibunya RA 
Potre Koneng dan kemudian dilantik menjadi Raja 
Sumenep dengan Gelar Pangeran Secodiningrat III.

Saat menjadi raja, ia terlibat pertempuran besar 
melawan raja dari Bali yaitu Dampo Awang. Pertem-
puran itu dimenangkan oleh Raja Jokotole dengan 
kesaktiannya menghancurkan kesaktiannya Dampo 
Awang. Kemudian kekuasaannya berakhir pada 
tahun 1460 dan digantikan oleh putra pertamanya 
yang bernama Arya Wigananda.• 
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Oleh: 
MAGDA OMEGA

Member TheWriters.id

SEMANGKUK SOTO 
YANG TAK DIHARAPKAN

S
atu hal yang tak diinginkan Sarpan saat ini ada-
lah bertemu teman lama. Dia tak ingin kedapa-
tan sedang menjadi pengangguran, yang setiap 
hari berkeliling untuk melamar pekerjaan. Sar-
pan sama sekali tak pernah ikut acara reuni dan 

sejenisnya. Pekerjaan dan rumah tangga adalah topik 
utama di acara itu. Sarpan semakin tak menemukan 
alasan untuk datang karena tak memiliki keduanya.

Tapi rupanya, sebuah siang di hari Senin punya ke-
jutan untuk Sarpan. Dia bertemu Raiman di tempat yang 
tak terduga; toko perlengkapan menjahit. Raiman keluar 
dengan terburu-buru sampai menabrak Sarpan yang 
hendak masuk toko. Sarpan tak tahu apa yang dilakukan 

teman SMA-nya itu di situ. Pastinya bukan untuk menyer-
ahkan berkas lamaran seperti dirinya. Sarpan hampir tak 
mengenali Raiman yang begitu rupawan, dengan setelan 
kemeja jerau dan celana cemani yang dipakainya. Belum 
tuntas Sarpan berkaget-kaget, tiba-tiba Raiman menar-
ik tangan Sarpan, menyeberang jalan dan mengajak 
makan siang di kedai soto.

Sarpan dilanda kegelisahan yang besar, sam-
pai-sampai jantungnya kencang berdetak. Perasaannya 
tidak tenang. Tergambar di otaknya, dia akan mengha-
biskan soto sembari menjawab pertanyaan-pertanyaan 
Raiman tentang kehidupannya. Tak peduli betapa nikmat 
soto itu, pasti akan pahit saat dia menelannya. Di hada-
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pan Raiman, dia merasa seperti kerupuk yang disiram 
kuah soto; mengkerut.

Semangkuk penuh nasi dengan kuah soto yang 
kuning dan kental, berhiaskan daging yang melimpah 
dan bawang goreng, seledri, taoge, sudah di depan Sar-
pan. Jantungnya semakin kencang berdetak memikirkan 
harganya; tentu tak ramah bagi dompet seorang pen-
gangguran. Selain berharap Raiman tak menanyakan 
tentang pekerjaan, Sarpan juga berharap Raiman yang 
membayar semua menu makan siang mereka itu.  

"Ayo makan!" kata Raiman sambil tersenyum. 
Sarpan mengangguk lalu menunduk hendak menikmati 
soto. Tiba-tiba ia terhenyak karena uap panas kuah soto 
yang menghantam wajahnya. Sarpan mengambil jeda 
sambil melihat Raiman di depannya. Lama sekali Sarpan 
tak bertemu Raiman. Terakhir kali bertemu saat Sarpan 
masih bekerja di pabrik panci dan Raiman sedang mer-
intis usaha perbengkelan motor. 

Meskipun bukan anak yang pandai di sekolah, tapi 
Raiman sangat lihai berbicara dan bergaul. Tak her-
an jika Raiman sekarang terlihat semakin mapan dan 
sukses. Tak perlu bertanya, Sarpan sudah bisa mene-
bak bahwa usaha bengkel Raiman sudah berkembang 
besar saat ini. Rekan bisnisnya pasti ada di mana-mana, 
sampai-sampai toko perlengkapan menjahit juga diajak 
bekerja sama.

Sarpan menuang sesendok sambal yang berwarna 
seperti buah jeruk ke dalam mangkuk soto. Ia men-
gaduk-aduk sampai kuahnya bertambah keruh, persis 
dengan hidupnya sekarang. Sangat keruh sampai tak 
tampak masa depan sama sekali. Perlahan Sarpan 
mulai menikmati sendok demi sendok sotonya.  Matanya 
terbelalak. Lidahnya seperti menggeliat-geliat karena nik-
matnya. Meskipun soto itu sudah menghilang dari mulut 
dan berlari ke kerongkongan, tapi rasa sedapnya masih 
tertinggal di mulut. 

Sarpan melihat Raiman. Sepertinya Raiman tidak 
sedang merasakan apa yang dirasakannya. Mungkin 
saja karena ini bukan pertama kali Raiman menikmati 
soto yang sangat enak.

 Sejurus dengan itu, Sarpan menyadari satu hal. 
Raiman telah menjadi seorang yang pendiam. Tidak 
seperti sebelumnya yang tak pernah bisa berhenti bicara. 
Sudah hampir sepuluh menit bersama, tapi Raiman tak 
melontarkan pertanyaan apa pun seperti yang ditakutkan 
Sarpan. Raiman lebih banyak melihat-lihat keluar kedai 
daripada berbincang-bincang. Sampai akhirnya ada dua 
orang petugas keamanan dan seorang wanita berkeru-
dung biru meradak masuk ke kedai dan menghampiri 

Raiman. Wanita itu berkata-kata dengan lantang sambil 
menunjuk-nunjuk Raiman. Kedua laki-laki bertubuh kekar 
di sebelahnya sigap menangkap Raiman yang berusaha 
berlari.

Setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarn-
ya, Sarpan pergi meninggalkan kedai soto lalu pulang 
dengan dada lebar. Meskipun dia masih saja seorang 
pengangguran, tapi setidaknya bukan seorang tukang 
copet berdasi seperti Raiman.•
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Oleh: 
NANCY CHARLIE

Member TheWriters.id

M
asih ingat pelajaran IPS saat SD? Apa 
yang ada dalam ingatan kalau men-
dengar nama R.A. Kartini? Apakah 
Emansipasi wanita, Hari Kartini, Lagu 
Ibu Kita Kartini? Buku Habis Gelap 

Terbitlah Terang? atau Kebaya?
Sosok yang menginspirasi perempuan Indonesia 

bernama Raden Ajeng Kartini, berasal dari keluarga 
bangsawan, ayahnya Raden Mas Adipati Ario Sosron-
ingrat dikenal sebagai Bupati Jepara. Beliau menyeko-
lahkan anaknya termasuk R.A .Kartini, di ELS (Eu-
ropese Lagere School) hingga usia 12 tahun. Cita-cita 
R.A. Kartini untuk melanjutkan pendidikan di Belanda 
atau Jakarta, namun pupus karena adat pingitan di 
Jawa saat itu, yang membatasi kesempatan anak 
perempuan untuk mengenyam pendidikan.

Bersyukurlah kita para perempuan modern yang 

KARTINI 
TIDAK MENGENAL 
KEBAYA KARTINI

ARTIKEL

Hidup akan selalu seperti koin, jangan 
menilai dari satu sisi saja jika ker-

aguan datang dari luar, carilah nasi-
hat dan penilaian terbaik hanya pada 

orang yang ada di dalam cermin.
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mendapat kesempatan untuk bersekolah setinggi dan 
semampu kita, walaupun ada ijazah yang akhirnya jadi 
pajangan dinding, dan karir berakhir di dapur rumah 
tangga. Salah satunya adalah saya hehehe. Namun 
saat ini, banyak perempuan Indonesia yang mempunyai 
jenjang karir membanggakan setaraf dengan laki-laki, 
seperti jabatan menteri bahkan presiden. 

   Berkat pelajaran Bahasa Belanda yang dipela-
jarinya di sekolah, R.A. Kartini melakukan kegiatan mem-
baca aktif juga berkorespondensi dengan teman-teman-
nya di Belanda, diantaranya Rosa Abendanon dan Estelle 
Zeehandelaar, yang sangat mensupport pemikiran-pe-
mikiran R.A. Kartini, berupa curahan hati mengenai 
kondisi wanita pribumi dan gagasan-gagasannya 
mengenai emansipasi/ persamaan hak, juga tulisan lain 
mengenai KeTuhanan, kebijaksanaan dan keindahan, 
peri kemanusiaan dan Nasionalisme juga agama.

Terus terang Bahasa Belanda yang saya kuasai 
sebatas greetings, terima kasih dan i love you. Saya 
sempat deg-degan sebelum ke Belanda, namun ternyata 
kekhawatiran saya sia-sia, karena hampir semua orang 
Belanda yang saya temui sangat komukatif (sebagian 
besar bisa berbahasa Inggris) selain itu sign board dan 
marka jalan juga berbahasa Inggris, jadi tidak menim-
bulkan keminderan, hehehe. 

R.A. Kartini menikah pada usia 24 tahun dan 
namanya berubah menjadi Raden Ayu Kartini Djojo 
Adhiningrat, berkat dukungan suaminya K.R.M. Adipati 
Ario Singgih Djojo Adhiningrat,  R.A. Kartini aktif menga-
jar membaca dan menulis untuk anak-anak perempuan 
di sekitar tempat tinggalnya di Rembang, di sebelah Kan-
tor Pemerintahan Kabupaten Rembang, yang sekarang 
dikenal sebagai Gedung Pramuka . Beliau meninggal 
dalam usia 25 tahun setelah melahirkan anak pertaman-
ya.

Surat dan tulisan RA Kartini, dikumpulkan dan dis-
usun menjadi sebuah buku oleh J.H Abendanon, dengan 
judul 'Door Duisternis tot Licht' yang berarti 'Dari Kege-
lapan Menuju Cahaya', yang saat ini kita kenal dengan 
judul 'Habis Gelap Terbitlah Terang' pada tahun 1911. 
Hal ini langsung mengingatkan saya pada Om Bud, 
dan slogan The Writers 'Sebelum mati buatlah minimal 
satu buku'. Terima kasih Om Bud, itu jadi motivasi saya 
belajar menulis, sampai saat ini.  

Terlepas dari banyaknya perdebatan mengenai 
kebenaran surat-surat dan keberadaan tokoh J.H. 
Abendanon, Presiden Soekarno menetapkan RA Karti-
ni sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional, dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 118 Tahun 
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1964, sekaligus menetapkan tanggal lahir R.A. Kartini , 
21 April sebagai Hari Kartini, yang kita peringati hingga 
saat ini.

Sebagai apresiasi pribadi sang maestro pencipta 
lagu kebangsaan 'Indonesia Raya', W.R. Supratman men-
ciptakan sebuah lagu khusus berjudul "Ibu Kita Kartini" 
untuk menghormati beliau dan gagasan emansipasinya. 
Setiap saya mendengar judul lagu ini, yang terngiang 
adalah not nya, do re mi fa sol mi do, la do si la sol... 
karena saat SD guru kesenian kami, Pak Sebastianus 
Lalu, mengajarkan untuk membaca dan menghafal not 
dengan tinggi rendahnya sebelum mengajarkan liriknya; 
ditambah lagi saat anak pertama saya masuk SD hampir 
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setiap hari ia memainkan not lagu ini, dengan pianikan-
ya dan memaksa saya menemaninya sambil menyan-
yikan notnya sementara ia menekan tuts-tuts yang sudah 
diberi tulisan not angka. Apakah kamu masih hafal not 
dan liriknya?

Nah, bagaimana ceritanya dengan kebaya? Apa 
hubungan R.A.Kartini dengan kebaya? Perayaan Hari 
Kartini, identik dengan penggunaan kebaya dan busana 
tradisional lainnya, hal ini sebenarnya secara simbolis 
menunjukkan penghormatan dan penghargaan kaum 
perempuan atas jasa R.A Kartini dalam memperjuangkan 
hak-hak perempuan Indonesia, sehingga mendapatkan 
mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki, 
terutama dalam pendidikan dan keseharian; juga se-
bagai salah satu apresiasi seni budaya tradisional dalam 
budaya nasional. 

Kata kebaya sebenarnya berasal dari Bahasa Arab, 
Kaba atau Qaba yang berarti pakaian dan  Abaya, yang 
berarti jubah atau pakaian longgar. Dalam perkemban-
gan istilah, ada spekulasi dipengaruhi istilah serapan dari 
Bahasa Portugis Cabaya; adapula yang menyebutkan 
bahwa istilah kebaya berasal dari Bahasa Jawa yaitu 
Kebyak atau Mbayak. Perkembangan kebaya di Indo-
nesia, tidak diketahui dengan pasti namun diperkirakan 
ada beberapa hal yang mempengaruhi tren penggunaan 
kebaya ini. Tahukah kamu, istilah kebaya dalam bahasa 
daerahmu? 

Diawali dengan adanya migrasi turunan Tionghoa 
sekitar tahun 1500-an berupa sejenis tunik, yang kemu-
dian berkembang menjadi kebaya encim atau kebaya 
peranakan, hal ini otomatis mempengaruhi busana 
perempuan Jawa, yang umumnya hanya menggunakan 
kemben penutup dada saja tanpa penutup atas dan 
kain bawahan. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa 
dengan masuknya agama Islam di Indonesia, penggu-
naan kebaya awal mulanya adalah penutup kemben 
yang digunakan agar terlihat lebih sopan, karena dapat 
menutupi bagian depan, pundak dan belakang. 

Penggunaan kebaya pada awalnya hanya untuk 
kalangan bangsawan Jawa, namun seiring perkemban-
gan jaman kemudian meluas ke daerah lain seperti Bali, 
Sumatera, Nusa Tenggara dan mencakup seluruh lapisan 
masyarakat termasuk para petani. Pembedanya adalah 
bahan kain, model serta variasi kebaya yang digunakan, 
semakin tinggi strata sosial penggunanya makan sema-
kin bagus dan berkualitas kebaya yang digunakan.

R.A. Kartini digambarkan selalu mengenakan 
kebaya dalam kesehariannya, oleh karena itu muncul 
istilah kebaya Kartini, yaitu model kebaya sederhana 

dengan bentuk leher segitiga dengan model kerah setali 
sampai bawah.  Sayangnya R.A. Kartini tidak sempat 
mengenal adanya kebaya Kartini dan tren berkebaya 
generasi setelahnya. Beliau pasti bangga melihat perem-
puan Indonesia berbusana cantik dan anggun.

Saat ini terdapat bermacam-macam jenis kebaya, 
namun ada 5 macam kebaya yang terkenal, yaitu 
kebaya Kartini, kebaya Jawa, kebaya Kutubaru, kebaya 
Encim, dan kebaya Bali. Apakah kamu tahu jenis kebaya 
selain yang sudah disebutkan diatas? atau mungkin di 
daerahmu ada kebaya tradisional yang unik?  

Umumnya atasan kebaya dipadukan dengan bawa-
han berupa kain jarik batik, atau tenun. Namun jaman 
sekarang, dengan alasan kepraktisan dan modernisasi, 
tidak jarang kita menemukan orang yang memadu 
madankan kebaya dengan rok, bahkan celana panjang. 
Saya sendiri secara pribadi sangat menyukai model 
kebaya Kartini yang simple, dengan padanan celana 
panjang dan boots. Bagaimana dengan kamu? Apapun 
style mu, enjoy it and be confidence.•                                                             
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