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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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M
ajalah Parlemen kali menghadirkan 
agenda rutin para anggota dewan ke-
pada pembaca budiman. Baru-baru 
ini, para wakil rakyat sedang meng-
gelar reses atau serap aspirasi bersa-

ma dengan konstituen dan warganya. Mereka turun 
langsung ke lapangan, menggelar dialog, curhat dan 
mendengarkan aspirasi yang berkaitan dengan kebu-
tuhan dan keinginan dari masyarakat. Momen ini cuk-
up bagus untuk membangun sinergi dengan para ko-
legannya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing.
 Bagi masyarakat, momen bertatap muka 
dengan wakil rakyat tentu sangat ditunggu, sekadar 
menyampaikan unek-unek berkaitan kondisi riil di 
lapangan. Sehingga, apa yang ada di akar rumput 
(grassroot) bisa tersampaikan kepada Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab), dan bisa ditindaklanjuti dengan 
langkah-langkah taktis. Harapannya, apa yang menja-
di harapan dan kebutuhanya bisa direalisasikan lewat 

wakil rakyat yang bertemu dengan mereka. Jadi, legis-
lator ini akhirnya menjadi “pundak” bersandar tercip-
tanya kegiatan di bawah. 
Sementara bagi anggota dewan, ini juga momen yang 
cukup dinanti. Dengan bertemu masyarakat, maka 
fakta di lapangan bisa terwujud. Sebab, sangat tidak 
mungkin para wakil rakyat ini mendatangi rumah mas-
ing-masing warga untuk hanya sekadar bertanya ke-
butuhan dasar mereka. Maka, reses ini menjadi sangat 
penting untuk membangun hubungan harmoni dan 
dialogis antara kedua stackholder ini. Apalagi, pelak-
sanaan reses ini secara regulasi sah dan dibiayai oleh 
negara. 
 Oleh karena itu, maka perlu dipublikasikan 
terkait pelaksanaan reses ini melalui majalah Parlem-
en agar diketahui publik. Termasuk, sejumlah aspirasi 
yang diterima oleh wakil rakyat. Sebenarnya, tak hanya 
soal reses, banyak tema yang dibahas di dalam ma-
jalah ini. Semoga memberikan manfaat.•

HASAN BASHRI, SH   
Pemimpin Redaksi
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Bertemu konstituen merupakan salah satu kewajiban dari Anggota DPRD 
Sumenep. Sebab, mereka dipilih oleh masyarakat untuk bisa menduduki  “kur-
si panas” parlemen. Sehingga, saat sudah menjadi anggota legislator maka 
dibutuhkan hubungan “timbal balik” dalam bentuk perhatian kepada pemilih 
yang sudah mengantarkannya menjadi wakil rakyat. Maka, para legislator 
ini melakukan pertemuan secara formal yang dikemas dengan agenda reses 
atau yang biasa dikenal dengan serap aspirasi.
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Ahmad Suwaifi Qayyum Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sumenep, Serap Aspirasi Masyarakat (Reses II) Tahun 2022, bertempat di 
TK PGRI Talang Sari Desa/Kecamatan Guluk– Guluk, Kabupaten Sumenep. Kamis, (10/03/2022)

Anggota DPRD Sumenep M Muhri gelar silaturrahim dengan pemu-
da nahdliyin, di Desa Jenangger, Kecamatan Batang-Batang, 

Kamis (10/3/2022)

B
ahkan, pelaksanaan reses ini dipastikan 
tidak hanya sekadar digelar satu kali da-
lam setahun. Ini dilakukan agar personal 
approach anggota dewan dengan para 
konstituennya atau masyaakat bisa dira-
sakan dan tambah dekat. Sehingga, akan 

terjalin hubungan dialogis antara yang dipilih dan 
pemilihnya. Apalagi, pertemuan reses adalah ses-
uatu yang sah secara aturan dan juga dibiayai den-
gan menggunana dana yang sudah termaktub da-
lam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). 
Otomatis, memiliki patokan hukum yang jelas.

Pelaksanaan reses merupakan amanah Un-
dang-Undang (UU) nomor 32/2004 tentang pemer-
intah daerah. Maka, sangat wajar jika pelaksanaan-
ya pun dibiayai melalui APBD (Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah) Kabupaten ujung timur Pulau Madu-
ra ini. Maka, para wakil rakyat ini tinggal menjalank-
an amanah aturan ini sesuai dengan fungsinya. 
Dengan kata lain, pelaksanaan reses ini tampaknya 
menjadi kewajiban yang harus dijalankan dengan 
baik. 

Sehingga, berdasar itulah anggota dewan tetap 

menggelar reses secara formal. Sebab, bisa bertemu 
bersama dengan masyarakat perwakilan dari mas-
ing-masing desa yang ada di kecamatan. Itu pun 
disesuaikan dengan daerah pemilihan (Dapil) mas-
ing-masing. Dalam pertemuan itu, biasanya war-
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ga cukup akrab dengan para wakil rakyat, bahkan 
melakukan komunikasi secara baik dan nyaman. 
Terkesan diantara keduanya tanpa sekat dan jarak 
yang begitu mencolok.  

Kadangkala dalam pelaksanaan reses ini, para 
anggota dewan menjadi pendengar setia saja. Men-
dengar segala keluh kesah dan aspirasi dari mas-
yarakat. Sebab, masing-masing orang yang datang 
menyampaikan segala keinginan dan kebutuhan 
dari setiap desa yang diwakili. Biasanya mereka 
langsung menyuarakan secara tegas dan meminta 
pengawalan dari para anggota dewan agar aspirasi 
mereka bisa tersampaikan dan mejadi kegiatan ril 
pada periode anggaran berikutnya. 

Berdasar itulah, maka para anggota dewan 
menggelar reses selama kurang lebih selama sepe-
kan. Sebanyak 50 anggota dewan melakukan re-
ses sejak 7 sampai dengan 14 Maret 2022. Mereka 
menggelar reses sesuai dengan dapil masing-mas-
ing, termasuk juga yang dari kepulauan, mulai dari 
dapil I hingga dapil VII. Mereka serentak turun ke 
“lapangan” berjibaku bertemu dengan warganya. 
Ini dijadikan momen bersilaturrahmi dan berdialog 
dengan warga. Sambil mendengarkan keluh kesah 
konstituen.

Sebenarnya, selain gelaran reses anggota DPRD 
sudah sering melakukan tatap muka dengan para 
konstituennya secara informal. Hal ini bisa dilaku-
kan secara door to door dan face to face. Namun, 
pertemuan itu dimungkinkan tidak teragenda secara 
rapi dan baik. Sehingga, hanya sekadar pertemuan 
biasa. Hanya saja bagi konstituen hal itu sudah di-
anggap sebagai pertemuan yang cukup baik. Sebab, 
bagi warga bertemu dengan legislator secara formal 
maupun informal adalah suatu kebanggaan. 

HASIL RESES
 Dalam pertemuan yang dikemas dalam reses 

banyak harapan, keluhan dan aspirasi yang disam-
paikan dalam forum tersebut.  Dari aspriasi yang 
disampaikan itu terdapak banyak bidang, utaman-
ya yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar mas-
yarakat. Namun, untuk saat ini yang paling dominan 
dari aspirasi tu berkaitan dengan dengan permasala-
han infrastruktur. Maklum, Infrastruktur merupakan 
kebutuhan dasar dan menjadi keinginan masyarakat 
dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Se-
hingga, langsung menjadi perhatian dan atensi dari 
masyarakat.

Apalagi, keberadaan infrastruktur dianggap bisa 
menggerakkan ekonomi masyarakat. Sebab, apabi-
la infrastruktur yang dibangun memadai maka su-
dah bisa dipastikan roda perekonomian masyarakat 
akan berjalan baik pula. Itu akibat mobilitas war-
ga menjadi lancar tidak tersendat. Sehingga, akses 
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ekonomi juga makin cepat. Nah, dengan pemenu-
han infrastrastruktur ini dianggap mampu mendon-
grak pendapatan per kapita masyarakat. Sehingga, 
terus menjadi aspirasi. 

Infrastruktur yang paling sering dikeluhkan ada-
lah soal jalan. Dimana masih ada beberapa wilayah 
di kota Sumekar yang belum tersentuh aspal, uta-

pembangunan jalan di kota dengan selogan bismil-
lah melayani ini. 

Selain itu, warga menginginkan dalam pelaksa-
naan aspal, tidak lagi menggunakan lapen. Melaink-
an langsung disentuh dengan aspal dingin (coldmix) 
atu aspal panas (hotmix) di sejumlah jalan PUD yang 
melintang di desa. Sebab, bagi dua jenis aspal terse-
but dinilai lebih bagus dan bertahan lama. Fakta ini 
hampir menjadi keluhan warga di setiap anggota 
dewan menggelar reses. Namun, apabila meng-
gunakan lapen biasanya hanya bertahan sebentar, 
apalagi kualitasnya tidak baik.

Infrastruktur lain yang dikeluhkan adalah berkai-
tan dengan  tambat labuh, dermaga dan plengsen-
gan. Soal ini biasanya banyak dikeluhkan oleh mas-
yarakat kepulauan. Perbaikan jembatan rusak, irigasi 
dan sejumlah infrastruktur lainya juga dikeluhkan 
oleh masyaakat. Sebab, infrastruktur ini masih men-
jadi primadona dalam hal menyampaikan aspirasi 
kepada wakil rakyat. Bahkan, harapanya usulan ini 
tidak muncul lagi apabila para wakil rakyat ini ber-
hasil mengawal usulan ini menjadi program di APBD 
berikutnya.  

Sebenarnya, pembangunan infrastruktur di Su-
menep masih banyak yang butuh sentuhan dari pe-
merintah. Itu lantaran anggaran yang tidak mama-
dai untuk mengakomodir segala aspirasi masyarakat 
berkaitan dengan infrastruktur. Sehingga, pemerin-
tah hanya mengakomodir yang dianggap perioritas 
dan sangat mendesak dalam pembangunannya, 

manya di Kepulauan. Ada juga jalan rusak yang be-
lum dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Padahal, 
jalan itu sudah lama mengalami kerusakan, namun 
malah terkesan diabaikan. Sehingga, disetiap reses 
masih menjadi trend isu yang dibawa oleh mas-
yarakat sekitar. Intinya, ada keinginan pemerataan 

AFRIAN MUKLAS GZ
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

AHMAD SUWAIFIQAYYUM
FRAKSI GERINDRA

NIA KURNIA FAUZI
FRAKSI PDIP



9
PARLEMEN MARET 2022

LAPORAN UTAMA

butuhkan namun tidak mendapatkan bantuan di-
maksud. Sehingga, bantuan harus dilakukan secara 
menyeluruh. Semua aspirasi yang disampaikan oleh 
masyarakat ini sudah dilaporkan dalam sidang par-

bisa dari tingkat kerusakaannya atau tingkat kebu-
tuhannya.  

Masalah pendidikan juga menjadi perhatian 
dari warga. Biasanya yang banyak dikeluhkan ada-
lah berkaitan dengan peningkatan KBM (Kegiatan 
Belajar Mengajar). Selain itu pemenuhan fasilitas 
sarana dan prasarana pendidikan menjadi hal yang 
cukup urgen. Sebab, diperkirkan masih banyak seko-
lah yang belum disentuh oleh pemerintah berkaitan 
dengan perbaikannya. Ada sekolah rusak dan nyaris 
roboh ternnyata tidak dilakukan perbaikan. 

Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puske-
mas) di Kecamatan dan di RSUD dr. Moh. Anwar Su-
menep tak lepas dari kritik masyarakat. Dimana war-
ga menginginkan agar pelayanan untuk ditingkatkan 
dan dimaksimalkan. Pelayanan yang ramah dan se-
lalu menebar senyuman. Keluhan wajar, karena ma-
salah kesehatan sangat bersentuhan langsung den-
gan masayarakat. Sehingga, Puskesmas dan rumah 
sakit pelat merah itu bisa menghadirkan pelayanan 
yang baik, dan menjadi idaman warga. 

Kebutuhan akan alsintan (alat mesin pertanian) 
juga tidak lepas dari aspirasi yang disampaikan, ter-
masuk kebutuhan lain dalam pertanian. Maklum, di 
Kota Sumekar ini mayoritas warga adalah petani. 
Sehingga, kebutuhan akan pertanian mejadi sangat 
vital. Selain, bantuan hibah dan Bansos selalu dit-
ingkatkan, termasuk dilakukan kajian dan evaluasi. 
Itu agar bantuan tersebut bisa diterima masyarakat 
secara tepat guna. Sebab, masih warga yang mem-

ipurna oleh masing-masing fraksi. Masih banyak 
usulan yang disampaikan, namun tidak bisa dijelas-
kan satu persatu dalam tulisan ini. Kendati demikian, 
dengan hasil reses ini harapan besar para anggo-
ta dewan bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif menjadi 
kegiatan dalam APBD berikutnya. Dengan kata lain, 
dalam penyusunan anggaran maka mengacu kepa-
da hasil reses itu .•

WIWID HARJO YUDANTO
FRAKSI NASDEM HANURA SEJAHTERA

JUHARI
FRAKSI PPP

M. MUHRI
FRAKSI PKB
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MAKSIMALKAN 
HASIL RESES DI APBD

R
eses atau yang biasa dikenal dengan serap aspirasi merupakan 
momen terpenting bagi anggota DPRD Sumenep. Setidaknya 
dalam momen ini adalah waktu untuk bertemu dengan warga 
atau konstituen yang mengantarkannya menjadi anggota legislatif. 
Maka, momen ini menjadi yang ditunggu para wakil rakyat. Se-

bab, dengan bertemu ini maka sudah bisa dipastikan ada komunikasi dua 
arah antara mereka sebagai anggota dewan dengan masyarakatnya. 

Tak hanya itu, dengan bertemu, anggota dewan ini tentu akan 
menyempatkan berdialog berkaitan dengan banyak sektor. Namun, yang 
paling sering tentang kebutuhan dasar masyarakat. Intinya, saat meng-
gelar reses, masyarakat menitipkan aspirasi kepada para anggota dewan 
agar bisa diwujudkan dalam bentuk kegiatan program sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Misalnya, infrastruktur jalan, tambat labu bahkan 
soal bantuan juga tidak lepas dari perhatian mereka. 

Tentu saja bertemu dengan masyarakat, bukan hal formalitas saja. 
Melainkan memiliki beban tanggungjawab yang besar untuk bisa menga-
komodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi 
yang mereka sampaikan. Ini akan menjadi perhatian serius, sebab saat 
bertemu kembali maka konstituen akan terus menanyakan aspirasi yang 
tidak terealisasikan. Banyakkah aspirasi warga lewat reses ini terakomodir 
dalam APBD Sumenep?, Berikut Petikan wawancana media ini dengan 
Herman Dali Kusuma, Anggota komisi IV. 

Assalamu’alaikum, sudah selesai reses pak?
Waalaikum salam. Alhamdulillah, pelaksanaan reses sudah selesai 

dilaksanakan oleh anggota dewan, termasuk saya. Saya sudah difasili-
tasi oleh negara untuk bertemu dengan masyarakat dan mendengarkan 
keluhan yang ada di masyarakat. Utamanya berkaitan dengan kebutuhan 
dasar mereka. Banyak hal yang mereka sampaikan saat saya menggelar 
reses. Jadi, cukup banyak PR (Pekerjaan rumah) dari masyarakat saat be-
berapa beberapa waktu lalu. 

Apa saja keluhan yang disampaikan masyarakat?
Saya tegaskan cukup banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat 

dalam forum reses. Yang banyak adalah keluhan berkaitan dengan infra-
struktur. Dimana banyak infrastrktur rusak yang belum diperbaikan oleh 

HERMAN DALI KUSUMA
ANGGOTA KOMISI IV
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pemerintah, baik desa maupun kabupaten. Dan, ini 
disampaikan secara terang-terangan. Ada yang sudah 
menyampaikan berulangkali namun juga belum bisa 
diakomodir. 

Termasuk, juga soal pelayanan kesehatan. 
Dimana pelayanan kesehatan untuk dimaksimalkan, 
utamanya berkaitan dengan pasien BPJS atau SPM. 
Pendidikan juga tidak lepas dari aspirasi yang disam-
paikan. Jadi, memang cukup banyak keluhan yang 
mereka sampaikan . Namanya masyarakat bertemu 
dengan wakil rakyat, wajar saja saat mereka men-
yampaikan banyak aspirasi. Dan, saya sebagai wakil 
menjadi pendengar setia saja sambil menganggap 
sebagai tugas yang harus disampaikan.

Terus apa yang akan dilakukan paska reses?
Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Setelah 

reses tentu sangat berat tanggungjawabnya. Sebab, 
harus memperjuangkan aspirasi masyarakat ini untuk 
bisa masuk dalam kegiatan atau program APBD (Ang-
garan Pendapatan Belanja Daerah) tahun berikutnya. 
Hal ini bukan perkara mudah yang bisa diselesaikan 
seperti membalikkan telapak tangan. Sebab, membu-
tuhkan perjuangan yang cukup ekstra, karena tidak 
mungkin hasil reses diakomodir secara keseluruhan 
oleh pemerintah dalam hal ini eksekutif. 

Sebab, dalam penyusunan APBD ini tidak hanya 
sekadar mengandalkan hasil reses para wakil rakyat 

melainkan juga diambil dari musrembang yang 
digelar oleh eksekutif. Bahkan, lebih dominan men-
gambil dari eksekutif. Ini juga menjadi dilema kepada 
saya sebagai wakil rakyat yang sudah diberi amanah 
memperjuangkan aspirasi mereka. Namun, tetap 
akan saya kawal untuk bisa masuk menjadi kegiatan 
dalam APBD tahun berikutnya. 

Apa Perjuangannya?
Sudah pasti semua anggota wakil rakyat akan 

berjuang untuk memasukkan hasil reses ini menjadi 
sebuah kegiatan. Jadi, akan melakukan perjuangan 
saat sudah masuk pembahasan. Pastinya, ada skala 
perioritas dan itu tidak bisa dimasukkan sekaligus. 
Setidaknya saya dan teman-teman di parlemen sudah 
berjuang untuk memasukkan hasil reses menjadi se-
buah kegiatan. Soal hasil, itu dinamika pembahasan 
namanya. 

Harapan Anda?
Saya berharap tim anggaran (timgar) atau Pem-

kab Sumenep tidak menutup mata untuk hasil reses 
para anggota dewan ini. Yakni, hasil reses juga lebih 
banyak lagi pors  inya untuk dimasukkan dalam APBD. 
Sebab, saya tidak mau di setiap reses selalu ditanya-
kan aspirasinya. Saya harap untuk bisa diakomodir 
tentu sesuai dengan kemampuan anggaran yang 
ada.•



12
PARLEMEN MARET 2022



13
PARLEMEN MARET 2022

FOKUS

TUNTASKAN RAPERDA 
PENYELANGGARAN PARKIR!

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penye-
lenggaraan parkir di Kabupaten Sumenep mendapatkan 

perhatian serius dari kalangan DPRD Sumenep.

f o k u s



14
PARLEMEN MARET 2022

FOKUS

B 
ahkan, legislatif yang 
tergabung dalam Pani-
tia khusus (Pansus) III 
diperkirakan langsung 
tancap gas untuk meun-

taskan regulasi yang merupakan 
inisiatif dari anggota dewan. Se-
bab, penuntasan rancangan pera-
turan ini dinilai sangat urgen untuk 
dilakukan supaya bisa langsung 
di ekseskusi di Kabupaten ujung 
timur Pulau Madura ini. 

Pansus III yang dipimpin Dul 
Siam ini langsung melakukan 
pembahasan menyeluruh terh-
adap draf Raperda dimaksud. 
Kajian terhadap draf akademik 
dilakukan dengan seksama dan 
menyeluruh. Sehingga, kadang-
kala terjadi perdebatan yang 
sangat sengit saat pembahasan 
berlangsung. Hal ini tentu saja bu-

kan hal yang baru bagi kalangan 
legislator. Dinamika pembahasan 
bagian dari upaya melahirkan 
hasil Raperda yang akuntabel 
dan berkualitas. Sehingga, azas 
manfaatnya bisa dirasakan secara 
maksimal oleh masyarakat. 

Makanya, tidak salah un-
tuk mendapatkan hasil maksimal 
pula, kadangkala membutuhkan 
komparasi data dan fakta. Maka 
dilakukan konsultasi dan kordi-
nasi dengan instansi lain di luar 
kota Sumekar, termasuk dengan 
Pemerintah provinsi (Pemprov) 
maupun pemerintah pusat. Hal 
ini dilakukan agar produk yang 
dilahirkan para legislator tidak 
mengecewakan dan betul-betul 
bisa dipertanggungjawabkan ke-
pada publik. Kabarnya, Raperda 
ini sudah tuntas dilaksankan.

Raperda ini dibahas oleh pan-
sus III, dipimpin Dul Siam sebagai 
ketua dan M. Ramzi sebagai wakil 
ketua. Sementara untuk anggota 
dari Pansus ini adalah seluruhn-
ya adalah anggota komisi III yang 
membidangi pembangunan dan 
infsratruktur. Mereka adalah Fad-
li Oktaviari, H. Latib, Mas’od Ali, 
Jubriyanto, Syaiful Hasan, Afrian 
Mukhlas GZ, H. Akhmad Zainur-
rahman, Agus Rahman Budiharto, 
M. Muhri dan Wiwid Harjo Yudan-
to. Jadi, anggota pansus ini ra-
ta-rata adalah anggota komisi III.

Anggota Pansus DPRD Sume-
nep, H AZ Rahman mengatakan, 
Raperda Penyelenggaran Parkir 
merupakan inisiatif dari anggota 
komisi III. Dan, akhirnya pemaba-
hasan itu dilakukan dalam bentuk 
Pansus sesuai dengan keputusan 

Dengan adanya keluhan 

dari masyarakat inilah, 

kemudian komisi III 

berinisitif untuk 

membentuk Raperda 

parkir. Sebab, semrawut 

parkir itu hanya bisa 

dilakukan dengan 

adanya regulasi."

H. AZ RAHMAN 
ANGGOTA PANSUS 
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dari pimpinan DPRD. “Dan, al-
hamdulillah, pembahasan itu su-
dah selesai di pansuskan. Otom-
atis, materi dari penyelenggaran 
parkir ini menjadi klir pembaha-
sannya di Pansus meski kadang 
terjadi perdebatan yang sangat 
sengit terkait draf yang dibahas. 
Toh pada akhirnya juga berhasil 
dituntaskan,” katanya. 

Saat ini, sambung dia, rap-
erda ini sudah masuk tahap me-
minta persetujuan Gubernur Ja-
tim. Dan, kemudian menunggu 
untuk menjadi Perda. 

“Hasil pembahasan kami 
nantinya akan dikirim ke Guber-
nur Jawa Timur, untuk evaluasi 
dan meminta persetujuan dari 
Gubernur Jatim. Jadi, sebenarnya 
pembahasan itu sudah tidak ada 
masalah. Semoga hasil yang kami 
tuntaskan ini memberikan produk 

hukum baru kepada masyarakat 
di Kabupaten Sumenep,” ungkap-
nya.

Politisi Partai Demokrat ini 
mengungkapkan, usulan Raperda 
ini sangat penting lantaran cuk-
up urgen. Ini berkaitan dengan 
keluhan masyarakat atas sem-
rawutnya kendaraan yang parkir 
di pinggir jalan serta kurang tert-
ibnya pengaturan parkir di pinggir  
atau bahu jalan. “Dengan adanya 
keluhan dari masyarakat inilah, 
kemudian komisi III berinisitif un-
tuk membentuk Raperda parkir. 
Sebab, semrawut parkir itu hanya 
bisa dilakukan dengan adanya 
regulasi,” tuturnya.

Tidak hanya itu, terang dia, 
dalam Raperda tersebut juga dia-
tur terkait adanya ijin dan pajak 
bagi pengusaha jasa parkir. Ter-
masuk juga hak pemerintah da-

lam membangun dan membenahi 
sarana parkir. “Jadi, tidak hanya 
sekadar memungut jasa, tapi juga 
haknya atas sarana dan fasilitas 
umum bisa dipenuhi. Sehingga, 
keberadaanya bisa berjalan ber-
iringan. Atas jasa parkir dan pe-
merintah juga bisa membangun 
sarana dan prasarana untuk itu,” 
tuturnya.

Politisi asal Kepulauan ini juga 
menambahkan, pihaknya meng-
inginkan dengan adanya Raperda 
ini bisa memberikan rasa nyaman 
kepada masyarakat dalam uru-
san parkir. “Setidaknya dengan 
semrawutnya parkir bisa diatasi 
dengan baik. Tidak enak rasanya 
jika urusan parkir di jalan masih 
terlihat tidak tertat rapi. Jika sudah 
ada Perda kan tinggal eksekusi 
dan penindakannya nanti,” tu-
kasnya.•
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M
asyarakat kepulau-
an mengeluhkan 
Kapal Dharma 
Bahari Sumekar 
(DBS) I dan III milik 

Pemkab Sumenep yang sudah 
lama tidak melayani pelayaran. 
Akibatnya, warga merasa kebin-
gungan untuk berlayar menggu-
nakan transprotasi laut dari darat 
ke kepulauan atau juga sebalikn-
ya. Otomatis, pelayaran menjadi 

tersendat. Itu lantaran warga 
hanya bisa menikmati pelayaran 
menggunakan kapal berbeda 
dengan waktu yang cukup ter-
batas. Fakta ini membuat warga 
meradang. 

Masalah “mandegnya” dua 
kapal ini tidak hanya sudah 
sering mendapatkan sorotan dari 
sejumlah elemen. Termasuk juga 
dari kalangan aktifis kepulau-
an. Demonstasi dilakukan ke PT 

Sumekar yang notabennya ada-
lah operator dari pelayaran kapal 
tersebut. Bahkan, aksi demon-
strasi itu tidak hanya dilakukan 
sekali, melainkan berulangkali. 
Sayangnya, upaya itu tetap tidak 
membuahkan hasil, sebab sam-
pai detik ini kapal tersebut belum 
juga beroperasi sebagaimana 
harapan warga kepulauan. 

Padahal, keberadaan Kapal 
DBS I dan III juga menjadi sangat 

DESAK DBS I DAN III 
SEGERA DIOPERASIKAN 
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vital bagi warga kepulauan. 
Sebab, pengguna kapala terbil-
ang masih cukup banyak, bahkan 
sekali berangkat kadangkala ti-
dak muat. Sehingga, ini dianggap 
sebagai tumpuan transportasi laut 
di Kabupaten ujung timur Pulau 
Madura. Sebenarnya, juga ada 
kapal yang melakukan pelayaran, 
yakni kapal cepat, dan kapal per-
intis. Hanya saja, dengan tidak 
berlayarnya dua kapal ini menja-
di sangat tersendat.

“Kami meminta untuk diper-
hatikan masalah DBS I dan III 
ini untuk bisa dilakukan operasi 
kembali melayani trayek kepulau-
an Kangean. Sebab, dua kapal 
ini masih menjadi tumpuan mas-
yarakat, selain dari kapal cepat 
dan ekspres bahari. Nyatanya 
saat ini malah belum beroperasi, 
tentu saja ini membuat warga 
kepulauan menjadi kebingungan 
dan sangat kecewa dengan pe-
merintah atas tidak beroperasinya 
dua kapal milik Pemkab Sumenep 
ini,” kata Ketua Komisi III DPRD 
Sumenep Dul Siam. 

Menurut Dul Siam masalah 
transportasi laut adalah satu 
kebutuhan dasar masyarakat 
kepulauan. Sehingga, pemerintah 
dalam hal ini pihak operator PT 
Sumekar hendaknya sigap dalam 
mengatasi masalah dan tidak 
membiarkan untuk berlarut-larut. 
“Ini kan sudah lama, tapi ternya-
ta tidak ada penyelesaian oleh 
pihak operator. Kapal tetap saja 
mandeg sampai detik ini, pa-
dahal sangat dibutuhkan oleh 
masyarkat pulau. Kami merasa 
kecewa kepada PT Sumekar,” 
ungkapnya. 

Kebutuhan itu, terang politisi 
PKB ini, ditandai dengan marakn-

ya aktifis yang melakukan aksi ke 
PT Sumekar. Hal itu merupakan 
ekspresi dari masyarakat atas 
kekecewaan itu kepada pemerin-
tah. “Ingat, demo yang dilakukan 
oleh mahasiswa itu bukan hanya 
sekadar formalitas saja, melaikan 
cermin atas kekecewaan warga 
pulau yang selama ini tidak ada 
kepastian dalam menyikapi man-
degnya operasi kapal DBS I dan 
III,” kata politisi asli kepulauan 
ini.

Untuk itu, pihaknya memnd-
esak bupati untuk turun tangan 
mengatasi masalah ini. Yakni, 
mendesak pihak operator men-
goperasikan kapal. Namun, jika 
kapal tersebut masih masa per-
awatan atau docking hendaknya 
bisa dipercepat agar masyarakat 
tidak keleleran. “Sesegara mun-
gkin untuk dioperasikan. Pemerin-
tah dalam hal ini bupati hendak-
nya sigap dan tanggap mengurus 
masalah lalu lintas transportasi 
kepulauan,” ungkapnya dengan 
nada cukup tegas.•

                   
Ini kan sudah lama, 

tapi ternyata tidak ada 

penyelesaian oleh 

pihak operator. Kapal 

tetap saja mandeg 

sampai detik ini, 

padahal sangat 

dibutuhkan oleh 

masyarkat pulau. Kami 

merasa kecewa kepada 

PT Sumekar.” 

DUL SIAM
KETUA KOMISI III
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K  
aum santri berperan 
dalam mewujudkan 
lahirnya negara kesatu-
an, misalnya KH. Wahid 
Hasyim. Bahkan, juga 

ikut terlibat dalam menentu-
kan falsafah negara. Sehingga, 
santri tidak boleh dipisahkan dari 
peranan penting berbangsa dan 
bernegara. Ternyata, keterlibatan 
kaum di kancah politik nasional 
masih terasa hingga saat ini. 

Fakta ini diungkapkan 
ketua komisi I DPRD Sumenep 
Darul Hasyim Fath. Menurutnya, 
peran santri dalam bernega-
ra tidak perlu diragukan lagi 
eksistensinya. Dimana dalam 
satu anggota BPUPKI (Badan 
Penyelidik Usaha-Usaha Persia-
pan Kemerdekaan Indonesia) 
itu ada santri yang sampai ini 
masih dikenang, yakni KH. Wahid 

Hasyim. Jadi, sejak negara belum 
dideklarasikan, santri sudah ber-
peran hingga sampai saat ini,

“Jauh sebelum negara ini 
diproklamasikan oleh bung Kar-
no, ada sosok santri yang terlibat 
dalam BPUPKI, yakni KH. Wahid 
Hasyim. Tokoh ini, bagi kalangan 
santri bukan sosok yang baru 
sebab sudah sangat familiar. 
Sehingga, integritas santri dalam 
bernegara tentu saja tidak boleh 
diragukan. Sebab, santri bagian 
dari perjuangan kemerdekaan 
RI,” kata Darul Hasyim Fath.

Sehingga, sambung dia, 
santri dan negara merupakan 
entitas yang tak terpisahkan. 
Otomatis, santri memiliki per-
an penting dalam memajukan 
bangsa. Karena satu dari sekian 
banyaknya penyanggah berdirin-
ya republik ini, adalah kekuatan 

berfikir para santri yang menjadi 
simbol peradaban-peradaban 
politik negara. 

“Kepada para santri dan 

KETUA KOMISI I TEGASKAN PERAN 
SANTRI DALAM BERNEGARA 

DARUL HASYIM FATH
KOMISI I

Keberadaan santri memiliki peranan penting dan juga sangat besar 
dalam menjaga ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI).
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mahasiswa, belajar yang serius 
di Ponpes Annuqayah ini. Karena 
pondok ini memiliki berkah yang 
berlimpah ruah. Kita tahu, Presi-
den Jokowi sampai jauh-jauh dari 
Jakarta datang ke sini. Kepala 
BPIP Prof Yudian, juga merasa 
penting datang ke Annuqayah. 
Berarti ada berkah yang hendak 
dijemput di pondok ini sebagai 
bagian dari tempat bernaung 
kaum santri,” ujarnya.

Wakabid Kaderisasi dan Ide-
ologi DPC PDI Perjuangan Sume-
nep itu, menegaskan pesantren 
menjadi muara dari segala ikhtiar 
sikap Pancasila warga negara. 
Sebab, pesantren merupakan 
lembaga keagamaan yang bisa 
mempersatukan faksi-faksi politik 
anak bangsa. “Saya ingin ka-
takan, bila politik kerap dipahami 

sebagai ikhtiar memisahkan satu 
sama lain ke dalam golongan 
dan ideologi, politik juga ber-
fungsi mempersatukan kelom-
pok-kelompok yang menisbatkan 
dirinya berbeda. Siapa yang ber-
hak mempersatukan faksi-faksi 
ini? Adalah lembaga keagamaan 
yang memiliki otoritas sejarah 
dan sosial. Dan saya meyakini 
pesantren Annuqayah menjadi 
tempat yang bisa mempersatukan 
kepentingan politik anak bang-
sa,” ujarnya.

Statemen politisi moncong 
putih ini disampaikan saat menja-
di narasumber Seminar Nasional 
yang digelar oleh Dewan Ekseku-
tif Mahasiswa (DEMA) Institut Ilmu 
Keislaman Annuqayah beberapa 
waktu lalu.•

               

Integritas santri 

dalam bernegara tentu 

saja tidak boleh 

diragukan. Sebab, santri 

bagian dari perjuangan 

kemerdekaan RI.” 
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DESAK PEMEKARAN 
DESA DISERIUSI 

pemekaran maka hampir bisa di-
pastikan akan terjadi ketimpangan 
pembangunan. Apalagi, di kepu-
lauan seperti di Desa Sabuntan itu, 
maka agak sulit untuk memberikan 
pelayanan cepat karena letak 
geografis yang terdiri dari tiga 
pulau,” katanya. 

Melihat kondisi geografis ini, 
sambung dia, seharusnya Pemkab 
sudah melakukan kajian secara 
masif sejak dulu. Sebab, pihaknya 
yakin masyarakatlah yang akan 
jadi korban jika tetap menjadi satu 
desa. “Simpel saja, untuk mengu-
rus administrasi saja masyarakat 
tentu harus menempuh jarak yang 
tidak sebentar, dan memakai 
perahu ke balai desa. Secara pe-
layanan ini tidaklah sangat efisien. 
Belum lagi soal ketimpangan 
pembangunan di desa. Jadi, mari 
berpikir untuk memikirkan nasib 
masyarakat di bawah,” ungkapnya.

Memang, sambung dia, jika 
mengacu pada Undang-undang 
(UU) nomor 6/2014 tentang desa, 
pemekaran hanya bisa dilakukan 
apabila jumlah penduduk menca-
pai 6 ribu jiwa atau 1, 2 ribu kepa-

paling bawah. Apalagi, secara 
geografis dan juga jumlah pen-
duduk yang cukup padat memu-
ngkinkan beberapa desa untuk 
dilakukan pemekaran. Apalagi, 
wacana pemekaran desa sudah 
lama didengungkan oleh sejumlah 
kalangan, termasuk para legislator 
sendiri. 

Pemekaran itu juga dimak-
sudkan agar bisa memberikan 
ruang ekspresi kepada warganya. 
Pemekaran desa itu bisa dilakukan 
juga didaratan maupun di Kepu-
lauan. di Daratan, misalnya ada 
Desa Guluk-Guluk, Kecamaatan 
Guluk-Guluk. Kemudian, untuk 
sampel Desa Sabuntan, Kepulau-
an Sabuntan. Sebab, di desa ini 
terdapat tiga pulau, yakni pulau 
Sabuntan, Sepangkur Kecil dan 
Sepangkur Besar. Nah, tentu saja 
secara geografis cukup jauh dan 
sangat tidak memungkinkan dalam 
hal pelayanan dan lainnya. 

 “Makanya, perlu dibuka 
kembali kran pemekaran desa 
itu terutama di daerah kepulauan 
untuk mempercepat pembangu-
nan. Sebab, jika tidak dilakukan 

A
nggota komisi I DPRD 
Badrul Aini meminta 
rencana pemekaran 
desa di Sumenep 
hendaknnya kembali 

diseriusi. Hal ini dilakukan untuk 
mempercepat dan memeratakan 
pembangunan di pemerintahan 

BADRUL AINI
ANGGOTA KOMISI I 
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Jika tidak dilakukan 

pemekaran maka 

hampir bisa dipastikan 

akan terjadi ketimpa-

ngan pembangunan. 

Apalagi, di kepulauan 

seperti di Desa 

Sabuntan itu,”

la keluarga khusus Pulau Jawa. 
Maka, peluang untuk pemekaran 
desa itu hanya bisa dilakukan di 
daratan, sementara kepulauan, 
semisal Sabuntan masih memerlu-
kan kajian lagi. “Sejak awal kami 
menginginkan ada pemekaran 
desa. Namun, selalu terbentur 
aturan. Seharusnya Pemkab juga 
memikirkan masalah ini, agar 
masyarakat tidak jadi korban den-
gan mencari solusi,” tuturnya.  

Maka dari itu, pihaknya 
meminta untuk dilakukan kajian 
secara menyeluruh untuk adanya 
pemekaran desa di kepulauan, 
utamanya Desa Sabuntan. Apalagi, 
jika ditarik secara garis geografis, 
maka Desa Sabuntan misalnya 
secara lebih dekat dengan daerah 
luar jawa meski masuk wilayah 
Kabupaten Sumenep. “Nah, Pemda 
ini sangat penting mengajukan 

mengajukan yudisial review atas 
undang-undang itu, sehingga 
untuk daerah kepulauan ada skala 
prioritas dalam persyaratan peme-
karan desa,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya juga 
meminta pemerintah untuk juga 
turun ke lapangan memantau 
kondisi desa yang ingin dimekar-
kan. Utamanya, dalam membelah 
desa yang berada di tiga pulau 
itu. Dengan kata lain, tidak hanya 
sekadar menerima informasi dari 
bawah. Sehingga, nantinya akan 
ditemukan kesimpulan soal pent-
ing dan tidaknya pemekeran Desa 
Sabuntan itu dilakukan. Apabila 
nanti memang dianggap penting 
maka sudah sepatutnya untuk 
dilakukan cara agar bisa dilakukan 
pemekaran. Yakni, dengan men-
cari landasan yuridisnya.• 
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PERTANYAKAN PERUBAHAN 
DISTRIBUSI BPNT 

A
danya perubahan 
regulasi pencairan 
Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT) kepada 
tunai menuai reaksi 

dari kalangan legislator di Kabu-
paten Sumenep. Sebab, adanya 
perubahan itu malah bisa menja-

di bantuan itu tidak tepat sasa-
ran, dan nantinya malah terkesan 
semrawut. Dengan kata lain 
perubahan ini bisa jadi menye-
babkan lebih buruk dibandingkan 
dengan tahun sebelumya. Seh-
ingga, keberadaan bantuan ini 
dikhawatirkan azas manfaatnya 

kurang maksimal. 
Indikasinya, bantuan 

yang diterima secara tunai itu 
diperkirakan akan dibelanjakan 
secara bebas. Bahkan, bisa saja 
disinyalir tidak akan dibelanjakan 
sembako (sembilan bahan pokok) 
sebagaimana yang diamanatkan 
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RISNAWI
ANGGOTA KOMISI II

Hemat saya, diberikan duit malah 
bisa berpotensi adanya dugaan 

penyimpangan, dugaan 
tidak tepat guna juga."

Kementerian Sosial (Kemensos). 
Itu lantaran penerima manfaat 
sudah menerima uang bukan 
barang. Sehingga, bisa jadi 
suka-suka saja dari penerima 
manfaat dalam penggunaanya. 
Bahkan, bisa saja dibelanjakan 
kepada kebutuhan keluarga 
lainnya.

“Dengan bantuan tunai itu, 
siapa yang bertanggungjawab 
memberikan pengawasan jika 
uang yang diterima tidak dibelan-
jakan untuk sembako. Sebab, 
pengawasanya pasti tidak akan 
ketat. Saat duit ada di tangan 
penerima manfaat, maka su-
ka-suka mereka untuk mem-
belajakannya. Nah, jika tunai 
maka sudah pasti nantinya akan 
dibelanjakan kepada kebutuhan 
yang lebih mendesak di luar 
sembako,” kata anggota komisi II 
Risnawi. 

Menurutnya, dari hasil infor-
masi yang diterima pihaknya ada 
yang dibelikan kebutuhan kelu-
arga lainnya. Bahkan, kabarnya 
ada dibelanjakan baju atau ke-
butuhan keluarga lainnya. “Duit 
itu kan sudah dalam penguasaan 
penerima, wajar jika dibelanja-
kan kepada kebutuhan lainnya, 
selain sembako. Mereka terima 
uang kok bukan barang. Jadi, ini 
yang mejadi kekhawatiran kami,” 
ungkapnya.

Pada akhirnya, terang dia, 
Program BPNT ini tidak jauh ber-
beda dengan kegiatan lainnya, 
semisal PKH. Sehingga, kesannya 
hanya berbeda nama saja, tapi 
ujungnya tetap duit. “Hemat saya, 
diberikan duit malah bisa ber-
potensi adanya dugaan penyim-
pangan, dugaan tidak tepat guna 
juga,” tuturnya.

Seharusnya, menurut politisi 
PKB ini, ketika bantuan diberi-
kan uang, maka perangkatnya 
disiapkan. Salah satunya, pem-
belanjaannya juga harus diatur. 
“Misalnya, uang yang diterima 
tunai itu tetap dibelanjakan di e 
Warung yang sudah ada. Dan, 
setiap penerima manfaat difoto 
dalam pembelajaanya. Sehing-
ga, bisa tepat guna, sasaran 
dan waktu. Dengan pola baru 
nanti malah semakin semrawut,” 
paparnya.

Untuk itu, pihaknya me-
minta regulasi yang ada itu untuk 
dilakukan evaluasi. “Kemarin kan 
non tunai. Sekarang kan tunai, 
penguasaan uang di penerima 
manfaat tinggal belanjanya saja 
ke e Warung. Malah ini lebih 
baik dan sangat solutif,” ucapnya 
kesal.

Dia menegaskan, pihaknya 
menginginkan kegiatan itu tepat 
sasaran dan tepat guna. Jan-
gan sampai duit yang diterima 
itu malah dibelanjakan yang 
sekunder bukan primer. “Mas-
yarakat butuh beras, telor dan 
lainnya. Ini yang mereka butuh-

kan. Tentu bisa memanfaatkan 
e Warung yang sudah mengerti 
regulasinya,” ujarnya.•
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S
ejumlah desa di Kabu-
paten Sumenep masih 
menganggarkan Bantuan 
Langsung Tunai Dana 
Desa (BLT DD). Hal ini 

berlangsung setiap tahun sejak 
pandemi Covid 19 melanda 
wilayah Indonesia. Sehingga, 
APBDes (Anggaran Pendapatan 
Belanja Desa) diminta juga untuk 
menganggarkan bantuan kepada 
masyarakat terdampak, den-
gan memberikan bantuan tunai. 
Tentunya, disesuaikan dengan 
kemampuan dan regulasi yang 
sudah diatur. Pada gilirannya, 
tidak ada alasan bagi desa untuk 
tidak menganggarkan bantuan.

Bahkan, soal BLT DD ini 
juga mendapatkan perhatian 
Bupati Achmad Fauzi. Buktinya, 
orang nomor satu di lingkungan 
Pemkab Sumenep ini malah ikut 
ambil bagian dalam memberikan 
secara simbolis kepada peneri-
ma manfaat. Apalagi, pencairan 
dana ini melalui BPRS Bhakti 
Sumekar, yang merupakan Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD).  
Bahkan, bupati juga mengingink-
an agar bantuan ini tepat sasa-
ran sesuai dengan regulasi yang 
sudah ditentukan. 

Penggunaan dana desa 

2022 telah diatur dalam Perpres 
104/2021 tentang Rincian APBN 
Tahun Anggaran 2022. Dimana 
40 persen untuk program per-
lindungan sosial berupa bantuan 
langsung tunai. Program ketah-
anan pangan dan hewani paling 
sedikit 20 persen. Lalu, untuk 

dukungan pendanaan penanga-
nan Covid-19 minimal 8 persen 
dari alokasi DD. Sehingga, dalam 
pelaksanaanya tentu saja pihak 
desa ini sudah bisa mengacu ke-
pada regulasi yang sudah ada.  

Sehingga, DPRD Sumenep 
juga mengiginkan BLT DD ini 
harus diterima oleh yang berhak 
dan betul-betul warga yang tak 
mampu dan terdampak pandemi 
Covid 19. Sehingga, anggaran 
yang dikeluarkan oleh pihak desa 
dipastikan tidak akan menjadi 
sia-sia jika dilakukan dengan 
cara yang benar pula. Sebab, 
ikhtiar desa tentu cukup baik, ha-
nya tinggal eksekusinya, terutama 
terkait dengan data penerima. 

 “Kami inginkan BLT DD ini 
yang diberikan kepada mas-
yarakat di desanya hendaknya 
bisa bermanfaat. Sementara 
penerimannya adalah warga 
yang memang berhak sesuai 
dengan aturan yang sudah ada. 
Sehingga, dana yang dikeluarkan 
pihak desa dipastikan memiliki 
azas manfaat, membantuk warga 
yang tidak mampu dan ter-
dampak pandemi Covid 19. Kami 
tegaskan, penerima itu adalah 
warga yang berhak,” kata anggo-
ta komisi IV Akhmad Jazuli. 

MINTA PENYALURAN 
BLT DD DIAWASI

AKHMAD JAZULI
ANGGOTA KOMISI IV 
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Kami yakin untuk 
menentukan penerima 

manfaat tidak sem-
barangan, melainkan 
telah dilakukan verifi-

kasi yang sangat ketat 
untuk mendapatkan 

bantuan itu."

Menurutnya, pihak desa 
dipastikan sudah memiliki data 
yang akurat untuk menentukan 
penerima dari BLT DD. Tentunya, 
dengan verifikasi yang sudah 
dilakukan selama ini. “Kami 
yakin untuk menentukan pener-
ima manfaat tidak sembaran-
gan, melainkan telah dilakukan 
verifikasi yang sangat ketat untuk 
mendapatkan bantuan itu. Pasti 
penerima itu sudah sesuai den-
gan aturan yang berlaku. Kami 
yakin pihak desa tidak mau sem-
barangan menentukan peneri-
ma,” ujarnya. 

Politisi Partai Demokrat ini 
mengungkapkan, pihaknya tidak 
menginginkan nantinya malah 
ditemukan adanya dugaan peny-
impangan atas BLT DD ini. Yakni, 
penerima yang tidak sepantasn-

nya mendapatkan bantuan itu, 
ternyata malah memperolehnnya. 
“Ini berkaitan dengan orang ban-
yak. Maka sudah pasti dilakukan 
dengan hati-hati. Kalau ada yang 
tidak beres, kami yakin akan 
segera terungkap dan mudah 
diketahui,” ungkapnya dengan 
nada serius. 

Untuk itu, pihaknya meminta 
sejumlah pihak untuk mengawasi 
distribusi BLT DD, mulai dari awal 
sampai dana itu diterima oleh 
penerima manfaat. Apabila me-
mang ditemukan adanya dugaan 
penyimpangan, maka segera 
diprotes atau dilaporkan ke pihak 
desa atau instansi berwenang 
lainnya. “Kami juga akan me-
nerima apabila ada laporan dari 
warga terkait BLT DD. Pasti akan 
kami tindaklanjuti,” tuturnya.•
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TAGIH JANJI BUPATI 
EVALUASI ASN BERKALA

simalkan dari sejak awal tahun. 
Hal itu untuk menghindari pen-
umpukan kegiatan di akhir tahun. 
Selain itu, para abdi negara juga 
diminta untuk berpikir kreatif dan 
inovatif. Sehingga, kerja yang 
dilakukan tidak hanya seba-
tas formalitas apalagi sekadar 
menoton saja. Maka diperlukan 
pikiran dan kerja serius. 

“Kami lihat kinerja ASN saat 
ini masih belum maksimal, sera-
pan anggaran juga masih minim. 
Di bulan Maret ini tampaknya 
belum ada kegiatan yang dilak-
sanakan oleh perangkat daerah. 
Padahal, sejak awal bupati sudah 
meminta untuk dilaksanakan di 
awal tahun. Ini berarati kinerjan-
ya masih terlihat biasa saja dan 
masih sama dengan tahun sebel-
umnya. Ini soal kinerja lho,” kata 
sekretaris komisi I Syaiful Barri. 

Dia menuturkan, semangat 
bupati untuk melakukan eval-

pelayanan publik merupakan 
indikator berjalannya maksimal 
suatu birokrasi di suatu daerah 
paska otonomi. Sehingga, mas-
yarakat menjadi terlayani dengan 
baik. 

Dalam beberapa waktu lalu, 
bupati berjanji akan melakukan 
evaluasi secara berkala dan ber-
jenjang kepada seluruh ASN yang 
ada di kota Sumekar ini. Baik dai 
staf kepada kepada pimpinan 
PD (Perangkat Daerah). Hal itu 
dilakukan agar para abdi nega-
ra bisa bertanggungjawab atas 
tugas dan fungsi masing-masing. 
Sehingga, di setiap kurun waktu 
kinerja ASN harus menunjukkan 
trend yang lebih baik dibanding-
kan dengan tahun sebelumnya. 

Bahkan, bupati juga akan 
melihat kinerja dari sisi serapan 
anggaran selama berlangsung. 
Salah satunnya, bupati me-
nekankan agar kerja ASN dimak-

S
ampai detik ini masih 
belum ada penampakan 
dan perubahan kinerja 
pada pelayanan publik 
abdi negara ini. Padahal, 

SYAIFUL BARRI
SEKRETARIS KOMISI I

Janji Bupati Sumenep Achmad Fauzi untuk melakukan evaluasi kinerja 
secara berkala kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

Pemkab Kota Sumekar ini mulai dipertanyakan
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Jadi, harus seirama 

antara bupati dan ASN. 

Apabila bupati sudah 

melakukan warning 

melakukan evalua-

si berkala atas kinerja, 

maka para abdi negara 

harus punya spirit untuk 

berjuang menunjukkan 

kinerja yang terbaik."

uasi itu harusnya bagian dari 
upaya memberikan semangat 
kepada para ASN untuk bekerja 
baik dan benar. Warning bupati 
untuk evaluasi ini juga bagian 
dari ikhtiar memperbaiki birokra-
si. “Jadi, harus seirama antara 
bupati dan ASN. Apabila bu-
pati sudah melakukan warning 
melakukan evaluasi berkala atas 
kinerja, maka para abdi negara 
harus punya spirit untuk berjuang 
menunjukkan kinerja yang ter-
baik,” ungkapnya. 

Untuk itu, Politisi PPP ini me-
ngungkapkan, pihaknya meminta 
bupati untuk tidak gertak sambal 
untuk melakukan evaluasi kepada 
para ASN. Dan, hasil evaluasi 
yang dilakukan untuk hendaknya 

dipertontonkan kepada publik. 
Sehinga, masyarakat bisa men-
getahui oknum ASN mana yang 
tidak baik dalam melakukan 
kinerjanya selama ini.  Jadi, jan-
gan sekadar diketahui oleh orang 
dalam atau bupati saja. 

“Kami mendesak untuk 
dilakukan evaluasi secara berkala 
kepada ASN di lingkungan Pem-
kab Sumenep. Apabila memang 
didapatkan tidak menunjukkan 
kinerja yang baik, maka langsung 
dilakukan sanksi. Baik sanksi 
itu ringan, sedang atau bahkan 
berat disesuaikan dengan pelang-
garan yang dilakukan. Penting 
ini evaluasi itu untuk perbaikan 
bersama. Kami tunggu gebrakan 
bupati,” paparnya.•
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DEWAN USUL PERDA 
DESA WISATA

punya potensi yang sangat dalam 
hal menciptakan destinasi wisata 
desa. Sebab, secara geografis 
memang sangat mendukung. 
Potensi wisata ini bisa dilihat dari 
religi, apalagi baharinya yang 
membentang di Kota Sumekar. 
Sehingga, sangat memungkinkan 
untuk menjadi destinasi wisata 
yang bisa menjadi jujugan para 
pengunjung untuk datang ke Ka-
bupaten Sumenep. Sebab, itulah 
(wisata, red) yang bisa dianggap 
mampu menarik pengunjung 
atau bahkan investor datang ke 
kota Sumenep ini,” katanya.

Oleh karenanya, sambung 
Akis, diperlukan adanya regulasi 
yang benar dan betul dalam ben-
tuk perda desa wisata. Sehingga, 
pengelolaan destinasi wisata ini 
menjadi serempak dan terstruktur 
secara baik. Selain itu, output dari 
pengelolaan destinasi wisata juga 
langsung ada kepastian. 

“Regulasi ini menjadi penting 
untuk mengatur alur lalu lintas 
destinasi desa wisata di Sumenep. 
Dan, ini harus menjadi perhatian 
semua pihak dan stackholder 

atau aturan dalam bentuk pera-
turan daerah (Perda) tentang desa 
wisata. 

“Harus diakui, Sumenep B
anyaknnya destinasi 
wisata yang tumbuh 
subur di Kabupaten Su-
menep menjadi perha-
tian anggota komisi IV 

DPRD Akis Jazuli. Menurutnya, 
Keberadaan destinasi wisata ini 
harus menajdi daya dongkrak 
pemulihan ekonomi, utamannya 
paska pandemi Covid 19 yang 
melanda nusantara ini. Sebab, 
disadari selama pandemi coro-
na ini menyerang maka banyak 
ekonomi masyarakat menjadi 
terpuruk, akibat tidak stabilnya 
pada dalam konteks pemenuhan 
ekonomi warga. 

 Apalagi, di Kota Sume-
kar ini memiliki banyak potensi 
wisata yang cukup baik dan 
perlu dikembangkan oleh semua 
elemen warga, termasuk pe-
merintah. Namun, semuanya 
itu harus terarah, sistematis dan 
terstruktur dengan baik. Bahkan, 
dipastikan bisa merambah men-
jadi destinasi desa wisata. Oleh 
karenannya, maka politisi partai 
Nasional Demokrat (Nasdem) ini 
menginginkan adanya regulasi 

AKIS JAZULI
ANGGOTA KOMISI IV
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Regulasi ini menjadi penting untuk 

mengatur alur lalu lintas destinasi desa 
wisata di Sumenep. Dan, ini harus menjadi 

perhatian semua pihak dan stackholder 
yang ada." 

yang ada,” ungkapnya. 
Akis menuturkan, ke-

beradaan destinasi wisata ada 
yang sudah dikelola dengan 
baik, dan ada juga masih belum 
maksimal. Yang belum maksimal 
biasnya masih membutuhkan 
dorongan dan pemenuhan fasili-
tas memadai. 

“Kalau sudah berjalan baik 
tentu saja tidak butuh lagi per-
hatian yang serius. Namun, bagi 
pengelola usaha wisata ini yang 
masih belum maksimal maka 
diperlukan dorongan, masukan 
yang membangun. Sehingga, 
bisa bangkit pula,” ucapnya.

Harus diakui, Akis mengung-
kapkan, apabila potensi wisata 
yang ada saat ini bisa dikelola 
dengan baik. Maka dipastikan 

mampu mendongkrak perekono-
mian masyarakat Kabupaten 
Sumenep. 

“Apabila ini mampu dikelola 
dengan baik, maka hampir bisa 
dipastikan bisa mendongkrak 

perekonomian masyarakat paska 
pandemi ini. 

Ya salah satunya, tentu saja 
dengan membuat regulasi itu 
atau perda tentang desa wisata,” 
ungkapnya serius.•
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S
aat ini, Kabupaten Sumenep tam-
paknya menjadi “surga” wisata. 
Sebab, destinasi wisata baru terus 
bermunculan dan bahkan menja-
di jujugan para wisatawan untuk 

berkunjung ke kota keris ini. Destinasi 
wisata yang bermunculan itu mayoritas 
dikelola oleh pihak swasta atau pemerintah 
di tingkat terbawah alias desa. Sehingga, 
cukup banyak pilihan bagi para pengunjung 
saat datang ke kota keris untuk sekadar 
jalan-jalan menikmati sejumlah destinasi 
wisata yang ada.

Keberadaan destinasi wisata ini cukup 
menarik perhatian publik lantaran memiliki 
magnet yang cukup baik bagi para pengun-
jung. Apalagi, destinasi wisata yang baru, 
dipastikan menampilkan nuansa modern 
dengan klasik. Design arsitekturnya sudah 
mengadopsi pola-pola tempat wisata mod-
ern. Sehingga, terlihat sangat eksotis dan 
cukup menjadi daya tarik bagi para pen-
gunjung. Maka, warga tentu saja tidak akan 
kecewa saat datang ke lokasi ini.

Apalagi, tiket masuk ke sejumlah des-
tinasi wisata di Kabupaten dengan slogan 
Kuda Terbang ini tidak banyak mengocek 
kantong. Sebab, masih terbilang cukup bisa 
terjangkau untuk kelas menengah ke bawah 
meski fasilitasnya sudah masuk menengah 
ke atas. Otomatis, keberadaan destinasi 
wisata ini sudah bisa  dipastikan terjangkau 
untuk sejumlah kalangan. Nah, untuk apa 
lagi mikir panjang untuk datang ke Sume-
nep, tinggal datang dan nikmati wisatanya. 

Jika anda datang ke Sumenep, maka 

Ayo... Nikmati 

Wisata di Sumenep
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wisata bahari, seperti pantai Gili Labak yang ada 
di Kecamatan Talango. Tempat ini cukup bagus 
untuk melakukan snorkling. Kemudian ada juga 
pantai sembilan. Pantai ini sudah digarap menjadi 
destinasi wisata modern. Sejumlah wahana diper-
siapkan. Bahkan, bagi pengunjung yang hendak 
bermalam juga tidak perlu khawatir, karena sudah 
disiapkan penginapan. Juga, masih banyak wisata 
bahari yang bisa dinikmati masyarakat. Misalnya, di 
kepulauan Sapeken dan sejumlah lainnya. Intinya, 
Kabupaten ini memiliki banyak destinasi wisata yang 
cukup menggiurkan.

Wisata buatan juga pasti menjadi daya tarik 
bagi pengunjung wisata. Wisata buatan ini keban-
yakan dikelola oleh pihak swasta. Fasilitas yang 
disediakan terbilang cukup lengkap. Misalnnya, 
wisata Tectona, TSI (Tirta Sari Indah) di Kecamatan 
Batuan, ada Waterpark Sumekar (WPS) di dekat 
Asta Tinggi. Kemudian, ada Goa Soekarno di 
Pasongsongan, dan ada juga Bukit Tawap di Pagar 
Batu, Saronggi. Ayo datang dan berwisata di Sume-
nep!.•

bisa menikmati wisata religi. Dimana Kabupaten ini 
terbilang bannyak makam-makam waliyullah yang 
dikunjungi wisatawan untuk berdoa dan berdikir 
di lokasi itu. Misalnya, ada Asta Tinggi, yang nota-
bennya adalah tempat para raja-raja. Tempat ini 
merupakan salah satu wisata unggulan Kabupaten 
Sumenep, sebab pengunjungnya cukup banyak 
tidak hanya dari dalam kota melainkan juga dari 
luar kota. Mereka datang ke tempat ini secara ber-
jamaah, menggunakan bus besar. 

Biasanya pengunjung wisata religi membeludak 
apabila sudah masuk para perayaan hari-hari besar 
Islam. Namun, setiap hari dipastikan ada pengun-
jung, utamanya di malam Jum’at. Sebab, masih 
banyak orang menganggap Asta ini sebagai tem-
pat yang “keramat”. Selain Asta Tinggi, ada wisata 
religi Kantandur di Desa Bangkal dan ada juga Asta 
Brambang. Yang tak kalah banyak juga pengun-
jungnya adalah Asta Sayyid Yusuf di pulau Talango, 
Kecamatan Talango. 

Secara geografis wisata ini cukup jauh dari pu-
sat kota. Namun, ternyata tidak menyudutkan para 
pengunjung untuk datang ke tempat ini meski harus 
menyeberang lautan. Bahkan, usai menyeberang 
warga yang datang kadangkala harus jalan kaki 
untuk bisa sampai ke lokasi wisata tersbut. Terpent-
ing, wisata religi ini masih terbilang cukup menarik 
para pengunjung. Masjid Jamik dan Keraton Sume-
nep juga tetap menjadi jujugan untuk pengunjung 
datang ke kota Sumekar. Dan, masih ada wisa-
ta-wisata religi lainnya yang ada di pelosok dari 
kabupaten ujung timur pulau Madura.  

Selain wisata religi, Sumenep juga memiliki 
wisata bahari. Bagi pecinta wisata laut tentu jangan 
khawatir saat datang ke kota ini. Sebab, pulau yang 
perawan dan asri masih menunggu para pengun-
jung untuk bisa menikmatinya. Bahkan, sejumlah 
pulau dibiarkan tak tersentuh “keperawannya”, dan 
tetap menjadi daya tarik yang cukup mennggiurkan 
untuk pecinta wisata. Sehingga, untuk bisa melaku-
kan penyelaman di laut juga dipastikan tidak akan 
mengecewakan. Di samping itu, terumbu karang 
juga berjejer di dasar laut. 

Wisata bahari yang cukup lama dan bannyak 
dikenal adalah wisata Pantai Lombang dan wisata 
Slopeng. Kedua destinasi wisata ini dikelola oleh 
Pemerintah Kabupaten. Kemudian ada destinasi 
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EMPU KELLENG, JOKOTOLE 
DAN PINTU MAJAPAHIT

K
ehebatan Empu Kelleng dalam “menaklukkan” besi sudah 
diakui di wilayah Madura. Ayah angkat Jokotole ini me-
mang terbilang pandai “bermain” besi. Bahkan, kehe-
batan Empu Kelleng menyebar hingga ke luar Madura, 
dan sampai di telinga Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. 

Sementara kerajaaan memang berencana membangun pintu ger-
bang istana dan sedang mencari ahli besi yang bisa membangun 
pintu pagar yang cukup besar itu. 

Mendengar kehebatan Empu Kelleng ini, maka diundang lah 
tukang bangunan dan ahli besi, termasuk Empu Kelleng. Mendapat 
undangan raja, bahagia di hati sang Empu tak terelakkan. Sehing-
ga, dengan rasa bangga sang Empu langsung berangkat menuju 
Majapahit untuk menjalankan titah raja. Sebab, baginya bekerja 
kepada raja merupakan penghargaan yang luar biasa, lantaran 
tidak semua orang bisa diundang untuk bekerja kepada raja Ma-
japahit itu.

Sehingga, Empu Kelleng langsung bekerja dengan tekun dan 
penuh semangat hingga berminggu-minggu. Namun, tubuh tuanya 
tidak memungkinkan untuk memaksa bekerja ekstra. Sehingga, 
Empu Kelleng jatuh sakit. Sakitnya Empu Kelleng ini sampai di tel-
inga istrinya di Pakandangan. Mendengar kabar tersebut, sang istri 
lalu mengutus Jokotole ke Majapahit untuk menjenguk dan mer-
awat sang ayah. Jokotole pun langsung berangkat dengan penuh 
rasa cinta dan sayang kepada Empu Kelleng.

Namun, perjalanan menuju Majapahit tidak berjalan mulus. 
Sebab, dia harus mampir ke sanak saudaranya di beberapa titik. 
Pertama kali dia mampir ke pamannya Adirasa di Jumiang, yang 
merupakan adik Adipoday. Di sana, Jokotole mendapatkan ban-
yak wejangan dan arahan. Termasuk, prinsip hidup dan silsilah 
keluarga besarnya. Setelah dari pamannya dia menemui adiknya 
Aguswedi yang sedang diasuh oleh Ki Pademawu. Di tempat inilah 
dia melepas rasa kangen dan sayang.

Setelah itu, keduanya berangkat menuju Majapahit. Dia meng-
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gunakan perahu dari Madura bagian barat menuju 
Gresik. Di Gresik keduanya diterima oleh Adipati 
Gresik. Sambutan hangat dan penuh kekeluargaan 
sangat dirasakan kakak beradik itu. Bahkan, adipati 
Gresik meminta keduanya tinggal di Gresik. Say-
angnya, Jokotole menolak karena harus menemui 
ayah angkatnya di Majapahit. Hanya Aguswedi 
yang menetap di Gresik itu, yang kemudian menjadi 
menantu adipati Gresik.

Setelah pamit ke Adipati Gresik, Jokotole 
langsung berangkat menuju Majapahit. Kemudi-
an dia bertemu dengan Mpu Kelleng yang sedang 
terbaring sakit. Sebagai anak, Jokotole langsung 
merawatnya. Tidak hanya itu, Jokotole juga meng-
gantikan ayah angkatnya bekerja membuat pintu 
gerbang bersama empu-empu yang lain. Jokotole 
langsung bekerja keras untuk menyelesaikan ba-
ngunan itu. Siang malam terus bekerja. Sehingga, 
tuntaslah bekerjaan pembuatan pintu gerbang itu 
dengan sempurna dan cukup bagus.

Kemudian, para Mpu ini melapor kepada Prabu 
Brawijaya jika pembuatan pintu gerbang sudah 
selesai. Itu juga berkat bantuan dari anak muda 
Jokotole. Lalu, sang Prabu melihat kondisi pintu ger-
bang ternyata hasilnya cukup memuaskan. Setelah 
itu, Prabu Brawijaya langsung memberikan hadiah 

kepada Mpu termasuk Jokotole. Akhirnya, para Mpu 
pamit pulang ke daerah masing-masing, termasuk 
ayah angkat Jokotole. Namun, Prabu Brawijaya 
tidak mengizinkan Jokotole pulang ke Sumenep.

Mpu Kelleng sangat berat hati meninggalkan 
Jokotole sendirian di Majapahit yang cukup besar 
itu. Namun, apalah daya, sang Prabu tetap meng-
inginkan Jokotole berada di Majapahit. Dengan 
berat hati, Empu Kelleng langsung pulang ke Sume-
nep. Sebelum pulang , dia hanya berpesan untuk 
tetap berpegang teguh pada kesopanan dan tata 
krama serta tetap menjaga nama baik Sumenep. 
Pesan itu diingat oleh Jokotole, sehingga dengan 
mudah dia beradaptasi di Majapahit.

Tak selang berapa lama berada di Majapahit, 
tiba-tiba Prabu Brawijaya memberikan titah yang 
cukup berat kepada Jokotole. Dia diminta untuk 
memimpin Pasukan menyerang Blambangan. 
Akhirnya, kemenangan berada di pihak Jokotole, 
Raja Blambangan melarikan diri dan kemudian 
terbunuh. Atas kemenangan itu, Jokotole diberi we-
wenang untuk menjadi Adipati Sumenep menggan-
tikan kakeknya Pangeran Saccadiningrat II. Jokotole 
mendapatkan gelar Raden Arya Kudapanole, dan 
dinikahkan dengan putri Prabu Brawijaya, Dewi 
Ratnadi.•                                                                                     
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Oleh: 
BUDIMAN HAKIM

Founder  TheWriters.id

ORANG INDONESIA KURANG 
TERLATIH MENGGUNAKAN OTAKNYA

S
aya pernah memposting foto ini di page saya. 
Kalimatnya, "Perempuan tanpa laki-laki ibarat 
ikan tanpa sepeda." Di bawah kalimat tersebut 
tertulis nama orang yang membuat kutipan 
tersebut; “Gloria Steinem, Penulis Feminism”. 

Postingan tersebut mendapat 616 likes, 312 komen dan 
lebih dari 1600 shares.

Yang bikin saya merasa aneh, ternyata banyak sekali 
orang yang gak ngerti kalimat tersebut. Di ruang komen 
mereka bertanya, “Apa sih maksudnya kalimat ini? Ikan 
dan sepeda kan gak ada hubungannya?” Tentu saja ada 
juga yang ngerti tapi yang mempertanyakan kalimat itu 
jauh lebih banyak. 

Lucunya, ketika postingan itu  saya upload lagi di 
account personal, dan saya kasih kata pengantar, “Hayo, 
ada yang ngerti gak kalimat ini?”

Believe it or not, semuanya ngerti tanpa kecuali. 
Aneh, kan? Kenapa bisa begitu? Ternyata kalimat pen-
gantar saya membuat orang tertantang dan langsung 

berpikir untuk menemukan maknanya. Kesimpulannya 
adalah mereka harus disuruh dan diberi komando untuk 
membuat otaknya bekerja.

Saya yakin orang-orang yang gak ngerti di page 
bukannya bodoh. Tapi mereka tidak terlatih untuk meng-
gunakan otaknya. Mereka harus disuruh atau ditantang 
supaya mau menganalisa kalimat tersebut. Begitu mer-
eka mau berpikir lalu menemukan identitas penulisnya, 
barulah dengan mudah mereka menemukan maknanya. 
Kenapa hal ini bisa terjadi? 

Tanpa bermaksud menjelekkan pihak tertentu, saya 
merasa memang ada yang salah dengan sistem pen-
didikan kita. Metode pengajaran di negeri ini kurang 
memancing murid untuk berpikir. Akibatnya mereka 
tidak terbiasa untuk menganalisa sesuatu. Di sekolah kita 
cenderung disuruh menghapal pelajaran dan menelan-
nya mentah-mentah. Kemudian pas ujian kita diberi per-
tanyaan dengan jawaban yang kita hapalkan dari buku.

Untungnya, ada cukup banyak teman-teman saya 
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yang kritis. Mereka sangat pintar dan suka menganalisis 
dan mencoba mendebat guru yang sedang mengajar. 

 Misalnya sewaktu pelajaran sejarah di sekolah me-
nengah. Ada sebagian teman saya yang mempertanya-
kan sesuatu yang menurut mereka tidak logis. Berikut 
saya tuliskan beberapa pertanyaan mereka.

“Pak, saya kok belum menemukan alasan kenapa 
Ibu Kartini bisa menjadi pahlawan. Yang dilakukann-
ya buat saya cuma curhat dengan berkirim surat pada 
temannya di Belanda. Apakah ada lagi perbuatannya 
yang lain sehingga dia pantas menyandang gelar pahla-
wan?” tanya anak itu polos.

“Bu, kalo Pangeran Diponegoro berperang karena 
tanah miliknya mau diambil oleh Belanda berarti dia 
cuma membela hak kepemilikannya, dong? Dia ber-
perang bukan untuk negeri ini. Kok bisa jadi pahlawan, 
sih?” tanya yang lain lagi.

“Pak, Jenderal Soedirman kepahlawanannya di 
mana, ya? Kalo saya baca bukunya, keliatannya dia 
cuma seorang pemimpin yang sakit TBC, ditandu ke 
mana-mana oleh anak buahnya karena dikejar-kejar 
tentara Belanda. Gak ada satu pun tertulis dia pernah 
melakukan perbuatan heroik atau minimal pernah me-
nembak tentara Belanda sampai mati,” tanya yang lain 
lagi

Ada lagi yang bertanya, “Bu. saya rasa Indonesia 
dijajah Belanda bukan 350 tahun. Hitungannya dimulai 
dari Cornelis de Houtman saat mendarat di Pelabuhan 
Banten, tahun 1596. Waktu itu dia kan baru mendarat, 
masak udah dihitung kita dijajah sih? Lagipula Cornelis 
De Houtman itu kan datangnya tidak mewakili pemerin-
tahan resmi Negara Belanda.”  

Dan tau gak apa yang terjadi? Semua guru tan-
pa terkecuali marah besar mendengar pertanyaan itu. 
Bahkan yang menanyakan soal Jenderal Soedirman 
dapat tamparan di pipi lalu kena skors seminggu gak 
boleh masuk sekolah. Meraka dianggap kurang ajar 
karena mempertanyakan kepahlawanan seseorang yang 
sudah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai 
pahlawan nasional.

 hMelihat sikap guru-guru seperti itu, akhirnya mu-
rid-murid menyerah. Mereka kembali sibuk menghapal 
dan menelan mentah-mentah buku wajib yang diberikan 
pihak sekolah. Sayang banget, ya? Padahal sikap kritis 
itu kan bagus. Seharusnya guru-guru tersebut bersyukur 
mempunyai murid yang analitik. Untuk mengantisipasi 
sikap kritis tersebut, seharusnya para guru bisa bikin 
diskusi lalu mencari literatur yang lebih lengkap untuk 
memuaskan rasa ingin tau para murid. Sayangnya hal itu 

tidak terjadi.
Saya pribadi pernah mendapat perlakuan sama. 

Waktu jaman kuliah, ada seorang dosen yang selalu 
mendiktekan materi pelajaran dan kami harus men-
catatnya kata perkata. Karena mulai terganggu, minggu 
ketiga saya coba kasih usul.

“Ibu, gimana kalo buku ibu saya fotokopi aja. Seta-
lah itu, saya bagikan ke semua mahasiswa. Kita bacanya 
di rumah, jadi setiap pelajaran Ibu, kita tinggal diskusi,” 
kata saya.

Di luar dugaan, Sang Ibu mengambil penghapus 
dan melemparkannya ke arah saya. Untung gak kena. 
Dengan suara sangat murka dia menjerit, “Keluar kamu!! 
Gak usah ajari cara saya mengajar. KELUAR!!!”

Dan saya pun keluar dari kelas dengan penuh kebi-
ngungan, ‘Kok dia marah, sih? Apa yang salah dengan 
usul saya?’ 

Tapi begitulah nasib generasi kami. Mahasiswa gak 
punya bargaining power. Gak ada pilihan lain, saya pun 
menerima keadaan. Mencatat semua pelajaran dan me-
nelannya mentah-mentah. Sikap kritis dan analitik saat 
itu adalah barang mewah. Semoga generasi berikutnya 
sudah membaik. Insya Allah.

Kembali pada judul di atas. Mungkin itu sebabnya 
banyak orang tidak mengerti kalimat di atas. Otak mer-
eka cenderung statis. Ketika saya tantang, ‘Apa artinya 
kalimat ini?’ Taraaaa….barulah otak mereka bekerja. 
Dan tanpa kesulitan semua orang menemukan jawaban-
nya. Gila, kan? 

Sekali lagi saya berkesimpulan bahwa mereka tidak 
terbiasa menggunakan otaknya. Mereka cenderung 
membaca dan menelan mentah-mentah apa yang tertu-
lis tanpa berusaha mencari makna yang tersembunyi di 
balik setiap kata.

Jadi apa artinya ‘Perempuan Tanpa laki-laki Ibarat 
Ikan Tanpa Sepeda.’ Ada yang gak tau? Hehehehe....•
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AKU TAKUT KAWIN, MAK!

ARTIKEL

U
siaku saat itu sudah 30. Status, belum kawin! 
Eh, belum nikah.

Empat dari enam adikku sudah lebih 
dulu ke pelaminan. Gimana perasaan disalip 

oleh empat orang adik lebih dulu?
Marahkah? Irikah? Sakit hatikah?
Big no! Aku justru kagum. Mereka lebih berani 

mengambil keputusan hidup. Aku sendiri memang belum 
seberani itu. Setidaknya untuk saat itu.

Kepalaku masih penuh dengan kalkulasi. Sibuk den-
gan hitung-hitungan. Jika begini maka begitu, jika begitu 
maka begitulah. 

Pertama ada masalah temperamen yang saat itu 
belum bisa kukuasai dengan baik. Khawatir, nanti jika 
ada selisih, bisa-bisa aku membahayakan istri.

Kedua, ada masalah egoisme, juga masih terlalu 
tebal. Tak bisa dibawa ke pernikahan yang notabene 
membutuhkan kemampuan mengalah. 

Di sana butuh kejernihan membaca dan memecah-
kan persoalan, jika tidak bisa-bisa seumur-umur larut 
dalam persoalan itu-itu saja.

Selain itu, tentu saja soal gaji. Dengan gaji yang ma-
sih di bawah lima juta ketika itu, kupastikan tak mudah 
buat hidup di Jakarta. 

***
 Ada beberapa gadis mengajak nikah. Iya, diajak 

menikah (boleh sombong dikit, ya?). 
Pekerjaan mereka saat itu lebih menjanjikan diband-

ingkan pekerjaanku. Aku memilih menggelengkan 
kepala. 

Bahkan ada kerabat mencoba mendikteku. "Kau 
kawinlah dengan si pulanah. Pendidikannya bagus, 
pekerjaannya bagus, keturunan orang terpandang, masa 
depanmu menjanjikan..." 

Kupilih membatu. Kudiamkan. 
Kepala batuku sudah disesaki sederet kalimat. "La-

ki-laki macam apa yang kawin dan hidup di ketiak istri?" 

Tidak kuluapkan. Kecuali sekadar membantah 
sekadarnya saja. 

"Aku belum cukup yakin buat kawin. Soal lapar, aku 
sendiri sudah biasa hidup dengan lapar. Aku kuat mena-
han lapar. Tapi kurasa-rasa, aku takkan kuat jika melihat 
anak istriku kelak jika sampai kelaparan." 

Kira-kira begitulah dalihku, dengan sedikit ekspresi 
melotot. Sebagai pesan tersirat, soal prinsip hidup, jan-
gan coba-coba mendikteku. 

Ya, ini memang tidak lepas dari pesan yang pernah 
kudapat dari seorang penulis Amerika Serikat, dan juga 
entertainer. Steve Harvey, namanya.

Kata dia dalam satu wawancara, "Terkadang, soal 
ke mana kau ingin membawa hidupmu, memang tidak 
perlu diceritakan kepada siapa-siapa. Mereka takkan 
bisa melihatnya, karena bisa jadi itu cuma diperlihatkan 
Tuhan hanya kepadamu."

Sederet kalimat ini lumayan membantu kepala 
batuku tetap sekeras batu. Batu yang takkan gampang 
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dipalu. 
Eh, itu empat orang adikku sudah lebih dulu ke 

penghulu? Tak kupusingkan. 
Eh, adik-adikku satu demi satu sudah punya anak? 

Ini sih yang sempat bikin aku gundah. 
"Gue kapan punya anak?" Itu yang pelan-pelan 

meluluhkan pertahananku. Dari cerita pernikahan, yang 
paling kuidamkan memang memiliki anak yang lucu-lu-
cu.  

Ditambah kalimat pendek dari calon istri, "Keluarga 
udah nanya kapan bla... bla... bla."

Intinya, kalo mau nikah, lamaran secepatnya, nikah 
secepatnya. Semacam ada pesan tersirat, jangan buang 
waktu cuma untuk proses pengenalan terlalu jauh. 

"Laki-laki macam apa yang cuma mau punya pas-
angan tapi tak berani menikah?" Itu bukan kata calon 
istri. Itu kataku sendiri, untuk membantu kepalaku lebih 
lunak. 

Yakin? Tidak. 
Sudah berani? Belum. 
Siap? Tidak.
Tapi, merasa aku sedang ditantang, kujawab tantan-

gan itu dengan kepala tegak. 
Diminta penuhi acara lamaran, kupenuhi. Diminta 

penuhi mahar, kupenuhi. Diminta tambahi biaya pesta 
pernikahan, kupenuhi. 

Di belakang layar, ada dua teman ikut terlibat. Mer-
eka meminjamkan sekian banyak, menutupi kekurangan 
tersisa yang tak terjangkau gajiku saat itu. 

Jadilah akhirnya aku bisa ke penghulu. Di depan 
mata mendiang bapakku. 

Beliau terbang dari Aceh ke Jakarta, lalu ke Band-
ung, melihat pernikahan anaknya. Saat usia beliau sudah 
terbilang senja. 

Sejujurnya, uangku saat itu sangat terbatas. Saat 
beliau berterus terang sedang tak punya tabungan untuk 
tiket pesawat, tetap kupaksa datang. 

Syukurnya, ada saja rezeki hingga bisa menghadir-
kan beliau ke pernikahan. Sekaligus, menjadi pengala-
man pertama beliau menginjak tanah Jawa. 

Sebelum itu, beliau hanya jatuh cinta pada tanah 
kelahirannya. Tak tergoda untuk melangkah ke tanah-
tanah lain di negara ini. Kecuali ketika anaknya menikah.

"Bapak sudah terlalu tua untuk menginginkan yang 
muluk-muluk." Begitu kata beliau saat itu. 

Sekaligus ada gerimis turun dari sisi matanya. Sebab 
aku menikah saat beliau sudah menua, dan tak lagi bisa 
memberi apa-apa. 

"Ya, bapak sedih, kamu menikah tapi tidak bisa 
memberimu apa-apa."

"Pak... Buatku, seharusnya bapak tidak perlu ber-
sedih. Sebab semua anak bapak yang laki-laki punya 
kesamaan cita-cita; menikah tanpa perlu membebani 
bapak. Ini bukti, bapak berhasil mendidik kami menjadi 
laki-laki."

Air mata mengucur deras di wajah beliau. Kupeluk 
beliau, seperti beliau memelukku saat kecil dulu setiap 
kali aku bersedih.

"Soal aku telat menikah, lah ini bukan salah bapak. 
Ini pilihanku sendiri. Sedikit telat, tapi masih sempat 
bapak lihat sendiri, kan?" Candaku, cuma demi bisa me-
lihat tawanya yang lengkap dengan gusi tanpa gigi lagi.•                                                             
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SOTO – JALUR REMPAH 
DI DALAM SEBUAH MANGKUK

M
enurut praktisi kuliner Lily Setiadinata, 
Indonesia mempunyai sekurangnya 75 
varian soto. Persebaran ragam terbanyak-
nya adalah di Jawa Timur. Dengan Jawa 
Timur bagian selatan sebagai lokasi yang 

paling banyak ragamnya. Lalu, ke pantai pesisir utara, 
kemudian Madura dan Osing (Banyuwangi). Menyusul 
kemudian, kedua terbanyak adalah daerah Sunda atau 
Pasundan.

 Soto adalah nama yang umum kita kenal. Untuk 
yang khas, kita biasanya akan menemukan tambahan 
nama lain disematkan setelah kata soto. Entah nama 
daerahnya, atau kekhasan lainnya. Soto Banjar, soto 
kwali, soto Madura, soto ayam, soto babat, soto mie 
Bogor, soto sulung, soto seger, dan seterusnya. Namun, 
ada beberapa daerah yang menyebut soto dengan cara 
yang sedikit berbeda.

 Di daerah Sokaraja di Banyumas, Jawa Tengah, 
soto dinamakan sroto. Sroto Sokaraja, begitu lengkap-
nya. Di Tegal, namanya sauto Tegal. Sauto merupakan 
gabungan dari dua kata, soto dan tauco, karena soto 
khas di daerah ini memakai tauco sebagai bumbunya. 
Coto Makassar atau coto mangkasara adalah soto yang 
terkenal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

 Coto Makassar diperkirakan telah ada semenjak 
masa Kerajaan Gowa di abad ke-16. Dulu, coto ada dua 
macam. Satu untuk bangsawan, dibuat dengan menggu-
nakan daging sapi terbaik. Lainnya adalah yang berbah-
an jeroan, diperuntukan bagi rakyat kebanyakan

Di Pekalongan soto disebut tauto, merupakan 
perpaduan dari kebudayaan kuliner Tionghoa dan India. 
Kata tauto sendiri juga merupakan sebuah kata perpad-
uan. Dari kata tauco yang adalah bumbu India, dan cau 
do alias soto Tionghoa.

 Diakui sebagai makanan khas Indonesia, soto se-
jatinya merupakan makanan yang berasal dari Tiongkok. 
Dalam dialek Hokkian ia disebut sebagai cau do, jao to, 
atau chau tu. Artinya, jeroan dengan rempah-rempah.

Pada dasarnya, ada kemiripan rasa antara satu soto dan lainnya. Karena, bumbu 
atau rempah dasar soto itu sama. Langkah proses pemasakkan selanjutnya yang 

menentukan soto apa yang akan hadir di mangkuk kita.
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 Tentang ini, telah dibahas dalam buku “Menyantap 
Soto Melacak Jao To Merekonstruksi (Ulang) Jejak Hibrid-
itas Budaya Kuliner Cina dan Jawa” (2013), dari Institute 
for Research and Community Service Petra Christian 
University. Merupakan buku hasil penelitian Ary Budiyan-
to dan Intan Kusuma Wardhani, yang mengungkapkan 
bahwa soto sebenarnya datang dari Tiongkok.

 Di Pulau Jawa, soto awalnya dikenal di pesisir pan-
tai utara Jawa bagian tengah pada abad ke-19 Masehi, 
di sekitar wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kemudian, 
menyebar ke sejumlah daerah lainnya seperti Cirebon, 
Kudus, hingga Lamongan, dan seterusnya. Di mana soto 
kemudian bertemu dengan budaya setempat, dan lalu 
berkembang menjadi kuliner ciri khas dari tempat-tempat 
tersebut.

 Dalam semangkuk soto, sebenarnya kita bisa 
melihat adanya percampuran budaya. Contohnya, soto 
Betawi yang diolah dengan susu sapi, menunjukkan 
adanya pengaruh Belanda.

 Sejarawan dan budayawan terkemuka Indonesia, 
almarhum Soedarmadji Jean Henry Damais, pernah 
mengungkapkan muasal digunakannya susu pada soto 

Betawi. Pada masa dahulu, dikatakannya, orang-orang 
Betawi yang bekerja di rumah orang Belanda, kerap 
membawa pulang susu sisa yang tidak habis milik majik-
annya. Sampai di rumah, susu lalu dipakai untuk mema-
sak daging. Jadilah sejenis soto yang sekarang dikenal 
dengan nama soto Betawi.

 Praktisi kuliner Lily Setiadinata, dalam webinar kecil 
tentang soto Betawi, 14 Agustus 2021, berpendapat bah-
wa pada dasarnya ada kemiripan rasa antara satu soto 
dan lainnya. Karena, bumbu atau rempah dasar soto itu 
sama. Langkah proses pemasakkan selanjutnya yang 
menentukan soto apa yang akan hadir di mangkuk kita.

 Kalau kuah daging diberi irisan lobak dan kacang 
kedelai goreng, soto Bandung namanya. Bila diberi 
campuran santan dan susu sapi, jadilah soto Betawi. 
Soto Betawi akan lebih sedap bila kuah daging di panci 
diberi semangkuk bawang merah goreng. Apabila yang 
dimasukkan adalah bawang putih goreng, maka soto 
Kudus namanya.

 Dari semua soto di Indonesia, menurut Lily Setia-
dinata lagi, soto Padang adalah yang paling banyak 
memakai bumbu atau rempah.•
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