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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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B
ertemu konstituen tentu saja menjadi hara-
pan bagi anggota DPRD Sumenep. Sebab, 
bertemu dengan warga menjadi hal yang 
sangat istimewa bagi para wakil rakyat. Di-
mana mereka bisa bercengkrama, berdia-

log dan mendengarkan keluh kesah warga. Aspirasi 
masyarakat menjadi “kado” bagi para legislator untuk 
diperjuangkan dan dilaksanakan sebagai wujud tang-
gungjawab kepada mereka yang dipilih. Pertemuan itu 
pada akhirnya menjadi momen berharga yang tak bisa 
dilupakan.

Pertemuan para legislator ini kemudian dikemas 
dengan kegiatan rutin yang teragenda yang dikenal 
dengan reses atau serap aspirasi. Kegiatan ini biasann-
ya dikenal dengan cara formal, dengan anggaran 
yang sudah tersedia. Para wakil rakyat langsung turun 
ke lapangan dan berkumpul di satu titik dengan per-
wakilan masing-masing desa. Di tempat itulah, warga 
dan wakil rakyat membangun hubungan dialogis, yang 
saling berbalas. Warga menyampaikan aspirasi dan 

anggota dewan berupaya mewujudkannya. 
Tentunnya, semua perjuangan dalam pertemuan 

dengan konstituen bisa berjalan kelindan. Yakni, aspi-
rasi masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat 
ini bisa dikabulkan mejadi program pada kegiatan 
APBD berikutnya. Sebab, ketika aspirasi itu terwujud 
dalam bentuk program, maka menjadi kebanggaan 
tersendiri bagi para wakil rakyat. Semoga pelaksanaan 
reses kali ini memberikan yang terbaik bagi para ang-
gota dewan dengan bentuk kegiatan di tahun berikut-
nya. 

Nah, momen reses ini kemudian diabadikan da-
lam bentuk tulisan yang dikemas dalam laporan utama 
dalam majalah ini. Termasuk sebagian aspirasi yang 
disampaikan masyarakat. 

Namun, tidak semua aspirasi yang disampaikan 
lewat forum itu dijadikan laporan dalam majalah ini. 
Namun, hanya yang substantif saja. Selain itu, kegiatan 
lainnya juga tidak lepas dari bahasan majalah bulanan 
DPRD ini.•

HASAN BASHRI, SH   
Pemimpin Redaksi
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RESES, INGIN 
PEMBANGUNAN 
PJU SECARA MERATA

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

Keberadaan PJU (Penerangan Jalan Umum) di Kabupaten Sumenep dikeluh-
kan. Pasalnya, pemasangan penerangan ini tidak dilakukan secara merata di 
seluruh pelosok kota Sumekar. Pemasangan itu hanya dilakukan di beberapa 
titik saja. Bahkan, yang paling dominan itu berada di sekitar kota, mulai dari 
kecamatan kota, Batuan hingga ke Lenteng dan ke arah Manding. Sehingga, 
banyak warga yang tidak teraliri meminta untuk dilakukan pemerataan.
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J
adi, keberadaan 
PJU di kabupat-
en ujung timur 
Pulau Madura 
bisa diperkira-
kan terbatas, ti-

dak menyentuh seluruh 
pelosok. Sehinga, ada se-
bagai wilayah yang jalanya 
masih gelap. Tidak hanya 
itu, meski ada penerangan 
ternyata hidupnya juga ti-
dak maksimal. Yakni, cuk-
up sering mati, sehingga 
terlihat sangat gelap. Dan, 
ini juga menjadi keluhan 
masyarakat. Sehingga, 
keberadaanya menjadi 
mubazir dan ini sangat 
memberikan kesan tidak 
baik kepada warga sekitar. 

Sehingga, masyarakat 
berharap keberadaan PJU 
harus memberikan pen-
erangan kepada semua 
lapisan. Tidak hanya di 

wilayah kota, melainkan 
juga sejumlah kecamatan 
yang agak jauh dari pusat 
hendaknya juga di lakukan 
pemasangan. Sehingga, 
sejumlah jalan yang ada di 
pusat kota kecamatan men-
jadi terang. Bahkan, apabi-
la pemkab mampu secara 
anggaran maka hendakn-
ya dilakukan secara merata 
hingga pelosok desa yang 
masih menjadi bagian dari 
jalan kabupaten.

Keluhan dan aspira-
si ini disampaikan mas-
yarakat kepada anggota 
dewan saat menggelar re-
ses. Anggota dewan meng-
gelar reses pada 9 sampai 
dengan 17 Mei 2022 lalu. 
Soal penerangan jalan ini 
menjadi keluhan dominan 
yang disampaikan mas-
yarakat kepada legislator. 
Sebab, mereka menging-
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inkan jalan yang dilalui terang. Setidaknya ketika 
jalan yang dilalui tidak gelap, maka bisa dimungk-
inkan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas 
(Laka lantas).

Masalah curhat warga tentang PJU ini sudah dis-
ampaikan para wakil rakyat dalam sidang paripur-
na usai melakukan reses atau serap aspirasi yang 
dilakukan. Reses memang rutin dilakukan oleh ang-
gota dewan. Sebab, dengan reses para wakil rakyat 

ini bisa menerima keluh kesah dan aspirasi war-
ga. Apalagi, kegiatan ini dilakukan secara face to 
face yang dikemas dengan forum. Sehingga, para 
wakil rakyat menjadi pendengar setia atas keluhan 
warga ini. Sesekali juga merespon jika dibutuhkan 
jawaban dari wakil rakyat ini.

Yang jelas, pelaksanaan reses ini tidak hanya 
sekadar digelar satu kali dalam setahun. Ini dilaku-
kan agar personal approach anggota dewan den-
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MELLI SUFIANTI
FRAKSI NASDEM HANURA SEJAHTERA

gan para konstituennya atau masyarakat tambah 
dekat. Sehingga, akan terjalin hubungan dialogis 
antara yang dipilih dan pemilihnya. Apalagi, per-
temuan reses adalah sesuatu yang sah secara aturan 
dan juga dibiayai dengan menggunakan dana yang 
sudah termaktub dalam APBD (Anggaran Pendapa-
tan Belanja Daerah). Otomatis, memiliki patokan hu-
kum yang jelas.

Adanya anggaan dalam pelaksanaan reses 
karena program ini legal. Dan, kegiatan ini tentu 
saja selaras dengan Undang-Undang (UU) nomor 

32/2004 tentang pemerintah daerah. Maka, san-
gat wajar jika pelaksanaanya pun dibiayai melalui 
APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ka-
bupaten ujung timur Pulau Madura ini. Maka, para 
wakil rakyat tinggal menjalankan amanah aturan ini 
sesuai dengan fungsinya. Dengan kata lain, pelak-
sanaan reses tampaknya menjadi kewajiban yang 
harus dijalankan dengan baik. 

Bersandar degan legalitas itulah setiap tahun 
pemerintah Kabupaten dipastikan selalu menyusun 
anggaran untuk kegiatan reses ini. Sehingga, para 
wakil rakyat juga bisa leluasa untuk menggelar ke-
giatan reses ini. Mereka biasanya bertemu dengan 
perwakilan masyarakat dari masing-masing desa 
yang ada di kecamatan. Itu pun disesuaikan dengan 
Daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Dalam 
pertemuan itu, biasanya warga cukup akrab dengan 
para wakil rakyat, bahkan melakukan komunikasi 
secara baik dan nyaman. Terkesan diantara keduan-
ya tanpa sekat dan jarak yang begitu mencolok.  

Sebenarnya, para anggota legislator sudah ser-
ing melakukan tatap muka dengan para konstituen-
nya secara informal. Hal ini bisa dilakukan 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 dianggap sebagai 
pertemuan yang cukup baik. Sebab, bagi warga ber-
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Namun, yang paling dominan keluhan warga masih 
berkutat pada infrastruktur saja. Maklum, infrastruk-
tur merupakan kebutuhan dasar dan menjadi keingi-
nan masyarakat. Apalagi, masalah infrastruktur ini 

bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar. 
Sehingga, menjadi wajar ketika menjadi atensi.

Dengan adanya infrastruktur dianggap mam-
pu mempercepat mobilitas warga. Dampaknya juga 
bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Logikan-
ya, apabila infrastruktur memadai, maka warga 
mejadi leluasa untuk melakukan aktifitas termasuk 
bisnis. Dengan begitu, maka keberadaan infrastruk-
tur menjadi penting untuk mendongkrak pendapatan 
masyarakat guna menyokong kesejahteraan. Maka, 
infastruktur ini tentu menjadi modal utama. 

Infrastruktur yang paling sering dikeluhkan ada-
lah soal jalan. Dimana masih ada beberapa wilayah 
di Kota Sumekar yang belum tersentuh aspal, uta-
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 
pembangunan jalan di kota dengan selogan bismil-
lah melayani. 

Pengaspalan dengan aspal dingin (coldmix) atu 
aspal panas (hotmix) di sejumlah jalan PUD yang 
melintang di desa masih menjadi keinginan mas-
yarakat. Sebab, dua jenis aspal tersebut dinilai lebih 
bagus dan bertahan lama. Fakta ini hampir menjadi 

temu dengan legislator secara formal maupun infor-
mal adalah suatu kebanggaan. 

Yang jelas, saat bertemu dengan konstituenn-
ya banyak hal yang disampaikan. Selain persoalan 
PJU, banyak aspirasi yang juga ikut disampaikan. 

H. SYAIFUL HASAN
FRAKSI GERINDRA

SUHARINOMO
FRAKSI PAN

H. AKHMAD ZAINUR RAKHMAN
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
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keluhan warga di setiap anggota dewan menggelar 
reses. Namun, apabila menggunakan lapen bi-
asanya hanya bertahan sebentar, apalagi kualitasn-
ya 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.

Soal pelayanan ASN (Aparaturn Sipil Negara) 
juga menjadi keluhan masyarakat. Dimana mas-
yarakat menginginkan pelayanan lebih baik dan 
optimal. Peningkatan pelayanan itu dimulai dari Ka-
bupaten, kecamatan hingga desa. Yakni, pelayanan 
tidak terlalu birokratis, melainkan harus dilakukan 
dengan cepat dan tepat. Sehingga, masyarakat ti-
dak butuh waktu lama dalam mengurus administra-
si yang diinginkan. Pelayanan yang baik tentu saja 
akan membantu masyarakat.

Termasuk pelayanan kesehatan, seperti di RSUD 
dr. Moh. Anwar dan s ejumlah pusat kesehatan mas-

yarakat (Puskesmas). Dimana pelayanan ini henda-
knya terus ditingkatkan dengan baik. Yakni, warga 
yang datang untuk mendapatkan tindakan medis 
maka bisa diterima dengan senyum. Dengan be-
gitu, mereka merasa dihargai oleh petugas yang 

melayani. Utamanya, berkaitan dengan pemberi-
an pelayanan kepada warga miskin (Gakin) yang 
menggunakan BPJS atau SPM. 

Pemenuhan pupuk bersubsidi kepada mas-

ACH. NAUFIL
FRAKSI NASDEM HANURA SEJAHTERA

H. MAS'UD ALI
FRAKSI NASDEM HANURA SEJAHTERA

UMAR
FRAKSI PDI PERJUANGAN
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yarakat juga menjadi aspirasi yang disampaikan da-
lam forum reses ini. Yakni, instansi terkait hendaknya 
menjaga keseimbangan pemenuhan pupuk kepada 
masyarakat, sehingga tidak terjadi kelangkaan pu-
puk. Termasuk, juga pemerintah mulai mengatur 
skema paska rencana penghapusan subsidi kepada 
pupuk jenis ZA dan SP 36. Intinya, warga menging-
inkan agar pupuk itu tersedia dengan baik saat su-
dah memasuki masa tanam dimulai.

Sebenarnnya, masih banyak keluhan mas-
yarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses 
ini. Semua hasil reses sudah disampaikan kepada 
eksekutif melalui sidang paripurna secara lisan dan 
tertulis. Pihak legislator berharap agar hasil reses ini 
bisa dimanfaatkan dengan baik oleh eksekutif dan 
bisa diakomodir untuk bisa menjadi program dalam 
APBD tahun berikutnya.•
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DIRESMIKAN, PLTD PULAU GILIRAJA 
BISA GERAKKAN EKONOMI!

Peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Pulau Gili Raja, 
Kecamatan Giligenting, Sumenep, Madura, Jawa Timur langsung di–
respon Wakil Ketua DPRD M. Syukri. Bahkan, mengapresiasi langkah 
pemkab dalam meresmikan listrik yang sudah lama ditunggu oleh 

masyarakat pulau Giliraja. 

f o k u s
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S
ehingga, bisa dijadikan 
kado terindah kepada 
masyarakat kepulauan, 
karena sudah bisa me-
nikmati aliran listrik hing-

ga 24 jam, alias tidak lagi berba-
tas waktu.

Warga Pulau Giliraja memang 
sudah lama menginginkan listr-
ik 24 jam. Bahkan, mereka juga 
sudah sering melakukan audensi 
dengan Pemkab Sumenep. Tidak 
hanya sekadar audensi mere-
ka juga kadang melakukan aksi 
demonstarasi untuk mempercepat 
aliran listrik masuk ke pulau ini. 
Namun, aksi yang mereka laku-
kan tidak semudah membalikkan 
tangan. Sebab, butuh perjuangan 
karena harus mengeluarkan ang-
garan yang tidak sedikit melaink-
an cukup besar.

Kendati demikian, perlahan 
namun pasti warga pulau Giliraja 
bisa menikmti listrik dengan pola 
pembangunan jaringan secara 
bertahap. Bertahun-tahun sejak 
pemerintahan Dr. KH. A. Busyro 
Karim mulai digarap pembangu-
nan. Pembangunan dimulai den-
gan proses pemasangan tiang 
hingga akhirnya sampai kepada 
pembangunan gedung untuk mes-
in gensetnnya. Sehingga, jaringan 
ini kemudian dibangun dengan 
cara menggunakan anggaran 
mulitiyears dengan dana sebesar 
Rp.17 miliar.

Akhirnya, penantian  warga 
Giliraja terbayar saat kepemi-
mpinan Achmad Fauzi dan Nyai 
Hj. Dewi Khalifah. Sebab, pada 
pemeritahan ini masyarakat pulau 
Giliraja bisa menikmati listrik 24 

jam. Dan, ini dibuktikan dengan 
peresmian listrik 24 jam oleh bu-
pati Sumenep Achmad fauzi. Nah, 
dengan peresmian itu menanda-
kan jika pemerintah tidak pernah 
membedakan antara pembangu-
nan di daratan maupun kepulau-
an. Intinya, tudingan disparitas itu 
mulai terbantahkan.

Peresmian listrik 24 jam dis-
ambut gembira oleh warga se-
tempat. Sebab, harapan mereka 
sudah tertunaikan  dengan baik 
oleh pemerintah. Sehingga, mas-
yarakat tidak akan lagi kekuran-
gan pasokan listrik. Sementara 
pemerintah tentu saja berharap 
dengan adanya lisitrik ini mampu 
memberikan ruang gerak yang 
lebih cepat dalam meningkatkan 
ekonomi masyarakat di Pulau 
Giliraja. Sektor bisnis juga harus 

 Dengan diresmikann-
ya PLTD Pulau Giliraja, 

semoga mampu meng-
gerakkan roda perekono-

mian warga setempat. 
Intinya, harus lebih baik 
dari sebelumnya.  Man-
faatnya harus bisa dira-

sakan pada gerakan 
ekonomi,” 

M. SYUKRI 
WAKIL KETUA DPRD SUMENEP
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mulai didorong dan berkembang 
dengan adanya aliran listrik.

Bahkan, wakil ketua DPRD 
Sumenep mengaku mengapre-
siasi dengan adanya persemian 
listrik ini. Sebab, diyakini akan 
mampu menggerakkan ekonomi 
masyarakat setempat. “Dengan 
diresmikannya PLTD pulau Gilira-
ja, semoga mampu menggerak-
kan roda perekonomian warga 
setempat. Intinya, harus lebih baik 
dari sebelumnya. Manfaatnya ha-
rus bisa dirasakan pada gerakan 
ekonomi,” katanya. 

Politisi PPP ini menyebut, dana 
sekitar Rp17 miliar yang digelon-
torkan pemerintah daerah un-

tuk membangun jaringan listrik 
yang dikelola PT PLN Persero itu, 
hendaknya dapat dirasakan oleh 
semua warga. “Harus mampu 
menjangkau semua lapisan, uta-
manya untuk warga tidak mampu, 
kan ada subsidi juga dari pemer-
intah. Intinya, pembangunan alir  
an listrik yang merata dan bisa 
dinikmati semua,” ujarnya.

Selain itu, legislator asal kepu-
lauan tersebut meminta PLN tidak 
tebang pilih, melakukan pendeka-
tan secara humanis untuk mera-
takan pemasangan jaringan, agar 
kehadirannya segera dirasakan. 
“Sementara ini kan infonya ma-
sih sebagian yang teraliri, ya ber-

tahap lah. PLN sebagai pengelola 
harus humanis, biar semua warga 
bisa menikmati listrik,” sarannya.

Sekretaris DPC PPP ini me-
ngungkapkan, adanya PLTD 
itu menjadi salah satu gerbang 
awal menuju perbaikan ekonomi 
masyarakat. Tentu warga Gilira-
ja harus bertanggung jawab un-
tuk merawat jaringan listrik agar 
tetap normal. “Kami turut senang, 
semoga peresmian ini menjadi 
salah satu upaya pemerintah un-
tuk mewujudkan keinginan mas-
yarakat. Kami yakin masyarakat 
pulau Giliraja akan sangat baha-
gia karena sudah menjadi keingi-
nan sejak lama,” pungkasnya.•
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H
ari pertama masuk 
kerja paska hari raya 
Idul Fitri, diman-
faatkan pimpinan 
DPRD Sumenep untuk 

melakukan silaturahmi kepa-
da jajaran Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda). 
Silaturrahmi dilakukan dengan 
cara door to door, pimpinan 

dewan langsung mendatangi 
kantor masing-masing pada 
Senin (9/5/2022). Hal ini dilaku-
kan agar saling memaafkan dan 
mamperekat persaudaraan yang 
selama ini sudah terjalin dengan 
baik antara anggota Forkopimda. 

Pimpinan dewan mendatangi 
kantor Kepala Kejaksaan Negeri 
(Kajari), Kapolres, Komandan Ko-

dim 0827 dan Ketua Pengadilan 
Negeri Sumenep. Kunjungan ini 
dilakukan secara bergantian. Ikut 
dalam rombongan kunjung  an 
ini, Ketua DPRD Abdul Hamid Ali 
Munir, dan Faisal Muhlis. Juga 
ikut mendampingi dalam rom-
bongan tersebut adalah Sekretaris 
DPRD Fajar Rahman, dan sejum-
lah Kepala Bagian (Kabag) yang 

PIMPINAN DEWAN GELAR SILATURRAHIM 
BERSAMA FORKOMPIMDA
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ABDUL HAMID ALI MUNIR 
KETUA DPRD SUMENEP

   Momen lebaran itu kan identik dengan 
mempererat silaturrahmi. Dan, alhmadulillah 
hari ini kami bisa menyambngi ke kantornya 

karena masih suasana lebaran,” 

ada di lingkungan setwan ini.
Kegiatan silaturrahim ini 

berlangsung cukup santai dan 
penuh dengan kekeluargaan. 
Pimpinan dewan dengan ang-
gota Forkopimda terus melaku-
kan halal bihalal dengan cara 
saling memafkan. Sebab, hal itu 
merupakan kegiatan wajib yang 
dilakukan saat hari kemenan-
gan Idul Fitri tiba. Setelah itu, 
lalu melakukan bincang-bincang 
santai sekitar aktifitas mereka. 
Perbincangan hangat mengiringi 
kunjungan pimpinan dewan ini. 
Sehingga, terkesan sangat kom-
pak dan penuh dengan keakra-
ban. 

Ketua DPRD Sumenep Abdul 
Hamid Ali Munir menjelaskan, 
Idul Fitri ini kan sudah berlalu 
beberapa waktu lalu. Namun, 
suasana lebaran dipastikan masih 
sangat terasa sampai detik ini. 
Makanya, pihaknya langsung 
melakukan silaturahim kepada 
anggota Forkopimda, karena saat 
lebaran tidak sempat melakukan 
silaturrahmi. ”Momen lebaran itu 
kan identik dengan mempererat 
silaturrahmi. Dan, alhmadulillah 
hari ini kami bisa menyambngi ke 
kantornya karena masih suasana 
lebaran,” katanya.

Setidaknya, sambung dia, 
dengan silaturrahmi ini bisa 
mempererat persaudaraan dan 
saling memaafkan. Sehingga, 
kekompakan antara anggota 
Forkopimda bisa terjalin dengan 
maksimal. ”Dengan persauda-
raan yang terus terjalin dengan 
baik, maka akan membuat 
komuikasi semakin intens. Kunci-
nya semua berada pada agenda 
silaturrahim. Tentu saja, semuan-
nya bermuara untuk kebaikan 

dan kemajuan Sumenep ke 
depan,” ujar politisi Partai Keban-
gkitan Bangsa (PKB).

Menurut Hamid, dengan 
jalinan silaturrahim ini diharap-
kan mampu terus membangun 
sinergi diantara anggota Fokop-
imda. Dengan kepentingan untuk 
masyakat di kabupaten ujung 
timur Pulau Madura ini. “Jika 
semua stackholder yang ada di 
Kabupaten Sumenep bisa besin-
ergi dengan baik, maka dengan 
mudah pembangunan akan 
tercipta dengan baik dengan 
bermuara kepada kesejahteraan 
masyarakat,” ungkapnya. 

Hamid menuturkan, agenda 
silaturrahim rutin ini memang 
sangaja digelar setiap tahun 
untuk menjalin sinergitas dan 
kekompakan di jajaran Forkop-
imda, termasuk saling ber-
maaf-maafan di momen Idul Fitri 
1443 H. “Masuk di hari pertama 
ini masih dalam suasana leba-
ran, kami keluarga besar DPRD 
Sumenep ingin menyampaikan 
mohon maaf lahir batin, semo-
ga kita semua kembali fitroh,” 
imbuhnya.•
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IDUL FITRI, PERKUAT 
KEIMANAN DAN KETAKWAAN!

kan diri kepada Allah. “Di bulan 
puasa kita sudah ditempat den-
gan melakukan kebaikan, seperti 
puasa, tarawih dan ibadah lain-
nya. Maka setelah ini ketakwaan 
kita harus lebih meningkat,” ka-
tanya kepada Majalah Parlemen. 

Di bulan puasa, sambung 
dia, sudah menjadi kewajiban 
menjalankan ibadah yang cukup 
besar dengan pahala yang besar 
pula. Namun, mulai hari ke-
menangan dan seterusnya ibadah 
yang dilakukan sebulan jangan 
sampai terhenti, melainkan 
harus juga dilakukan lagi secara 
istiqamah, bahkan kalau perlu 
ditingkatkan. ”Kontinuitas ibadah 
setelah hari kemenangan akan 
menjadi pertaruhan kita kepada 
Allah. Jadi, ayo kita instrospeksi 
diri untuk terus meningkatkan 
ibadah dan ketakwaan kepada 
Allah,” kata Politisi PKB ini.  

bulan Ramadhan. Kemenangan 
ini harus dimaknai sebagai upaya 
secara kontinu untuk mendekat-H

ari Raya Idul Fitri 
merupakan momen-
tum untuk semakin 
meningkatkan ketak-
waan kepada Allah 

Swt. Sebab, dengan kesucian 
hati maka bisa mendorong 
seseorang untuk semakin dekat 
(taqarrub) kepada Allah. Hal 
itu harus dilakukan oleh umat 
Islam seluruh dunia, khususnya 
warga Sumenep setelah sebulan 
menjalankan ibadah puasa dan 
merayakan hari kemenangan, 
dengan lebaran Idul Fitri ini. 
Maka, peningkatan takwa kepada 
Allah menjadi keharusan umat 
Nabi Muhammad SAW. 

Pernyataan ini disampaikan 
anggota komisi IV DPRD Sume-
nep Samie’oddin. Dia menjelas-
kan, hari Fitri ini merupakan 
kemenangan bag  i umat Islam 
setelah menaklukkan puasa di SAMIE’ODDIN

ANGGOTA KOMISI IV
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Kontinuitas ibadah setelah hari kemenangan akan 

menjadi pertaruhan kita kepada Allah. Jadi, ayo kita 
instrospeksi diri untuk terus meningkatkan ibadah 

dan ketakwaan kepada Allah."

Politisi asal Kecamatan 
Gapura ini menuturkan, termasuk 
kegiatan amaliyah yang dilaku-
kan selama bulan puasa, semisal 
berbagi dengan sesama, mem-
perbayak sedekah juga harus 
dilakukan di luar bulan Ramad-
han. 

”Kegiatan yang baik itu tidak 
hanya cukup saat bulan Ramad-
han. Namun, harus dilakukan 
secara istiqamah, kontinu. Karena 
kebaikan tidak terhenti, perbua-
tan baik tidak mengenal waktu. 
Sebab, Allah Swt mengetahui 
akan perbuatan hambanya yang 
baik,” tuturnya.

Tokoh masyarakat ini men-
gungkapkan, esensinya semua 
amalan yang dilakukan oleh 

umat Islam disaat bulan puasa, 
harus bisa diterapkan di luar 
bulan penuh berkah itu. Sehing-
ga, penempa an di bulan puasa, 
menjadi output yang baik kegia-
tan di luarnya. ”Memang puasa 

menjadi bulan penuh rahmat dan 
maghfiroh. Namun, kebiasaaan 
ibadahnya harus terus dilakukan. 
Mendekat kepada Allah merupa-
kan kewajiban yang harus dilaku-
kan oleh umat Islam,” tukasnya.•
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M
ewabahnya penya-
kit mulut dan kaki 
(PMK) pada hewan 
membuat anggo-
ta komisi II DPRD 

Sumenep, Madura, Jawa Timur, 
Juhari angkat bicara. Politisi PPP 
ini meminta penanganan ini 
harus ditangani secara cepat dan 

tepat. Sehingga, tidak ada penye-
baran signifikan atas penyakit ini, 
minimal tidak masuk ke kabu-
paten ujung timur Pulau Madura. 
Sebab, sejumlah wilayah di Jawa 
Timur sudah ada yang terkonfir-
masi positif PMK. 

“Penanganan penyakit PMK 
di Jatim perlu segera ditangani 

secara cepat, sehingga penye-
barannya tidak semakin melu-
as. Saat ini di Sumenep belum 
ada terkonfirmasi wabah yang 
melekat pada hewan sapi. Seh-
ingga, perlu dilakukan penanga-
nan sejak dini berupa pencega-
han agar wabah ini tidak masuk 
ke Sumenep. Dan, ini perlu kerja 

DEWAN MINTA 
DETEKSI DINI WABAH PMK
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serius dari instansi terkait,” katan-
ya kepada wartawan.

Sebab, sambung dia, pihak-
nya tidak menginginkan adanya 
penyebaran di wilayah Madura, 
khususnya di kabupaten ujung 
timur Pulau Madura ini. Sehing-
ga, diperlukan adanya penan-
ganan khusus yang serius. ”Jadi, 
jangan berlaha-leha saja di atas 
meja, melainkan harus keras 
untuk bisa menekan wabah PMK 
itu tidak menyebar di Sumenep. 
Dan, ini dibutuhkan kerja nyata 
dan terobossan dari instansi ter-
kait. Intinya, adanya penanganan 
khusus,” ujarnya. 

Dia mengungkapkan, apabi-
la ditemukan ada yang terjangkit, 
maka perlu diperketat penga-
wasananya. Salah satunya, lalu 
lintas pengiriman hewan ternak 
sebagai langkah pencegahan. Se-
hingga, ada proteksi dan deteksi 
dini terhadap hewan yang ada. 
“Ini adalah bagian dari langkah 
preventif yang harus dilakukan. 
Jadi, pengiriman hewan ternak 
ini mulai dilakukan pembatasan, 
terutama yang dari luar daerah, 
agar tidak membawa penyakit 
menular ini,” ungkapnya.

Termasuk, terang dia, me-
mastikan hewan yang masuk 
rumah potong hewan (RPH) tidak 
terkonfirmasi positif. Sebab, bila 
itu terjadi, maka RPH akan tutup 
dan berimbas pada kelangkaan 
daging di masyarakat. “Kita tahu 
banyak di antara masyarakat 
kita yang ekonominya bergan-
tung pada hasil ternak hewan 
sapi atau kambing. Meski ada 
antisipasi dari pemerintah, maka 
setidaknya laju ekonomi mas-
yarakat di bidang ternak tetap 
tdiak mengalami menurunan 

JUHARI
 ANGGOTA KOMISI II

Penanganan penyakit PMK di Jatim 
perlu segera ditangani secara cepat, sehing-

ga penyebarannya tidak semakin meluas."

signifikan,” jelas dia.
Untuk itu, pihaknya meminta 

instansi terkait untuk mengawal 
kasus wabah PMK ini serius dan 
penuh dengan semangat. Se-
bab, apabila ada satu sapi yang 
terkonfirmasi maka bisa menye-
bar ke lainnya. Sehingga, perlu 
keseriusan, termasuk memberikan 
vaksin dan melakukan penyem-
protan disenfektan.

Sebelumnya Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian 
(DKPP) Sumenep Arif Firmanto 

terus memperkatat pengawasan 
terhadap pergerakan hewan 
ternak. Itu sebagai langkah men-
gantisipasi penyebaran wabah 
PMK. 

Selain pengawasan, pihaknya 
juga menghentikan pengiriman 
dan pemasukan ternak rumi-
nansia dari luar Madura den-
gan tidak mengeluarkan SKKH. 
“Kami juga melakukan sindromik 
surveillance (surveillance klinis) 
berbasis Desa, agar bisa diketa-
hui sebaran kasusnya,” ujar dia.•



20
PARLEMEN MEI 2022

PARLEMENTARIA

WARNING ASN TAK BOLOS 
PASKA LEBARAN

kurikulum pendidikan yang ada, di 
mana menyesuaikan dengan jad-
wal sekolah. Intinya, apabila sudah 
masuk waktu masuk kerja maka 
jangan lagi berleha-leha, apalagi 
mereka disumpah untuk disiplin 
pada tugasnya. ”Tanggungjawab 
mereka adalah bekerja sesuai 
dengan waktu dan beban kerja 
yang sudah ditentukan. Termasuk, 
pengambilan libur lebaran juga 
harus disesuaikan dengan keputu-
san pemerintah. Jika sudah masuk, 
maka tidak boleh bolos,” tuturnya. 

Untuk itu, menurut politisi PPP 
ini, bagi yang mudik keluar kota, 
maka sebelum hari masuk sudah 
standby di Sumenep, sehingga 
para hari pertama kali kerja sudah 
bisa masuk kantor. 

Sehingga, tidak ada dalih 
terjadi kemacetan saat kembali ke 
Sumenep dan menyebabkan ter-
lambat. ”Satu hari sebelum masuk 
sudah bisa standby di Sumenep. 
Saat sudah masuk kerja langsung 
bisa ngantor,” ucapnya. 

Menurutnya, presiden RI Joko 
Widodo selalu mewanti-wanti ASN 
agar memiliki kinerja yang baik. 

tuan pemerintah. Semua abdi neg-
ara tidak boleh mengambil jatah 
lebih, alias membolos dengan ala-
san apapun. Sebab, kerja mereka 
diatur oleh waktu, maka menjaga 
disiplin harus dilakukan. Apalagi, 
cuti bersama yang ditetapkan oleh 
pemerintah sudah cukup panjang 
dibandingkan dengan tahun se-
belumnya. Fakta ini harus menjadi 
perhatian semua ASN, khusunya 
yang mudik ke luar kota.  

Pernyataan ini disampaikan 
Sekretaris komisi I DPRD Sumenep 
Syaiful Barri. Menurutnya, paska 
libur lebaran hendaknya para ASN 
menjaga disiplinnya, yakni masuk 
tepat waktu. Sebab, mereka diba-
yar salah satunya dengan menjaga 
waktu kerja sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh pemerintah. ”Pega-
wai di bawah nauangan Pemkab 
Sumenep harus masuk sesuai den-
gan ketentuan. Cuti yang diberikan 
sudah cukup panjang oleh pemer-
intah, jadi jangan menambah libur 
lagi,” katanya kepada majalah 
Parlemen. 

Namun, sambung dia, un-
tuk guru menyesuaikan dengan 

A
paratur Sipil Negara 
(ASN) di lingkungan 
Pemkab Sumenep 
untuk bisa masuk tepat 
waktu paska libur hari 

raya Idul Fitri, sesuai dengan keten-

SYAIFUL BARRI
SEKRETARIS KOMISI I
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Pegawai di bawah nauangan Pemkab Sumenep 
harus masuk sesuai dengan ketentuan. Cuti yang 
diberikan sudah cukup panjang oleh pemerintah, 

jadi jangan menambah libur lagi,”

Tentu saja, salah satunya dengan 
tidak malas-malasan, yakni masuk 
di hari pertama kerja setelah leba-
ran Idul Fitri. ”Biasanya, kan kalau 
hari pertama kerja ada saja yang 
tidak masuk, entah dengan ala-
san belum balik ke Sumenep atau 
alasan lainnya. Kami harap tahun 
ini semua ASN bisa masuk tepat 
waktu,” ujarnya.

Politisi bersahaja ini mengung-
kapkan, pihaknya juga meminta 
instansi terkait untuk melakukan 
pengawasan intensif terhadap 
sejumlah ASN, baik di OPD, keca-
matan, Puskesmas dan lainnya. 

”Jadi, di hari petama kerja 
hendaknya ada pemantauan dan 
pengawasan secara intens, terma-
suk melakukan inspeksi menda-
dak (sidak) ke sejumlah instansi. 
Itu dilakukan agar bisa diketahui 
ASN yang masuk kerja dan tidak,” 

ungkapnya.
Tidak hanya itu, sambung 

dia, sejumlah pimpinan OPD juga 
berhak melakukan pengawasan 
internal, dan jika ditemukan ada 
ASN yang tidak masuk, maka hen-
daknya dilaporkan kepada isntasi 
terkait, Isnpektorat. ”Pengawasan 

dari bawah kan penting juga, ka-
lau kecamatan ya camatnya, OPD 
ya kepala dinasnya. Jadi, tidak ha-
rus inspektorat maupuan BKPSDM. 
Intinya, disiplin ASN harus menjadi 
perhatian dari semua pihak, apala-
gi menyangkut pelayanan publik,” 
tukasnya.• 
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BANGUN SINERGI, DPRD GELAR 
FORUM KOMUNIKASI   

D
PRD Sumenep meng-
gelar kegiatan sila-
turrahim yang dike-
mas dengan forum 
Komunikasi Media, 

LSM dan Tokoh Masyarakat di 
aula press room di bulan Mei ini. 
Hal ini dilakukan untuk menjalin 

silaturrahim dan memupuk rasa 
persaudaraan antara elemen 
masyarakat. Juga, meningkatkan 
rasa kebersamaan untuk memba-
ngun dan mendorong kamajuan 
kabupaten ujung timur Pulau 
Madura. Sehingga, elemen ini 
bisa terjalin sinergi yang baik dan 

berkesinambungan. 
Pada kegiatan ini hadir 

Sekretaris DPRD Fajar Rahman, 
Kepala Bagian (Kabag) Risalah 
dan Perundangan Hasan Bashri. 
Sejumlah wartawan dari berb-
agai media juga ikut memadati 
kegiatan forum ini, termasuk 
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FAJAR RAHMAN 
SEKRETARIS DPRD SUMENEP

Intinya, kami saling membangun sinergi 
antara semua pihak untuk bersama da-

lam memberikan kontribusi untuk pemba-
ngunan di Kabupaten Sumenep."

juga sejumlah perwakilan LSM 
dan tokoh masyarakat. Kegiatan 
ini berlangsung cukup khidmat 
dan penuh dengan suasanan 
kekeluargaan. Tidak hanya itu.
senda gurau sesama anggota 
forum juga tampak terlihat dalam 
kegiatan ini. 

 Pada kesempatan ini, pihak 
sekretariat melakukan sharing 
dengan anggota forum yang 
hadir. Mulai dari kegiatan ked-
ewanan, termasuk juga hal lain 
yang dianggap penting dan 
memiliki keterhubungan dengan 
fungsi dan tugas DPRD. Beberapa 
jurnalis dan kalangan LSM juga 
ikut menyampaikan aspirasinya 
terkait tugas kedewanan. Na-
mun, penyampaian itu dilakukan 
dengan cara yang baik, dan tidak 
terkesan menghakimini. Apalagi, 
forum ini merupakan kegiatan 
santai namun bisa memberikan 
dampak yang baik.

Sekrtaris DPRD Sumenep 
Fajar Rahman menjelaskan, pi-
haknya merasa bersyukur karena 
kegiatan ini bisa digelar kembali 
secara formal bersama wartawan, 
LSM dan tokoh masyarakat. 
Sebab, kegiatan ini cukup penting 
untuk membangun kebersamaan 
dan silaturrahim antara elemen 
masyarakat. ”Yang hadir di tem-
pat ini hendaknya bisa memban-
gun kebersamaan. Jadi, silaturra-
him ini harus dimanfaatkan untuk 
saling bersama,” katanya dihada-
pan semua anggota forum.

Dia menuturkan, setidaknya 
dalam kegiatan ini saling mem-
berikan masukan atau sharing 
terkait pembangunan di Kabupat-
en Sumenep, termasuk juga soal 
tugas dan aktifitas yang dilakukan 
para wakil rakyat. ”Intinya, kami 

saling membangun sinergi antara 
semua pihak untuk bersama da-
lam memberikan kontribusi untuk 
pembangunan di Kabupaten Su-
menep. Sebab, semuanya memi-
liki tanggungjawab untuk berkon-
tribusi dalam pembangunan di 
kota Sumekar ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kabag Risalah 
dan Perundang-udangan Hasan 
Bashri menghaturkan terima kasih 
atas kerjasama yang dibangun 
melalui kegiatan forum komuni-
kasi. Sebab, kegiatan tidak hanya 
sekadar berkumpul saja, melaink-
an memiliki peran penting dalam 
memberi dan menyampaikan 
aspirasi. Termasuk, menginfor-
masikan kegiatan anggota dewan 
sepanjang saat ini. ”Ini momen 
yang cukup baik untuk saling 
bertukar pikiran, berdialog dan 
menjalin hubungan silaturrahmi,” 
katanya. 

Pihaknya menegaskan, jika 
kegiatan ini akan dilaksanakan 
secara rutin. Yakni, akan dilaku-
kan setiap bulan. ”Kegiatan 
ini akan kita gelar secara rutin 
setiap bulan nantinyna. Semo-
ga keberadaan kegiatan akan 

memberikan azas manfaat yang 
cukup besar bagi semua pihak 
yang terlibat dalam kegiatan ini,” 
ungkapnya.•



24
PARLEMEN MEI 2022

PARLEMENTARIA

D
engan begitu, akan 
lebih memudahakan 
tugas kedewanan 
karena sudah dito-
pang dengan fasilitas 

yang memadai. Sebab, fasilitas 
yang memadai juga bisa menja-
di indikator peningkatan kinerja 
yang baik.

Kartu kredit ini bisa diman-
faatkan oleh para anggota dewan 
tentunya dengan mekanisme 
yang benar. Dengan mengacu ke-
pada aturan pengelolaan keuan-
gan negara. "Ini hanya sebatas 
usulan, karena pertimbangannya 
mungkin lebih mudah kalau 
kita bepergian dengan tidak 
mengeluarkan uang cash, pake 
kartu (kredit) saja. Sebab, saat 
ini sudah era modern. Usulan 
tentu saja bisa dipertimbangkan 

oleh pmerintah, ," kata Subaidi di 
Sumenep

Subaidi menjelaskan, usulan 
pengadaan kartu kredit untuk an-
ggota dewan berdasarkan efek-
tivitas dalam menjalankan tugas 
kedewanan. Sebab, dengan kartu 
kredit tersebut, kemudahan bagi 
anggota dewan bisa terwujud. 

”Dengan aktifitas yang padat 
anggota dewan tidak mungkin 
membawa uang cash dalam 
jumlah yang besar, maka diperlu-
kan penggunaan yang efektif dan 
mudah. Sehingga, kartu kredit ini 
bisa menjadi alternatif untuk bisa 
menunjang tugas,” ujar politisi 
PPP ini. 

Memang, sambung dia, 
usulan itu memang dilakukan 
secara fomal di dewan, namun 
secara nonformal sudah dilaku-

kan pembahasan di di Komisi II. 
Bahkan, secara personal, lanjut 
Subaidi, dia meyakini usulan itu 

USUL 
PENGADAAN KARTU KREDIT 

ANGGOTA DEWAN

MOH. SUBAIDI 
KETUA KOMISI II

Ketua Komisi II DPRD Sumenep Moh. Subaidi mengusulkan pen-
gadaan kartu kredit bagi seluruh anggota dewan. Hal ini dilakukan 

untuk mempermudah anggota legisaltif dalam melakukan transaksi 
keuangan, utamanya saat bepergian dalam rangka kunjungan kerja 

(Kunker) ke luar daerah.



25
PARLEMEN MEI 2022

PARLEMENTARIA

bisa diterima oleh seluruh ang-
gota.  Selama memang sesuai 
dengan aturan tentu saja tidak 
masalah dan sangat baik untuk 
dilaksanakan. "Namun, usulan 
ini bukan pemaksaan dan tidak 
menjadi harga mati, hanya se-
batas pemikiran dan usulan yang 
pada akhir kesimpulannya ada di 
pihak eksekutif," kata dia. 

Untuk itu, pihaknya meminta 
usulan yang disampaikan pihakn-
ya untuk dilakukan kajian secara 
mendalam terkait kartu kredit ini. 
Sebab, jika bicara azas man-
faat tentu memberikan dampak 
yang baik. ”Karena dampaknya 
juga baik. Maka, setidaknya bisa 
dipertimbangkan untuk disetujui 

selama memang aturan men-
dukung. Yang jelas, kami ingin 
usulan ini bisa menjadi pertim-
bangan dan kajian secara men-
dalam,” tuturnya

Kepala Badan Pendapatan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah (BPPKAD) Kabupaten 
Sumenep, Rudi Yuyianto menga-
takan, penggunaan kartu kredit 
bagi pejabat daerah memang su-
dah tertuang dalam satu regulasi. 

"Karena semua yang harus 
dilakukan itu dasarnya harus 
jelas. Aturannya harus ada, reg-
ulasi, terus pelaksanaan secara 
teknisnya nanti jadi pertimbangan 
juga," pungkasnya.•

Ini hanya sebatas 
usulan, karena pertim-
bangannya mungkin 

lebih mudah kalau 
kita bepergian dengan 

tidak mengeluarkan 
uang cash, pake kartu 

(kredit) saja."
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DEWAN MINTA IDENTIFIKASI 
JALAN RUSAK

memerhatikan jalan rusak yang 
menyebar di beberapa desa atau 
kecamatan di Kabupaten Sume-
nep. Sebab, masalah jalan ada-
lah kebutuhan dasar dari warga. 
Sehingga, harus menjadi perha-
tian dari pemerintah untuk mem-
perioritaskan perbaikan jalan 
rusak ini. Keluhan ini bukan satu 
kali diterima oleh kami sebagai 
anggota dewan, namun belum 
belum juga ditindaklanjuti secara 
maksimal,” kata ketua komisi III 
DPRD Sumenep Dul Siam. 

Dia menuturkan, jalan mer-
upakan kebutuhan warga untuk 
melakukan mobilitas antar dusun 
antar desa. Apabila baik jalan-
nya, maka aksesnya akan lebih 
mudah, dan juga bisa meng-
gerakkan ekonomi masyarakat. 
”Jadi, jalan itu menjadi kebutu-
han dasar yang harus dipenuhi, 
makanya perlu dilakukan lang-
kah-langkah agar perbaikan 
jalan yang rusak untuk dilakukan 
perioritas. Sehingga, keluhan 
masyarakat tidak lagi dominan 
soal. Kami ingin ini teratasi,” 

kan akses utama jalan di sebuah 
desa itu.

”Sejak awal kami sudah 
mendesak pemkab untuk selalu K

eluhan masyarakat atas 
keberadaan jalan rusak 
yang masih terkesan 
“dibiarkan” oleh pemer-
intah Kabupaten (Pemk-

ab) Sumenep membuat legislator 
gerah. Sebab, sampai detik ini 
peningkatan dan perbaikan jalan 
di nilai belum maksimal, lantaran 
pembangunannya belum mera-
ta. Bahkan, diperkirakan masih 
banyak jalan poros yang masih 
mengalami kerusakan, mulai dari 
ringan, sedang hingga rusak be-
rat. Kondisi ini langsung diprotes 
oleh warga.

Tidak hanya itu saja, warga 
juga tidak segan-segan untuk 
mengadukan jalan rusak kepada 
wakil rakyat. Di setiap reses atau 
serap aspirasi yang dilakukan 
para legislator terungkap curha-
tan masyarakat terkait jalan rusak 
ini. Kadangkala masyarakat juga 
datang langsung mengadu ke 
gedung wakil rakyat ini. Dengan 
harapan, aspirasi yang diingink-
an oleh warga bisa ditindaklajuti, 
apalagi yang dikeluhkan merupa-

DUL SIAM
KOMISI III
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masalah jalan ada-
lah kebutuhan dasar 
dari warga. Sehingga, 
harus menjadi perha-
tian dari pemerintah 

untuk memperioritas-
kan perbaikan jalan 

rusak ini."

ujarnya. 
Politisi PKB ini mengungkap-

kan, pihaknya meminta instansi 
terkait dalam hal ini Dinas PU 
dan Tata Ruang untuk melakukan 
pemetaan jalan rusak yang ada 
di kabupaten ujung timur Pulau 
Madura ini. Ini berkaitan dengan 
kerusakan ringan, sedang dan 
berat. Sehinga, dalam proses 
pekerjaan perbaikan bisa menga-
cu kepada hasil pemetaan yang 
dilakukan. ”Dari kerja pemetaan 
ini, kan diketahui mana yang me-
merlukan perbaikan lebih awal. 
Intinya, dilakukan secara objek-
tif,” tuturnya.

Sebab, sambung dia, pi-
haknya sadar perbaikan jalan 
tidak mungkin bisa dilakukan 
sekaligus, mengingat angga-
ran yang dimiliki pemkab tidak 
memadai. Sehingga, dipastikan 

akan dilakukan perbaikan untuk 
yang kerusakannnya parah, dan 
menyebar di semua kecamatan. 
”Jadi, anggaran terbatas. Apabila 
anggaran semuanya dilakukan 
untuk perbaikan jalan, maka 
bisa jadi program yang lain tidak 
bisa mendapatkan jatah. Seh-
ingga, anggarannya pun harus 
dibagi,”ucapnya. 

 Kendati demikian, pihak-
nya tetap meminta perbaikan 
dilakukan secara maksimal. Itu 
agar “tensi” kerusakan jalan tidak 
semakin membengkak. ”Kami 
minta untuk dilakukan perbaikan 
secara tepat, sehingga bisa men-
gurangi angka kerusakan jalan di 
Sumenep. Dan, jika bisa dilaku-
kan secara menyeluruh di mas-
ing-masing kecamatan dengan 
tingkat kerusakan paling parah,” 
ungkapnya.•
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S 
alah satu destinasi wisata religi di 
Sumenep yang juga banyak dikun-
jungi masyarakat adalah Asta atau 
pasarean Jokotole. Asta ini berada 
di Kampung Sa'asa, Desa Lanjuk, 

Kecamatan Manding. Bahkan, wisata ini 
terbilang salah satu wisata religi tertua di 
Sumenep. Dari sejak jaman dahulu, pasar-
ean ini begitu dikeramatkan. Nama besar 
Jokotole yang melegenda merupakan salah 
satu sebab utama. Apalagi, secara geneal-
ogi, Jokotole merupakan leluhur raja-raja 
Sumenep selanjutnya. 

Dalam sejarah, Jokotole atau yang 
bernama lain Ario Kudopanule alias Panger-
an Saccadiningrat III adalah salah satu 
penguasa Sumenep yang berkedudukan di 
Lapataman, Dungkek. Raja sakti ini men-
jadi simbol Sumenep hingga detik ini ialah 
kendaraan tunggangannya yang setia: Kuda 
Terbang. Bahkan, jasad Kuda Terbang milik 
Jokotole juga dimakamkan di dalam kom-
pleks Pasarean sang empunya. Meski ada 
beberapa pihak yang mungkin meragukan 
atas kuda terbang itu. 

Kendati demikian, lokasi pemakaman 
ini masih dianggap keramat oleh banyak 
orang. Apalagi, Jokoole memang terbilang 
sakti dan penuh dengan karomah. Apalagi, 
banyak cerita yang disampaikan kepada 
generasi atas kesaktian itu. Maka banyak 
yang datang untuk sekadar berziarah ke 
tempat tersebut. Memang, keberadaan asta 
ini tidak seramai di Asta Tinggi, namun soak 

Wisata Religi
Asta Jokotole
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kekeramatannya tentu tidak perlu diragukan. 
Apalagi, Jokotole merupakan salah satu raja 

di Sumenep. Memang, untuk sampai ke lokasi asta 
ini tidak semudah di Asta Tinggi, karena masih ke 
utara dari kota karena tidak berada di pusat kota. 
Sehingga, dipelukan perjuangan untuk sampai ke 
tempat ini. Jadi, masih bisa didatangi oleh para 
pengunjung. Dan, warga sekitar dipastikan sudah 
banyak tahu atas keberadaan asta ini. Jadi, warga 
setempat sudah bisa mejadi penunjuk arah.  

Jadi, Meski sudah hilang situsnya, namun tetap 
harus dirawat. Karena ini bagian penting dalam 
sejarah Sumenep. Sebagai bentuk terima kasih juga 
pada pendahulu dan tokoh yang berperan dalam 
membangun Sumenep di masa lampau, Memang, 
asta ini terlihat tidak terawat.  Bagian pagar dan 
dinding bangunan di area makam tidak terurus. 
Bahkan, kabarnya 

Juru kunci Asta Jokotole, dulu memang pernah 
ada renovasi atau perbaikan di masa Bupati Ramd-
lan Siraj. Bahkan setiap tiga bulan sekali disebutnya 
pihak Disparbud (sekarang Disbudparpora) selalu 
berkunjung dan memantaunya.

Namun, kabarnya tempat ini sudah tidak ter-
awat, karena tidak tersentuh perbaikan. Padahal, ini 
masih masuk kategori raja Sumenep yang tidak ter-
kumpul di satu tempat. Seharusnya, tempat menjadi 
perhatian pemerintah untuk dilakukan perbaikan 
dan perawatan. Sebab, Jokotole tetap memiliki 
kontribusi terhadap perkembangan dan pembangu-
nan di Kabupaten Sumenep. Apalagi, memang dia 
merupakan raja yang cukup disegani rakyatnaya.

Sayanganya, kabarnya asta ini untuk saat ini 
sudah tidak banyak dikunjungi oleh peziarah. Itu 
terjadi lantaran tempat ini tidak terawat. Padahal, 
Jokotole cerita yang cukup panjang dalam per-
jalanan memimpin Kabupaten ujung Timur Pulau 
madura ini.•
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ARIA WIRARAJA DAN 
KERAJAAN SINGASARI

N 
ama Aria Wiraraja bukan hal asing 
bagi masyarakat Madura, khususn-
ya Sumenep. Sebab, dia merupakan  
penguasa pertama kali yang memimpin 
kabupaten ujung timur Pulau Madura. 

Memang, sangat sulit mencari literatur lengkap 
historis melacak raja pertama di kabupaten dengan 
slogan Sumekar ini. Namun, dari berbagai sumber 
termasuk dari Sejarah Sumenep Aria Wiraraja yang 
disebut sebagai penguasa pertama kali di tanah 
pulau garam.

Aria Wiraja sendiri –dalam sejarah- disebutkan 
sebagai keturunan Nangka. Nangka kemudian di-
maknai dengan Desa Karangnangka Rubaru. Dilihat 
dari  bukti sejarah Desa Banasare, Rubaru pernah 
menjadi pusat pemerintahan di Sumenep, dengan 
bukti prasasti potongan patung yang berasal dari 
awal zaman majapahit. Sehinngga, Aria Wirara-
ja merupakan keturunan Madura. Namun, versi 
lain menyebutkan kalau Aria Wiraraja merupakan 
keturunan Aria Pamekas, Raja Pajajaran.

Sementara Aria Wiraraja dikenal dengan ahli 
strategi. Dia dikenal sebagai Babatangan atau se-
jenis penasehat rohani. Beliau selalu menerangkan 
dan membuka tabir misteri atau rahasia baik yang 
ada di Kerajaan kala itu. Kala itu, dia berpangat se-
bagai Demung pada Raja Kertanegara, di Kerajaan 
Singasari. Setidaknya, menurut Sumber sejarah Aria 
Wiraraja merupakan orang penting dikerajaan Sin-
gasara. Apalagi, beliau dikenal dekat dengan raja 
Singasari sebelum Kertanegara, Narasinghamurti.

Setelah kepemimpinan Narasinghamurti bera-
khir, kerajaan Singasari dipimpin oleh Prabu Ker-
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tanegara. Prabu Kertanegara banyak melakukan 
perubahan-perubahan, utamanya dalam kabinet 
menterinya dan para pembantu raja lainnya. Bagi 
menteri yang tidak dicocok dan tidak sesuai dengan 
garis politiknya langsung dicopot dan diganti. Itu 
karena raja Kertanegara cukup ambisi untuk men-
jalankan politik perluasan wilayah.

Pada proses “rehuflle” yang dilakukan raja ini, 
salah satu yang terkena dampaknya adalah Aria 
Wiraraja yang saat itu menjadi demung di kerajaan 
Singasari. Aria Wiraraja ini dipindah menjadi adi-
pati di Madura Timur atau saat ini dikenal dengan 
Sumenep. Pemindahan Aria Wiraraja itu sebagai 
bentuk ambisi politik raja untuk mengembangkan 
dan memperluas kerajaan singasari, termasuk ke 
wilayah Madura.

Kendati demikian, spekulasi berkembang bah-
wa pemindahan Aria Wiraraja berawal saat pen-
guasa Sumenep pertama kali itu memiliki pendapat 
berbeda dengan raja Kertanegara, khusunya 
terkait mutasi dan lebih mengutamakan stabilitas 
politik. Sebab, hubungannya sebagai Demung 
memang terbilang dekat kala itu. Namun, perbe-
daan pendapat itu malah direspon berbeda oleh 

Kertanegara, yang menyebabkan dirinya tidak suka 
terhadap aria wiraraja. Sehingga, langsung mende-
paknya ke Sumenep.

Sebab, Prabu Kertanegara masih curiga kepada 
Aria Wiraraja, dikhawatirkan akan menjadi sand-
ungan bagi kerajaan. Aria Wiraraja yang pintar, 
cerdas dan cakap membuat raja khawatir akan 
bisa menghasut keturunan Narasinghamurti untuk 
kembali merebut haknya sebagai raja Singasari. 
Sehingga, akan terjadi perebutan kekuasaan. Maka, 
salah satu cara yang dilakukan degan menjauhkan 
Aria Wiraraja dari kerajaan. Apalagi, Kertanegara 
masih mengklaim Aria Wiraraha sebagai pengikut 
setia Narasinghamurti. Beliau diminta raja untuk 
menjaga pertahanan kerajaaan dari jauh.

Memang, perlu diakui Aria wiraraja cukup 
handal dalam mengatur siasat politik pertahanan 
negara. Sehingga, hal tersebut dianggap sebagai 
ancaman bagi raja Kertanegara. Sebab, jika dibi-
arkan maka bisa menyaingi Kertanegara, otomatis 
akan mengurangi wibawa sang raja. Namun, pe-
mindahan yang dilakukan oleh Kertanegara mem-
buat Aria Wiraraja kesal dan tidak puas.• 

                                                                                    



32
PARLEMEN MEI 2022

ARTIKEL

Oleh: 
E HANDAYANI TYAS

Member TheWriters.id

  SULIT…
TAPI HARUS BISA!

O
rang membuat gembok tentu disertai den-
gan kuncinya, begitu juga dengan berb-
agai kesulitan yang dialami manusia pasti 
ada solusinya. Namun, untuk urusan yang 
satu ini sepertinya tidak mudah orang me-

nemukan jalan keluarnya. Berbagai strategi dan tindakan 
bijak harus ditempuh sehingga mendatangkan kebaikan 
serta manfaat bagi kehidupan manusia di abad ini. 
Sadarkah kita kalau ada satu benda, cukup kecil akan 
tetapi begitu besar dampaknya bagi seluruh manusia 
yang ada di muka bumi ini.

Ya…..benar pembaca yang budiman, itulah dia 
namanya HP (Hand Phone). HP sangat berpengaruh 

besar terhadap anak, remaja, terhadap prestasi belajar 
siswa dan mahasiswa, terhadap kesehatan, terhadap 
mata dan terhadap kehidupan manusia pada umumnya. 
Jika dikatakan pengaruh tentu ada yang positif, ada juga 
negatifnya.

Adapun sisi positif (kebaikannya) adalah: Memper-
mudah komunikasi (dengan keluarga atau teman, juga 
urusan bisnis); Menambah wawasan; Mudah mencari 
informasi dari berbagai belahan dunia; Dapat mening-
katkan pengetahuan dan kenyamanan dalam belajar; 
Keperluan menerjemahkan; Tersedianya teknologi yang 
canggih (urusan perbankan, belanja, kuliner, mencari 
alamat, dan lain-lain); Sebagai alat hitung; Sebagai 
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petunjuk waktu; Sebagai media hiburan; Bisa digunakan 
sebagai kamera, audio, video; dan masih banyak lagi.

Sedangkan dampak negatif (buruknya), apabila 
HP digunakan secara berlebihan bisa memicu masalah 
kesehatan seperti: Masalah penglihatan; Mengganggu 
pola tidur; Sakit kepala; Cidera pada otot dan ligamen; 
Mengganggu pertumbuhan otak pada anak; Berpotensi 
terjadi gangguan mental pada anak; Postur tubuh yang 
tidak ideal, Tidak fokus belajar; Efek radiasi; Sifat agresif; 
dan masih banyak lagi.

Pendeknya HP berisi segudang manfaat apabila 
berada di tangan orang yang tepat. Di saat pandemi 
covid-19 mendera, HP adalah salah satu alat untuk 
bekerja, rapat, belajar-mengajar, webinar, bersilarurah-
mi, video call, face book, WA, SMS, IG, dan lain-lain 
yang jangkauannya tidak saja di dalam negeri melain-
kan dunia. Akan tetapi HP akan mendatangkan mala-
petaka apabila orang tidak dapat mengendalikan dan 
mengelolanya untuk berbagai keperluan yang membawa 
manfaat. Sebagai orangtua, pendidik dan atau pembela-
jar kita harus bijak menggunakannya.

 Pembaca yang budiman, pernahkah Anda men-
yaksikan anak kecil (batita dan balita), hanya sekedar 
agar tidak rewel/mengganggu orangtuanya bekerja lalu 
diberikan HP untuk main-main dan ketika sudah ber-
langsung beberapa jam kemudian HP tersebut ditarik, 
lalu si anak menangis, mempertahankannya dan mar-
ah-marah karena mainan kesukaannya harus dihen-
tikan. Begitulah fenomena yang sering kita jumpai di 
mana saja dan kapan saja. Ketika si anak mulai masuk 
sekolah, didapati terjadi kerusakan pada matanya.
Eling lan Waspodo

Sebuah ungkapan bahasa Jawa yang artinya ingat 
dan waspada, karena sesal kemudian tak berguna. Beri-
kut contoh kasus yang dapat penulis sajikan:

1. Anak berusia 8 tahun, ia tidak bisa berkomuni-
kasi dengan layak dan tidak mau sekolah. Bila ditanya 
ia tidak mampu menangkap pertanyaan karena tidak 
fokus pada teman bicara, keterampilan berinteraksi dua 
arah tidak terbentuk karena minat untuk berbicara tidak 
bertumbuh. Kosa katanya miskin dan kontak matanya 
juga minim, dia begitu lekat dengan HP nya sehingga 
berdampak pada buruknya keterampilan berkomunikasi 
dan kalau HP nya dijauhkan darinya (diambil) dia marah 
dan meronta-ronta. Penyebab situasi ini karena kedua 
orangtuanya bekerja dan sering pulang malam, sedang 
pendamping anak di rumah tidak diberikan pembekalan 
untuk mengasuh anak dengan baik dan sejak kecil anak 
tersebut terbiasa disodorkan HP dalam segala situasi. 

Pengasuh jarang mengajaknya berkomunikasi, kesem-
patan berinteraksi dengan keluarga juga sangat minim. 
Ketika usia sekolah tiba barulah kedua orangtuanya 
tersadar karena anaknya tidak mau sekolah dan dia en-
ggan berbicara, karena HP telah menyita perhatiannya.

2. Kasus di China; anak usia 3 tahun yang dibiarkan 
oleh orangtuanya bermain HP sejak usia 1 tahun. Anak 
itu dibiarkan memandangi Hp nya selama berjam-jam 
(lagi-lagi dengan alasan supaya tidak rewel atau lebih 
tenang). Sampai suatu hari si anak dibawa ke dokter un-
tuk dilakukan check up karena ia terlalu sering menyip-
itkan matanya jika melihat sesuatu. Hasilnya dinyatakan 
bahwa mata si anak mengalami rabun jauh, tidak bisa 
dipulihkan atau disembuhkan dan dengan bertam-
bahnya usia si anak maka rabun jauhnya akan semakin 
memburuk.

Orangtua sebagai pendidik pertama dan utama 
sesibuk apapun hendaknya dapat menumbuhkan potensi 
anaknya, misalnya lewat bercakap, bergerak, bercan-
da, menari, menyanyi, menggambar dan menagkap 
emosi kita. Perkenalan dan pemakaian HP sebaiknya 
tidak dilakukan terlalu dini. Usia balita adalah usia emas 
(golden age), mengajak aktif di usia balita untuk berko-
munikasi, bermain dan mengenal lingkungannya akan 
memperkuat tumbuhkembang anak.

Kalau contoh-contoh kasus di atas, korban HP pada 
kanak-kanak, lalu bagaimana dengan dampak buruk 
HP pada orang dewasa. Sebagai orang yang sudah 
dewasa hendaknya sudah pandai mengatur waktu 
namun, fenomena yang sering kita jumpai sehari-hari 
adalah pemandangan seperti: Ketika sedang bicara 
pun (tatap muka langsung) tetap perhatiannya terpecah 
karena HP, sedang santai di ruang keluarga atau sedang 
makan bersama keluarga juga lebih fokus pada HP nya 
masing-masing (baik itu ayah atau ibu atau anak), mau 
tidur lihat Hp, bangun tidur pertama yang ditengok juga 
HP. Berapa jam dalam sehari orang kini terikat dengan 
HP? Lalu kapan dan sampai kapan keadaan ini harus 
berlangsung?

Sulit memang seseorang lepas dari pegang HP 
(ketergantungan dengan HP), tapi harus tetap bisa kalau 
mau sehat dan sejahtera hidupnya. Semua terpulang 
pada niat hati dan kemauan untuk menata kebiasaan 
hidup yang lebih baik di kemudian hari. Akhirnya penulis 
bermaksud mengakhiri tulisan ini dengan himbauan: 
‘Kelola waktu baik-baik, susun skala prioritas dalam 
mengisi kegiatan sehari-hari. Ingat waktu tidak mungkin 
berlaku surut ke belakang, sesal kemudian apa gunan-
ya?’.•
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A
lkisah …….urusan senyum itu memang aneh, 
diberikan kepada seseorang tidak harus 
merasa kehilangan dan bahkan berakibat 
baik oleh karena itu, jangan pelit-pelit. Tidak 
mudah memberi senyum bisa dicap som-

bong, terlalu serius, bawaannya angker, serem, dan 
sebagainya. Senyum-senyum sendirian juga bisa gawat 
dan harus segera diperiksakan ke dokter ahlinya. Lalu 
bagaimana yang seharusnya?

Seulas senyuman yang diberikan kepada orang 
yang sedang susah, sedih, sakit, kecewa, putus asa, tentu 
akan besar dampak positifnya. Tetapi mengapa kondisi 
sekarang dalam kenyataan sehari-hari banyak orang 
yang bisa senyum-senyum ketika melihat atau memba-
ca HP namun, tidak demikian ketika orangtua bertemu 
anak, atau sebaliknya ketika anak bertemu dengan 
orangtuanya, antara suami dan isteri dan antara sesama 
teman. Sudah menjadi barang mahalkah suatu senyu-
man yang tulus itu, sehingga tidak dapat diberikan di 
antara sesama kita.

Apa beda senyum dan ketawa? Konon sejak pan-
demi covid-19 merajalela, orang bisa ketawa (terba-
hak-bahak) itu akan naik imun tubuhnya. Bukankah kata 
orang senyum itu adalah salah satu bentuk sedekah dan 
secara umum senyum merupakan sebuah ekspresi yang 
menunjukkan rasa bahagia atau bahkan suatu bentuk 
keramahan seseorang. Senyum juga cara mudah untuk 
menyapa orang lain, seulas senyum dapat menggam-
barkan ragam perasaan seseorang, maka jangan seka-
li-kali melemparkan senyum sinis karena itu bisa melukai 
perasaan orang lain.

Lalu apa bedanya dengan tertawa? Tertawa adalah 
ekspresi suara, misalnya ha…..ha…..ha, merupakan 
cerminan keriangan, kebahagiaan, keceriaan, kelucuan, 
dan lain-lain. Tertawa harus renyah dan lepas (sejauh 
tidak mengganggu atau mengusik orang lain yang ada 
di sekitarnya), tidak di depan seseorang yang sedang 

mengalami kedukaan, sebab bisa-bisa orang heran dan 
di cap sinting kan payah. Tertawa boleh dan bahkan 
harus tapi jangan menertawakan orang lain, lebih baik 
menertawakan diri sendiri di depan cermin untuk kemu-
dian berubah menjadi lebih baik.

Dalam kenyataannya, mungkin karena kesibukan 
yang mendera atau sedang terlilit masalah, sehingga 
orangtua tidak tersenyum kepada anaknya begitu juga 
sebaliknya. Demikian juga halnya, bisa saja terjadi di 
antara pasangan suami-isteri, kalau dulunya murah 
senyum apalagi saat-saat masih dalam rangka pendeka-
tan senyum itu seolah-oleh mengalir kalaupun tak boleh 
disebut di ‘obral’. Namun, kini apapun penyebabnya jan-
ganlah lupa tersenyum yang tulus baik orangtua kepada 
anaknya atau sebaliknya anak kepada orangtuanya.

Ingat lho, mahal senyum bisa menjadi awal ‘re-
tak’nya suatu hubungan dan kebih lanjut keretakan itu 
bisa berakibat macam-macam, seperti malas berkomu-
nikasi, lebih baik diam daripada ribut, dan sebagainya. 
Dalam hal ini, jangan sekali-kali menerapkan istilah 
‘diam berarti emas’, karena tidak cocok konteksnya. 
Kalau memang ada ketidakcocokan satu sama lain, ada 
baiknya duduk bareng, bicarakan baik-baik (tidak nada 
tinggi, tapi dengan raut muka yang adem) pasti ada 
solusi.

Bukankah memang di dunia ini tidak ada yang 
cocok seperti moor dan baut, seperti stop kontak dan 
colokan listrik. Sebuah istilah dalam bahasa Jawa ‘tumbu 
entuk tutup’ (artinya: sebuah wadah terbuat dari bambu, 
misalnya wadah nasi/bakul dan kemudian mendapat 
tutupnya yang pas/klop). Kalimat ini diucapkan untuk 
menggambarkan sesuatu yang serasi, tepat, pas banget, 
kompak, saling mengisi, dan melengkapi satu sama 
lain).

Pasangan suami-isteri adalah ibarat sepasang 
sepatu, yang namanya cinta bukan berarti seumur hidup 
tidak pernah bertengkar, tetapi setelah bertengkar tida-
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klah menyimpan dendam. Terhadap hal besar runding-
kanlah bersama-sama, sedangkan terhadap hal kecil 
cukup saling memaklumi. Saling menghargai dan saling 
memaafkan. Sekali lagi, di dunia ini tidak ada orang 
yang terlahir dengan kecocokan. Jadi jangan berharap 
banyak untuk suatu kesamaan, lebih baik membawa 
cinta, suka damai, rukun, saling melayani, maka berse-
jahteralah.
Rahasia Rumah Tangga Awet

Rumah Tangga akan awet jika dibangun di atas 
pondasi yang kokoh, baik dalam suka maupun duka 
diharungi bersama-sama. Kalau salah seorang mem-
punyai kekurangan (ibarat) seperti banyaknya bintang 
di langit, sampai-sampai tak terhitung jumlahnya dan 
nyaris tak ada kebaikannya, maka seorang yang lain 
jadilah matahari (bisa suami – bisa juga isteri). Matahari 
itu begitu terbit akan menghapus semua bintang sehing-
ga bintang-bintang itu menjadi tak terlihat lagi. Jangan 
sekali-kali seseorang itu hanya melihat ‘titik hitam’nya 
saja. Cobalah dan kenanglah masa-masa manis sehing-
ga yang terjadi adalah harmonis.

Pembaca tentu pernah mendengar orang mengu-
capkan kalimat ‘seperti mimi lan mintuno’, artinya (da-
lam filosofi Jawa) mengibaratkan sepasang hewan sejoli 
yang terkenal setia, sehidup semati. Untuk pasangan 
suami-isteri merupakan sebuah doa, jadilah pasangan 
yang setia, awet rukun selama-lamanya dan semua-
orang tentu mendambakan hal yang demikian. Mimi dan 

Mintuno adalah sepasang hewan yang tidak dapat dip-
isahkan, sebab apabila terpisah maka kedua hewan ini 
akan mati. Hidup rukun adalah dambaan setiap orang, 
maka berusahalah.

  Kebencian akan menimbulkan pertengkaran, 
tapi kasih sayang menutupi segala kekurangan. Kalau 
ada pembaca yang mengatakan, aaah itu kan mudah 
diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan. Cobalah, 
ingat waktu kita masih kecil dan belajar berjalan atau be-
lajar naik sepeda. Berapa kali terjatuh tapi dapat bangkit 
lagi, maka jangan hitung berapa kali Anda terjatuh, tapi 
hitunglah berapa kali Anda bangkit dan berani menco-
ba lagi. Biasakanlah, jadikan habit untuk hal-hal baik 
niscaya ada damai dan teduh di hati dan pikiran. Jangan 
hitung berapa kali orang menyakiti kita, karena ada tiga 
kata indah, yakni: maaf – tolong – terimakasih. Sangat 
sederhana, sesederhana kita memberi senyum dan tawa 
kepada sesama.  

Oleh karena itu, kembalikanlah senyummu wa-
hai ibuku…..bapakku…..anakku…. dan cucuku…..
juga teman-temanku, aku membutuhkan senyumanmu 
karena senyum adalah ibadah (smile is a type of chari-
ty). Senyum adalah sedekah yang paling mudah, selain 
bernilai ibadah, senyum juga dapat memupuk hubungan 
baik antar sesama manusia. Damai di bumi – damai di 
hati – di hari nan fitri ini, teriring ucapan mohon maaf 
lahir dan batin.•                                                             
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Oleh: 
RASE

Member TheWriters.id

RESTART BERULANG KALI

S
uatu sore yang crowded, membuatku tergesa 
memasukkan ponsel ke tas. Aku tidak ingat, 
apakah layar sudah kumatikan. Bergegas aku 
membereskan buku dan lembar-lembar fotoko-
pian, menjejalkannya masuk tas. Tak sabar ingin 

segera pulang, karena mendung sudah menggantung, 
dalam hitungan menit bakal hujan.

WAAAAAAA!!!!
Panik menyambarku, ketika di rumah aku mene-

mukan ponselku: Mati tidak, hidup pun tidak! Layarnya 
gelap, dengan simbol mereknya di tengah. Loading 
menuju hidup.

Oh, baiklah.
WAAAAAAA!!!!
Hanya sedetik ia hidup, lalu wafat lagi! Lalu loading 

mau hidup lagi. Setelah hidup sedetik, mati lagi!
Waaaa ... TOLOOONG ... ponselku sekarat ....
Aku segera berusaha mematikan ponsel. Kupencet 

tombol off kuat-kuat. Tidak berhasil. Kupencet lagi. Ku-
pencet lagi. Lagi. Lagi.

Ponsel bergeming. Ia tetap sekarat. Hidup sedetik 
lalu mati, lalu berusaha hidup, lalu mati lagi. Hidup mati 
hidup mati.

Rasanya lemes dan hopeless.
Akhirnya, aku berhasil mematikan ponsel. Fiuh. 

Lega. Rasa penasaranku kemudian mengambil alih. 
Kuhidupkan ponsel lagi, dan .... 

Waw waw waw ....
Ponsel kembali sekarat! Ampuuun ....
Akhirnya aku bawa si ponsel ke konter reparasi, 



38
PARLEMEN MEI 2022

ARTIKEL

solusinya cuma satu: RESTART.
Ini bukan pertama kali ponselku di-restart. Ka-

pan dulu pernah sekali. Agak merepotkan karena aku 
kehilangan semua kontakku, gara-gara nyimpen kontak 
bukan di emailku.

Belajar dari kesalahan itu, aku memastikan meny-
impan kontakku dengan aman. Jadi, jika kali ini ponsel 
harus restart, rasanya aku enggak bakalan kehilangan 
sesuatu yang penting. 

"Tidak apa-apa, Bu, jika harus restart?" si pegawai 
perempuan bersuara bas itu memastikan izinku.

"Ya, Mbak. Kalo ada solusi selain restart, sih, lebih 
baik," jawabku pasrah. Ada sih foto-foto dan beberapa 
desain buatanku. Tidak apa, biasanya masih ada di 
aplikasi.

Restart.
Si mbak pegawai menuliskan kata itu di label putih 

dan menempelkannya ke ponsel.
Horeee ...
Aku bersorak dalam hati ketika ponsel kembali nor-

mal. Dengan tersenyum lebar, aku meninggalkan konter 
itu. Sesampai di rumah, aku meluangkan waktu untuk 
mengunduh berbagai aplikasi yang kubutuhkan.

WAAAAAAA!!!!
Kaget aku! Tanpa intro, permisi, atau basa-basi, si 

ponsel sekarat lagi .... Huaaaaa ....
Hanya selang kurang dari 24 jam, ponsel rusak lagi. 

Esok harinya aku kembali ke konter itu. Si teknisi berjanji 
akan perbaiki tanpa memungut biaya.

"Bu, ini ada internal spare part yang sudah lemah. 
Jika terulang lagi, tidak ada harapan lagi, Bu," kata si 
teknisi sambil mengulurkan ponselku.

Kali ini, dengan ekstra hati-hati, aku menghidupkan 
si ponsel. Mengunduh beberapa aplikasi yang paling 
kubutuhkan. Rasa was-was menipis ketika ponsel ber-
tahan melewati 24jam. Esok hari, semangatku menebal. 
Yey!

Hanya saja, kehidupan nyata tidak secerah sinetron 
atau film Hollywood. Ponsel kesayangan kembali sekarat.

Sedih ....
Singkat cerita, aku menemukan konter lain, yang 

punya teknisi lebih jago.
"Bu, sudah ada sekitar duapuluh ponsel dengan 

kasus seperti itu yang kami perbaiki," katanya mencoba 
meyakinkanku.

Baiklah.
Perbaikan pertama, gagal. Ponsel kembali sekar-

at. Perbaikan kedua, ternyata gagal lagi. Sekarat lagi. 
Perbaikan ketiga ....

"Harusnya sekarang sudah aman, Bu," janji si teknisi 
dengan penuh percaya diri.

Baiklah.
HOREEEEEEEE ....
Ponselku pulih, meskipun beberapa aplikasi tidak 

kompatibel karena versi setelannya diturunkan. Tidak 
apa-apa. Fungsi utama dan aplikasi penting aman, kok.

Orang bilang tidak ada yang sempurna dalam 
hidup ini. Kita manusia, sering banget melakukan keke-
liruan, kesalahan, dan sering ngalamin kondisi buruk. 
Bahkan mungkin sekarat berkali-kali seperti ponselku itu. 
Juga restart berkali-kali.

Sisi baiknya, artinya kita sering mendapat kesem-
patan berkali-kali dan berulang kali, untuk memperbaiki 
diri. Memulai sesuatu yang lebih baik. Kesempatan yang 
sangat pas untuk dimaknai di hari-hari ini.

Selamat Idulfitri untuk sahabat dan kerabat. Mo-
hon maaf lahir batin. Semoga kita semakin bijak, dan 
kehidupan kita semakin baik.

Khusus untuk teman-teman yang sedang dalam 
kondisi buruk (baik kesehatan, keuangan, karir, atau 
aspek lain dalam kehidupan): be strong! Jika harus re-
start, jangan takut. Semoga semuanya segera pulih dan 
bahkan membaik. (rase).•
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Oleh: 
NINA MASJHUR

Member TheWriters.id

WEDANG UWUH: SI SAMPAH ASAL 
IMOGIRI YANG MENYEHATKAN

T
erpetik kisah tentang Raja Mataram, Sultan 
Agung. Pada suatu kesempatan, diiringi para 
pengawalnya, ia pergi mencari lokasi untuk 
dijadikan peristirahatan terakhir keluarganya. 
Ditemukannya tempat bernama Bukit Mer-

ak, yang kini menjadi lokasi Kompleks Astana Imogiri 
(Makam Raja-raja Imogiri dan Masjid Pajimatan Imog iri).

Di bukit itu, Sultan Agung bertapa. Pada malam 
yang dingin, Sultan minta pengawalnya untuk membuat-
kannya minuman hangat. Tanpa sepengetahuannya, 
beberapa ranting dan dedaunan kering jatuh ke dalam 
gelas minuman. Sang Sultan yang merasa minuman 
tersebut enak, minta dibuatkan lagi. Para pengawal yang 
penasaran lalu mengamati isi gelas tadi, dan menemu-
kan berbagai ranting dan daun di situ. Begitulah wedang 
uwuh, minuman yang berasal dari Kecamatan Imogiri, DI 
Yogyakarta, konon ditemukan.

Wedang uwuh adalah minuman unik. Menghidang-
kannya juga unik, tanpa perlu disaring. Tapi, yang paling 
unik adalah namanya. Dalam bahasa Jawa wedang 
berarti minuman, dan uwuh berarti sampah. Maka, 
wedang uwuh berarti minuman sampah.

Disebut demikian, karena bahan-bahan minuman 
ini tampak bagai daun dan ranting kering yang terlihat 
menyampah di pekarangan. Namun, wedang uwuh 
mempunya khasiat yang bukan main. Meminumnya 
dapat menyegarkan badan. Sensasi hangatnya di tubuh 
membuatnya cocok diminum saat hujan atau pada 
cuaca dingin.

Bahkan, pada saat masuk angin, pegal linu, atau 

perut terasa kembung dan diserang batuk, wedang uwuh 
bisa membantu tubuh. Karena, apa yang sesungguhnya 
dikandung wedang uwuh adalah rempah-rempah yang 
kaya manfaat.

Seperti yang dijelaskan oleh farmakolog dari Univer-
sitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Setyo Sri Raharjo, kepada 
TribunSolo.com, tentang wedang ini, “Setiap rempah bisa 
membuat kondisi tubuh jadi lebih baik dan enak. Bisa 
untuk mengatasi kembung, dan menghilangkan capai”.

Rempah-rempah dalam wedang uwuh terdiri dari 
jahe, cengkeh/cengkih, kayu manis, daun pala, tata-
lan kayu secang, dan gula batu. Ada pula variasi yang 
menambahkan serai dan kapulaga ke dalamnya. Kecuali 
jahe yang sebaiknya segar, rempah-rempah lain berben-
tuk daun dan ranting kering. Masing-masing rempah ini, 
mempunyai manfaatnya sendiri-sendiri.
Jahe (Zingiber officinale)

Merupakan rimpang yang juga termasuk sebagai 
bumbu dapur. Sensasi yang ditimbulkannya pada lidah 
adalah rasa pedas, dan sebagai minuman akan mem-
beri rasa hangat di tubuh.

Sudah lama diketahui jahe mempunyai manfaat 
yang sangat banyak. Salah satunya, sebagai antiko-
agulan yang bisa mencegah penyumbatan darah, 
menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan dar-
ah tinggi, membangkitkan nafsu makan, dan lain-lain.
Cengkeh/cengkih (Syzygium aromaticum)

Bagian-bagian tumbuhan cengkeh pada wedang 
uwuh adalah bunga (clove), batang, dan daun. Man-

Tak hanya nikmat, dalam segelas wedang uwuh terkandung berbagai 
rempah yang masing-masing mempunyai manfaatnya 

sendiri-sendiri.
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faaat cengkeh yang dikenal, antara lain, adalah untuk 
membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan 
membunuh bakteri. Seperti jahe, sensasi pedas pada 
lidah juga ditimbulkan oleh cengkeh.

Kehadiran cengkeh pada wedang uwuh tak hanya 
menambah aroma unik minuman ‘sampah’ ini. Tapi, 
juga menambah khasiat dari wedang uwuh.
Kayu manis (Cinnamomum zeylanicum)
Selain kulit pohonnya, daun kayu manis juga dipakai 
untuk wedang uwuh. Aroma khas kayu manis membuat 
wedang uwuh terasa lebih nikmat.

Manfaat kayu manis untuk kesehatan antara lain 
adalah, mengatasi diare dan sakit perut, mengurangi 
pilek dan flu, dan mencegah hipertensi dan diabetes. 
Dan seterusnya. Seperti jahe, kandungan antioksidan 
kayu manis sangat tinggi.
Daun Pala (Myristica fragrans)

Tak hanya buah, biji, dan fulinya, ternyata daun 
tumbuhan ini juga memiliki sejumlah manfaat bagi 
kesehatan. Minyak atsiri yang dikandungnya bersifat 
anti-inflamasi, dapat mengurangi rasa nyeri, serta dapat 
mengatur sirkulasi dan tekanan darah. Selain itu, dapat 
meredakan perut mulas akibat dari masuk angin, dan 
mengatasi gangguan pada lambung.
Secang (Caesalpinia sappan)

Tatalan kayu secang ternyata tak hanya berfung-
si untuk mewarnai kain atau batik, tapi ternyata juga 
mengandung kebaikan untuk tubuh. Banyak minuman 
rempah yang memakai secang sebagai bahannya. Mis-
alnya, wedang secang atau lainnya.

Dalam wedang uwuh, secang menjadi komponen 
yang penting. Warna wedang yang coklat kemerahan, 
berasal dari warna secang.

Dilansir dari laman Kompas.com, penelitian yang 
dilakukan di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada 
(UGM), Yogyakarta, mengungkapkan bahwa secang 
memiliki kandungan antioksidan dan antikanker. Serta, 
dapat memperlancarkan peredaran darah dan melega-
kan pernapasan. Dikenal juga dapat mengobati batuk 
darah, sifilis, dan radang. Sebagai wedang, secang 
dapat menghangatkan badan.
Serai (Cymbopogon citratus)

Jenis rempah ini termasuk yang juga mudah di 
temui di dapur. Ia banyak mengandung vitamin dan min-
eral. Selain itu, memiliki sifat antibakterial yang mengun-
tungkan. Bersifat analgesik, anti-inflamasi, antidepresan, 
antipiretik, antiseptik, antibakteri, dan antijamur. Serta, 
mengandung zat karminatif, diuretik, dan insektisida 
alamiah.
Kapulaga (Amomum compactum)

Rempah ini sering digunakan sebagai penguat rasa 
pada makanan. Ia juga memiliki manfaat baik untuk 
kesehatan. Antara lain, untuk mengatasi masalah-ma-
salah pada perut seperti mulas, kejang usus, irritable 
bowel syndrome (IBS), dan sembelit. Baik pula untuk 
batuk, bronkitis, dan sakit mulut serta tenggorokan. Kap-
ulaga juga bagus untuk memperbaiki kehilangan selera 
makan.
Gula batu

Elemen gula batu adalah pelengkap. Bila dicam-
purkan pada wedang uwuh, akan memberi rasa manis 
tanpa mengubah rasa aslinya. Tak dibubuhkan, tak 
mengapa. Ini hanya masalah selera. 

Perlu dicatat, bahwa minuman tradisional wedang 
uwuh pada 2017 telah terdaftar sebagai warisan budaya 
kuliner khas Imogiri, Yogyakarta.•
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