16

EtnikDesa

# Edisi 32
Periode 21 Mei - 06 Juni 2017

Joncik Muhammad Menuju Empat Lawang Lebih Baik

dan mereka membeli kopinya dan menjadikannya
merek lain,”tambah Joncik.

K

opi merupakan salah satu produk
unggulan kabupaten Empat Lawang,
seharusnya pemerintah dan
masyarakat dapat menjual brand kopi
Empat Lawang lebih dikenal
masyarakat. Untuk dapat lebih berkwalitas,
tentunya perlu niat dan usaha yang kuat hingga
produk tersebut lebih baik lagi.

Hal itu dikatakan tokoh masyarakat Empat Lawang,
Joncik Muhammad. Menurut bakal calon Bupati
Empat Lawang ini, keberadaan kopi Empat Lawang
belum mendapat tempat dihati para pecinta kopi,
lantaran belum seriusnya pembinaan yang dilakukan.
“Harusnya sejak dahulu kopi empat lawang ini
memiliki brand atau merek yang sudah dikenal oleh
masyarakat se Sumsel. Kenyataannya, masih banyak
yang belum tahu, bahwa kopi yang sebenarnya
berkwalitas baik itu berasal dari Empat
Lawang,”kata Joncik.
Dia menilai, secara kwalitas dan kwantitas kopi
Empat Lawang sudah banyak di konsumsi oleh
masyarakat. Tapi brand yang digunakan bukan
menggunakan nama Empat Lawang. “Ada salah satu
brand ternama nasional yang menggunakan kopi ini,

Ada dua macam jenis tanaman kopi
yang kita kenal, Arabica dan Robusta.
Keduanya satu sama lain berbeda.
Perbedaan umum terletak pada rasa,
kondisi di mana dua spesies itu
tumbuh, dan perbedaan ekonomis.
Soal rasa, Arabica memiliki variasi rasa
yang lebih beragam, dari rasa manis
dan lembut hingga rasa kuat dan tajam.
Sebelum disangrai, aromanya seperti
blueberry, setelah disangrai, biji kopi
Arabica beraroma buah-buahan dan
manis, sedangkan Robusta memiliki
variasi rasa netral sampai tajam dan
sering dianggap memiliki rasa seperti
gandum. Biji kopi robusta sebelum
disangrai beraroma kacang-kacangan.
Sayangnya jarang terdapat robusta
berkualitas tinggi di pasaran. Selain

Seharusnya, untuk bisa memberikan nilai tambah
yang lebih baik dan tentunya dapat mendorong
kwalitas kopi yang lebih baik lagi, seluruh stekholder
dan pemerintah Empat Lawang dapat
mengintervensinya. “Dengan cara membina para
petani kopi, bukan hanya memberikan bantuan bibit
semata tetapi juga membina para petani agar dapat
menghasilkan kopi jenis arabika yang benar-benar
bisa dinikmati seluruh masyarakat,”kata dia.
Menurut ketua Fraksi PAN DPRD Sumsel itu, kopi
Empat Lawang kedepannya harus memiliki merek
dan brand dengan nama kopi Empat Lawang. “Jadi
kwalitasnya bisa terjaga, dan tentunya dengan
pengelolaan secara profesional,”ucap dia.
Senada dikatakan Ketua Pecinta Kopi Sumsel,
Herlan Aspiuddin mengatakan, kopi empat lawang
sebenarnya memiliki nilai jual yang cukup baik.
Sayangnya, pengelolaannya belum maksimal hingga
dibeli oleh Lampung. “Kalau kita perhatikan lagi,
kopi lampung itu ya kopi Empat Lawang.
Kedepannya, harus ada upaya serius lagi untuk
menjadikan kopi asal Sumsel ini supaya lebih baik
lagi,”kata Herlan.
Dia mengatakan,kabupaten Empat Lawang harus
memiliki tokoh pemimpin yang benar-benar mampu
dan memahami karakteristik kabupaten Empat
Lawang. Hingga dapat membangun kawasan
tersebut secara maksimal, dan tentunya dapat
mensejahterakan rakyatnya. n (Ronald)

Kopi Robusta
Harus Dipatenkan
Indonesia merupakan salah satu negara penghasil
kopi. Salah satu kopi unggulan, yakni kopi jenis
Robusta yang berasal dari Kabupaten Empat Lawang,
Sumatera Selatan akan segera dipatenkan agar
komoditas ini terlindungi dan semakin dikenal.
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin,
mengatakan bahwa Kabupaten Empat Lawang
memang terkenal sebagai penghasil kopi Robusta.
“Karena itu, kabupaten pemekaran dari Kabupaten
Lahat tersebut harus lebih maju,” kata Alex saat
menghadiri hari ulang tahun ke-10 Kabupaten Empat
Lawang, Bulan April lalu.
Alex Noerdin mengajak semua lapisan masyarakat
untuk bersama-sama membangun kabupaten
tersebut. Menurutnya, APBD Empat Lawang tidak
sampai Rp1 triliun, tetapi pembangunan tetap akan
berkembang bila dilaksanakan bersama-sama.
“Apalagi, bila hubungan antara pemerintah setempat
dengan DPRD harmonis, sehingga pembangunan
akan semakin maju,” tuturnya.
Bupati Empat Lawang Syahril Hanafiah juga
mengatakan hal serupa, “Produksi kopi Robusta
daerahnya cukup bagus setiap tahun mencapai 26
ton. Sedangkan luas areal kebun kopi di daerah ini,
mencapai 15.190 hektare.”
“Dengan dipatenkannya kopi Robusta, nilai jualnya
akan semakin mahal sehingga petani bisa makin
makmur,” tutupnya. n

Apa Itu Kopi Robusta
perbedaan harga biji kopi Arabica yang
lebih tinggi dibandingkan dengan
harga biji kopi Robusta, mari kita
telusuri kedua jenis kopi ini:
Kopi Robusta merupakan keturunan
beberapa spesies kopi, terutama Coffea
Canephora. Tumbuh baik di
ketinggian 400-700 m dpl, temperatur
21-24° C dengan bulan kering 3-4
bulan secara berturut-turut dan 3-4
kali hujan kiriman. Kualitas buah lebih
rendah dari Arabika dan Liberika.
Menguasai 30% pasar dunia. Kopi ini
tersebar di luar Kolumbia, seperti di

Indonesia dan Filipina. Sama seperti
arabika, kondisi tanah, iklim, dan
proses pengemasan kopi ini akan
berbeda untuk setiap negara dan
menghasilkan rasa yang sedikit banyak
juga berbeda.
Berikut ciri-ciri kopi Robusta:
Memiliki rasa yang lebih seperti cokelat.

Ciri-ciri Pohon Robusta :

Bau yang dihasilkan khas dan manis.

Lebih rentan diserang serangga.

Warnanya bervariasi sesuai dengan cara
pengolahan.

Tumbuh di daratan rendah (700 m dpl).
Jumlah biji kopi yang dihasilkan lebih tinggi.

Memiliki tekstur yang lebih kasar dari
arabika.

Butuh waktu 10-11 bulan untuk proses bunga
-> buah.
Berbuah di suhu udara yang lebih hangat
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Happy Ramadhan

Puasa adalah ibadah rahasia, dan hanya kita pribadi
yang mengetahui antara kita dengan Allah. Mungkin
kita bisa berpura-pura puasa dihadapan anak-anak
atau isteri di rumah, dengan cara mengeringkan bibir
dan seakan-akan lapar. Tetapi hati nurani pasti
berontak dan menghina pribadi kita.
Ada yang berpendapat, ibadah hanya dapat dilakukan oleh
mereka yang berkecukupan? Boro-boro puasa Ramadhan,
setiap hari saja makan cuma sekali, lantaran tidak sanggup
untuk membeli makanan yang baik untuk disantap bersama
keluarga. Apakah tidak sebaiknya kita sekeluarga berpuasa
saja, karena toh makannya juga sehari sekali?
Bagaimana kita yang sehari-hari menjadi petani? Mencangkul
tanah di sawah, memanjat pohon aren, berpanas di terik
matahari menanam berbagai sayur dan kebutuhan pokok
lainnya? Atau bagi masyarakat buruh di perkotaan yang
setiap hari bekerja membanting tulang dengan
mengharapkan upah? Ah, Tuhan juga tahu kalau kita tidak
sanggup puasa karena kita juga tidak kuasa menahan haus
dan lapar. Itu bukan alasan untuk tidak berpuasa, bukankah
setiap apapun bentuk kegiatan yang kita lakukan merupakan
ibadah?
Tidakkah kita malu pada anak-anak kita yang secara serius
kita paksakan untuk berpuasa. Tidakkah sering kita lontarkan
nasihat, “ayo nak, cukuplah bapak yang jadi begini, harusnya
ananda lebih baik hidupnya. Ayolah nak berpuasa, semoga
nantinya ananda bisa menjadi penyelamat bapak diakhirat,
kalau engkau jadi anak sholeh”.
Sebagai orang tua, tentu nasihat ini sering kali terdengar.
Tapi apa jadinya jika contoh dan tauladan itu berbanding
terbalik dengan kenyataan. Menyuruh anak sholat, sementara
orang tua sendiri tidak pernah terlihat sholat. Menyuruh
anak puasa, tetapi kita sendiri tidak pernah berpuasa.
Tidakkah malu harusnya membuat sadar, ada tugas dan
kewajiban kita yang berbanding searah antara kehidupan
dunia dan tugas kita untuk menjalankan perintah Tuhan.
Diwarung kopi yang dipenuhi warga, sering kali terdengar
pembicaraan. “Ah, biarlah sekarang saya belum
sholat,mengaji, atau berpuasa. Karena itukan tugas mereka
yang sudah bau tanah, kalau usia saya sudah 60 tahun baru
akan mengerjakannya”. Tidakkah kita kemudian merasa
menjadi orang aneh, karena tiba-tiba saja rajin ke mesjid
untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Godaan juga akan
datang dari teman-teman yang bilang, “eh, sadar nih.
Kayaknya sudah masuk 40 hari dari kematian,” ujar seorang
teman sambil mengejek.
Puasa, sholat, mengerjakan perbuatan baik, menolak segala
perbuatan yang munkar, merupakan tindakan diri pribadi.
Tidak ada alasan kita sholat untuk disaksikan oleh temanteman, mertua, orang tua atau anak-anak kita. Mereka hanya
menjadi motivasi untuk berbuat baik, namun intinya segala
bentuk ibadah tersebut untuk mencapai ridho Tuhan.
Tidakkah kita mengetahui bahwa, saat berpuasa segala
pekerjaan yang kita lakukan akan sepenuhnya mendapat
perhitungan pahala dari Allah? Setiap cangkul yang
mengelupaskan tanah akan memperoleh pahala, setiap
kayuhan pedal becak juga mendapatkan pahala, bahkan
tidurnya orang berpuasa pun mendapatkan pahala. Jadi
tidakkah kita malu pada diri sendiri kalau kita tidak
berpuasa? Marhaban Ya Ramadan. n (**)
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Bulan Ramadhan tinggal
menyisahkan beberapa hari,
mayoritas kaum muslim di
seluruh dunia tengah gencar
menyambut dan
mempersiapkan bulan yang
penuh kemuliaan ini. Bahkan
ada banyak elemen masyarakat
yang menantikan kedatangan
bulan ini dengan menabung
sebanyak mungkin demi
lancarnya mengggapai
keberkahan di bulan ini.
Selain persiapan materi, tentu
ada faktor lain yang
menunjang kesuksesan meraih
ampunan. Ibarat sebuah
ungkapan “orang yang
memiliki ilmu akan menuai
hasil yang lebih bagus
dibandingkan dengan orang
yang tidak berilmu”.
Begitupun dengan bulan
ramadhan, orang yang
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memiliki wawasan lebih
mengenai bulan ramadhan
memungkinkan mendapatkan
keagungan bulan suci.
Jadikanlah berpuasa sebagai
pembentukan pola pikir,
jangan jadikan ketika puasa
menjadi rasa lemas dan malas,
melainkan bentuklah pola
pikir anda ketika puasa tubuh
anda menjadi ringan.
Saat stamina sedang tidak
berkawan jangan jadikan
malas sebagai alasan untuk
tidak beraktivitas. Banyak cara
untuk menumbuhkan
semangat yaitu dengan
menjadikan alasan untuk
mencapai tujuan.
Banyak tujuan yang harus
dicapai ketika saat bulan
Ramadhan tiba, terutama
dapat berpuasa selama 30 hari

tanpa ada yang menghalang.
Berbagai aktivitas seperti
tarawih sudah dilakukan
meskipun bulan ini tidak ada
jadwal untuk mengisi kultum,
namun ketika 10 hari dibulan
Ramadhan kemungkinan
besar akan maju untuk
menjadi penceramah
membawakan kuliah tujuh
menit. Bagi saya menjadi
penceramah adalah sesuatu
hal yang membuat jantung ini
berdebar kencang, apalagi
kalau sudah ada didepan para
jama’ah diatas mimbar masjid,
hal itu membuat apa yang
sudah dipelajari sebelumnya
bisa hilang dalam benak dan
pikiran, sesungguhnya ketika
berbicara didepan audience
ataupun jamaah diperlukan
sebuah mental dan dapat
dibangun ketika kita berbicara
didepan orang banyak. n

Diterbitkan pertama kali pada 10 Oktober 2004 sebagai usaha untuk membuka isolasi
informasi pedesaan. Merupakan satu-satunya media di Sumatera Selatan yang
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uasa selama 30 hari saat
Ramadhan, justru lebih
meningkatkan semangat
kerja dalam prosesi
ibadah. Selain tidak
disibukkan oleh jadwal istirahat
santap siang, Ramadhan memberi
semangat dan nilai tambah yang
berkelanjutan.

Ziarah, Tradisi Jelang
Ramadhan
Sebagai negara muslim terbesar di
dunia, Indonesia banyak memiliki
tradisi yang hingga kini terus
dilakukan. Seperti ziarah kubro atau
dalam bahasa indonesianya yang
berarti ziarah besar untuk
mengunjungi makan-makan para wali
dan aulia. Ribuan orang masyarakat
Palembang yang berasal dari berbagai
tempat di Palembang, akan melakukan
pawai. Mereka menggunakan gamis
atau baju putih, serta membawa
berbagai atribut muslim lainnya.
Pawai ini, bukan sebuah ritual
peribadan biasa tetapi sebuah tradisi
yangtelah mengakar sejak zaman
dahulu dan rutin setiap tahunnya. Para
ulama, kiai, dan umat Islam terutama
bagi kaum Alawiyyin maupun
muhibbin yang bermukim di kota
Palembang. Acara ini juga melibatkan
keluarga Kesultanan Palembang
Darussalam mengingat eratnya
hubungan kekeluargaan antara kaum
Alawiyyin dengan para sultan di
Kesultanan Palembang Darussalam.
Salah satu tujuan dilakukan ziarah ini
adalah untuk mengenang dan
meneladani para ulama yang telah
melakukan syiar Iislam di kota
Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan
dengan berjalan kaki, membawa
umbul-umbul yang bertuliskan kalimat
tauhid, dan juga disemarakkan dengan
tetabuhan hajir marawis dan untaian
kasidah.
Budayawan Palembang, Taufik Wijaya
mengatakan, ritual ziarah qubro sudah
ada sejak era kesultanan Palembang
Darussalam. “Ini tradisi yang sudah
sangat lama, dan hingga kini masih
terus berlangsung,”kata dia.
Rangkaian ziarah tersebut biasanya
diawali dengan haul Al-Habib
Abdullah bin Idrus dan Al-Habib
Abdurrahman bin Ahmad Al-bin
Hamir. Haul ini dilaksanakan di
perkampungan Alawiyyin Sungai
Bayas Kelurahan Kuto Batu
Palembang.
Menurut sejarahnya, kata Taufik,
perkampungan Sungai Bayas ini sudah
ada sejak 300 tahun lalu. Kampung ini
merupakan pemukiman awal para
ulama dari Hadramaut (Yaman), yang
menyebarkan ajaran Islam di
Palembang dan daerah lain di
Indonesia, Malaysia dan Brunei
Darussalam. Kini para keluarga ulama
itu menetap di perkampungan di
sekitar Sungai Bayas, antara lain
Kampung Muaro, 10 Ilir, 13 Ilir,
Lawang Kidul, dan Al-Fakhru.

q Jelang Ramadan

Tradisi Ke-Islaman
Dalam Semangat
Etos Kerja

Sementara di seberang ulu, antara lain
Kampung As-Seggaf, Al-Kaaf,
Al-Munawar, Al-Habsyi, Kenduruan,
dan Sungai Lumpur.
Ritual selanjutnya yakni ke
pemakaman Pangeran Syarif Ali, di
Kelurahan 5 Ilir. Perjalanan kemudian
di lanjutkan ke Pemakaman
Kesultanan Kawah Tengkurep yang
terletak di Kelurahan 3 Ilir Boom
Baru. Pemakaman ini dibangun pada
tahun 1728 M oleh Sultan Mahmud
Badaruddin I (1724-1758). Rute para
peziarah berakhir di Pemakaman
Kambang Koci. Lokasi pemakaman
ini bersebelahan dengan Pemakaman
Kawah Tengkurep (sekitar 200 meter).
Konon, pada tahun 1151 H/ 1735 M,
Sultan Mahmud Badaruddin 1
mewakafkan sebidang tanah yang
cukup luas untuk pemakaman anak
cucu serta menantunya. Tanah
pemakaman tersebut dinamakan
Kambang Koci, yang berasal dari kata
kambang (kolam) dan sekoci (perahu),
karena jauh sebelumnya tempat itu
merupakan tempat pencucian perahu.

Pulau Kemaro dan Jejak
Ke-Islaman
Meski belum banyak yang mengetahui,
ternyata Pulau Kemaro juga menjadi
bagian pro sesi ziarah kubro
Palembang Darusallam. Pada tahun
2016 lalu, lebih dari 200 para tamu
undangan dan para keturunan ulama
dan auliya Palembang Darusallam

mengunjungi Pulau Kemaro guna
berziarah. Penziarah mengunjungi
makam ulama yang berasal dari
Hadramaut bernama Habib Ahmad
bib Mu - hammad Al Aydarus.

Selain makam ulama ini, para
penziarah juga melakukan doa ziarah
pada dua makam lain nya, yakni
makam Fatimah dan makam yang
belum diketahui namannya. “Kami
hadir untuk mendoa kan ulama besar
Pa lem bang, Habib Ahmad bin Mu
hammad Al Aydarus.” “Terdapat tiga
makam mus - lim di sana, dan juga
menjadi bagian dari ziarah kubro di
Palembang,” ujar Abdullah Syukri
beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, kehadiran para
penziarah dan para tamu undangan
untuk mendoakan ulama besar.
Terdapat bukti dan kesaksian sejarah
yang cukup membenarkan jika keti ga makam di Pulau Kemaro
merupakan makam muslim. “Tahun
1970, muslim sudah terlebih dahulu
melakukan ziarah. Namun, karena
akses - nya tidak bagus, maka tidak
banyak yang hadir ziarah ke makam
ulama Palembang tersebut,” katanya.
Meski beberapa objek peninggalan
yang ber nua n sakan Islam juga sudah
mulai hilang di Pulau Kemaro. “Jadi,
kami ziarah juga ber keinginan terjadi
kejelasan mengenai keaslian makam
terse - but,” kata dia.
Di proses ziarah kubro di pemakaman
Auliya dan Habib Kambang Koci,
Wali Kota Palembang Harnojoyo saat
itu mengatakan, pelaksanaan ziarah

kubro sangat mendukung promosi
wisata. Beberapa makam yang diziarai
juga sangat berperan dalam
perkembangan Islam di Kota
Palembang. Nilai-nilai seperti ini dapat
dikemas dalam wisata religi. Namun
pelaksanaannya juga harus tetap
menjaga kebersihan dan keamanan
kota. “Banyak objek wisata yang
menarik di Palembang. Silahkan para
tamu dan peserta ziarah me nikmati,
dan jangan lupa untuk membeli
oleh-oleh. Palembang sangat kaya akan
objek wisata bahari,” ujarnya.

Ziarah Kubur dan Momen
Usaha
Salah satu tradisi yang paling dominan
di masyarakat Sumatera Selatan, adalah
menziarahi kuburan keluarga yang
telah wafat. Tidak heran, jika hampir
seluruh tempat pemakaman umum
atau TPU di kota Palembang ramai
dikunjungi warga.
Hal ini, dimanfaatkan secara baik oleh
para pedagang bunga, pedagang
keliling, usaha parkir, bahkan para
penjaga makam.
Seperti yang dilakukan oleh Yanto,40,
salah seorang warga Tangga Takat
Plaju Palembang. Sehari-harinya dia
bekerja sebagai pembuat batu nisan
tidak jauh dari TPU Telaga Swidak
Plaju. Menurutnya, menjelang
Ramadhan terjadi peningkatan
pembelian batu nisan. “Meningkat 100
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persen, kalau hari biasa satu bulan
paling 15 uni seperangkat nisan. Nah,
kalau jelang Ramadhan bisa mencapai
30-40,” kata dia.
Pedapuran atau nisan, rata-rata seharga
Rp800ribu sampai Rp2juta lebih,
tergantung jenis dan marmer yang
dipakai. “Ini juga lantaran banyaknya
masyarakat yang berziarah menjalang
Ramadhan,” kata Yanto.

Di Indonesia, dimana
masyarakatnya mayoritas muslim,
berbagai acara atau tradisi
menyambut Ramadhan banyak
digelar di berbagai daerah.
Tentu saja caranya berbeda-beda namun
semangatnya tetap sama, yakni merupakan
bentuk ucap syukur serta kegembiraan umat
muslim akan datangnya bulan puasa. Dalam
kalender Islam, bulan Ramadhan akan
diawali dengan datangnya bulan Sya’ban. Di
bulan Sya’ban ini biasanya banyak digelar
upacara tradisi menyambut datangnya bulan
Ramadhan. Berikut tradisi menyambut
Ramadhan dari berbagai daerah di
Indonesia:

1. Mungguhan

Mungguhan adalah satu kegiatan berkumpul
bagi anggota keluarga, sahabat dan bahkan
juga teman-teman kita saling bermaafmaafan sambil menikmati sajian makanan
khas untuk kemudian mempersiapkan diri
masing-masing dalam menghadapi bulan
Ramadhan yang akan datang. Tradisi ini
adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang
Sunda dalam menyambut datangnya bulan
Ramadhan.
Biasanya tradisi ini dilakukan oleh hampir
semua golongan masyarakat walaupun
dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi
intinya tetap satu, yaitu berkumpul bersama
sambil menikmati sajian makanan yang
disuguhkan.
Inilah tradisi yang biasa dilakukan ditengah
masyarakat Sunda pada umumnya yang
secara turun temurun terus dipertahankan
oleh setiap generasi berikutnya.

Para penziarah sangat padat saat hari
jumat, dan hari-hari menjelang puasa.
Para pedagang bunga juga kian ramai
memenuhi muka jalan kawasan telaga
swidak. “Setiap tahun jelang
Ramadhan banyak yang berziarah,
makanya kami juga ikut jualan,”kata
Sari, salah seorang pedagang bunga.
Menurut dia, para pedagang
didominasi oleh warga sekitar. Dan
banyak juga pedagang datangan yang
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menawarkan berbagai jasa makanan,
minuman, dan lainnya. “ yang pasti
akan terus ramai hingga sampai
setelah Ramadhan,”kata dia.

Ramadhan dan
Peningkatan Etos Kerja
Banyak momen besar yang dalam
sejarahnya di menangkan umat Islam

selama bulan Ramadhan. Seperti
Perang Badar dengan jumlah kaum
muslimin 314 orang berhasil dengan
kemenenagan meskipun harus
berhadapan dengan 950 musyrikin
dengan senjata lengkap, perang Tabuk
sebagai peperangan terakhir bersama
Rasulullah saw juga keberhasilan
gemilang, fath Makkah (penaklukan
Mekkah) merekam kemenangan umat
Islam untuk menguasai kembali

Berbagai Tradisi di indonesia

2. Nyorog

Di Betawi, tradisi “Nyorog” atau membagibagikan bingkisan makanan kepada anggota
keluarga yang lebih tua, seperti Bapak/Ibu,
Mertua, Paman, Kakek/Nenek, menjadi
sebuah kebiasan yang sejak lama dilakukan
sebelum datangnya bulan Ramadhan. Meski
istilah “Nyorog”nya sudah mulai menghilang,
namun kebiasan mengirim bingkisan sampai
sekarang masih ada di dalam masyarakat
Betawi. Bingkisan tersebut biasanya berisi
bahan makanan mentah, ada juga yang
berisi daging kerbau, ikan bandeng, kopi,
susu, gula, sirup, dan lainnya.
Tradisi “Nyorog” di masyarakat Betawi
memiliki makna sebagai tanda saling
mengingatkan, bahwa bulan suci Ramadhan
akan segera datang, selain itu tradisi
“Nyorog” juga sebagai pengikat tali
silahturahmi sesama sanak keluarga.

Balimau

Tradisi Balimau hampir sama dengan tradisi
padusa, yakni membersihkan diri dengan
cara berendam atau mandi bersama- sama
di sungai atau tempat pemandian.
Tradisi Balimau dilakukan oleh masyarakat
Padang, Sumatera Barat. Biasanya tradisi ini
dilakukan dari mulai matahari terbit hingga
terbenam beberapa hari sebelum bulan
Ramadhan.
Mirip dengan “Padusan”, makna dari tradisi
Balimau ini berarti melakukan pembersihan
diri secara lahir dan batin, agar seseorang
siap menjalankan ibadah puasa.

Jalur Pacu

Tradisi Balimau hampir sama dengan tradisi

padusa, yakni membersihkan diri dengan
cara berendam atau mandi bersama- sama
di sungai atau tempat pemandian.

Tradisi Balimau dilakukan oleh masyarakat
Padang, Sumatera Barat. Biasanya tradisi ini
dilakukan dari mulai matahari terbit hingga
terbenam beberapa hari sebelum bulan
Ramadhan.
Mirip dengan “Padusan”, makna dari tradisi
Balimau ini berarti melakukan pembersihan
diri secara lahir dan batin, agar seseorang
siap menjalankan ibadah puasa.

Jalur pacu

Berbeda dengan lainnya, di Nangroe Aceh
Darussalam (NAD) atau yang akrab disebut
dengan kota “Serambi Mekah”, warganya
menyambut datangnya bulan suci Ramadhan
dengan menyembelih kambing atau kerbau.
Tradisi ini disebut “Meugang”, konon
kabarnya tradisi “Meugang” sudah ada sejak
tahun 1400 Masehi, atau sejak jaman
raja-raja Aceh.
Tradisi makan daging kerbau atau kambing
ini biasa dilakukan oleh seluruh warga Aceh.
Bahkan jika ada warga yang tidak mampu
membeli daging untuk dimakan, semua
warga akan bergotong-royong membantu,
agar semua warganya dapat menikmati
daging kambing atau kerbau sebelum
datangnya bulan Ramadhan.
Tradisi “Meugang” biasanya juga dilakukan
saat hari raya Lebaran dan Hari Raya Haji.

Padusan

Lain daerah pasti lain pula tradisinya,
masyarakat di Klaten, Boyolali, Salatiga dan
Yogyakarta biasa melakukan upacara
berendam atau mandi di sumur-sumur atau

sumber mata air ditempat-tempat kramat.
Tradisi ini disebut “Padusa” yang bermakna
agar jiwa dan raga seseorang yang akan
melakukan ibadah puasa bersih secara lahir
dan batin.
Selain itu juga bermakna sebagai
pembersihan diri atas segala kesalahan dan
perbuatan dosa yang telah dilakukan
sebelumnya.

Dugderan

Tradisi “Dugderan” ini berasal dari kota
Semarang, Jawa Tengah. Nama “Dugderan”
sendiri berasal dari kata “Dug” dan “Der”.
Kata Dug diambil dari suara dari bedug
masjid yang ditabuh berkali-kali sebagai
tanda datangnya awal bulan Ramadhan.
Sedangkan kata “Der” sendiri berasal dari
suara dentuman meriam yang disulutkan
bersamaan dengan tabuhan bedug.
Tradisi yang sudah berumur ratusan tahun ini
terus bertahan ditengah perkembangan
jaman. biasanya digelar kira-kira 1-2 minggu
sebelum puasa dimulai. Karena sudah
berlangsung lama, tradisi Dugderan ini pun
sudah menjadi semacam pesta rakyat. Meski
sudah jadi semacam pesta rakyat –berupa
tari japin, arak-arakan (karnaval) hingga
tabuh bedug oleh Walikota Semarang–,
tetapi proses ritual (pengumuman awal
puasa) tetap menjadi puncak dugderan.
Untuk tetap mempertahankan suasana
seperti pada jamannya, dentuman meriam
kini biasanya diganti dengan suara-suara
petasan atau bleduran.
Bleduran terbuat dari bongkahan batang
pohon yang dilubangi bagian tengahnya,
untuk menghasilkan suara seperti meriam
biasanya diberi karbit yang kemudian disulut
api.

DesaUtama
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negerinya setelah diusir dan eksodus
ke negeri Madinah yang kemudian
disebut peristiwa Hijrah, Thariq bin
Ziyad mampu mengalahkan musuhnya
di daratan Eropa juga pada bulan
Ramadhan.

Menuju Semangat
Ramadhan

Ramadhan merupakan bulan yang
sungguh luar biasa dibandingkan
Pengamat politik dan hukum dari UIN bulan-bulan yang lain. HarapanRaden Fatah Palembang, DR Bukhori harapan kebahagiaan sering kali
mengatakan, puasa merupakan
dititipkan pada bulan ini. Lihat saja
waktunya bagi seluruh umat Islam
pengkategorian ramadhan yang
untuk meningkatkan etos kerjanya.
awalnya disebut bagian rahmat,
Bahkan, minggu-minggu menjelang
dengan harapan tercurahkan kasih
Ramadhan berbagai kegiatan juga
sayang kepada sesama ketika puasa,
sudah dilaksanakan. “Tradisi muslim
yang membentuk suasana nilai rasa
di Palembang sangat banyak menjelang sosial melalui rasa lapar dan dahaga.
Ramadhan. Selain ziarah, mulai
Kondisi ini juga menggerakkan hati
mempersiapkan berbagai majelis zikir
orang yang berpuasa untuk
dan fikir selama Ramadhan, dan
mencurahkan perhatian mereka
kegiatan lainnya. Artinya sebelum
kepada yang tidak mampu yang harus
Ramadhan pun efeknya mulai
berpuasa karena ketidak mampuannya
terasa,”kata dia.
menunjang perekonomian hidup.
Persoalan yang muncul saat hari-hari
Tokoh masyarakat Empat Lawang,
pertama puasa, sering kali Ramadhan
Joncik Muhammad mengatakan, puasa
di posisikan sebagai waktu istirahat,
justru akan meningkatkan etos kerja
libur kerja, cuti, bahkan kegiatan
hingga tercipta semangat nilai batin
belajar-mengajar juga diliburkan.
dan semangat untuk mencapai tujuan
Alasannya, biar umat Islam lebih fokus hidup. “Justru Ramadhan memberi
dalam berpuasa dan beribadah, serta
kita waktu dan semangat untuk terus
dapat melakukan berbagai amal jariyah bekerja dan mencapai cita-cita dalam
lainnya. “Kenyataannya, sebagian
ridho Allah. Salah besar kalau
besar masyarakat saat itu jadi terfokus
dikatakan puasa itu menghambat
mencari-cari kesibukan agar dapat
orang dalam bekerja,” kata Joncik.
melewati hari hingga waktu berbuka
Puasa disebut maghfirah, atau
tidak begituterasa,” ujar Bukhori.
penyemangat untuk membersihkan
Seharusnya, puasa Ramadhan
jiwa dan ruh dari perbuatan dosa baik
merupakan waktu yang benar-benar
dosa individual maupan dosa sosial.
penuh untuk mendekatkan diri dengan Semangat yang memompa etos kerja
Allah melalui berbagai ibadah dan
tersebut, terang Ketua Fraksi PAN
amalan. “ Lebih penting lagi, ibadah
DPRD Sumsel ini, yakni ganjaran
mestinya dipahami dalam konteks dan pahala berlipat dalam ramadhan.
aspek yang luas, sehingga tidak ada
Rasulullah saw bersabda “barangsiapa
yang amal yang dikesampingkan guna yang beramal sunat pada bulan
mendapat rahmat Allah. Bekerja pun
ramadhan seolah dia beramal wajib di
termasuk ibadah yang nilai pahalanya
luar ramadhan. Dan barangsiapa yang
sangat besar,” terang dia.

beramal wajib padanya seolah dia
beramal 70 perbuatan wajib di luar
ramadhan.”Karena ganjarannya tinggi
Allah mendorong agar manusia
berlomba-lomba dalam kebaikan,”
terang dia.
Ramadhan juga memberikan
kesehatan prima kepada yang
melakukan puasa. Karena secara
medis, puasa membangun moment
kepada tubuh untuk mengoptimalkan
sisa makanan yang ada dalam tubuh
kemudian difungsikan kembali
menjadi energi dan diikuti dengan
proses peremajaan sel-sel dalam tubuh
manusia. Dengan demikian,
Ramadhan menghadirkan stamina dan
kekuatan baru yang tidak didapatkan
pada bulan-bulan yang lain
Selain itu, Ramadhan mengatur
ibadah secara mekanis dan praktis
serta humanistik. Sahur merupakan
kegiatan awal ramadhan yang
memberikan kekuatan dan energi yang
memadai bagi orang yang
melaksanakan puasa. “Ramadhan

Jelang bulan Ramadhan
Dandangan (Kudus, Jawa
Tengah)

Perayaan tradisi ‘Dandangan’ merupakan
sebuah tradisi di kota Kudus yang diadakan
menjelang kedatangan bulan suci
Ramadhan. Dandangan merupakan pasar
malam yang diadakan di sekitar Menara
Kudus, sepanjang jalan Sunan Kudus, dan
meluas ke lokasi-lokasi di sekitarnya. Pada
tradisi dandangan ini diperdagangkan
beraneka ragam kebutuhan rumah tangga
mulai dari peralatan rumah tangga, pakaian,
sepatu, sandal, hiasan keramik, sampai
dengan mainan anak-anak serta makan dan
minuman.
Tradisi ini sudah ada sejak 450 tahu yang
lalu atau tepatnya zaman Syeh Jakfar
Shodiq (Sunan Kudus). Pada saat itu, setiap
menjelang bulan puasa, ratusan santri
Sunan Kudus berkumpul di Masjid Menara
menunggu pengumuman dari Sang Guru
tentang awal puasa. Para santri tidak hanya
berasal dari Kota Kudus, tetapi juga dari
daerah sekitarnya seperti Kendal, Semarang,
Demak, Pati, Jepara, Rembang, bahkan
sampai Tuban, Jawa Timur. Karena
banyaknya orang berkumpul, tradisi
‘Dandangan’ kemudian tidak sekadar
menunggu pengumuman resmi dari Masjid
Menara tentang awal puasa, tetapi juga
dimanfaatkan para pedagang untuk
berjualan di lokasi itu.

Malamang (Sumatra Barat)
Masih di Sumatra Barat, ada sebuah tradisi
lain yang dilakukan untuk menyambut bulan
Ramadhan. Di sini, masyarakat berkumpul
dan bergotong royong membuat nasi lemang
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pada ruas-ruas bambu yang telah dipotongpotong.

Tradisi ini biasanya dilakukan dua hari
menjelang Ramadhan. Dan hasil lemang
yang dimasak tadi akan dijadikan hantaran
ke rumah mertua sebagai permohonan maaf.

Megengan (Surabaya, Jawa
Timur)

Di Surabaya, menjelang Ramadhan ada
tradisi yang disebut ‘Megengan’. Konon,
tradisi ini dimulai dari kawasan Ampel, di
sekitar Masjid Ampel, Surabaya. ‘Megengan’
ditandai dengan makan apem, semacam
serabi tebal berdiameter sekitar 15 senti,
dibuat dari tepung beras. Apemnya nyaris
tawar, seperti kue mangkok yang dipakai
warga keturunan Tionghoa untuk
sembahyangan menjelang Imlek.
Diduga nama apem atau apam berasal dari

kata afwan dalam bahasa Arab yang berarti
maaf. Tradisi makan apem ini untuk
memaknai permintaan maaf kepada sesama
saudara, kerabat, dan teman. Sebetulnya,
yang terjadi bukanlah sekadar tradisi makan
apem, melainkan melaksanakan selamatan
atau tahlilan dengan hidangan apem dan
pisang raja untuk mendoakan arwah saudara
dan kerabat yang telah meninggal, sekaligus
minta maaf. Setelah tahlilan, apem dan
pisang dibagikan kepada semua keluarga
dan tetangga.

Nyadran (Jawa)

Biasanya dilakukan setiap hari ke-10 pada
bulan Rajab. Acara diawali dengan doa
bersama (tahlil) yang dipimpin sesepuh
dusun setempat. Dalam doa itu mereka
bersama-sama memanjatkan doa untuk
kakek, nenek, bapak, ibu, serta saudarasaudara mereka yang sudah meninggal.

mengajarkan orang ketepatan waktu.
“Makan sahur dibebaskan waktu
awalnya namun disunnah pada
akhirnya, sementara berbuka
disunnahkan pada awal waktunya dan
dibebaskan waktu akhirnya.
Kedisiplinan ini, ramadhan telah
mendidik manusia untuk pandai
menghargai waktu. Ketepatan dan
kecepatan mencari kesuksesan pada era
modern sekarang ini,” tambah dia.
Rentang waktu antara waktu sahur
dengan waktu berbuka, manusia diuji
kejujuran dan keamanahan mereka
menjaga kedisiplinan. Keikhlasan
dalam menjalankan kedisiplinan ini
betul-betul teruji karena tidak ada satu
pun yang mengetahui apakah
seseorang berpuasa atau tidak,
melainkan Allah dan orang yang
bersangkutan. Produktifitas kerja
diharapkan juga dapat meningkat bila
seseorang berbuat sesuatu karena
berharap ridha dari Allah dari
perkerjaannya dengan meniatkannya
sebagai ibadah. n (Ronald)

Seusai berdoa, semua warga lantas
menggelar genduren (kenduri) atau makan
bersama di sepanjang jalan yang telah
digelari tikar dan daun pisang. Tiap-tiap
keluarga membawa makanan sendiri.
Uniknya, makanan yang dibawa harus
berupa makanan tradisional, seperti ayam
ingkung, sambar goreng ati, mangut, urap
sayuran dengan lauk rempah, perkedel,
tempe tahu bacem, dan lain sebagainya.
‘Nyadran’ atau ‘Sadranan’ berasal dari kata
Sodrun yang artinya gila atau tidak waras.
Pada masa sebelum datangnya walisongo,
masyarakat di Pulau Jawa banyak yang
masih menyembah pohon, batu, bahkan
binatang, dan itu dianggap tidak waras.
Ketika itu mereka menyembah sambil
membawa sesaji berupa makanan dan
membaca mantra-mantra. Kemudian datang
para walisongo yang meluruskan bahwa
ajaran mereka salah, yang wajib disembah
hanya Allah SWT.
Mantra-mantra yang dibaca lantas diganti
dengan doa-doa menurut ajaran Islam.
Sedangkan sesaji diganti berupa makanan
yang bisa dimakan oleh warga.

Perlon Unggahan
(Banyumas, Jawa Tengah)

Menjelang bulan Ramadhan, masyarakat di
Banyumas akan mengadakan syukuran
besar-besaran yang disebut ‘Perlon
Unggahan’. Aneka macam masakan
tradisional disajikan, di antaranya daging
serundeng sapi dan sayuran berkuah yang
wajib dihidangkan. Kedua menu tersebut
uniknya harus disajikan oleh para pria
dewasa, dan jumlahnya harus 12 orang. Atau
jumlah orang bisa disesuaikan dengan
kambing atau sapi yang dikorbankan. n
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HUT Sumsel ke-71, Ishak Mekki Ajak
Gelorakan Semangat Sriwijaya

M

elalui puncak peringatan hari jadi ke-71 Provinsi Sumatera
Selatan tahun 2017, Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki
mengajak semua lapisan masyarakat menggelorakan
kembali semangat kejayaan Sriwijaya dalam setiap
pemikiran, ucapan dan tindakan, untuk menjadikan Sumsel
selalu bergerak progresif menuju masa depan gemilang.

Menurutnya, Perjalanan panjang
Sumsel tidak terlepas dari sejarah dan
melekat dengan kebesaran Kerajaan
Sriwijaya. Untuk itu semua masyarakat
Sumsel harus menyadari bahwa
kejayaan dan kebesaran Kerajaan
Sriwijaya menjadi sebuah inspirasi dan
sebuah motivasi untuk menjadikan
Sumsel sebagai provinsi terdepan,
provinsi yang mampu memberikan
pengaruh positif terhadap kemajuan
bangsa Indonesia dan berkontribusi
nyata untuk dunia internasional.
“Kerajaan Sriwijaya memberikan
energi tersendiri, membawa Sumatera
Selatan terus menjadi provinsi yang
maju dan terdepan, seperti tercantum
dalam visi Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah 2005-2025
yakni Sumatera Selatan unggul dan
terdepan 2025” ungkapnya.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur
Sumsel Ishak Mekki pada Rapat
Paripurna Istimewah XIII DPRD
Provinsi Sumsel dalam rangka
peringatan hari jadi ke- 71 Provinsi
Sumsel tahun 2017 di ruang rapat
Paripurna, Jum’at (19/5).
Lanjut Ishak Mekki mengatakan,
kedepan Sumsel akan mendapati
tantangan tidak ringan, apalagi dalam
waktu satu tahun ke depan, setidaknya
ada tiga hal penting yang akan hadapi
yakni pelaksanaan pemilukada
serentak 9 (sembilan) Bupati/Walikota
serta pemilihan Gubernur,
pelaksanaan Asian Games ke-18, dan
di tahun 2018 adalah tahun terakhir
dari pelaksanaan RPJMD 2013-2018,
dimana dibutuhkan komitmen lebih
tinggi dan kerja keras semua unsur
masyarakat mencapai target-target
yang telah ditetapkan.
“Saya mengajak segenap kekuatan
pembangunan Provinsi Sumatera
Selatan dari berbagai kalangan baik
akademisi, dunia usaha, pemerintahan,
legislatif, yudikatif, partai politik,

organisasi kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat serta tokoh
masyarakat, tokoh agama dan lain-lain
membulatkan tekad dan semangat,
bekerja keras dan berkarya lebih baik,
menjaga nilai-nilai kebersamaan dan
perdamaian, demi mencapai prestasi
terbaik mewujudkan Sumatera Selatan
menjadi provinsi yang sejahtera, maju
dan berdayasaing internasional,”
imbuh Ishak Mekki.
Rapat Paripurna di pimpin langsung
Ketua DPRD Sumsel H.M. Giri
Ramanda. Hut Sumsel jatuh pada hari
Senin 15 Mei 2017, peringatan kali ini
bertema ”Dengan Semangat Hari Jadi
Ke-71, Mari Kita Wujudkan Sumatera
Selatan Sejahtera, Lebih Maju, Dan
Berdaya saing Internasional Sebagai
Tuan Rumah Penyelenggara Asian
Games XVIII”
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua
DPRD Lampung, Ketua DPRD Riau,
Bupati dan Wali Kota serta Ketua
DPRD Kabupaten/Kota se-Sumsel
dan para kepala organisasi perangakat
daerah dilingkungan Pemprov. Sumsel.
Melalui kesempatan ini, Ketua DPRD
Sumsel, Giri Ramanda mengajak
semua pihak untuk menjadikan
moment ini sebagai wahana
melakukan evaluasi terhadap capaian
pembangunan Sumsel hingga saat ini
serta terus meningkatkan komitmen
bersama membangun Sumsel semakin
baik lagi kedepan.
Selain itu, lanjut Giri Ramanda,
peringatan ini merupakan momen
penting, tidak hanya sebagai wahana
untuk melakukan evaluasi terhadap
perjalanan panjang berdirinya provinsi
Sumsel, tetapi juga sebagai batu
pijakan untuk kembali menetapkan
dan memantapkan cita-cita yang sudah
di sepakati bersama, yakni
mensejahterakan masyarakat.
Dalam kesempatan ini juga
disampaikan terkait Perda Provinsi

Sumsel Nomor 9 tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah tahun 2013-2018
ditetapkan visi untuk menjadikan
”Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih
Maju dan BerdayasaingInternasional”.
Berkat kerja keras dan dukungan
seluruh masyarakat Sumsel di 17
Kabupaten dan Kota, visi tersebut
sudah mulai terwujud diantaranya;
Pertama; Sumsel sejahtera dapat di
lihat dari berbagai pencapaian antara
lain pertumbuhan ekonomi mencapai
5,03 persen di tengah kondisi ekonomi
nasional dan internasional yang sulit,
angka ini lebih baik dari nasional yang
tumbuh 5,02 persen.
Sumsel mengejar pertumbuhan
ekonomi namun juga berhasil
menurunkan kesenjangan ekonomi di
masyarakat, yang ditandai dengan
Indeks Gini mencapai 0,34 jauh lebih
baik dari nasional yaitu 0,4. Persentase
penduduk miskin di Sumsel pada
September tahun 2016 mengalami
penurunan menjadi 13,39 persen dari
13,77 persen pada September 2015.
Tingkat Pengangguran Terbuka juga
menurun secara signifikan menjadi
4,31 persen dari 6,07 persen pada
tahun 2015. Hal ini membuktikan
pembangunan Sumsel telah berhasil
memperluas kesempatan bekerja.
Kedua; Sumsel lebih maju dapat di
lihat secara nyata antara lain pada
pembangunan infrastruktur strategis
diantaranya, Light Rail Transit (LRT),
pembangunan jalan Toll PalembangInderalaya, jalan Toll Pematang

Panggang – Kayuagung,
pembangunan flyover Simpang
Bandara dan Simpang Keramasan,
Jembatan Musi IV dan VI, Bendungan
Tigadihaji/Komering II. Semuanya
sudah menunjukan perkembangan
pesat.
Pembangunan infrastruktur tersebut
didanai melalui berbagai sumber
antara lain Kerjasama Pemerintah dan
Badan Usaha (KPBU), APBN, dan
APBD Provinsi Sumsel. Selain itu,
terus membangun sumber daya
manusia unggul melalui program
sekolah gratis, kuliah gratis, dan
program berobat gratis. Hasilnya
terlihat dari IPM yang nilainya 68,24
atau mencapai kategori sedang. Pada
sektor pertanian, Sumsel surplus padi
2,56 juta ton dan menjadi penyumbang
kelima terbesar produksi padi di
Indonesia.
Ketiga; Sumsel berdaya saing
internasional dapat di lihat dengan
banyaknya event-event internasional
yang diselenggarakan antara lain: SEA
Games 2011, Islamic Solidarity Games
Tahun 2013, Asean University Games
2014, The 1stAsia Bonn Challenge
High Level Meeting 9-10 Mei lalu,
hingga pelaksanaan Asian Games
Tahun 2018 yang akan datang.
Event tersebut merupakan bukti nyata
karya dan sumbangsih dan peran serta
Sumsel untuk Indonesia. Melalui
kegiatan berskala internasional
tersebut menjadikan Sumsel tujuan
investasi diberbagai bidang. n
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Antisipasi Harga Bahan
Pangan Menjelang
Ramadhan & Idul Fitri
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Harga Bawang Putih
di Palembang Masih Tinggi

Harga bawang putih di
sejumlah pasar tradisional di
Kota Palembang, Sumatera
Selatan, Jumat tetap tinggi,
kisaran Rp75.000-Rp80.000
per kilogram, meski operasi
pasar telah dilakukan Bulog
setempat sejak Rabu (17/5).

Salah seorang pedagang di
Pasar Perumnas Palembang,
Rohim, mengatakan, harga
bawang putih masih tinggi
dan belum ada perubahan
dalam sepekan terakhir.
“Ambil di agen memang
sudah tinggi. Saya hari ini jual
Rp75.000 per kilogram,” ujar
Rohim.
Lantaran harga yang tinggi
membuatnya hanya
mengambil dari agen sebanyak
8 kg, atau jauh menurun dari
biasanya mencapai 15 kg.
“Daya beli juga turun, jadi
buat apa ambil banyak-banyak,
yang beli juga sedikit,” kata
Rohim.
Pedagang lainnya di Pasar 26
Palembang, Alimin (45), juga
terpaksa menjual bawang
putih dengan harga tinggi
yakni Rp80.000 per kg karena
membeli dari agen 78.000/kg.

U

ntuk mengantisipasi kenaikan harga bahan
pangan melonjak tinggi menjelang Ramadhan
dan Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Pemerintah
Provinsi Sumsel, Bank Indonesia, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Instansi lainnya
menggelar rapat koordinasi wilayah dan Capacity Building
atau High Level Meeting TPID Provinsi Sumsel di Hotel
Novotel Palembang, Jumat (19/5).

Menurutnya, Pelaksana tugas
(Plt) Sekda Provinsi Sumsel
dan juga selaku Ketua TPID
Provinsi Sumsel, Joko Imam
Sentosa, keterjangkauan harga
bagi masyarakat merupakan
hal terpenting dalam ekonomi
suatu wilayah. Untuk
mencapai harga maka
dibutuhkan upaya untuk
menjaga inflasi Sumsel agar
rendah dan stabil.
Oleh karena itu, katanya, perlu
adanya peningkatan
produktivitas pertanian yang
didukung infrastruktur
pertanian yang baik,
kemudian dibutuhkan
ketersedian infrastruktur yang
memadai untuk proses
distribusi dan tata niaga
perdagangan pangan di daerah
pun masih perlu perbaikan,
mengingat tidak tersedianya
informasi terkait jalur
distribusi dan komoditas
pangan disetiap Kabupaten/
Kota.
Dia menilai, harga bahan
pangan di bulan Ramadhan
kerap meningkat
dibandingkan bulan-bulan
lainya. “Untuk itu, TPID
perlu melakukan identifikasi
penyebab kenaikan harga
tersebut. Lebih lagi, TPID

Salah satu upaya yang
dilakukan, katanya
mengantisipasi kenaikan harga
yang terjadi karena
meningkatnya permintaan
menjelang bulan Ramdhan
dan Idul Fitri sebagaiman
yang dilakukan pada Rakor
kali ini. “Secara historis inflasi
menjelang empat tahun
terakhir tercatat sebesar 1,06
juga perlu melakukan upaya
persen(mtm). Adapun
agar tidak terjadi kenaikan
komoditas yang rutin
harga dari sisi penawaran
maupun permintaan,” katanya. menyumbang inflasi di
periode tersebut adalah daging
ayam, bawang merah,
Joko mengharapkan,
angkutan udara dan dalam
pertemuan kali ini dapat
disampaikan kegiatan-kegiatan kota serta cabai merah,”
ujarnya.
TPID yang sudah dilakukan
maupun permasalahan yang
terjadi di lapangan maupun di Disamping itu, beberapa
kegiatan yang sudah dilakukan
daerah Kabupaten/Kota.
Sehingga menghasilkan solusi dalam mengantisipasi
kenaikan harga selama
untuk mencapai
Ramadhan di 2016 adalah
keterjangkauan harga
inpeksi mendadak (sidak)
komoditas pangan untuk
pasar, pasar murah, operasi
diterapkan dalam kegiatanpasar, penayangan iklan
kegiatan TPID di tahun 2017
layanan masyarakat dan
menjelang bulan Ramadhan
talkshow himbauan kepada
dan Hari Raya Idul Fitri.
masyarakat untuk berbelanja
bijak.
Sementara itu, Kepala
Perwakilan Bank Indonesia
“Kedepan kami berharap agar
Provinsi Sumsel, Rudi
koordinasi yang telah berjalan
Khairudin mengatakan,
dengan baik ini dapat terus
menjaga stabilitas harga
kita tingkatkan,” pungkasnya.
merupakan tanggung jawab
bersama antara pemerintah,
Pada kesempatan ini juga
pelaku usaha, dan segenap
dilakukan Launching Pusat
komponen masyarakat. “Oleh Informasi Harga Pangan
karena itu, diperlukan
Strategis (PIHPS) dan Early
penguatan koordinasi
Warning System (EWS) oleh
terutama menjelang bulan
Plt. Sekda Provinsi Sumsel,
Ramadhan dan Idul Fitri yang Joko Imam Sentosa bersama
historis mengalami tekanan
Kepala Perwakilan Bank
inflasi dibandingkan dengan
Indonesia Provinsi Sumsel,
periode lainnya.
Rudi Khairudin dengan
penekanan tombol sirine. n
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“Saya hanya ambil untung
Rp2.000 per kg. Ini saja sulit
untuk menjual lebih dari 10 kg
dalam sehari sejak harganya
melambung,” kata Alimin.
Harga bawang putih melonjak

sejak Senin (15/5) hingga
kisaran Rp78.000-Rp80.000/
kg.
Untuk merespon kenaikan
harga ini Bulog Sumsel
menggelar operasi pasar di
sejumlah pasar tradisional ada
Rabu (17/5) untuk melepas 5
ton bawang putih impor.
Selain bawang putih, harga
bumbu dapur lain yang juga
mencolok kenaikannya yakni
kemiri dari Rp30.000 menjadi
Rp46.000.
Di Pasar Perumnas, Jumat,
diketahui harga ayam bergerak
tajam dari Rp30.000 menjadi
Rp35.000 per kg. Begitu pula
untuk kebutuhan pokok
lainnya seperti telur ayam dari
Rp18.000 menjadi Rp19.000
per kg. Sedangkan kebutuhan
pokok lainnya yang masih
stabil yakni gula pasir curah
Rp13.000 per kg, minyak
goreng curah Rp12.000 per
kg.
Terkait dengan gejolak harga
menjelang Ramadhan ini, Tim
Pengendali Inflasi Daerah
yang diketuai Plt Sekda Prov.
Sumsel dan Kepala Bank
Indonesia Perwakilan Sumsel
akan menggelar rapat bersama
seluruh pemangku
kepentingan rantai
perdagangan di Hotel Novotel
Palembang pukul 14.00 WIB,
Jumat. n

Sumsel Impikan
Swasembada Cabe Rawit

Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan mengimpikan Bumi Sriwijaya
dapat memproduksi sendiri barang kebutuhan pokok dari beras
hingga cabe rawit. Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Sumsel
Joko Imam Sentosa menuturkan, swasembada sudah dimulai dari
beras. Bahkan, sepanjang 2015-2016, produksi padi Sumsel
melebihi kebutuhan. Pada tahun lalu surplus mencapai 2,5 juta ton
gabah kering giling.
Salah satu kerisauan Joko saat ini adalah ketika bahan baku
pempek, makanan khas Kota Palembang, justru berasal dari
daerah lain. Sebagian besar ikan tenggiri dipasok dari Tegal,
Bengkulu, dan Bangka Belitung. Begitu pun dengan cabai rawit
sebagai komponen penting saus pempek disuplai dari Jawa.
“Di Palembang saja kebutuhan cabe rawit per hari itu 26 ton.
Sekitar 12-14 ton itu dipasok dari Jawa. Cabe inilah yang menjadi
penyebab inflasi paling menonjol,” katanya dalam dalam Rapat
Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah di
Palembang, Jumat (19/5).
Joko berharap petani dapat melakukan diversifikasi tanaman
seperti cabai rawit. Langkah lainnya adalah dengan menggalakkan
penanaman komoditas itu di setiap rumah tangga. Menurutnya,
swasembada harus menjadi perhatian Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID) Sumsel.
“Sehingga ke depan cabai rawit cukup dipasok dari Kabupaten
Musi Banyuasin atau Ogan Komering Ilir,” kata Joko yang juga
Ketua TPID Sumsel ini.
Sementara itu, Kelapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI)
Sumsel Rudi Khairudin mengatakan TPID akan terus memantau
pergerakan harga barang komoditas pokok menjelang Ramadan
2017. Guna menstabilkan harga, kata Wakil Ketua TPID Sumsel ini,
langkah antisipasinya adalah dengan melakukan inspeksi
mendadak, operasi pasar, dan sosialisasi berbelanja secara bijak
kepada masyarakat.
“Stabilitas harga pangan merupakan tanggung jawab bersama
pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, TPID Sumsel meluncurkan aplikasi
‘SeiMusi’ atau Sistem Informasi Harga Komoditas Sumsel Terkini.
Aplikasi tersebut diyakini dapat mendeteksi kenaikan harga barang
kebutuhan pokok yang tidak wajar.
“SeiMusi bisa jadi peringatan TPID untuk mengambil kebijakan
pengendalian harga agar tepat sasaran. Akan tetapi, tetap butuh
data yang lengkap dari seluruh kabupaten dan kota,” kata Rudi. n
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DPRD OKU Nilai Kinerja Bupati
Tahun Ini Memuaskan

H

asil evaluasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Tahun Anggaran 2016
oleh DPRD OKU dinilai cukup baik.

Laporan evaluasi itu disampaikan pada
rapat paripurna yang digelar pada
Rabu pagi, 26 April lalu yang dipimpin
langsung oleh Ketua DPRD OKU,
Zaplin Ipani SE bersama Wakil Ketua
Dra H Indra Wati MH serta Ferlan
Yuliansyah ID Murod dan dihadiri
juga oleh Wakil Bupati OKU, Drs
Johan Anuar SH MM, segenap
anggota DPRD OKU, unsur muspida
dan Kepala SKPD di lingkup
Pemerintah Kabupaten OKU.
Hasil yang dikatakan cukup baik itu,
didasarkan atas beberapa pencapaian
yang diperiksa oleh tiga panitia khusus
yang dibentuk DPRD di berbagai
bidang seperti ekonomi, sosial dan
keamanan.
Meski begitu, masing-masing juru
bicara pansus memberikan

rekomendasi atas hasil evaluasi
tersebut, menyoroti beberapa poin
yang ditemui di lapangan masih perlu
dibenahi seperti pembangunan
infrastruktur di beberapa lokasi,
peningkatan pelayanan kepada
masyarakat dan kinerja sejumlah
SKPD yang realisasi anggarannya
belum optimal.

pembangunan yang telah kita
rencanakan. Hasil rekomendasi dari
DPRD ini tentu saja penting bagi
pemerintah kabupaten untuk rujukan
ke depannya dalam menentukan
langkah strategis pembangunan dan
pembenahan pelayanan publik,” kata
Johan.
Johan juga menyampaikan semua
rekomendasi yang telah disampaikan
pada paripurna kali ini akan

Dalam sambutannya Kasrem 044/
Gapo mengatakan, bahwa selama
tiga hari berturut-turut peserta
Latihan Posko I Kodim 0403/OKU
telah mengikuti rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan dengan
semangat dan serius, tentunya
seluruh kegiatan Latihan ini akan
memantapkan kesiapan bagi
seluruh unsur Komandan maupun
Staf terhadap operasional satuan
dalam upaya menyiapkan dan
merencanakan operasi bantuan
kepada Pemerintah Daerah yang
setiap saat siap untuk dilaksanakan
terutama dalam penanggulangan
bencana alam banjir dan tanah
longsor yang sering terjadi di
wilayah Kabupaten OKU, OKU
Timur dan OKU Selatan.
Dengan melalui kegiatan Latihan
Posko I ini, tentunya Kodim 0403/
OKU akan semakin mantap karena
telah mendapatkan pelatihan
aplikasi secara menyeluruh tentang
prosedur hubungan Komandan dan
Staf serta mengetahui sejauh

“Atas kerja sama yang baik, saya
berterima kasih kepada Dewan yang
terhormat. Ini tentu sangat
mendukung kerja kita dalam rangka
membangun OKU, dalam
meningkatkan kesejahteraan rakyat,”
pungkasnya. n (adv)

Sementara itu, Wakil Bupati OKU Drs
Johan Anuar SH MM setelah
menerima rekomendasi dewan atas
LKPJ 2016 mengungkapkan,
rekomendasi yang disampaikan dewan
yang terhormat tentu menjadi
perhatian pemerintah daerah.
Mengingat, ini menjadi bagian dari
mekanisme yang dijalankan dalam
tatanan pemerintahan.
“Marilah bersama menuntaskan

Latihan Posko I Kodim 0403/OKU
Resmi Ditutup
Latihan Posko I Kodim 0403/OKU
Dempo Sakti XLVII TA 2017 yang
melaksanakan Operasi bantuan
kepada Pemerintah Daerah
penanggulangan bencana alam
banjir dan tanah longsor dalam
rangka Operasi Militer Selain
Perang (OMSP) yang dilaksanakan
selama tiga hari dipimpin oleh
Dandim 0403/OKU Letkol Inf
Mohammad Sjahroni, SE. tepat
pada pukul 10.00 WIB secara
resmi ditutup oleh Kasrem 044/
Gapo Letkol Inf Imanulhak, Kamis
(18/5).

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah
sebagai langkah awal dalam
merencanakan pembangunan di masa
mendatang.

Satpol PP Ogan Komering Ulu
Tertibkan Spanduk Liar
Personel Satpol Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Ogan
Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan (Sumsel) terus melakukan
penertiban terhadap spanduk dan banner liar, karena tak
mempunyai izin resmi dipasang bukan pada tempatnya.
Kasat Pol PP Pemkab OKU, Agus Salim di Baturaja, Selasa (9/5)
mengatakan bahwa penertiban spanduk dan banner dilakukan di
sejumlah titik di kawasan Kota Baturaja karena melanggar aturan.

mana tingkat profesionalisme Staf
dan Komandan Satuan Bawah
yang dimiliki sesuai fungsi dan
tanggungjawab masing-masing.
Untuk itu, diharapkan agar bekal
yang telah diperoleh selama
mengikuti Latihan Posko I ini,
benar-benar dapat dijadikan
pedoman dalam mendukung
pelaksanaan tugas, bila terjadi
bencana alam sebenarnya di
wilayah Kodim 0403/OKU,
selanjutnya berkenaan dengan
telah selesainya Latihan Posko I
ini, agar dilakukan evaluasi tentang

berbagai kekurangan dan
kelemahan yang ditemukan selama
penyelenggaraan Latihan ini.
Diakhir sambutannya Kasrem 044/
Gapo menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan
kepada penyelenggara, wasit dan
pengendali serta semua pihak
yang telah memberikan dukungan
dalam penyelenggaraan Latihan
Posko I ini, kerjasama yang baik
selama kegiatan latihan dapat
dipertahankan dan ditingkatkan
pada masa-masa mendatang. n

“Semua spanduk, baliho atau banner dan poster yang dipasang
tanpa izin dan tidak pada tempatnya kita tertibkan. Semua kita
lepaskan,” tegas Agus.
Pernertiban ini kata Kasatpol PP, sesuai Perda OKU Nomor 18
Tahun 2007 tentang Izin Reklamasi.
“Berdasarkan Perda ini, semua pelanggaran akan kita tertibkan.
Jika melanggar Perda pasti kami tertibkan,” katanya.
Ia menegaskan, dalam melakukan penertiban mereka tidak
pandang bulu semua spanduk, baliho dan banner yang melanggar
dan tidak pada tempatnya akan ditertibkan.
“Penertiban ini akan kita lakukan terus. Selama masih ada
pelanggaran penertiban terus akan kita lakukan,” tegasnya.
Sementara Kabid Trantib, Sopian menambahkan, sedikitnya ada
ratusan panduk, banner dan sejenisnya baik yang ditempel di
pohon, tiang listrik serta titik-titik pelanggaran lainnya ditertibkan.
“Lebih kurang ada ratusan. Baik itu spanduk atau banner
sosialisasi, promosi termasuk banner dan spanduk calon-calon
yang akan bertarung di pilkada,” jelasnya.
Ia menjelaskan, tempat-tempat yang dilarang memasang spanduk,
poster, baliho, banner dan sebagainya seperti di pohon-pohon,
tiang listrik, serta memasang melintangi jalan terlebih lagi tidak ada
izin.
Tak hanya spanduk dan banner liar, pedagang kaki lima yang
berjualan di sepanjang trotoar taman kota juga ikut ditertibkan oleh
Satpol PP.
“Boleh berjualan disini tapi bukanya sekitar pukul empat sore,
kalau sebelum jam tersebut itu tidak bisa jika ketahuan kita
tertibkan,” ucap Sopian. n
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Jaga Kenaikan Harga Jelang Ramadhan
TPID OKI Jalankan Program 5 K

H

arga komoditas selalu mengalami peningkatan menjelang Hari
Besar Keagamaan Nasional (HBKN) terutama menjelang bulan
Ramadhan, hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan konsumsi
masyarakat.

Untuk menghadapi hal tersebut, Tim
Pemantauan dan Pengendalian Inflasi
Daerah(TPID) Kabupaten OKI
menyepakati rencana aksi TPID 2017
dengan program 5K, “Program 5 K,
yakni Ketersediaan Pasokan,
Keterjangkauan Harga, Kelancaran
Distribusi, Komunikasi serta
Koordinasi dan Kerjasama diharapkan
mampu menjaga kenaikan harga dan
menjaga ketersediaan pasokan
komoditas pangan strategis,” kata
Wakil Ketua TPID OKI, Heri
Susanto, SSos di Ruang Rapat Bende
Seguguk I, Senin, (15/5).
Dalam menjaga ketersediaan pasokan,
TPID Kabupaten OKI melalui OPD
terkait telah melakukan langkahlangkah, antara lain dengan
menjadikan OKI sebagai sentra cabai
dan bawang bersama Bank BI seluas
50 Hektar, melakukan program serap

gabah petani (sergap), program sapi
indukan wajib bunting (siwab),
membentuk satgas penanggulangan
kerusakan jalan untuk memperlancar
distribusi, retribusi murah bagi
angkutan sembako serta akan
melaksanakan pasar murah di
kecamatan, “Koordinasi cepat ini kita
lakukan dalam rangka menyambut
bulan Ramadhan untuk menghindari
kenaikan-kenaikan harga di pasaran,”
ungkap Heri
Heri mengatakan laju perekonomian di
Kabupaten OKI masih dipengaruhi
berbagai permasalah antara lain,
Defisit anggaran, kondisi curah hujan
yg tinggi yang mengakibatkan
kerusakan jalan yang menghambat
rantai retribusi.
Sekda Provinsi Sumsel Joko Imam
Santoso selaku Ketua TPID Sumsel
mengatakan penanganan Inflasi harus

melibatkan semua unsure,kabupaten
OKI menurut Joko memiliki potensi
untuk menjaga laju inflasi di Sumsel,
“Pertanian menjadi komoditas andalan
di OKI, cabai dan juga potensi
perikanan,” ucapnya.

Walikota Palembang Canangkan
Kampung KB Kecamatan
Walikota Palembang Harnojoyo menggandeng Badan Koordinasi
Keluarga Berencana Nasional resmi mencanangkan Kampung
Keluarga Berencana tingkat kecamatan se-Kota Palembang,
Jumat (19/5).
“Kampung Keluarga Berencana (KB) esensinya sudah bergeser
bukan lagi mengurusi masalah dua anak cukup, tetapi lebih luas
dari itu,” kata Harnojoyo dalam sambutanya.
Dikatakannya, esensi kampung KB saat ini adalah lahirnya
masyarakat yang memiliki rencana dan cita-cita dalam
mewujudkan sebuah lingkungan nyaman dan aman diawali dari
keluarga.
Ia mencontohkan Lorong Garden Kota Makasar sebagai
lingkungan yang menjadi langganan kunjungan turis luar negeri
karena nyaman, bersih dan aman sehingga seperti itulah
perencanaan kampung KB.
“Untuk implementasinya silakan masyarakat cari kreativitas, tidak
usah takut mengenai permodalan dan dana karena ada APBD,
yang penting tujuan kampung KB terealisasikan,” kata Harnojoyo.
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Provinsi Sumatera Selatan, Waspi mengatakan kampung KB
merupakan amanat sembilan program prioritas Jokowi-JK
(Nawacita) dalam meningkatkan kualitas hidup dan penurunan
angka kematian ibu melahirkan.
“Hingga triwulan pertama di Kota Palembang sudah ada 21 ibu

meninggal saat melahirkan karena empat hal, yakni terlalu muda,
terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu rapat jarak kelahirannya,”
ujar Waspi.
Sehingga dengan adanya kampung KB, ada perhatian dari
masyarakat untuk sama- sama menghindari empat hal tersebut,
selain juga menurunkan angka pernikahan di bawah usia 21
tahun.
Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Palembang, Dewi Isnaini, mengatakan untuk
pendataan masyarakat di kampung KB telah diintegrasikan
dengan teknologi smartphone, sehingga lebih efektif dan efisien.
n

Kecamatan Peninjauan Pasang Baliho
Penggunaan Dana Desa
Pemerintah Kecamatan Peninjauan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,
Sumatera Selatan melakukan sosialisasi
kepada perangkat desa supaya
memasang baliho petunjuk dan aturan
penggunaan dana desa.
“Kami masih melakukan sosialisasi
terkait aturan baru dari pemerintah
pusat yang mewajibkan setiap desa
memasang baliho Dana Desa (DD)
ukuran besar gambaran umum
realisasi dan penggunaan dana desa,”
kata Camat Peninjauan, Ogan
Komering Ulu (OKU), Feri Iswan di

Baturaja, Rabu (17/5).
Diungkapkan Feri, disamping aturan
wajib dari Kementerian Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(PDTT), juga dilakukan sebagai
tanggung jawab moral dan mencegah
fitnah lain sebagainya agar masyarakat
umum dapat mengetahui realisasi
penggunaan dana desa.
Pemasangan baliho ini di setiap kantor
desa dengan ukuran yang bisa dilihat
jelas.
“Jika ini tidak ditaati ancamannya bisa

dicabut dana desa serta sanksi lainya,”
tegas Feri.
Selain itu, aparat desa juga harus
menyiapkan operator yang menangani
pelaporan online dana desa. “Jadi
selain baliho juga desa wajib aplikasi
gambarannya tak jauh dari baliho,
namun lebih spesifik,” kata Feri.
Seperti diketahui bersama, Menteri
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes
PDTT), mewajibkan desa untuk
memasang baliho realisasi dana desa
tahun ini. n

Joko juga berharap tim inflasi daerah
OKI dapat terus berkoordinasi dengan
pihak terkait untuk mengontrol laju
inflasi, “Kami berharap semua pihak
di sini bersinergi menjaga inflasi
terutama jelang ramadhan,”
ungkapnya. n
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Indonesia No 4 Sedunia Dalam
Kualitas Pada Seabad 2045

Oleh Christianto Wibisono
Ketua Pendiri Pusat Data Bisnis Indonesia

P

ollster terkemuka Denny
JA mengusulkan
pembaharuan Demokrasi
Pancasila untuk
rekonsiliasi pasca
kemelut konflik SARA pilgub DKI
yang bekepanjangan dengan pola
intrik makar ala Ken Arok 11821227 abad 13 yang memakan
korban Ken Ahok modern abad 21.
Denny mengandalkan pembaharuan
Pancasila untuk bisa mengatasi konflik antar
agama mayoritas dan agama minoritas
dengan sistim demokrasi “kuantitatif” dalam
supremasi hukum yang menjamin HAK
minoritas.
DR Rocky Gerung mengingatkan agar
jangan terlalu mensakralkan Pancasila
menjadi sangat atavistic dan menganggap
sebagai panacea, obat generic untuk segala
simtom penyakit tanpa memahami akar
masalah dan sumber penyakit yang diderita
oleh nation state Indonesia.
Hemat saya, tidak ada ideology yang khas
local, domestic, kabalistic semuanya pasti
ada essensi dan substansi universalnya.
Benci, cemburu, dengki dan iri adalah suatu
gejala manusia universal yang ada pada
manusia segala bangsa, suku, agama, ras,
keturunan ditambah factor perbedaan kelas
yang baru di teorikan secara massif dalam
Marxisme oleh Karl Marx.
Tapi benih nya sudah dikenal sejak zaman
baheula dimana saja, termasuk ideology
menggantungkan diri pada ratu adil sebagai
penguasa baru menggantikan pengusaha
lama. Biasanya yang baru itu kemudian juga
akan menjadi tamak, rakus, korup dan
bangkrutlah rezim itu justru karena KKN dari
dalam tubuhnya sendiri, bukan oleh invasi
atau agresi dari luar. Yang barangkali hanya
berupa pemicu atau paku terakhir di peti mati
rezim lama yang bangkrut total.
Maka terjadilah suksesi antar dinasti pada
pelbagai imperium baik pada tingkat sub
regional kawasan maupun imperium raksasa
seperti dinasti Tiongkok, Mongol, Romawi,
Persia, Turki, Mogul hingga akhir abad
pertengahan;abad XVI.
Ketika Eropa Barat mengalami skisma besar
setengah millennium, 5 abad atau 500 tahun
lalu dengan munculnyaMartin Luther di tahun
1517 mematerikan doktrinnya merevisi altar
fundamental gereja Katolik Roma.
Menarik untuk dicatat bahwa dualism Tuhan
vs Setan muncul sejak Torat Yahudi ditulis
Musa dan mengilhami Zarathustra memakai
dualism Ahura Mazda The Good dan Angra
Manyu The Devil. Spirit konflik antara Good
dan Evil dalam “dongeng” Kabil membunuh
adiknya Habil karena cemburu kinerja Habil
lebih diperkenan oleh Tuhan, menjadi
sumber “hatred ideology” para pelaku
kekerasan terorisme politik bernuansa
agama abad 21.
Dalam konteks konflik ideology dan filsafati
itulah kita melihat itikad unifikasi Bung Karno
untuk menyatupadukan bangsa Indonesia
dari pelbagai suku dan etnis menempa
solidaritas suatu nation state modern yang
melampaui etnis, suku, ras dan agama.
Ini memang suatu lompatan luarbiasa karena
nation state modern di Eropa juga baru
dikenal setelah Treaty of Wesphalia 15 Mei
1648 setelah Perang Agama berkepanjangan
di Eropa pasca Reformasi Kristen Protestan
Martin Luther. Perhatikan juga bahwa Perang
Salib antara penganut Kristen dan Islam
sudah berlangsung hampir 200 tahun
1095-1291 memperebutkan Eropa Selatan
dan wilayah Israel Palestina.
Presiden Richard Nixon menulis buku
Leaders mengingatkan bahwa tradisi

demokrasi dengan suksesi tertib memang
diawali dari Barat yaitu Magna Charta 15
Juni 1215 yang membatasi kekuasaan
absolut raja oleh elite aristokrasi. Sementara
di Timur Genghis Khan 1162-1227
menegakkan imperium otoriterMongolia dan
Ken Arok mendirikan dinasti Singasari.
Kublai Khan cucu Genghis Khan akan
mengirim ekspedisi untuk menghukum raja
Singasari, Kertanegara yang berani
memotong hidung utusan nya 1293. Karena
inteligen Kublai tidak cerdas mereka tidak
sadar bahwa , Kertanegara sudah lengser
oleh raja Kediri, Jayakatwang. Ekspedisi
Kublai diarahkan oleh Raden Wijaya
menghukum Jayakatwang dan meruntuhkan
Kediri.
Ekspedisi Kublai pulang ke Tiongkok sedang
Raden Wijaya mendirikan imperium
Majapahit yang bertahan 134 tahun (12931527). Pada periode Majapahit itulah
Laksamana ZhengHe (1371-1433) memimpin
ekspedisi pada dinasti Ming (1368-1644) dan
sebagian Wali Sanga pendakwah agama
Islam memimpin pengIslaman Jawa
berbuntut runtuhnya Majapahir dan lahirnya
kerajaan local Islam Nusantara.
Semua kesultanan local itu dalam visi Bung
Karno tidak mampu membangun imperium
ketiga mengikuti jejak Sriwijaya dan
Majapahit.Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni
1945 jelas memastikan bahwa Indonesia
merdeka adalah nation state modern, bukan
teokrasi kafilah dan juga tidak mutlak steril
sekuler melainkan menghormati agama dan
pemeluknya sebagai perwujudan hak asasi
manusia yang paling fundamental yang tidak
dicampuri negara.
Inilah trobosan Indonesia sebagai negara
non teokrasi non kalifah meskipun mayoritas
penduduknya Muslim.Sementara pada
tingkat global dan universal juga terjadi
pertarungan antara kekuatan yang mengacu
pada “Pancasila” dan kekuatan kalifah
syariah seperti yang terjadi di Turki dan
Mesir. Ataturk adalah penegak ideology non
kafilah diikuti oleh Nasser di Mesir.
Sementara itu riwayat skisma internal Syiah
dan Sunni, antara Iran dan Saudi Arabia
masih terus berlangsung hingga era Donald
Trump yang 21 Mei 2017 ini akan
mengadakan KTT dengan Arab Saudi, GGC
dan sekaligus ber KTT dengan Sri Paus dan
Israel untuk mengupayakan perdamaian
tuntas Israel Palestina.
Dalam masalah konflik Islam religi vs Islam
politik yang menyangkut factor sangat
eksistensial bagi negara ini, maka jelas

Pancasila memang harus menjadi ideology
yang kuat untuk melawan tarikan “syariahime
dan kilafahsime”. Bila tidak, maka Indonesia
tidak akan survive bila dipaksa memilih
antara Pancasila dan “Piagam Jakarta”.
Pancasila itu sendiri memang tidak untuk di
sacral kan. Justru harus diterapkan dalam
kehidupan sehari hari, dengan pelbagai
political behavior yang mencerminkan nilai
luhur yang terkandung dalam istilah yang
sebetulnya tidak muluk muluk tapi sangat
esensial bagi masyarakat di tingkat grass
roots.
Sayang memang bila Pancasila itu dijadikan
semacam “keris Empu Gandring” yang
hanya dipakai untuk menikam lawan politik
tapi bukan dijadikan “tolok ukur” atau
benchmasking pelaksanaan ideology negara
secara konkret membumi. Sama dengan
San Min Chu I di Tiongkok yang gagal
karena rezim Kuo Min Tang yang
mencetuskan gagasan itu dibawah Sun Yat
Sen, dibajak oleh rezim warlord Chiang
KaiShek dan korup membangkrutkan
Tiongkok hingga tergusur oleh rezim Kung
Chan Tang Partai Komunis Tiongkok
dibawah Mao Zedong.
Tapi setelah 30 tahun menerapkan
Marxisme, Deng Xiao Ping kapok dengan
kegagalan rezim leninis Marxis untuk
mendeliver sembako di pasar, maka Deng
tegas menyatakan bahwa Tiongkok akan
kembali ke pasar, sebab pasar lebih tua dari
Marxisme. Sedang Marxisme yang dibajak
oleh oligarki partai yang korup gagal
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan
kemakmuran ekonomi Tiongkok.
Kita di Indonesia tidak bisa lepas dari konflik
ideology dan konflik political behavior elite
politik yang bersumber pada dikotomi “good
vs evil” yang bersifat universal, generic dan
tidak bisa di stereotyping sebagai politik
identitas, suku, ras, agama, kelas, nation
state. Orang, dinasti, nation state bisa
berubah behaviournya dari baik menjadi
buruk, dari good menjadi evil.
Akhirnya golden rule Jayabaya yang akan
berlaku, bahwa at the end of the day, di
ujungnya yang salah akan terhukum, yang
benar akan terselamatkan meskipun
mengalami penzoliman sementara.
Golden rule hukum karma sangat valid dan
kita harus percaya bahwa dalam sejarah
ummat manusia dari pelbagai imperium
Tuhan itu tidak pilih kasih memilih suatu
bangsa atau ras dan agama tertentu untuk
memperolah berkat berlimpah secara tidak
“adil”.

Sampai abad ke XVI semua bangsa pernah
diberi “kenikmatan” memiliki penguasa local
yang “direstui” oleh kekuatan supranatural
Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejarah mengenal
imperium Accadia, Assiria, Babilonia,
Cartago, Mesir, Persia, Romawi, Tiongkok,
Yunani bahkan Sriwijaya dan Majapahit
dengan bukti kinerja candi Borobudur
didirikan 830 setara piramida Mesir dan
Tembok Besari Tiongkok.
Sejak abad XVI muncul imperium global
yang diawali oleh penjarahan harta karun
Indian Amerika di Amerika Selatan oleh
Spanyol. Prof Paul Kennedy menyebut ini era
Pax Hispanica, Spanyol menjadi negara
terkaya dunia karena menjarah harta karun
emas berlian Indian Amerika.
Harta karun itu akan membuat Spanyol
malas dan dilanda inflasi serta akan merosot
setelah kekalahan oleh Inggris. Setelah itu
Pax Neerlandica, Belanda memonopoli
perdagangan rempah rempah Nusantara,
menjadi negara terkaya didunia.
Sejarah juga mencatat Indonesia adalah
satu satunya negara bekas terjajah yang
justru dibebani melunasi utang kepada
negara induk kolonialnya senilai US$ 1,130
milyar dalam perjanjian KMB Desember
1949. Ini suatu ironi dan blunder demokrasi
akibat terlalu percaya janji AS bahwa AS
akan mengucurkan bantuan besar besaran
untuk RI setelah berdamai dengan Belanda.
Ternyata yang direalisasi hanya feasibility
dan kredit ekspor lunak untuk Semen Gresik
dan Pupuk Sriwijaya. Utang itu akan dilunasi
hingga sisa US$ 171 juta pada 1956.
Kemudian pada 1967 Indonesia
menasionalisasi semua perusahaan Belanda
yang akan menjadi blunder juga karena
berakibat menghancurkan sistim logistic
nasional ketika KPM diambil alih tanpa
persiapan.
Sejak itu ongkos angkut dari Pontianak ke
Jakarta lebih mahal dari Shanghai Jakarta
dan hingga detik ini beaya logistic antar
pulau di Indonesia menjadi komponen
logistic termahal sedunia. Ini yang akan
ditrobos oleh Presiden Jokowi dengan
strategi pembangunan Poros Maritim.
Secara geopolitik juga akan menghasilkan
sinergi dengan Belt Road Initiative Presiden
Xi Jin Ping yang baru diresmikan 15 Mei
2017 dengan pelbagai proyek infrastruktur
Transeurasia lewat darat maupun maritime.
Dalam konteks perjalanan hidup bangsa kita,
maka pada era Indonesia 1.0 periode
1945-1966 meskipun konstitusi mengalami
amandeman dan perubahan, tapi modul
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dasar Pancasila, tetap substansi dan
essensinya. Era 1.0 dibawah Presiden
Sukarno ini mengalami pelbagai adaptasi
konsitusi, mulai dari Maklumat Wk Presiden
no X 16 Oktober 1945 yang merubah sistim
cabinet presidensial ke parlementer
sehingga Presiden Sukarno diganti oleh PM
Sutan Syahrir pada 14 November 1945.
Dibalik formalitas itu ada “black campaign”
isu bahwa Bung Karno dan Bung Hatta, tidak
disukai oleh Sekutu karena dianggap
kolaborator Jepang karena keduanya terkait
dengan Putera, lembaga mobilisasi rakyat
pengerah romusha Jepang.
Dalam konteks political behavior ini memang
harus diakui bahwa sulit memahami
“kompromi” maupun toleransi yang
dipraktekkan oleh para tokoh elite nasional
Indonesia dizaman perjuangan kemerdekaan
sebelum dan setelah Proklamasi 17 Agustus
1945.
Sebelum kemerdekaan, sejak Belanda
memberi kesempatan kepada elite nasional
untuk ikut dalam Volksraad atau Dewan
Rakyat 1908 maka elite terpecah dua.
Golongan yang menyambut baik dan
menerima tawaran dan peluang untuk duduk
dalam badan “legislative” itu disebut
golongan ko(operatif).
Di pihak lain, Bung Karno , Hatta, Syahrir
dan lain lain yang menolak disebut golongan
non ko. Dalam perspektif jangka panjang,
kita sekarang tentu tidak boleh dan tidak bisa
lagi mencap golongan ko sebagai “antek
kolonialis Hindia Belanda”. Sebab diantara
mereka ada tokoh pejuang kepentingan
rakyat seperti Mohamad Husnie Thamrin
yang harus dihargai perjuangannya melalui
jalur Volksraad untuk masyarakat Jakarta.
Karena itulah namanya diabadikan dalam
proyek perbaikan kampong yang menjadi
percontohan Bank Dunia, oleh Gubernur Ali
Sadikin.
Dalam konteks sejarah kita maka posisioning
elite kita yang tidak bisa mengelak dari
turbulensi geopolitik dan tekanan opini
internasional tidak hanya terjadi di era digital
medsos 2017 tapi juga sudah berlangsung
sejak perjuangan kemerdekaan dan ditengah
negosiasi dengan Belanda pun terjadi konflik
internal dikalangan elite kita yang saling
mempergunakan propaganda populisme dan
xenophobia.
Pada era Indonesia 1.0 ini selama 5 tahun
pertama, berperan dwitunggal Sukarno Hatta
memayungi dwitunggal Syahrir Amir
Syarifuddin. Presiden Sukarno menjadi
Perdana Menteri cabinet presidensial
pertama kemudian diganti oleh Syahrir lalu
Amir Syarifudin yang tragis ikut
pemberontakan PKI Madiun 1948 dan diganti
oleh Bung Hatta sampai RIS diakui melalui
KMB.
Setelah itu Natsir dan Sukiman dari Masyumi
jadi PM ke 5 dan ke 6 disusul Wilopo dan Ali
Sastroamijoyo dari PNI sebagai PM ke 7 dan
ke 8. PM ke 9 Burhanudin Harahap dari
Masyumi menyelenggarakan pemilu
terbersih dalam sejarah RI menghasilkan 4
besar partai pemenang PNI, Masyumi, NU,
PKIdan Ali Sastroamijoyo menjadi satu
satunya orang Indonesia yang sampai waktu
itu survive dan sukses menjadi PM tidak
berurutan.
Biasanya kultur Indonesia sekali berkuasa
bila turun akan sulit untuk “come back”
apalagi bila system politiknya semakin
otoritarian.
Pada tahun 1957 kabinet Ali Sastroamijoyo
bubar dan Presiden Sukarno menunjuk
dirinya sendiri menjadi formatur serta
mengangkat tokoh non partai Ir Djuanda
sebagai Perdana Menteri RI ke-10 dan mulai
memasukkan militer dalam cabinet.KSAD
Nasution malah diangkat jadi Penguasa
Perang Pusat sebab negara dinyatakan
dalam keadaan perang sejak jatuhnya
cabinet Ali II hasil pemilu 1955.
Konstituante gagal menyelesaikan tugas
karena dead lock voting 4 kali antara kubu
Pancasila vs kubu Piagam Jakarta dan
Presiden Sukarno mendekritkan kembali ke
UUD 1945 pada 5 Juli 1959 dan mulai
memimpin langsung sistim presidensial
sebagai PM sejak Kabinet Kerja 10 Juli 1959.
Bung Karno akanmembubarkan DPR hasil
pemilu diganti dengan DPRGR yang
sebagian besar anggotanya diangkat oleh
Presiden dan hanya sebagian kecil anggota
DPR terpilih 1955.
Bung Karno hanya akan menjadi “presiden
otoriter” praktis selama 5 tahun, sebab sejak
1 Oktober 1965 ketika Pangkostrad Mayjen

Soeharto mbalelo menolak lapor ke Halim
sebetulnya wangsit kepresidenan sudah
berangsur pindah ke capres RI ke-2 yang
akan menerima Supersemat pada 11 Maret
1966.
Yang terjadi di Indonesia 1966 adalah
turbulensi domestic nasional yang
berdampak durian runtuh bagi Paman Sam
yang sedang terpojok di Vietnam oleh invasi
Vietcong. Dalam sekejap RI berubah dari
poros Jakarta Pnom Penh Hanoi Beijing
Pyongyang, menjadi anti komunis, anti RRT
dan memutuskan hubungan dengan Beijing.
Indonesia 2.0 yang anti komunis, akan
survive 32 tahun dengan slogal Demokrasi
Pancasila yang menertibkan partai menjadi 2
buah dan 1 Golkar yang enggan disebut
partai karena merasa lebih “bersih” dari citra
partai yang gagal era Orde Lama. Soeharto
secara otoriter berkuasa 32 tahun sejak
1966 ditengah gelombang Perang Dingin
dan “dipelihara” oleh 7 presiden AS sejak
Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush
hingga Clinton.
Presiden Soeharto memobilisasi ideology
Pancasila melekat dengan eksistensi
pribadinya. Dalam suatu pidato yang memicu
reaksi Petisi 50 Soeharto mempersonifikasi
dirinya sebagai satu satunya yang bisa
mempertahankan ideology Pancasila.
Lebih baik menculik seorang anggota MPR
supaya tidak tercapai quorum 2/3 untuk
merubah Pancasila (baca: yang mau
mengganti dirinya sebagai Presiden adalah
lawan Pancasila). P4 yang berlangsung 20
tahun, tidak bisa mempertahankan Soeharto
yang akan mengalami tekanan politik dan
lengser 21 Mei 1998. Elite politik
meninggalkan Soeharto yang mengalami
hukum karma unik dari pre destinasi
supranatural.
Pada 18 Maret 1966 Soeharto menggunakan
supersemar untuk menahan 15 menteri
cabinet Dwikora II. Pada 20 Mei 1997
Soeharto ditinggalkan oleh 15 menteri
kabinetnya yang mbalelo tidak mau duduk
dalam cabinet lagi, sehingga Soeharto
lengser 21 Mei 1998. Kembali terjadi siklus
daur ulang Ken Arok, Soeharto sangat
marah dengan perilaku Wapresnya Habibie
yang dinilai mengkhianati sehingg sampai
wafatnya Soeharto tidak bersedia di bezoek
oleh Habibie.
Dalam situasi seperti itulah Habibie secara
ajaib memimpin Indonesia 3.0 transisi
menuju kematangan demokrasi yang
mendadak lahir setelah Soeharto berhenti
diluar dugaan dan scenario pakar manapun.
Habibie segera memperlihatkan jiwa besar
dengan membebaskan tahanan politik,
mengizinkan terbitnya kembali Tempo yang
dibreidel karena memberitakan korupsi
pembelian kapal selam ex Jerman oleh
dirinya, tidak bersedia dicalonkan karena
ditolak laporan pertanggunganjawabnya
oleh MPR hasil pemilu 1999.
Justru yang terjadi pada pergantian presiden
ke-3 oleh presiden ke-4, terjadi lagi
maneuver politik yang diluar “fatsoen
(kepatutan) politik. Abdurahman Wahid dari
PKB yang lebih kecil dari PDIP justru
menang dalam voting di MPR karena
maneuver Poros Tengah ciptaan Ketua MPR
Amien Rais. Tapi anomaly ini hanya
berlangsung 21 bulan sebab pada Juli 2001,
MPR yang sama akan memakzulkan Gus
Dur dan mendudukkan Megawati sebagai
presiden RI ke-5 yang memang berhak
sebagai ketum partai pemenang kursi

terbanyak di MPR.
Meskipun putra proklamator dan presiden
pertama, Megawati sebagai petahana akan
dikalahkan oleh mantan Menko nya SBY
sebagai presiden RI ke-6 dalam 2 kali
pemilu 2004 dan 2009. SBY akan survive
menjalani 2 masa jabatan dengan mengganti
pasangan wapresnya dari Jusuf Kalla ke
Boediono.
Secara ajaib, Jusuf Kalla akan come back
pada pemilu 2014 sebagai wapres
mendampingi presiden ke-7 Joko Widodo.
Semua ini masih era Indonesia 3.0 pasca
Reformasi 1998.
Bagaimana prospek dan perspektif
Indonesia 4.0 suatu Indonesia yang
diharapkan bisa mendeliver ideology
Pancasila secara konkret. Bukan sebagai
ideology atavistic muluk luhur yang tidak
mampu memproduksi deliverables, kerja
nyata yang dinikmati rakyat banyak.
Tercermin dari behavior elitenya
mempraktekkan nilai luhur Pancasila.
Pusat Data Bisnis Indonesia sudah
menelusuri sejarah politik ekonomi bisnis
Indonesia danmenemukan bahwa kata
kuncinya adalah bagaimana menekan ICOR
yang 6,4 menjadi 2 atau 3.
Mengamati semua rezim ekonomi politik
sejak etatisme sosialistis kiri Orla Indonesia
1.0, rezim developmentalis Orba Indonesia
2.0 dan turbulensi Indonesia 3.0 maka bila
elite Indonesia mawas diri untuk menerapkan
golden rule, meritocracy, maka Indonesia
akan melampaui era transisi dan
bertransformasi menjadi negara demokrasi
matang, dewasa dan modern dan mentas
menjadi negara kelas menengah
berpendapatan US$ 50.000 pada usia
seabad 2045.
Dalam pameo elite sebetulnya oposisi juga
menikmati kompensasi sama dengan partai
pendukung pemerintah. Boleh dan bisa
pendapat debat sengit di DPR, asal
pendapatan nya sama (artinya gaji,
remunerasi, insentif proyek dsb dsb) oposisi
menerima bagian yang sama dengan
pendukung pemerintah.
Jadi yang diminta adalah kesadaran untuk
menghormati aturan main, khususnya
kesabaran menunggu term masa jabatan
kepresidenan. Ibarat main sepak bola, tentu
orang harus menghormati masa 2x 45 menit
serta jedah untuk mengganti pemain dan
tidak setiap detik, menit waktu minta paksa
ganti pemain menggotong petahana keluar
lapangan.
Sekarang kansudah dibatasi 2 kali masa
jabatan 10 tahun jadi harus bersabar tidak
sembarangan memakzulkan petahana
presiden ataupun gubernur. Sportivitas,
keksatriaan, itu yang menjadi suri tauladan
dari elite panutan kepada masyarakat.
Tentunya bukan hanya dalam adegan dilayar
TV saling berpelukan tapi di lapangan grass
roots terjadi clack campaign dan fitnah yang
bermuara pada kebencian antar sara yang
menyulut ideology kebencian yang bila
meledak menjadi SARA ala Mei 1998 akan
bisa menghancurkan Indonesia bahkan
melenyapkannya seperti Uni Soviet dan
Yugoslavia.
Sungguh tidak nyaman ketika mendengar
emosi Presiden RI ke7 Rabu 17 Mei 2017
yang menggunakan istilah gebuk terhadap
mereka yang mau mengkudeta secara
inkonstitusional persis seperti adegan
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emosional Presiden ke-2 di pesawat setelah
melawat ke Yugoslavia dan Uni Soviet pada
13 September 1989.
Dengan segala hormat kepada seluruh elite,
sudah tiba waktunya elite Indonesia mawas
diri dan mengentaskan diri dari penyakit Ken
Arok abad primitive, menghalalkan segala
cara untuk berkuasa dengan memfitnah adu
domba dan mempermainkan kebencian
emosi rakyat secara tidak terkendali sebab
dampaknya bisa seperti api bunuh diri yang
membakar rumah kita sendiri.
Jika seluruh energy hiruk pikuk sekitar pilgub
ini dikerahkan secara positif pastilah
pertumbuhan ekonomi kita bisa mencapai 7
% atau bahkan double digit. Dengan
pertumbuhan 7 % saja, pendapatan per
kapita kita bakal double setiap 7 tahun. Itu
artinya dalam 28 tahun sejak 2017 sampai
2045 pendapatan per kapita kita akan
mencapai US$7.000 pada 2024, US$ 14.000
– 2031, US$ 28.000- 2038 danUS$ 56.000
tepat seabad RUI 2045.
Jawaban dan tanggungjawab atas
pencapaian itu bukan tergantung pada
Donald Trump, Xi JinPing atau Putin atau
seorang Jokowi, tapi juga pada seluruh elite
yang terlibat dalam pengelolaan nation state
Indonesia.
Anda ini sedang menjadi salah satu dari
10.000 elite yang menentukan nasib
Indonesia dengan behavior anda sebagai
politisi “bunuh diri” atau ikut dalam barisan
negarawan melestarikan eksistensi
Indonesia.
Apakah kita akan menjadi Indonesia 4.0
yang mampu mengorbitkan RI menjadi no 4
sedunia dalam kualitas pada usia seabad
2045 dan bukan sekedar kuantitas seperti
sekarang dengan peringkat kinerja yang
terpuruk disbanding negara lain karena
tingkah laku elite politik yang tidak terpuji dan
tidak mendukung kinerja optimal nation state
modern Indonesia.
Jangan salahkan Tuhan bila RI jadi
Yugoslavia atau Uni Soviet, salahkan diri
anda sendiri karena surat Al Rad yang jadi
favorit Bung Karno mengingatkan: “Tuhan
tidak akan memperbaiki nasib suatu bangsa
bila bangsa itu sendiri tidak ingin
memperbaiki nasibnya.”
Saya sendiri percaya bahwa jumlah elite dan
massa yang “baik” lebih banyak dari
keluarga Lot. Yang menyebabkan Tuhan
menghukum Sodom dan Gomora karena
jumlah orang baik “kurang sari 5 orang”. Kita
percaya bahwa Indonesia masih memenuhi
syarat kuantitatif untuk bertobat dan
diselamatkan seperti Niniwe dizaman Nabi
Junus.
Syaratnya mudah, laksanakan Pancasila
secara praktis, sehari hari, perilaku yang
tidak munafik, yang mendeliver, janji,
program dan kinerja secara tuntas, lugas
dan konkret. Tidak perlu di teorikan,
dikeramatkan, dimobilisasi, indoktrinasi lagi,
malah sudah memuakkan dan
menjengkelkan.
Hanya perlu didelivery konkret seperti
makanan yang disajikan ojek Uber sesuai
kebutuhan dan timing. Jangan tunggu
sampai 2019, tapi harus di deliver sekarang
juga. Tantangannya adalah apakah kita
terpuruk lenyap dari peta geopolitik seperti
Yugoslavia dan Uni Soviet atau kita melejit
jadi nation state no 4 sedunia dalam kualitas
pada Seabad Indonesia 2045.
Jakarta 18 Mei 2017.
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Tentang Hari Kebangkitan
Nasional (Harkitnas)
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IPM Meningkat
Tapi Kesenjangan
Masih Tetap Ada
untuk menghitung dan
membandingkan IPM untuk
laki-laki dan IPM untuk
perempuan. Namun sayangnya
di sebagian besar negara di
dunia, laki-laki dan
perempuan tidak menikmati
tingkat pembangunan
manusia yang sama. Di
Indonesia, Indeks untuk
laki-laki adalah 0,712.
Sedangkan untuk perempuan
Indonesia hanya mencapai
0,66.

Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari
Kebangkitan Nasional (Harkitnas). Sejak tahun 1908, bangsa yang
besar ini selalu menggelorakan kebangkitan. Tahun ini Harkitnas
menginjak tahun ke 109. Kendati punya nilai historis yang sakral
bagi pejuang-pejuang tanah air dan bangsa ini, peringatan
Harkitnas selalu hanya sayup-sayup di tengah hiruk-pikuk politik
negeri ini.
Memang, sampai hari ini (2017), penetapan Harkitnas yang
mengacu pada hari kelahiran Boedi Oetomo (BO) masih
menyisakan polemik. Banyak kalangan sejarawan tidak
menyepakati berdirinya Boedi Oetomo diperingati sebagai Hari
Kebangkitan Nasional.
Organisasi tersebut pada tahap awal pembentukannya dianggap
hanya mengakomodasi kepentingan masyarakat Jawa dan tidak
berpretensi untuk membangun kepentingan nasional.
Peringatan Harkitnas pertama kali dilakukan tahun 1948, tepatnya
20 Mei 1948. Tiga tahun setelah Indonesia Merdeka. Menurut
Kronik Revolusi Indonesia jilid ke-IV (1948), yang disusun oleh
Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagio Toer, dan Ediati
Kamil, pada bulan Mei 1948 Bung Karno memanggil Ki Hajar
Dewantara agar pada tanggal 20 Mei 1948 diadakan peringatan 40
tahun Hari Kebangunan Nasional di seluruh Indonesia dan luar
negeri.
Peringatan Harkitnas pertama ini dilangsungkan di Yogyakarta, di
tengah benturan politik antara PKI dan partai-partai lain. Ki Hajar
Dewantara ditunjuk sebagai Ketua Panitia, sedangkan Wakilnya
dari PKI, Tjoegito. Nyata sekali, bahwa peringatan Harkitnas saat
itu ditujukan untuk mempersatukan semua partai politik yang
berseteru dalam kerangka melawan musuh bersama, yaitu
Belanda.
Peringatan Harkitnas secara besar-besaran kembali dilakukan
tanggal 20 Mei 1958. Ini disebut sebagai peringatan yang ke-50
alias setengah abad. Dalam peringatan Harkitnas itu, Bung Karno
menyampaikan pidato: “Kenapa kita tanggal 20 Mei 1958 ini
mengadakan peringatan hari Kebangkitan Nasional setjara hebat?
Memang benar, Budi Utomo adalah satu serikat jang ketjil.
Tudjuannja pun belum djelas sebagai tudjuan kita sekarang ini.
Tetapi Saudara-saudara, marilah kita tindjau terbangunnja Budi
Utomo itu dari sudut jang lain…. Benar 20 Mei 1908 sekedar satu
“kriwikan” kata orang Djawa-dan belum “grodjogan”. Jang kita
peringati ialah bahwa 20 Mei 1908 itu berisi kemenangan satu
azas, kemenangan satu beginsel. Tidak ada satu bangsa jang
tjukup baik untuk memerintah bangsa lain. No nation is good
enough to govern another nation.”
Budi Utomo (ejaan van Ophuijsen: Boedi Oetomo) adalah sebuah
organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Soetomo dan para
mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan
Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin
Sudirohusodo.
Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi
tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan
yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada
saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan
berpendidikan Jawa.
Pada hari Minggu, 20 Mei 1908, pada pukul sembilan pagi,
bertempat di salah satu ruang belajar STOVIA, Soetomo menjelas
kan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan
Tanah Air ada di tangan mereka. Maka lahirlah Boedi Oetomo.
Namun, para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka
sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus
berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa “kaum
tua” yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda
sendiri akan menjadi motor yang menggerakkan organisasi itu.
Sepuluh tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali
pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan para pemimpin
berasal kalangan “priayi” bangsawan dari kalangan keraton,
seperti Raden Adipati Tirtokoesoemo, mantan Bupati Karanganyar,
dan Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman.

Perkembangan

Budi Utomo mengalami fase perkembangan penting saat
kepemimpinan Pangeran Noto Dirodjo. Saat itu, Douwes Dekker,
seorang Indo-Belanda yang sangat properjuangan bangsa
Indonesia, dengan terus terang mewujudkan kata “politik” ke dalam
tindakan yang nyata.
Berkat pengaruhnyalah pengertian mengenai “tanah air Indonesia”
makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman
orang Jawa. Maka muncullah Indische Partij yang sudah lama
dipersiapkan oleh Douwes Dekker melalui aksi persnya.
Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang
Indonesia tanpa terkecuali. Baginya “tanah air api udara”
(Indonesia) adalah di atas segala-galanya. n
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ksklusi perempuan, etnis minoritas, dan orangorang yang tinggal di daerah terpencil
menghambat kemajuan pembangunan manusia.
Hal ini telah menyebabkan kesenjangan yang
signifikan dan menyebabkan banyak
ketertinggalan di dunia, termasuk di Indonesia dan
kawasan Asia dan Pasifik. Selain itu, kelompok yang
termarjinalisasi sering memiliki kesempatan terbatas
untuk mempengaruhi lembaga dan kebijakan yang
menentukan hidup mereka.

Ini adalah salah satu temuan
kunci Laporan Pembangunan
Manusia 2016 yang berjudul
‘Pembangunan Manusia untuk
Semua’, yang dirilis hari ini
oleh United Nations
Development Programme
(UNDP).
Laporan ini mengadvokasikan
fokus yang lebih besar pada
kelompok tereksklusikan, dan
tindakan untuk mengatasi
hambatan inklusi sangat
diperlukan untuk memastikan
pembangunan manusia
berkelanjutan untuk semua
orang.
“Kita terlalu berfokus pada
rata-rata nasional, yang sering
menutupi variasi yang sangat
besar dalam kehidupan
masyarakat,” kata penulis
laporan Selim Jahan. “Untuk
maju kita perlu meneliti lebih
dekat bukan hanya apa yang
telah dicapai, tetapi siapa yang
telah tertinggal dan
mengapa?”

Dalam analisisnya, laporan
tersebut menunjukkan bahwa
kemajuan belum memberi
manfaat bagi semua orang dan
kesenjangan berdampak pada
kelompok tertentu secara tidak
proporsional. Terutama
perempuan, etnis minoritas
dan orang-orang yang tinggal
di daerah terpencil dapat
mengalami deprivasi secara
terbuka dan tersembunyi. Di
Indonesia, meskipun terjadi
penurunan kemiskinan secara

tajam dalam dua dekade
terakhir, 140 juta warga masih
hidup dengan kurang dari Rp.
20.000 per hari.
Indeks Pembangunan Manusia
Indonesia (IPM) untuk 2015
adalah 0.689. Ini
menempatkan Indonesia
dalam kategori pembangunan
manusia menengah, dan
peringkat 113 dari 188 negara
dan wilayah. Nilai IPM
meningkat 30,5 persen dari
nilai pada tahun 1990. Hal ini
mencerminkan kemajuan yang
telah dicapai Indonesia dalam
hal harapan hidup saat lahir,
rata-rata tahun bersekolah,
harapan lama bersekolah dan
pendapatan nasional bruto
(PNB) per kapita selama
periode tersebut.
Namun demikian IPM
Indonesia menurun tajam ke
0,563 (turun 18,2 persen) bila
kesenjangan diperhitungkan.
Kesenjangan pendidikan dan
harapan hidup saat lahir di
Indonesia lebih tinggi dari
rata-rata di Asia Timur dan
Pasifik, namun Indonesia
lebih baik dalam hal
kesenjangan pendapatan dan
gender dibandingkan dengan
rata-rata di kawasan ini.
Kesetaraan gender adalah
pendorong utama
pembangunan berkelanjutan.
Pada tahun 2014, data yang
terpilah menurut jenis kelamin
diperkenalkan ke dalam IPM,
yang memungkinkan UNDP

Pada peluncuran laporan itu
hari ini, Country Director
UNDP Indonesia Christophe
Bahuet mempresentasikan
temuan dengan fokus pada
Indonesia. “IPM untuk
Indonesia menunjukkan
bahwa setelah begitu banyak
kemajuan yang dicapai,
langkah selanjutnya menuju
pembangunan manusia yang
tinggi adalah inklusi dan
pengurangan kesenjangan,
khususnya untuk provinsi
terpencil dan antara laki-laki
dan perempuan,” katanya.
“Laporan ini menawarkan
analisis dan rekomendasi yang
bertujuan untuk menjembatani
kesenjangan yang ada, dan
mencapai pembangunan
manusia untuk seluruh
Indonesia. UNDP bekerja ke
arah ini, bersama-sama
dengan mitra-mitranya. “
Agar negara-negara mencapai
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dan tidak ada
seorangpun yang tertinggal,
laporan ini menyerukan
perhatian yang lebih besar
untuk memberdayakan yang
paling termarjinalisasi dalam
masyarakat dan mengakui
pentingnya memberi mereka
suara yang lebih besar dalam
proses pengambilan
keputusan. Perubahan tersebut
penting untuk memutus siklus
eksklusi dan deprivasi.
Laporan Pembangunan
Manusia 2016 juga
menyerukan pergeseran ke
arah penilaian kemajuan
dalam bidang-bidang seperti
partisipasi dan otonomi.
“Dengan menghilangkan
norma-norma sosial dan
hukum yang diskriminatif,
dan mengatasi akses yang
tidak setara terhadap
partisipasi politik yang telah
menghambat kemajuan begitu
banyak orang, kemiskinan bisa
diberantas dan pembangunan
yang damai, adil dan
berkelanjutan dapat dicapai
untuk semua orang,” kata
administrator UNDP Helen
Clark. n
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Bentang alam Suaka Margasatwa
Padang Sugihan Sebokor diapit lahan
gambut yang dikelola untuk
kepentingan ekonomi. Seperti
perkebunan sawit, HTI (Hutan
Tanaman Industri) dan sonor atau
menanam padi di lahan gambut yang
sebelumnya dibakar.
Selain menjadi habitat alami gajah
sumatera, termasuk menjadi lokasi
sekolah gajah, wilayah yang sebagian
besar dulunya eks HPH ini, ditetapkan
pemerintah melalui SK Penunjukan
Menteri Kehutanan Nomor 76/
Kpts-II/2001 sebagai suaka
margasatwa, juga menjadi habitat
beruang madu, rusa sambar, siamang,
serta sejumlah jenis burung seperti
rangkong dan raja udang.
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Mungkinkah, Bentang
Alam Suaka
Margasatwa Padang
Sugihan Sebokor
Diselamatkan?

ada 2015 lalu, kebakaran di Sumatera Selatan mencapai
837.520 hektare. Bukan hanya lahan konsesi dan perkebunan
masyarakat yang terbakar, tapi juga kawasan Suaka
Margasatwa Padang Sugihan Sebokor yang terletak di
Kabupaten Banyuasin dan Ogan Komering Ilir (OKI).

Kawasan yang luasnya sekitar 86.932
hektare ini hampir setiap musim
kemarau memang mengalami
kebakaran. Wilayah yang merupakan
rawa gambut datar, yang merupakan
habitat alami gajah sumatera (Elephas
maximus sumatranus) tersebut,
terancam rusak dan kehilangan
fungsinya sebagai kawasan konservasi.

OpiniDesa

Dapat Diselamatkan?
Sebagian wilayah Suaka Margasatwa
Padang Sugihan Sebokor dapat
dikatakan sudah dimanfaatkan
masyarakat sejak puluhan tahun lalu.
Baik sebagai lokasi mencari kayu, ikan,
dan bersonor.
Setelah ditetapkan menjadi suaka
margasatwa, masyarakat tetap
memanfaatkannya. Mereka tidak
peduli jika kawasan tersebut statusnya
dilindungi atau tidak boleh dirusak.
Misalnya, lima desa di Kecamatan
Pangkalan Lampan, Kabupaten Ogan
Komering Ilir (OKI), yang berbatasan
langsung dengan suaka margasatwa
tersebut. Kelima desa itu adalah Perigi
Talang Nangka, Air Rumbai, Rambai,
Bukit Batu, dan Riding.
Meskipun pendapatan utama
masyarakat dari berkebun karet, tapi
sekitar lima ribu kepala keluarga di
lima desa tersebut menjadikan lahan
gambut yang masuk suaka margasatwa,
khususnya gambut rendah, sebagai
lokasi bersonor pada musim kemarau
panjang. Luas lahan yang biasa diakses
masyarakat sekitar 20 ribu hektare.
Guna menyelamatkan bentang alam

Suaka Margasatwa Padang Sugihan
Sebokor, khususnya menyelamatkan
lahan gambut dari kebakaran,
Pemerintah Sumatera Selatan melarang
masyarakat melakukan aktivitas sonor
melalui Perda No.8 Tahun 2016
tentang Pengendalian Karhutlah.
“Saya tidak menjamin perda tersebut
mampu mencegah kebakaran di lahan
gambut, sebab sekitar 20 ribu hektare
lahan gambut yang masuk margasatwa.
Selama puluhan tahun lahan ini
menjadi sumber penghidupan
masyarakat, seperti bersonor dan
mencari ikan, yang saya akui memang
menggunakan metode pembakaran,”
kata Edi Saputra, Ketua Gabungan
Kelompok Tani Perigi Bersatu
Makmur, Desa Perigi Talang Nangka,
Kecamatan Pangkalan Lampan,
Kabupaten Ogan Komering Ilir
(OKI), Sumatera Selatan.
Namun, kata Edi, hal tersebut dapat
diatasi jika larangan diterapkan
bersamaan dengan upaya
pengembangan pertanian di
masyarakat dengan pola tidak
membakar.
Misalnya, membuat cetak sawah atau
pengembangan agroforestry di lahan
yang selama ini dijadikan sonor.
“Kami sangat bersyukur warga Desa
Perigi mendapatkan program cetak
sawah dari pemerintah,” katanya.
Tetapi, lanjut Edi, dari lima desa itu
baru dua desa yang merasakan
program cetak sawah, Desa Perigi
Talang Nangka dan Desa Riding.
“Saya pikir tidak ada jaminan.
Sebaiknya, pemerintah segera
menjalankan program cetak sawah di
tiga desa tersebut,” katanya.

Terpisah, Adio Syafri dari Hutan Kita
Institute (HaKI) menilai bentang alam
Suaka Margasatwa Padang Sugihan
Sebokor sangat mungkin diselamatkan.
Sebab, banyak pihak yang
berkepentingan atas bentang alam
tersebut, baik masyarakat, pemerintah,
maupun pelaku usaha.
“Artinya margasatwa tersebut sebagai
ginjal. Jika bentang alam tersebut
rusak, hidrologis lahan gambut yang
dikelola masyarakat dan perusahaan
jelas terganggu, memungkinkan akan
terus mengalami kebakaran,” tuturnya
baru-baru ini.
Oleh karena itu, pemerintah harus
mampu menyatukan kesadaran
masyarakat dan pelaku usaha betapa
pentingnya Suaka Margasatwa Padang
Sugihan Sebokor. “Programnya, bukan
sebatas restorasi, juga mengatasi
berbagai persoalan sosial, ekonomi

dan budaya, akibat konflik terhadap
lahan gambut.”
Rujito, guru besar dari Universitas
Sriwijaya, mengatakan restorasi gambut
atau upaya pencegahan kebakaran
harus mampu menjawab berbagai
persoalan sosial dan ekonomi
masyarakat di sekitar gambut. Bukan
sebatas upaya teknis restorasi. Jika
persoalan sosial dan ekonomi di
masyarakat tidak teratasi, restorasi
akan berjalan lamban atau bahkan
gagal.
Bagaimana warga Desa Perigi Talang
Nangka? “Mudahan tidak lagi
melakukan aktivitas pembakaran di
lahan gambut,” katanya.

Sawah Terendam Air
Desa Perigi Talang Nangka mendapat
program cetak sawah seluas 862
hektare, tapi saat ini baru 562 hektare
yang dibuat. Cetak sawah ini
diperuntukan bagi 823 kepala
keluarga.
Namun, cetak sawah yang dibuat
pemerintah ini belum dapat
digunakan, sebab lokasinya sepanjang
tahun terendam air. “Kami sudah
mencoba menanam tapi mati karena
terendam,” kata Joni, warga Desa
Perigi Talang Nangka.
Joni khawatir jika di musim kemarau
nanti persawahan akan kering atau
kesulitan air, sehingga menanam padi
dengan tidak cara membakar akan sulit
tumbuh.
“Ini semua karena cetak sawah tidak
memiliki irigasi atau kanal yang
bersekat hingga ke Sungai Rasau,
satu-satunya sungai yang dapat
menjadi pembuangan air atau sumber
air,” kata Joni.
“Selain itu, kami juga butuh teknologi,
pengetahuan, dan pupuk agar lahan
gambut yang dibuat cetak sawah dapat
ditumbuhi padi,” lanjutnya.
Rujito membenarkan apa yang
dikeluhkan warga Desa Perigi Talang
Nangka terhadap cetak sawahnya.
Mengubah topologi sonor menjadi
persawahan membutuhkan langkah
komperhensif. Misalnya,
menyelesaikan tata air. “Dibutuhkan
langkah-langkah berkesinambungan,
yang diawali manajemen tata air,
mencari varietas padi yang adaptif
terhadap lahan basah dan asam, serta
memperkuat ekonomi masyarakat
dengan kegiatan pertanian lainnya,”
tandasnya.
Sumber: Mogabay.co.id n
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Sang alam bertasbih syahdu
menyambut bulan penuh berkah
Senandungkan makna Ramadhan
dalam setiap ucapan dan perilaku
Saatnya membersihkan diri dari
segala keinginan duniawi.
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Haul dan Ziarah Kubra Ulama dan
Auliya Palembang Darussalam

etiap tahun, menjelang
bulan suci Ramadhan,
Kota Palembang dibanjiri
ulama, habaib dan kyai
dari penjuru tanah air dan
luar negeri yang menyempatkan diri
menghadiri Haul dan Ziarah Kubra
Ulama dan Auliya Palembang
Darussalam.

Suasana berbeda seringkali terjadi pada
hari-hari terakhir bulan Sya’ban. Hari-hari
tersebut dimanfaatkan oleh kaum muslimin
untuk berziarah, baik menziarahi makam
anggota keluarga yang telah mendahului,
maupun ke makam ulama dan para wali
Allah. Suasana tersebut juga dirasakan di
Kota Palembang, terlebih dengan digelarnya
Ziarah Kubra Ulama dan Auliya Palembang
Darussalam yang biasanya diadakan
seminggu menjelang masuknya Bulan
Ramadhan.
Di kota ini juga digelar Haul seorang
Waliyullah besar yang menjadi penghulu
sebagian nasab keturunan Alawiyyin. Beliau
adalah Al-Faqihil Muqaddam Tsani Al-Habib
Abdurrahman As-Seggaf bin Muhammad
Maula Ad-Dawilaih R.A. yang merupakan
salah seorang tokoh para wali dan ulama
dari Ahlil Bait Alawiyyin. Beliau wafat dan
dimakamkan di pemakaman Zanbal di kota
Tarim (Hadramaut – Yaman) pada tahun 819
H.
Acara Ziarah Kubra merupakan salah satu
tradisi turun temurun, terutama bagi kaum
alawiyyin yang bermukim di Kota Palembang
maupun masyarakat pencinta ulama dan
wali-wali Allah. Acara ini juga melibatkan
keluarga Kesultanan Palembang Darussalam
mengingat eratnya hubungan kekeluargaan
kaum alawiyyin dengan para sultan di
Kesultanan Palembang Darussalam.
Sebagai acara pertama dari rangkaian ziarah
kubra ini adalah Haul Al-‘Arif Billah Al-Habib
Abdullah bin Idrus Shahab dan Al-‘Arif Billah
Al-Habib Abdurrahman bin Hamid. Al-Habib
Abdullah bin Idrus merupakan salah satu
tokoh kebanggaan masya-rakat Palembang,
semasa hidupnya ia mempunyai kedudukan
yang tinggi disebabkan ilmu dan akhlaknya
yang mulia, itu terjadi dimanapun ia berada,
bahkan di Hadhramaut sendiri pun ia
mendapatkan penghormatan yang lebih dari
para habib disana.
Didalam kitab Tuhfatu Al-Ahbab fi Manaqib
Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin
Shahab disebutkan bahwa setiap kali Habib
Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Seiwun datang
ke kota Tarim, beliau selalu berusaha untuk
memuliakan dan mengutamakan Habib
Abdullah untuk menjadi imam shalat baik di
majlis-majlis umum maupun khusus. Beliau
berkata “Aku melihat semua hati manusia
mencintainya dan tidak ada satupun yang
memusuhinya”. Habib Abdullah bin Idrus
adalah ayah dari Habib Alwi Qolbu Tarim,
Hadramaut. Makamnya yang terletak di
Gubah Duku yang merupakan tanah wakaf
Habib Syech bin Ahmad bin Shahab ini
sering diziarahi oleh masyarakat baik dari
dalam maupun luar kota Palembang, bahkan
tamu-tamu dari Pulau Jawa dan Hadramaut.
Sedangkan Al-Habib Abdurrahman bin
Ahmad Al-Bin Hamid merupakan seorang
habib yang mulia, ia banyak menimba ilmu
pengetahuan dari para habib baik di
Palembangmaupun dari Hadramaut,
diantaranya Habib Abdullah bin Idrus bin
Shahab. Adapun tokoh habaib yang banyak
menimba ilmu pengetahuan darinya antara
lain putranya sendiri Habib Ahmad, Habib
Ahmad bin Zein bin Shahab dan Habib
Muhammad bin Hamid bin Syech Abubakar.
Acara yang diadakan di perkampungan
Alawiyyin Sungai Bayas Kelurahan Kuto Batu
Palembang ini selain dihadiri oleh para
ustadz dan sesepuh habaib kota Palembang,
juga dimeriahkan dengan kedatangan
beberapa ulama dan habaib dari luar kota
Palembang bahkan dari luar negeri, seperti

dari Kota Mekkah, Madinah, Yaman,
Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam.
Haul berakhir pada pukul 09.00 dan
dilanjutkan dengan ziarah bersama.
Perjalanan dari tempat haul ke tempattempat pemakaman dilakukan dengan
berjalan kaki dan disemarakkan tetabuhan
hajir marawis dan untaian qasidah, juga
dengan membawa umbul-umbul yang
bertuliskan kalimat tauhid. Antusias yang
begitu besar terlihat dari para jemaah dalam
mengikuti ziarah kubra ini meskipun
perjalanan yang ditempuh cukup jauh, selain
mengharapkan berkah, juga dikarenakan
turut sertanya para habib dalam perjalanan
tersebut.
Rangkaian ziarah dimulai di Pemakaman
Al-‘Arif Billah Al-Habib Pangeran Syarif Ali
Syekh Abubakar yang berlokasi di Kelurahan
5 Ilir Boom Baru. Al-Habib Pangeran Syarif
Ali, merupakan seorang waliyullah yang ‘alim
dan berwibawa, sehingga ia disegani oleh
banyak orang. Syarif Ali dilahirkan di
Palembang pada tahun 1795 M dari seorang
ibu yang bernama Syarifah Nur binti Ibrahim
bin Zain bin Yahya. Adapun ayahnya Habib
Abubakar dilahirkan di kota Inat, Hadramaut.
Habib Abubakar datang ke kota Palembang
bersama ayahnya yaitu Habib Sholeh bin Ali
sekitar tahun 1755 diakhir masa
kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin I.
Setelah itu Habib Sholeh kembali ke
Hadramaut dan meninggal di kota
kelahirannya Inat.
Sebagaimana lazimnya para wali, disamping
mendapatkan pendidikan agama dari
ayahnya, ia juga banyak menimba ilmu
agama dari para habib baik dari kota
Palembangsendiri maupun dari Hadhramaut.
Selain terdidik dalam lingkungan
keagamaan, pada usia dewasanya, Syarif Ali
giat melakukan pelayaran niaga, terutama ke
Kalimantan dan Jawa. Pelayaran dengan
kapal kayu sederhana (Pinisi), mengarungi

Agenda Ziarah Kubra
Hari 1 (Jumat, 19 Mei 2017)
Ziarah Pemakaman Al Habib Ahmad bin
Syech bin Shahab dan Al Habib Aqil bin
Yahya Masjid Darul Muttaqien
Makam Habib Aqil bin Yahya
Pemakaman Al Habib Ahmad bin Syech
Shahab Jl Dr M Isa Palembang
Rauhah dan Haul Ad Dai Ilallah Al Habib
Ahmad bin Abdullah Alhabsyi
Ponpes Ar Riyadh Jl KH Azhari 13 Ulu
Palembang
Hari 2 (Sabtu, 20 Mei 2017)
Ziarah Pemakaman Auliya dan Habaib
Telaga Swidak dan As Seggaf
Rumah Al Habib Ahmad bin Hasan Al
Habsyi (Karangpanjang)
Kompleks Makam Auliya dan Habaib
Telaga Swidak
Komp As Seggaf
Haul Al Faqihil Muqaddam Tsani Al
Imam Al Habib Abdurrahman As Seggaf
Kampung Awaliyyin Al Munawwar
13 Ulu Palembang
PUNCAK ACARA ZIARAH KUBRO
Hari Minggu/Ahad (21 Mei 2017)
Haul Al Habib Abdullah bin Idrus Shahab
dan Al Habib Abdurrahman Al bin Hamid
Rumah Sejarah Sungai Bayas Kuto Batu
8 Ilir Palembang
Pemakaman Pangeran Syarif Ali BSA 5
Ilir
Pemakaman Kesultanan Kawah
Tengkurep 3 Ilir
Pemakaman Auliya Kambang Koci, 5 Ilir
(FINISH)

lautan luas selama beberapa waktu dengan
segala macam rintangan, membentuk watak
dan kepribadian yang kuat dalam jiwanya
sehingga ia dikenal sebagai seorang yang
gagah berani, teguh pendirian, tidak banyak
berbicara dan bersikap tegas dalam
menangani persoalan.
Dari pergaulan yang luas dalam
hubungannya dengan para pembesar
kesultanan, Syarif Ali memperoleh
pengalaman diplomatik. Karena itu ia tampil
sebagai seorang yang berwibawa dan
mendapat kepercayaan Sultan. Pernah suatu
ketika Syarif Ali melakukan misi khusus ke
Kalimantan untuk keperluan Sultan Husin
Dhiauddin dan misi tersebut berhasil dengan
baik. Karena ini Sultan menikahkan salah
seorang putrinya yang bernama Laila dan
dari perkawinan inilah Syarif Ali diberi gelar
Pangeran. Bahkan beliau meskipun dalam
usia yang relatif muda sudah dipercaya untuk
menduduki jabatan bendahara kesultanan.
Pangeran Syarif Ali wafat pada tanggal 27
Muharram 1295 H / 1877 M.
Selain makam Habib Pangeran Syarif Ali dan
keluarganya, disini juga dimakamkan Habib
Umar bin Alwi bin Zain bin Syahab yang
merupakan ipar dari Pangeran Syarif Ali,
beliau dimakamkan tepat disebelah makam
Pangeran Syarif Ali. Habib Umar adalah
seorang ulama yang banyak menyebarkan
agama Islam ke pelosok-pelosok terpencil,
beberapa suku adat di pedalaman
Palembang masuk Islam berkat beliau,
terutama di pesisir sungai Musi, antara lain
daerah Pegayut, Pemulutan, Muara Batun,
Lingkis, Ulak Temago, Suko Darmo, bahkan
sampai saat ini banyak keturunannya tinggal
di daerah Bungin Kiaji yang lebih dikenal
dengan dengan Desa Pegayut.
Dari Pemakaman Pangeran Syarif Ali,
rombongan ziarah melanjutkan perjalanan
menuju ke Pemakaman Kesultanan Kawah
Tengkurep yang terletak di Kelurahan 3 Ilir
Boom Baru Palembang. Pemakaman ini
dibangun pada tahun 1728 M oleh Sultan
Mahmud Badaruddin I (1724-1758 M), yang
merupakan seorang pemimpin yang arif dan
adil, bahkan ia adalah seorang ulama yang
hafal Al-Qur’an. Didalam pemerintahannya,
Sultan Mahmud Badaruddin I banyak
mengadakan musyawarah terutama dengan

para habib, iapun memiliki guru-guru agama
dari kalangan habaib. Bahkan hampir semua
putrinya dinikahkan dengan habaib.
Adapun Imam Kubur - istilah untuk
penasehat agama kesultanan yang biasanya
dimakamkan bersebelahan dengan para
sultan - dari Sultan Mahmud Badaruddin I
yaitu Al-‘Arif Billah Al-Habib Abdullah bin
Idrus Al-Idrus. Habaib lainnya yang
dimakamkan di Pemakaman Kawah
Tengkurep ini antara lain Al-‘Arif Billah
Al-Habib Abdurrahman bin Husin Al-Idrus
(Maula Taqooh) yang merupakan Imam
Kubur Sultan Ahmad Najamuddin (1758-1776
M), Al-‘Arif Billah Al-Habib Muhammad bin
Ali Al-Haddad (Datuk Murni) yang
merupakan Imam Kubur Sultan Muhammad
Bahauddin (1776-1803 M), Al-‘Arif Billah
Al-Habib Muhammad bin Yusuf Al-Angkawi,
Al-‘Arif Billah Al-Habib Agil bin Alwi
Al-Madihij (Penghulu Al-Madihij di
Palembang) serta Al-‘Arif Billah Al-Habib
Muhammad dan Habib Ahmad bin Idrus
Al-Habsyi, yang merupakan ayah dan kakek
dari Habib Nuh Al-Habsyi (Keramat Tanjung
Pagar Singapura).
Selain itu disini juga dimakamkan seorang
waliyah bernama Hababah Sidah binti
Abdullah bin Agil Al-Madihij. Dikisahkan
bahwa ia pernah bertemu dengan Rasulullah
SAW secara yaqozoh (dalam keadaan sadar)
dengan iringan tetabuhan rebana dan aroma
harum wewangian, sehingga seluruh
perkampungan disekitar rumahnya pun
dapat mendengar suara tabuhan rebana
tersebut. Hingga kini rumah tempat
tinggalnya masih ada dan terawat dengan
baik.
Setelah melakukan perjalanan ke kedua
pemakaman tersebut, rute ziarah pun
berakhir di Pemakaman Habaib Kambang
Koci yang terletak bersebelahan dengan
Pemakaman Kawah Tengkurep. Konon, pada
tahun 1151 H / 1735 M, Sultan Mahmud
Badaruddin I mewakafkan sebidang tanah
yang cukup luas untuk pemakaman anak
cucu serta menantunya. Tanah pemakaman
tersebut dinamakan Kambang Koci yang
berasal dari kata-kata kambang (kolam) dan
sekoci (perahu), karena jauh sebelumnya
tempat itu merupakan tempat pencucian
perahu. n

