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Sistem pertanian modern, 
bukan hanya 
mempermudah pekerjaan 
tetapi juga dapat 
memberikan hasil 

maksimal. Seharusnya, diwilayah 
Empat Lawang yang sebagian besar 
masyarakatnya berprofesi sebagai 
petani dapat mengembangkan 
sistem pertanian modern.

Menurut tokoh masyarakat Empat 
Lawang Joncik Muhammad, gagasan 
tersebut harusnya sudah terealisasi 
sejak beberapa waktu lalu. Dan kini 
masyarakat sadar akan kebutuhan 
tersebut, harus didorong untuk dapat 
mengembangkan sistem pertanian 
modern. “Ini perlu upaya serius, 
karena tidak mudah untuk 
merealisasikan sistem pertanian 
modern yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat,” tegas 
Joncik.

Dia menjelaskan, untuk dapat 
mengembangkan hal tersebut bukan 
sekedar memiliki tekhnologi dan 
peralatan pertanian semata, tetapi juga 
harus dibangun infrastruktur yang 
dinamis seperti sistem perairan 
pertanian. “Ini tidak mudah, artinya 
infrastruktur yang dinamis harus 
dibangun agar dapat memberikan 
sistem pengairan yang terstruktur,” 
tegas dia. 

Saat ini, tambah Joncik, rata-rata 
masyarakat Empat Lawang 
menggantungkan hidupnya dari hasil 
pertanian padi tradisional tadah hujan, 
dan sebagian lainnya memiliki kebun 
kopi. Selain membangun infrastruktur, 
yang perlu dibangun kedepan adalah 

tekhnologi pertanian yang tepat guna 
dan memberi hasil yang lebih 
maksimal. “Ini yang perlu dibangun 
dengan segera, karena sistem pertanian 
padi tradisional belum memberikan 
hasil yang maksimal. Ini harus segera 
dikembangkan, agar masyarakat lebih 
sejahtera,” tegas Joncik.

Selama ini sektor pertanian di Empat 
Lawang belum mendapat perhatian 
secara seksama, padahal jika hal ini 
dikelola dengan baik masyarakat akan 
lebih merasakan hasilnya. “Saya 
memahami tanah kelahiran saya, hasil 
padi yang hanya setahun sekali tidak 
cukup memberikan nafkah yang 
mensejahterakan. Tekhnologi tepat 
guna pertanian padi, seperti traktor 

Joncik Muhammad Menuju Empat Lawang

atau bibit unggul lewat pengolahan 
sistem pengairan yang baik akan 
memberi hasil yang lebih banyak dan 
bermutu,” ungkap dia.

Agar dapat merealisasikan hal tersebut, 
jelas dia, dirinya bersama masyarakat 
Empat lawang harus bersatu padu 
membangunnya secara bersama-sama 
dan berkelanjutan. “Saya bersedia maju 
pada pilkada Empat Lawang, lantaran 
melihat kondisi yang ada saat ini. 
Empat Lawang membutuhkan 
perubahan yang signfikan dalam 
berbagai hal termasuk sistem pertanian 
yang lebih baik,” pungkas dia. 

n (Ronald)

Teknologi pertanian adalah penerapan dari ilmu-ilmu 
terapan dan teknik pada kegiatan pertanian. Pada 
awalnya teknologi dibuat oleh manusia untuk 
mempermudah berbagai pekerjaan yang dilakukan. 
Dalam 100 tahun ini berbagai teknologi ditemukan oleh 
manusia mulai berkembang pesat, mulai dari bidang 
transportasi hingga informasi tidak terkecuali dunia 
pertanian.
Teknologi pertanian di indonesia semakin bagus saja. 
Tidak hanya pemerintah dan universitas, bahkan 
perusahaan swasta pun mulai masuk untuk 
mengembangkan teknologi di bidang ini. Ini adalah 
pertanda, bahwa petani indonesia merupakan pasar yang 
menarik dan siap naik kelas.
Di Indonesia, perkembangan teknologi pertanian 
sebenarnya sudah sangat lama seperti alat pertanian 
cangkul, sabit, ani-ani dan alat lainnya sudah dapat 
menjadi contoh teknologi pertanian, yang pada zamannya 
sangat membantu kehidupan petani.

Semenjak manusia mengembangkan mesin-mesin pertanian 
secara perlahan, namun pasti, teknologi pertanian yang 
sederhana mulai ditinggalkan karena dianggap tidak 
produktif. Di perdesaan anda dapat menemui handtractor, 
penggiling padi, hingga tressure sudah digunakan dan 
dikenal oleh para petani.
Sebagai seorang petani, ada 3 jenis teknologi yang akan 
mampu meningkatkan produktifitas.
1. Benih Unggul
Semua proses pertanian kini hampir semua tidak lepas dari 
teknologi. Bahkan perusahaan benih menawarkan teknologi 
perbenihan dalam rangka menghasilkan benih yang unggul.
2.  Pupuk Kimia
Perusahaan obat-obatan dan pupuk kimia menggunakan 
teknologi canggih akan menawarkan berbagai macam 
produknya untuk membantu meningkatkan produktifitas serta 
menangani hama.

3. Alat Pertanian Modern
Perusahaan-perusahaan alat pertanian pun bertebaran 
menawarkan produknya mulai dari mesin pompa air 
hingga hand tractor. Sedangkan mesin-mesin untuk 
digunakan sebagai pengolah setalah panen juga menjadi 
semakin bertebaran.
Dampak positif dari teknologi pertanian adalah 
mempercepat pekerjaan petani. Pada pengolahan lahan 
yang luas membuat para petani memerlukan waktu yang 
cukup lama tanpa adanya teknologi, namun dengan 
adanya teknologi maka petani akan lebih mudah dan 
cepat dalam mengolah lahan mereka. Seperti contohnya 
penggunaan mesin traktor yang dulunyanya 
menggunakan kerbau.
Meningkatkan Hasil Produksi Pertanian. Petani dulu 
biasanya menanam jagung biasa namun sekarang 
dengan cara pengawinan tanaman jagung dapat 
menghasilkan jagung hibrida yang lebih banyak hasil dan 
lebih menarik bentuk fisik dari jagung tersebut. 

Teknologi Pertanian di Indonesia
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Wetlands 
International 
Indonesia 
meluncurkan 
inisiatif baru 

“Dana Mitra Gambut 
Indonesia (Indonesian 
Peatland Partnership 
Fund)”, yaitu sebuah wadah 
pendanaan untuk 
mendukung kegiatan 
restorasi gambut berbasis 
masyarakat, yang 
dilaksanakan melalui 
“Panggilan Proposal” 
kepada organisasi berbasis 
komunitas atau Lembaga 
Masyarakat Sipil yang 
bermitra dengan 
masyarakat setempat.

DMG-Indonesia dibentuk 
untuk menanggapi 
keprihatinan pemerintah 
Indonesia terhadap kerusakan 
dan kebakaran lahan gambut 
di Indonesia. Implementasi 
proyek berfokus pada 5 
provinsi yang menjadi bagian 

dari 7 provinsi prioritas 
restorasi pemerintah, yaitu 
Riau, Jambi, Sumatera Selatan, 
Kalimantan Barat dan 
Kalimantan Tengah. Hibah 
yang diberikan hingga Rp. 300 
juta, dengan masa waktu 
pelaksanaan maksimal 24 
bulan.

Panggilan Proposal ini 
ditujukan untuk mendukung 
program pemerintah untuk 
merestorasi lahan gambut dan 
berkontribusi terhadap 
penurunan emisi gas rumah 
kaca dalam jangka panjang, 
dengan menyasar tiga kategori 
kegiatan proyek, yaitu:

Mendukung proyek konservasi 
dan restorasi lahan gambut 
berbasis masyarakat, termasuk 
pembasahan lahan gambut 
(rewetting), revegetasi/
rehabilitasi vegetasi dengan 
tanaman asli lahan basah 
(Paludikultur), pencegahan 
kebakaran lahan gambut, 
kegiatan REDD+ berbasis 
lahan gambut milik 
masyarakat. Pengembangan 
bisnis/mata pencaharian di 
lahan gambut berbasis 
masyarakat dan bersahabat 

lingkungan.

Meningkatkan status/hak 
kepemilikan lahan masyarakat 
di lahan gambut (misalnya 
hutan desa); sebagai bagian 
dari penggunaan lahan dan 
rencana pengembangan bisnis.

Kegiatan DMG-Indonesia ini 
didukung oleh Badan 
Restorasi Gambut (BRG) 
Indonesia.Penentuan hibah 
akan ditetapkan oleh Dewan 
Pengarah DMG-Indonesia, 
yang terdiri dari perwakilan 
BRG, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, media dan 
organisasi lainnya yang terlibat 
dalam pengelolaan lahan 
gambut dan pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia. 
Para peminat dapat 
mengirimkan proposalnya 
mulai 2 Mei – 7 Juli 2017.  
short listed aplikan akan 
diumumkan pada 20 Juli 2017.

Formulir aplikasi hibah dapat 
diunduh  lewat  https://
indonesia.wetlands.org/id/
publications/DMG-indonesia 
atau kirim email ke apply_
DMG-Indonesia@wetlands.
or.id. (**)

Undangan Proposal 
Restorasi Gambut

Air Sebuah Industri 
di Masa Depan

Demi Allah, saat ini semua masyarakat merasakan nikmatnya 
hidup dialam yang subur, masyarakat yang makmur, meski 
keluhan kekurangan terus terjadi. Alam pedesaan kita yang 
subur, dan setiap mentari terbit kokok ayam jantan 
menyambut hari di iringi suara azan subuh di surau dan 
mesjid yang silih berganti.

Nikmatnya alam kita, ditengah kayanya sumber air baik dari 
sumur, mata air, sungai-sungai yang mengalir bersih. Udara 
yang sejuk dan bersih,suara alam yang berdesir membawa 
kedamaian pun memberi nikmat saat umat tunduk dan 
bersujud, sebelum memulai aktifitas paginya.

Mungkin masih sedikit dari kita warga desa yang mengetahui 
dan menggunakan tekhnologi modern yang syarat dengan 
sumber daya dan energi yang dibutuhkan. Sebagian kita 
warga desa hanya mendengar berbagai penemuan canggih, 
yang dapat memberi efek signifikan bagi tumbuh kembang 
perekonomian.

Ketika tanaman industri berhektar-hektar memenuhi kebun 
sawit, tebu, karet, dan pohon akasia yang secara sengaja 
mengubah suasana pedesaan menjadi pematang yang luas, 
hijau tapi kering. Suasana panas matahari kian membakar 
kulit-kulit warga desa meski AC  yang diperoleh dari  
penjualan sepetak lahannya cukup menyejukkan suasana.

Hujan pun turun seakan tak terhingga, sungai meluap. 
Rumah-rumah permanen terendam, yang selamat rumah 
panggung yang berusia ratusan tahun. Siapa yang harus 
disalahkan? Tidak ada. Karena musim dengan curah hujan 
tinggi memang setiap tahun berlangsung. Curah hujan yang 
tinggi setiap tahun akan menenggelamkan kawasan tersebut, 
makanya nenek moyang membangun rumah panggung. 
Bahkan perahu-perahu kecil selalu tersedia dibawah rumah.

Tiba-tiba kebakaran hutan melanda, menghanguskan ribuan 
hektar tanaman industri, ribuan hektar hutan lindung. Tanah 
kemudian menjadi kering, wajah bumi menjadi kusam. 
Kerugian miliaran rupiah lebih, membuat wajah-wajah 
investor tersungut-sungut. Siapa lagi yang mau disalahkan? 
Tidak ada.

Ekspansi hutan dan gambut yang gila-gilaan, kemudian 
merubah fungsinya sebagai resapan air menjadi perkebunan 
industri memberi keuntungan yang signifikan. Namun, air 
yang dahulunya berlimpah kini tercemar. Seperti di Ibu kota 
Jakarta, kini masyarakatnya tidak bisa lagi menggunakan air 
sumur sebagai air minumnya. Karena semua air menjadi asin, 
yang telah bercampur air laut. Kenikmatan berkurang. Udara 
yang panas membakar, patutkah yang disalahkan matahari? 
Tidak juga. Yang salah kita sendiri, karena mengubah fungsi 
alam dengan semena-mena.

Sebuah game PS4 berjudul Mad Max. Cukup jelas 
menggambarkan sebuah neraka dimasa depan. Peradaban 
yang hancur ditengah kekeringan alam. Tanpa sungai, tanpa 
laut, dan tanpa samudera. Air tiba-tiba lebih berharga dari 
emas dan persenjataan. Sumber air didapat dari 
pengembunan, dan sekedar membasahi tenggorokan.

Mungkinkah dimasa depan air menjadi industri yang 
harganya sangat-sangat mahal?  Mungkin juga. Dan ternyata, 
di eropa seperti di Kanada dan daerah lainnya, air harganya 
sangat mahal. Penampungan-penampungan yang besar 
ternyata bukan berisi minyak, tetapi air.

Menurut dugaan, israel “membunuh” rakyat palestina secara 
pelan-pelan karena mereka menguasai airnya. Perhatikan saja 
bagaimana hijaunya wilayah Israel dan gersangnya 
pemukiman palestina.

Air yang gratis dari Tuhan, berubah menjadi petaka dan 
bencana. Air jangan-jangan akan menjadi industri yang 
sangat menjanjikan di masa depan. Air sumber kehidupan 
akan semakin langka, dan semakin mahal harganya. n

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), 
Sumatera Selatan, siap menyambut delegasi Bonn 
Challenge atau Pertemuan Menteri Lingkungan 
Hidup se-dunia yang direncanakan memiliki agenda 
kunjungan lapangan ke kebun plasma Nutfah di 
Sepucuk, Kayuagung pada 9 Mei 2017. 
Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar di Kayuagung, 
Sabtu (15/4), mengatakan Pemerintah Kabupaten 
OKI saat ini bersiapa menyambut 40 delegasi 
negara asing yang akan menghadiri The 1st Asia 
Bonn Challenge High Level Meeting pada 9-10 Mei 
mendatang.
“Diperkirakan akan ada 250 orang yang datang ke 
Sepucuk dalam field trip nanti. Tentunya OKI 
bersiap untuk menyambut para delegasi Bonn 
Challenge ini,” kata dia seperti dikutip 
antarasumsel.com.
Ia mengatakan ditetapkannya lokasi plasma nutpah 
Sepucuk sebagai salah satu agenda Bonn 
Challange pertama di Asia ini menurut Iskandar 
karena pelestarian tanaman lokal di hutan buatan 
ini dianggap salah satu yang berhasil dilakukan di 
dunia.
Delegasi bonn challange yang akan hadir yakni 
pejabat setingkat menteri, ataupun perwakilan 
negara yang peduli akan lingkungan hidup akan 
melihat langsung bagaimana Sumatera Selatan 
dapat mengelola hutan buatan.
“Wakil dari seluruh belahan dunia akan datang, 
semoga ini memberi dampak positif kepada warga 
OKI,” kata dia.

Kepala DLH Kabupaten OKI mengatakan Bonn 
Challenge ini diselenggarakan sebagai upaya dunia 
menyelamatkan lingkungan melalui restorasi 
awasan berwawasan green growth.
“Kegiatan ini juga dalam rangka mengantisipasi 
agar tidak terjadi kebakaran lahan gambut serta 
merestorasi bekas lahan gambut yang terbakar,” 
kata dia.
Provinsi Sumsel sempat menarik perhatian dunia 
internasional pada 2015 karena terjadi kebakaran 
hutan dan lahan yang hebat dengan 
menghanguskan 736.563 hektare.
Pada 2016, Sumsel berhasil menekan karhutla 
hingga 99,87 persen jika dibandingkan 2015 karena 
menerapkan manajemen pendeteksian dini dan 
pengaruh iklim kemarau basah. n

Pemkab Ogan Komering Ilir
Siap Sambut Delegasi Bonn Challenge
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Pertemuan 30-an pemimpin 
dunia yang pro terhadap 
lingkungan dalam Bonn 
Challange, yang digelar di 
Palembang 9-10 Mei ini 
dinilai akan dapat menjadi 
solusi dalam mengatasi 
kerusakan lingkungan 
dunia, termasuk di 
Sumatera Selatan. Sebuah 
harapan bagi masyarakat 
yang tetap menginginkan 
bumi sebagai rumah yang 
lestari dan terpelihara.

Apa Bonn Challange?
Sebagian dari kita sangat asing 
dengan istilah ini, dan banyak 
yang berpendapat bahwa 
Bonn Challange merupakan 
singkatan semata dari kegiatan 
dunia internasional yang bakal 
berlangsung di Palembang. 
Bonn Challange adalah 
organisasi dunia berdiri sejak 
September tahun 2011 lalu di 
kota Bonn Jerman. 
diluncurkan dengan difasilitasi 
oleh tuan rumah Kementerian 
Lingkungan Hidup Jerman 
dan International Union for 
Conservation of Nature 
(IUCN) di Kota Bonn, 
Jerman. Bonn Challenge dapat 
dimanfaatkan sebagai 
kendaraan untuk 
pembangunan desa dan 
keamanan air dan pangan, 
sekaligus berkontribusi 
terhadap isu perubahan iklim. 

Adapun organisasi yang 
berkomitmen melaksanakan 
tujuan dari pakta ini antara 
lain: Sektor pemerintah 
meliputi (1)Argentina, (2)
Costa Rica, (3)Ekuador, (4)
Ghana, (5)Honduras, (6)
Liberia, (7)Meksiko, (8)
Meksiko (Campeche), (9)
Meksiko (Yukatan), (10)
Meksiko (Quintanaa Roo), (11)
Nigeria, (12)Peru, (13)Amerika 

Serikat, (14)Burundi, (15)Chili, 
(16)Elsalvador, (17)Guatemala, 
(18)India, (19)Madagaskar, 
(20)Mozambik, (21)Pakistan 
(Khyber Pakhtunkhwa 
Province/KPK), (22)Republik 
Kongo, (23)Republik 
Demokratik Kongo, (24)
Ethiophia, (25)Guinea, (26)
Kenya, (27)Malawi, (28)
Nikaragua, (29)Panama, (30)
Rwanda, (31)Uganda, (32)
Pantai Gading, (33)Republik 
Afrika Tengah, (34)Kolombia. 
Sektor bisnis dan LSM 
meliputi (35)Brazil’s Atlantic 
Forest Restoration Pact, (36)
Asia Pulp & Paper, (37)
Association of Guatelama 
Private Natural Reserves. 

Dalam tujuannya, Bonn 
Challenge hadir menjadi salah 
satu upaya penyelamatan 
hutan, selain sebagai forum 
pertemuan regional tingkat 
menteri lingkungan hidup, 
kehutanan dan sumber daya 
(pemerintah), juga melibatkan 
elemen sipil dan bisnis dari 
seluruh dunia. Tujuan 
utamanya adalah sebagai 
upaya global untuk 
mengurangi laju deforestasi 
seluas 150 juta hektar lahan 
hutan hingga tahun 2020, dan 
350 juta hektar sampai dengan 
tahun 2030. 

Kenapa Di Sumsel?
Sumatera Selatan khususnya 
Palembang menjadi tempat 
pertemuan sebanyak 40 
negara, dalam pelaksanaan 
Bonn Challange.  Sumsel 
terpilih menjadi tempat 
pertemuan lantaran komitmen 
Pemprov Sumsel terhadap 
lingkungan hidup. 
Kepemimpinan Alex Noerdin 
yang tahun lalu diundang 
secara khusus oleh Panama, 
mendapat apresiasi masyarakat 
internasional. Apresiasi 
tersebut ditandai dengan 
dipilihnya Sumsel sebagai tuan 
rumah Bonn Challenge IV. 

Sumsel ditetapkan sebagai 

tuan rumah Bonn Challenge 
pada pertemuan di Bonn, 
Jerman, yang saat itu juga 
dihadiri Gubernur Sumsel 
Alex Noerdin. Pada 
pertemuan Bonn Challenge II 
tersebut, Alex Noerdin 
menyampaikan pendapatnya, 
bahwa pertemuan untuk 
membahas lingkungan hidup 
harusnya berada di lokasi dan 
wilayah yang benar-benar 
rusak, bukan berada di kota 
Bonn yang cantik dan 
memiliki lingkungan bagus. 
“Ternyata pendapat Gubernur 
Sumatera Selatan itu mendapat 
respon peserta dan menunjuk 
Palembang sebagai tempat 
pelaksanaan Bonn Challenge 
berikutnya,” ujarnya.

Menurut Alex Noerdin, 
Sumatera Selatan patut 
menjadi tuan rumah tidak 
terlepas karena di provinsi ini 
ada 1,2 juta hektar hutannya 
termasuk lahan kritis akibat 
pembalakan liar, perambahan, 
serta karhutla yang 
menyebabkan degradasi.  
Gubernur Alex Noerdin 
menjelaskan, The Bonn 
Challenge merupakan upaya 
global untuk mengembalikan 
150 juta hektar lahan 
terdegradasi dan gundul di 
dunia pada tahun 2020. 
“Program ini merupakan 
inisiatif restorasi terbesar 
dunia yang pernah ada,” 
ujarnya.

Rencananya juga, Kabupaten 
Ogan Komering Ilir menjadi 
lokasi yang akan dikunjungi, 
khususnya ke kebun plasma 
nutfah di Sepucuk, 
Kayuagung pada 9 Mei 2017 
nanti. Bupati Ogan Komering 
Ilir Iskandar mengatakan, 
Pemerintah Kabupaten OKI 
saat ini bersiapa menyambut 
para delegasi negara asing 
yang akan menghadiri The 1st 
Asia Bonn Challenge High 
Level Meeting pada 9-10 Mei 
mendatang.  “Diperkirakan 
akan ada 250 orang yang 
datang ke Sepucuk dalam field 
trip nanti. Tentunya OKI 

bersiap untuk menyambut 
para delegasi Bonn Challenge 
ini,” kata Iskandar. 

Dia mengatakan 
ditetapkannya lokasi plasma 
nutpah Sepucuk sebagai salah 
satu agenda Bonn Challange 
pertama di Asia ini menurut 
Iskandar karena pelestarian 
tanaman lokal di hutan buatan 
ini dianggap salah satu yang 
berhasil dilakukan di dunia.  
“Wakil dari seluruh belahan 
dunia akan datang, semoga ini 
memberi dampak positif 
kepada warga OKI,” kata dia.

Kepala DLH Kabupaten OKI 
mengatakan Bonn Challenge 
ini diselenggarakan sebagai 
upaya dunia menyelamatkan 
lingkungan melalui restorasi 
awasan berwawasan green 
growth. “Kegiatan ini juga 
dalam rangka mengantisipasi 
agar tidak terjadi kebakaran 
lahan gambut serta 
merestorasi bekas lahan 
gambut yang terbakar,” kata 
dia.

Hutan Sumsel Dalam 
Kenyataan
Provinsi Sumsel ternyata 
sempat menarik perhatian 
dunia internasional pada 
tahun 2015 lalu, lantaran 
karena terjadi kebakaran hutan 
dan lahan yang hebat dengan 
menghanguskan 736.563 
hektare. Kemudian, dalam 
waktu 1,5 tahun yakni pada 
2016, Sumsel berhasil 
menekan karhutla hingga 
99,87 persen jika 
dibandingkan 2015 karena 
menerapkan manajemen 
pendeteksian dini dan 
pengaruh iklim kemarau 
basah. Kenyataannya, Sumsel 
memiliki hutan seluas 8,9 juta 
hektare. 60 persen hutan 
tersebut diperuntukan bagi 
usaha perkebunan, 
pertambangan batubara, dan 
migas. Dapat dipastikan akses 
masyarakat, khususnya petani, 
terhadap lahan sangat kecil. 
Kondisi ini juga berlangsung 
di daerah lain di Indonesia. 

Technical Adviser-Natural 
Resources Governance 
UNDP Indonesia, Dr.Abdul 
Wahib Situmorang 
mengatakan, baru seluas 
81.827 hektar hutan di Sumsel 
yang digarap menjadi 
perhutanan sosial, dari seluas 
586.393 hektar dalam 
peruntukkanya. “Artinya baru 

Bonn Challenge, 
Upaya Selamatkan 
Bumi Sriwijaya 
Dari Kerusakan



# Edisi 31
Periode 07 Mei - 20 Mei 20174 DesaUtama

14 persen target terealisasi hingga 
tahun 2016. Sebab, berdasarkan Peta 
Indikatif Areal Perhutanan Sosial 
(PIAPS) yang diterbitkan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), luas areal yang 
diperuntukkan untuk pengembangan 
perhutanan sosial seluas 586.393 
hektare,”tegas Abdul Wahib.

Dia menjelaskan, Sumatera Selatan 
dengan luas 8,9 juta hektare hampir 60 
persen diperuntukan bagi usaha 
perkebunan, pertambangan batubara, 
dan migas. Dapat dipastikan akses 
masyarakat, khususnya petani, 
terhadap lahan sangat kecil. Kondisi 
ini juga berlangsung di daerah lain di 
Indonesia. Pemerintahan Jokowi 
kemudian menerapkan program 
perhutanan sosial seluas 12,7 juta 
hectare hingga tahun 2020, sebagai 
upaya penyeimbangan akses lahan 
masyarakat dengan pelaku usaha. 
Namun, upaya ini tampaknya berjalan 
lamban.  

di Indonesia sendiri, dari target 12, 7 
juta hekatre lahan yang dijadikan 
perhutanan sosial hingga 2020, pada 
tahun 2016 lalu baru tercapai 316.824 
hektare atau 12,6 persen dari target 
perhutanan sosial per 
tahun.““Sejumlah laporan telah 
mencoba mengungkap beragam 
masalah dan kendala dalam 
pencapaian target perhutanan sosial 
ini,”kata dia.

Abdul Wahib Situmorang yang akrab 
di panggil Ucok ini menegaskan, 
beberapa masalah yang mengemuka 
dan menjadi kendala terealisasinya 
perhutanan sosial di antaranya, 
keterbatasan dana yang dialokasikan 
pemerintah, prosedur dan regulasi, 
dan keterbatasan sumber daya 
pendamping. “Selain itu, ada 
keterbatasan pertukaran informasi 
antara pemangku kepentingan, 
rendahnya tingkat “kepercayaan” 
antara para pemangku kepentingan, 
transparansi rendah dan minimnya 
konsultasi dalam proses pengambilan 
keputusan, kesulitan dalam 
mengoperasionalkan kebijakan 
pemerintah, dukungan dari 

pemerintah daerah belum maksimal, 
rendahnya partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan dan 
manajemen,”tegas dia.

Lansekap Sriwijaya dan 
Spririt Talang Tuwo
Landsekap atau bentang alam 
Sumatera Selatan ternyata telah lama 
di petakan oleh pendahulu kita, yakni 
kerajaan Sriwijaya dalam sebuah 
prasasti yakni Talang Tuwo. Gubernur 
Sumsel Alex Noerdin telah pula 
mencanangkan hari bumi versi 
Sriwijaya pada tanggal 23 Maret 2017 
lalu, ketika membuka roadshow teater 
Potlot yang berjudul Gambut di 
Jakabaring. Dalam pidatonya yang 
dibacakan oleh Staff khusus Gubernur, 
Najib Asmani. “, merujuk pada 
Prasasti Talang Tuwo 684 Masehi , 
pada kesempatan hari ini dengan 
mengucap 
“Bismillahirrakmanirakhim” 
mencanangkan Hari Bumi versi 
Sriwijaya untuk diperingati pada setiap 
tanggal 23 Maret,”kata dia.

Menurut Nadjib, pada tahun 1984 dari 
hasil foto udara menunjukkan adanya 
jaringan kanal terpadu, kolam, serta 

pulau-pulau buatan yang terletak di 
Karanganyar, tepatnya di tepi utara 
Sungai Musi.  Situs ini adalah salah 
satu karya lanskap pada masa Kerajaan 
Sriwijaya. 

Kemudian oleh pemerintah Sumatera 
Selatan, kawasan ini dipugar dan 
dijadikan Taman Purbakala  Kerajaan 
Sriwijaya. TPKS (Taman Purbakala 
Kerajaan Sriwijaya) diresmikan oleh 
Presiden Soeharto pada 22 Desember 
1994, ditandai dengan diletakkannya 
replika prasasti Kedukan Bukit yang 
menjadi bukti otentik kelahiran dari 
Kerajaan Sriwijaya. “Sejalan dengan itu 
Sumatera Selatan telah menginisiasi 
Kemitraan Pengelolaan lanskap.  Mari 
kita jadikan suatu aset wisata, 
pertumbuhan ekonomi dan pelestarian 
melalui pendekatan lanskap dengan 
melestarikan Wanua-Wanua serta 
merestorasi aset budaya 
Srwijaya,”tambah dia. 

Sebagaimana diketahui Palembang 
adalah Pusat kerajaan Sriwijaya 
berdasarkan prasasti Kedukan Bukit.  
Di dalam prasasti ini tertulis sebuah 
cerita bersejarah yang menjadi salah 
satu bukti terjadinya peristiwa besar 
pada masa itu. Di dalam prasasti 
tertulis “Pada tanggal 23 April 682 
Dapunta Hyang melakukan 
siddhayatra atau perjalan suci dan  

pada tanggal 19 Mei tahun yang sama, 
Ia berangkat dari Minanga dengan 
membawa 20.000 pasukan dan 200 
kotak perbekalan di perahu. Pasukan 
yang berjalan kaki berjumlah 1.312 
orang. Pada tanggal 16 Juni tiba di 
Mukha Upang dengan senang hati., 
dengan lega gembira ia mendirikan 
wanua Sriwijaya jaya. Siddhayatra 
sempurna.”

Kemudian pada tanggal 23 Maret 684 
Masehi membangun Taman  Śrīksetra. 
Inilah niat Śrī Jayanāśa pada Prasasti 
Talang Tuwo, yang berbunyi: Semoga 
yang ditanam di sini, pohon kelapa, 
kelapa, pinang, aren, sagu, dan 
bermacam-macam pohon, buahnya 
dapat dimakan, demikian pula bambu 
haur, waluh, dan sebagainya.  Semoga 
juga tanaman-tanaman lainnya dengan 
bendungan-bendungan dan kolam-
kolamnya, dan semua amal yang saya 
berikan, dapat digunakan untuk 
kebaikan semua makhluk, yang dapat 
pindah tempat dan yang tidak, dan 
bagi mereka menjadi jalan terbaik 
untuk mendapatkan kebahagiaan.  

Arkeolog dari badan arkeologi Sumsel, 
Bambang Budi Utomo mengatakan, 
bukti sejarah keberadaan Kerajaan 
Sriwijaya saat ini sudah sangat banyak 
ditemukan. Bahkan Alumni Fakultas 
Sastra Jurusan Arkeologi ini 
menyatakan jika Kerajaan Sriwijaya 
satu satunya kerajaan/ kota yang 
memiliki akte kelahiran yang kini 
menjadi Palembang. Palembang, 
berada di tempat strategis di muara 
sungai. Maka kampung ini jadi kota 
jadi ramai di kunjungi pedagang dunia 
jadi berkembang menjadi kota yang 
besar, kota internasional yang 
melakukan hubungan dengan kerajaan 
lain seperti Tongkok, India, Thailand 
dan lain lain. “Setelah kota lahir lanjut 
Bambang Dapunta Hyang 
membangun taman  Sri Setra pada 
tahun  684 masehi. Taman itu tertulis 
pada prasasti Talang Tuo ditemukan di 
sekitar Gandus Palembang. Di sekitar 
talang Tuo ditemukan tanaman-
tanaman yang tertulis dalam prasasti 
hingga sekarang,” jelasnya.

Kemudian lanjut Bambang,  Dapunta 
Hyang mendirikan pusat pemerintahan 
dalam yang tertulis dalam  Prasasti 
Persumpahan Telaga Batu. Prasasti 
yang berisi sumpah para putra 
mahkota, pejabat hingga petugas 
kerajaan. Ditemukan di sekitar 3 ilir 
palembang, prasasti ada di museum 
nasional Jakarta. Bahkan, sebelum 
Sriwijaya sudah ada pemukiman. 
Dapunta Hyang berangkat dari 
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Minanga daerah yang berada ditimur 
laut Palembang, menuju Muka Upang 
(Palembang)  dibangunlah kota 
Sriwijaya sekitar Tangga Buntung, 
Palembang.

Spirit Talang Tuwo untuk 
Lansekap Asia
Menurut Nadjib, sebagai bangsa 
Indonesia seharusnya kita 
berterimakasih dengan Kerajaan 
Sriwijaya yang telah membuat Prasasti 
Talang Tuwo, sebuah prasasti yang 
menjelaskan sebuah lansekap yang 
dikembangkan kerajaan tersebut di 
Asia Tenggara pada masanya. 
“Bayangkan, di tengah alam yang 
masih baik di masa itu, Raja Sriwijaya 
sudah beramanah agar manusia 
menjaga hutan, mengatur irigasi, dan 
bertanam buah-buahan dan tanaman 
tertentu untuk keberlanjutan masa 
depan makhluk hidup,”kata dia.

Pemikiran dan tindakan yang dimulai 
1.300 tahun yang lalu itu ternyata 
memang menciptakan suku bangsa di 
Asia Tenggara hidup makmur dengan 
terus menjaga bumi yang lestari selama 
beberapa abad, sebelum masuknya 
masa eksplorasi alam yang tidak lestari.

Dengan fakta ini, mungkin apa yang 
diamanahkan Raja Sriwijaya dalam 
prasasti tersebut dapat dijalankan 
kembali oleh bangsa di Asia Tenggara 
maupun di Asia, sehingga hidup 
makmur dengan kondisi bumi yang 
lestari. “Saya kira dengan adanya 
ikatan batin untuk melestarikan spirit 
Sriwijaya dalam pelestarian lansekap, 
maka bangsa-bangsa Asia akan penuh 
semangat menghidupkan kembali 
tradisi yang menjaga hutan, satwa, dan 
berkebun dan bertani dengan tanaman 
tertentu, yang dapat memakmurkan 
semua makhluk hidup tanpa membuat 
lingkungan menjadi rusak,”tambah 
dia. 

Budayawan Palembang, Taufik Wijaya 
mengatakan,  semangat Talang Tuwo 
telah memberi kesadaran pentingnya 
menjalankan program lansekap 
berkelanjutan. “  yakni membangun 
atau membentuk kesadaran manusia 
yang terlibat di dalamnya, baik sebagai 
masyarakat, pelaku usaha, 
penyelenggara pemerintahan, maupun 
penggiat lingkungan hidup,”kata dia. 

Nilai-nilai ini yang kemudian akan 
dibangun atau disampaikan kepada 
manusia yang terlibat dalam sebuah 
proyek lansekap berkelanjutan di 
Sumatera Selatan. Guna mewujudkan 
pembangunan manusia Talang Tuwo 
tersebut antara lain pertama 
membangun komitmen berbagai 
pihak. “Kedua pemetaan dan 
sosialisasi. Ketiga pendidikan baik 
formal dan nonformal, serta 
pembuatan kebijakan hukum di 
wilayah lansekap dan monitoring,”ujar 
dia. 

Semangat Memperbaiki 
Alam Sumsel
Lansekap Sriwijaya rencananya akan 
menjadi agenda rancangan yang akan 
didelegasikan dalam bonn challange. 
Semangat untuk membangun 
berwawasan lingkungan hidup 
diharapkan dapat membawa dampak 
positif bagi dunia.  Menurut Taufik 
Wijaya, keuntungan Indonesia terkait 

Bonn Challenge Tidak saja untuk 
Sumsel saja. “Tetapi juga Indonesia 
dapat menginformasikan kepada 
publik internasional bahwa kegiatan 
restorasi lansekap tidak hanya 
dilakukan di tingkat nasional, juga 
dilakukan pemerintah di tingkat sub 
nasional yang melakukan berbagai 
kegiatan restorasi hutan dan upaya 
penurunan emisi karbon,”kata dia. 

Artinya, jelas Taufik, bagi Indonesia 
dapat mengemukan pledging atau janji 
berapa luas hutan atau lansekap yang 

akan direstorasi yang perlu difasilitasi 
oleh Bonn Challenge untuk 
mendapatkan dukungan internasional 
untuk mencapai target National 
Determine Contribution (NDC) 
pengurangan emisi gas rumah kaca 
sesuai Komitmen Paris.

Bahkan, terkait lansekap yang akan 
dibicarakan pada pertemuan Bonn 
Challenge Regional Asia Pasifik nanti, 
semuanya harus memahami pengertian 
lansekap yang secara umum diartikan 
sebagai bentang alam. “Hal ini berarti 

terdiri dari berbagai kegiatan ekonomi 
dengan berbagai sumberdaya alam 
terutama hutan yang banyak 
memberikan manfaat bagi 
keberlanjutan masa depan kehidupan, 
seperti ketersediaan sumberdaya air, 
keanekaragaman hayati dan iklim yang 
terjaga,”tambah dia. 

Dari segi ekologi tentunya bertujuan 
untuk pelestarian atau konservasi, 
merehabiltasi lahan-lahan yang 
terdegradasi dan merestorasi kawasan 
yang mempunyai nilai konservasi 
tinggi dan habitat dari hewan-hewan 
yang langka. “Sebagai contoh di 
lansekap Sumatera, dijumpai berbagai 
satwa liar karismatik seperti gajah, 
harimau, dan badak.  Dengan 
demikian pengelolaan lansekap harus 
mengintegrasikan seluruh komponen 
yang ada di dalamnya baik komponen 
hidup maupun yang tidak hidup,”jelas 
dia. 

Pun karena di dalam suatu lansekap 
pasti ditemukan hasil karya budaya 
manusia sejak zaman prasejarah dan 
sejarah, maka penting untuk 
mengangkat nilai-nilai penting bagi 
peradaban manusia, yang juga harus 
terjaga. n (ronald)

Keberadaan prasasti talang tuwo rencananya bakal menjadi 
agenda yang akan dibawa pada pelaksanaan the bonn challange 
pada 9-10 Mei akan datang. Keberdaannya diketahui sebagai 
sebuah lansekap atau bentang alam pada masa kerajaan 
Sriwijaya. Keberadan bentang alam Sriwijaya sendiri baru 
diketahui pada tahun 1984 dari hasil foto udara, yang  
menunjukkan adanya jaringan kanal terpadu, kolam, serta 
pulau-pulau buatan yang terletak 
di Karanganyar, tepatnya di tepi 
utara Sungai Musi.  “Situs ini 
adalah salah satu karya lanskap 
pada masa Kerajaan 
Sriwijaya,”kata staff khusus 
Gubernur Sumsel Nadjib Asmani 
beberapa waktu lalu.
Pemerintah Sumatera Selatan 
kemudian memetakan dan 
melakukan pemugaran kawasan 
Taman Purbakala  Kerajaan 
Sriwijaya. TPKS (Taman 
Purbakala Kerajaan Sriwijaya) 
pada 22 Desember 1994, 
ditandai dengan diletakkannya 
replika prasasti Kedukan Bukit 
yang menjadi bukti otentik 
kelahiran dari Kerajaan Sriwijaya.
Sedangkan Prasasti Talang Tuo 
adalah peninggalan Kerajaan 
Sriwijaya yang ditemukan oleh 
Residen Palembang Louis Constant Westenenk sekitar 17 
November 1920 di kawasan gandus. Wilayah ini kini dikenal 
sebagai Taman Bukit Siguntang di Palembang. Prasasti ini, 
sekarang berada di Museum Nasional Indonesia dengan nomor 
inventaris D.145.p.
Di dalam prasasti talang tuwo, tertulis sebuah cerita bersejarah 
yang menjadi salah satu bukti terjadinya peristiwa besar pada 
masa itu. Di dalam prasasti tertulis “Pada tanggal 23 April 682 
Dapunta Hyang melakukan siddhayatra atau perjalan suci dan  
pada tanggal 19 Mei tahun yang sama, Ia berangkat dari Minanga 
dengan membawa 20.000 pasukan dan 200 kotak perbekalan di 
perahu. Pasukan yang berjalan kaki berjumlah 1.312 orang. Pada 
tanggal 16 Juni tiba di Mukha Upang dengan senang hati., dengan 
lega gembira ia mendirikan wanua Sriwijaya jaya. Siddhayatra 
sempurna.”
Kemudian pada tanggal 23 Maret 684 Masehi membangun Taman  
Śrīksetra. Inilah niat Śrī Jayanāśa pada Prasasti Talang Tuwo, 
yang berbunyi: Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, 
kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, 
buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan 
sebagainya.  Semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan 
bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal 
yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua 
makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi 
mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan. 
Arkeolog dari badan arkeologi Sumsel, Bambang Budi Utomo 
mengatakan, bukti sejarah keberadaan Kerajaan Sriwijaya saat ini 
sudah sangat banyak ditemukan. Bahkan Alumni Fakultas Sastra 
Jurusan Arkeologi ini menyatakan jika Kerajaan Sriwijaya satu 
satunya kerajaan/ kota yang memiliki akte kelahiran yang kini 

menjadi Palembang. Palembang, berada di tempat strategis di 
muara sungai. Maka kampung ini jadi kota jadi ramai di kunjungi 
pedagang dunia jadi berkembang menjadi kota yang besar, kota 
internasional yang melakukan hubungan dengan kerajaan lain 
seperti Tongkok, India, Thailand dan lain lain. “Setelah kota lahir 
lanjut Bambang Dapunta Hyang membangun taman  Sri Setra 
pada tahun  684 masehi. Taman itu tertulis pada prasasti Talang 

Tuo ditemukan di sekitar Gandus 
Palembang. Di sekitar talang Tuo 
ditemukan tanaman-tanaman 
yang tertulis dalam prasasti 
hingga sekarang,” jelasnya.
Kemudian lanjut Bambang,  
Dapunta Hyang mendirikan pusat 
pemerintahan dalam yang tertulis 
dalam  Prasasti Persumpahan 
Telaga Batu. Prasasti yang berisi 
sumpah para putra mahkota, 
pejabat hingga petugas kerajaan. 
Ditemukan di sekitar 3 ilir 
palembang, prasasti ada di 
museum nasional Jakarta. 
Bahkan, sebelum Sriwijaya 
sudah ada pemukiman. Dapunta 
Hyang berangkat dari Minanga 
daerah yang berada ditimur laut 
Palembang, menuju Muka Upang 
(Palembang)  dibangunlah kota 
Sriwijaya sekitar Tangga 
Buntung, Palembang.

Isi dari Prasasti Talang Tuo berangka 606 S atau 23 Maret 1684 M 
lain tentang pembuatan taman Sriksetra atas perintah Punta 
Hyang Sri Jayanasa, untuk kemakmuran semua makhluk. Di 
samping itu, ada juga doa dan harapan yang jelas menunjukkan 
sifat agama Budha.
Adapun Terjemahan dari prasasti tersebut adalah :
(1) selamat tahun Saka, telah berjalan 606 pada tanggal dua 
paruhterang bulan Caitra. Itulah saatnya Kebun Sriksetra ini dibuat
(2) (dari) perintah yang Dipertuan Hyang Sri Jayanaga. Ini 
merupakan kaulnya yang Dipertuan Hyang. Segala yang tertanam 
di sini: kelapa, pinang, enau, sagu
(3) dengan jenis kayu dimakan buahnya; begitu pula bambu, buluh 
betung, dan lain-lainnya; dan lagi kebun yang lain,
(4) yang ada empang dan telaganya, dan segala yang boleh 
dipakai untuk melakukan sekalian kebaikan, diperuntukkan bagi 
kemakmuran segala makhluk, yang berjalan atau yang tak tidak 
berjalan, supaya mereka mendapat
(5) kesukaan; dan bila lapar di masa diam atau di dalam 
perjalanan (supaya) mendapatkan makanan dengan air yang 
diminumnya (supaya) segala hasil ladang dan cukup
(6) pula menghidupi segala jenia hewan, terutama agar (hewan ini) 
menjadi banyak. Dan janganlah mereka diberi rintangan , aniaya, 
atau gangguan tidur. Barang siapa yang
(7) segala perbuatannya, apa pun juga, senantiasa menurut 
(maksud maksud di atas) maka tidak dikenai penyakitlah ia, tidak 
rusak apa yang akan dikerjakannya, begitu juga sekalian 
keluarganya. n (dari berbagai sumber)

Prasasti Talang Tuwo Dalam Sejarah
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Budaya ancam mengancam 
(intimidasi) yang sering kita temui di 
zaman orde baru, kembali marak 
terjadi di era reformasi. Masih segar 
dalam ingatan kita ketika zaman Orde 
Baru, jika masyarakat tidak memilih 
partai Golkar pada pemilu, 
ancamannya adalah jalan tidak di 
aspal, urusan-urusan pelayanan 
administrasi di desa/kelurahan 
dipersulit. Namun kini pola ancaman 
yang dilancarkan pemerintah kepada 
pelaksana pemerintah di tingkat bawah 
ditujukan sebagai pelecut dan cambuk 
agar kinerja pemerintahan di tingkat 
kelurahan/desa terus menjadi lebih 
baik lagi.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah 
Indar Parawangsa pernah menuturkan, 
verifikasi dan validasi data masyarakat 
miskin sudah dibagi sesuai tupoksi 
masing-masing. Menurut Undang-
undang No. 13 Tahun 2011 tentang 
penanganan fakir miskin, pemerintah 
daerah terutama kepala desa/lurah 
menjadi tombak utama. Kepala desa/

lurah wajib melakukan verifikasi dan 
validasi data warga miskin di 
wilayahnya. 

“Jadi mereka yang tahu nanti mana 
warga yang dimasukkan dan harus out 
karena sudah sejahtera,” seperti yang 
pernah dituturkan Mensos Khofifah 
di Jakarta, November tahun lalu. 

Kewajiban itu seyogyanya harus 
dipenuhi tiap enam bulan sekali. Data 
yang telah diperoleh kemudian 
diserahkan ke kecamatan, pemerintah 
daerah hingga pemerintah. Dengan 
begitu, data masyarakat miskin akan 
selalu terupdate dan kemungkinan 
salah sasaran bisa menurun. 

Tapi sayangnya, kewajiban dalam 
verifikasi dan validasi data ini tidak 
diindahkan oleh pihak desa. Begitu 
juga pemda yang terkesan 
membiarkan. Karenanya, kesalahan 
terus berulang. Melihat kondisi ini, 
pemerintah pusat telah mengirim tim 
pendamping ke daerah. 

Upaya itu pun dirasa masih kurang. 
Sebab menurut Khofifah, pihak desa 
paling mengerti kategori miskin yang 
ada di wilayahnya. “Ini kan tidak bisa 
kita lihat dari kacamata kita langsung. 
Biasanya, sesama warga yang bisa jelas 
melihat kondisi keseharian mereka,” 
katanya. 

Oleh karenanya, untuk mendesak 
pemda dan pemerintah desa proaktif, 
Kemensos meminta Kementerian 

Dalam Negeri (Kemendagri) dan 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT) turut serta 
memberikan dorongan. Caranya, 
dengan memberikan sanksi bagi 
daerah yang tidak memenuhi 
kewajiban validasi dan verifikasi data 
warga miskin mereka. 

“Kami akan meminta agar 
dilakukan pemotongan 
DAK, dana desa mereka. 
Bapak presiden sudah 
pernah menuturkan, agar 
hal itu dimasukkan dalam 
penilaian untuk pemda,” 
tegas Khofifah. 

Upaya ini diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran pemda akan 
kewajibannya. Sehingga, salah sasaran 
dapat diminimalisir hingga angka 
terendah. 

Ancam Potong Insentif 
Desa
Kabar terakhir, Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (PDTT) Eko Putro 
Sandjoyo di Cirebon menginstruksikan 
kepada kepala desa di seluruh 
Indonesia untuk memasang spanduk 
rincian anggaran dan bioskop desa 
sehingga terciptanya transparansi dan 
pembangunan ekonomi desa. Bagi 
kepala desa yang tidak membuat 
spanduk tentang anggaran desa maka 
pemerintah tidak akan memberikan 
insentif kepada desa tersebut, hanya 
akan mendapatkan Rp800 juta per 
tahun yang seharusnya bisa 
mendapatkan Rp1,3 miliar.

“Nanti para kepala desa harus 
membuat spanduk anggaran tentang 
dana desa,” kata Eko Putro saat 
berkunjung ke Desa Pabedilan Kaler, 
Kecamatan Pabedilan, Kabupaten 
Cirebon, Jawa Barat, Jumat 28 April 
lalu.

Selain membuat spanduk, Eko 
mengimbau agar kepala desa 
mempunyai insiatif untuk 
memanfaatkan balai desa sebagai ajang 
pertumbuhan ekonomi dengan 
membuat bioskop desa yang 
didalamnya itu bisa di topang 
masyarakat untuk berwirausaha.

Penyaluran Anggaran 
Dana Desa, Haruskah 
dengan Ancaman? 

Pemerintahan Joko Widodo 
– Jusup Kalla sejak 
terpilih sebagai presiden 
dan wakil presiden RI ke 7 
dan setelah dilantik pada 

20 Oktober 2014 telah menyiapkan 
sejumlah langkah program untuk 
mengatasi pengentasan 
kemiskinan di Indonesia. Tapi kerap 
dijumpai, program pengentasan 
kemiskinan itu salah sasaran, 
karena data yang tersedia, tidak 
sesuai dengan kondisi yang berada 
di lapangan. Pun demikian dengan 
sistim pemerintahan terdahulunya. 
Namun, karena tak ingin terus 
berulang, kini pemerintah 
“mengancam” akan memotong 
dana alokasi khusus (DAK), daerah 
yang tidak melakukan validasi data 
warga miskin. Mengancam 
mengurangi dana desa yang kepala 
desanya menggunakan gas elpiji 
3kg, mengancam jka tidak 
memasang spanduk rincian 
anggaran desa dan lain 
sebagainya.
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“Kedatangan saya ke sini karena 
minggu lalu didatangi bidan-bidan 
desa asal Cirebon yang membuat saya 
sangat terharu dengan keberanian 
bidan-bidan ini,” paparnya.

Ia menjelaskan, bagi 
kepala desa yang tidak 
membuat spanduk tentang 
anggaran desa maka 
pemerintah tidak akan 
memberikan insentif 
kepada desa tersebut, 
hanya akan mendapatkan 
Rp800 juta per tahun yang 
seharusnya bisa 
mendapatkan Rp1,3 
miliar.

“Disamping memasang spanduk 
kepala desa juga wajib menjalankan 
empat program dari Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi yakni 
pengembangan produk unggulan desa 
(prudes), mengembangkan badan 
usaha milik desa, membangun embung 
air desa, dan membangun sarana 
olahraga desa,” pungkasnya.

Bupati Kebumen Ancam 
“Potong” ADD bagi Desa 
Miskin
Mulai tahun depan, besaran Alokasi 
Dana Desa (ADD) yang dikucurkan 
ke desa-desa di Kabupaten Kebumen 
tidak lagi berdasarkan pada jumlah 
penduduk miskinnya. Hal itu lantaran 
Pemkab Kebumen pada 2018 bakal 
merevisi peraturan bupati (Perbup) 
tentang ADD.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya 
Fuad, menegaskan desa-desa yang 
memiliki banyak warga miskin tidak 
akan lagi menerima bantuan keuangan 
dengan jumlah besar. Tetapi justru 
bagi desa yang berhasil mengurangi 
angka kemiskinan bantuan ADD akan 
ditambah.

“Ini sebagai reward kepada desa. 
Sehingga desa akan berlomba-lomba 
untuk mengentaskan masyarakat yang 
miskin,” kata Mohammad Yahya Fuad, 
saat membuka sosialisasi Alokasi Dana 
Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 
tahun anggaran 2017 di Gedung PKK 
Kebumen, Rabu (15/3).

Selain itu, bupati juga meminta 
konsistensi para kepala desa untuk 
mengalokasikan anggaran 

penanggulangan kemiskinan minimal 
12,5 persen dari APBDes. Jika hal ini 
tidak dilakukan, bupati meminta camat 
tidak memberikan rekomendasi 
pencairan.

“Kalau kurang dari itu maka jangan 
dicairkan. Ini komitmen kita untuk 
penanggulangan kemiskinan,” 
tegasnya.

Pada kesempatan itu, bupati 
mengingatkan para kepala desa dan 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
agar berhati-hati dalam mengelola 
keuangan desa. Terlebih saat ini ada 
tim saber pungli yang mengawasinya. 
Apalagi bantuan keuangan untuk desa 
setiap tahun akan terus bertambah.

“Saya minta dalam menjalankan 
tugasnya betul-betul mengemban 
amanah dengan baik. Karena desa 
merupakan ujung tombak 
pembangunan. Kalau desanya maju, 
maka masyarakatnya sejahtera. Ini 
tergantung dari kades, BPD dan 
camatnya,” tegasnya.

“Formula penetapan besaran DD 
dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah dan tingkat kesulitan 
geografis setiap desa,” pungkasnya.

Pangkas, Desa yang Tak 
Maksimal Penyerapan
Bupati Bengkulu Utara, Ir. Mian 
mengancam akan mengajukan 
pemangkasan Dana Desa (DD) ke 
Kementerpan Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 
Hal ini dilakukan jika ada desa yang 
tidak maksimal bekerja dan 
melaksanakan program serapan 
anggaran.

Mian menargetkan awal bulan depan 
semua dana pencairan tahap pertama 
DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) 
tiap desa sudah harus cair dan 
dilaksanakan di desa. Mian juga 
berencana membuat waktu rutin 
pembahasan serapan anggaran tiap 
desa.

Ia menilai seluruh kepala desa dan 
pemerintahannya sudah berumur satu 
tahun dan seharusnya sudah belajar 
dalam melaksanakan tugas-tugas. 
Sehingga tidak ada alasan tidak bisa 
menyerap angaran apalagi terjadi 
penyimpangan. 

Gunakan Tabung Gas 3kg
Di Sukabumi, Bupati Sukabumi 
Marwan Hamami mengancam akan 
memotong Alokasi Dana Desa (ADD) 

jika ada kepala desa di wilayahnya yang 
masih menggunakan tabung gas 3 kg 
dirumahnya.

Kondisi yang saat itu mengakibatkan 
kelangkaan gas di Palabuhanatu 
merupakan imbas dari tidak tepatnya 
penggunaan barang-barang yang 
disubsidi untuk masyarakat tidak 
mampu. 

“Saya akan perintahkan sekretaris 
daerah untuk memotong ADD yang 
bersangkutan jika kadesnya masih 
menggunakan gas 3 kg atau subsidi,” 
tegas Marwan pada sambutan 
Sukabumi Award 2016 di 
Palabuhanratu.

Menurut Marwan, penggunaan barang 
bersubsidi termasuk gas 3 kg harus 
tepat penggunaannya supaya tidak 
merugikan masyarakat yang tidak 
mampu. 

Marwan mengaku hal tersebut bukan 
mengada-ngada, pada saat langkanya 
gas, dirinya langsung memantau ke 
lapangan dan menemukan beberapa 
warga yang dikatakan mampu masih 
menggunakan gas 3 kg. 

Ia berharap, para kades dan 
masyarakat, Untuk menyambut dan 
mendukung program pemerintah 
dengan menggunakan gas baru ini 
yang berukuran 5,5 kg yang berwarna 
merah muda atau ping. 

“Jadi mulai sekarang, kades-kades 
sosialisasikan tentang penggunaan gas 
non subsidi ini dan kades harus jadi 
contohnya,” katanya.

Selesaikan Masalah Batas 
Desa
Bupati Kapuas Hulu, Abang 
Muhammad Nasir menegaskan akan 
memotong anggaran bagi desa yang 
tidak mampu menyelesaikan 
permasalahan batas desa.

“Saya sudah sering kali mengingatkan 
agar persoalan batas desa harus segera 
diselesaikan, namun kali ini jika ada 
desa yang tidak segera 
melaksanakannya maka akan 
dilakukan pemotongan 25 persen dari 
anggaran yang ada,” tegas Nasir di 
Putussibau, Kapuas Hulu.

Dikatakan Nasir, dalam 
Peraturan Bupati nomor 7 
tahun 2016 Tentang 
pedoman pelaksanaan 
keuangan desa disebutkan 
sanksi bagi desa yang 
belum menyelesaikan 
persoalan batas desa di 
wilayahnya masing-
masing.

Menurutnya, wilayah merupakan 
unsur terpenting bagi desa sebagai 
batas yuridiksi pemisah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan desa. Ia 
meminta agar batas - batas desa harus 
jelas sebab hal tersebut bisa 
menimbulkan konflik apabila batas 
desa tidak jelas dan tidak memiliki 
kepastian hukum. 

“Dalam menyelesaikan batas desa 
harus melibatkan masyarakat yang ada 
didalamnya, secara musyawarah, 
transparansi, demokratis, partisipatif 
agar dijadikan acuan, sehingga tidak 
terjadi persoalan,” jelasnya. 

Selain itu, Nasir juga menekankan agar 
tim pelaksana kabupaten lebih proaktif 
membantu penyelesaian batas desa, 
sebab jika dibiarkan berlarut-larut 
dapat menimbulkan polemik konflik 
di tengah-tengah masyarakat, karena 
itu menyangkut tanah warga dan aset 
desa.

Dijelaskan Nasir, bahwa Peraturan 
Pemerintah nomor 22 Tahun 2015 
Tentang perubahan Peraturan 
Pemerintah nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa yang bersumber 
dari APBN untuk pembangunan dana 
desa tersebut mempertimbangkan luas 
wilayah, sehingga sangat dipandang 
perlu penyelesaian batas desa. 

“Saya minta Camat dan Kepala Desa 
segera menyelesaikan batas desa, 
meskipun cukup sulit terutama jika 
ada sungai dan danau, namun 
contohlah desa-desa yang sudah 
menyelesaikan batas desa, tanpa 
adanya masalah, yang terpenting 
diselesaikan secara musyawarah dan 
mufakat,” tegasnya. n
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Adanya isu-isu kritis di 
bidang lingkungan hidup 
nampaknya memerlukan 
penyelesaian secara 
terpadu dan menyeluruh 

serta menuntut adanya kolaborasi 
oleh semua komponen 
pembangunan, seperti dalam hal 
ini Pelaksana tugas Sekretaris 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan 
Joko Imam Sentosa membuka 
resmi acara Penandatanganan 
Nota Kesepahaman antara 
Pemerintah Provinsi Sumatera 
Selatan dengan World Resources 
Institute (WRI) Indonesia, terkait 
pengelolaan hutan dan lahan 
lestari sebagai katalisator 
pembangunan hijau di Sumatera 
Selatan, di Hotel Swarna Dwipa, 
Jum’at (05/05).

Tujuan acara ini sebagai upaya salah 
satu komponen utama pembangunan 
hijau, pelaksanaan pemetaan lahan 
gambut, kemudian kebijakan 
perhutanan sosial sebagai bagian dari 
solusi pengelolaan hutan dan lahan 
secara lestari.  Sekedar informasi juga 
kegiatan ini merujuk untuk 
menyambut gelaran Bonn Challenge 
High-Level Roundtable Meeting yang 
akan berlangsung tanggal sembilan 
dan sepuluh Mei mendatang. 

Dalam kata sambutanya Joko 
mengatakan, bukti keseriusan 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Pemprov Sumsel Laksanakan
Nota Kesepahaman Bersama WRI

Sumatera Selatan (Sumsel) dalam 
menyeimbangkan aspek sosial-
ekonomi dan lingkungan terus 
dilakukan. Dimana meliputi dua aspek 
bukti keseriuan Pemprov Sumsel 
antara lain dengan menyusun rencana 
pertumbuhan ekononomi hijau atau 
Green Growth Plan juga penyediaan 
strategi dan rencana aksi dalam 
melindungi dan menjaga 
keanekaragaman hayati di Sumsel.

“Oleh karena itu kehadiran mitra 
pembangunan seperti WRI menjadi 
tambahan kekuatan bagi Sumsel, 
untuk mewujudkan pembangunan 
pertumbuhan hijau akan lebih mudah 
dan kian cepat untuk dicapai,” 
tuturnya.

Ia juga menegaskan, didalam 
menjadikan pembangunan yang 
mengharagi keanekaragaman menjadi 
tugas semua pihak, sebab 
pembangunan berkelanjutan yang 
dilakukan secara integratif  akan 
mengutamakan keterkaitan antara 
manusia dan alam.

Melalui pemeliharaan keanekaragaman 
hayati maka keberadaan dan 
ketersediaan sumber daya alam secara 
berkelanjutan untuk masa kini dan 
masa depan dapat dipastikan karena 
ekosistem berada dalam keseimbangan.

“Perubahan fungsi atau status hutan 
menjadi areal penggunaan lain seperti 
perkebunan, area transmigrasi, 
pemukiman dan lahan garapan 
masyarakat yang terjadi secara luas di 
kabupaten berpotensi untuk 
meningkatkan bencana kebakaran 
hutan dan lahan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, lanjut Joko, tahun 
2015 lalu menyisakan kisah tersendiri 
untuk Sumsel, sebab dari sembilan 
provinsi terjadi kebakaran hutan dan 
lahan, salah satunya Sumsel terbesar 
hutan lahan hangus dan rusak 
terbakar,  736.000 hektar lebih hutan 
dan lahan  hangus terbakar. Hal inilah 
yang diupayakan Gubernur Sumatera 
Selatan H. Alex Noerdin untuk meraih 
kesempatan penyelenggaraan Asian 
Bonn Challenge.

Kegiatan Asian Bonn Challenge 
ditujukan untuk melihat sejauh mana 
perkembangan pemulihan hutan dan 
lahan gambut yang ada di Sumsel. 
Konsep kemitraan pengelolaan 
bentang alam/ekoregion (KPE). Upaya 
untuk menjalin kemitraan multi aktor 
P4 (Public private people partnership) 
untuk mengelola berbagai aktifitas 
dalam suatu bentang alam, secara 
terpadu, lintas sektor (kehutanan, 
perkebunan, pertanian) dan lintas 
wilayah administratif (Desa, 
Kecamatan, Kabupaten/Kota, 
Provinsi, Pulau/region) dalam 
kerangka green growth (protection 
dan production). Tujuannya untuk 
melestarikan lingkungan, 
pertumbuhan ekonomi dan 
kesejahteraan rakyat.

 “Mari bahu-membahu untuk 
memberikan hasil dan manfaat yang 
optimal serta berkelanjutan,” tutupnya.

Sementara Direktur WRI Indonesia 
Dr. Tjokorda Nirarta Samadhi, 
menguraikan, WRI merupakan 
lembaga penelitian lokal dan 
independen yang didirikan dengan 
nama Yayasan Institut Sumber Daya 

Dunia, berkomitmen untuk menjadi 
mitra aktif bagi Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan beserta segenap 
pemangku kepentingan lain dalam 
percepatan pelaksanaan Pembangunan 
Hijau di Sumatera Selatan.

Dalam setahun terakhir WRI 
Indonesia telah menyelenggarakan 
berbagai kegiatan di Sumatera Selatan, 
terutama dalam kaitannya dengan 
restorasi hutan dan bentang lahan. 
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi 
dukungan terhadap kegiatan pemetaan 
Light Detection and Ranging (LiDAR) 
maupun pemetaan lapangan ekosistem 
gambut di dua kabupaten Musi 
Banyuasin dan Ogan Komering Ilir  
untuk menjadi dasar bagi kegiatan 
teknis restorasi gambut yang 
dikoordinasikan oleh Badan Restorasi 
Gambut dan Tim Restorasi Gambut 
Daerah Sumatera Selatan.

Selain itu lanjut Tjokorda, WRI 
Indonesia bersama-sama World 
Agroforestry Center (ICRAF) dan 
Forum DAS Sumatera Selatan telah 
melakukan identifikasi dan membuat 
perencanaan kegiatan restorasi melalui 
penerapan Metode Evaluasi 
Kesempatan Restorasi (MEKAR) 
pada tingkat lansekap (Daerah Aliran 
Sungai Musi), kabupaten (Musi Rawas, 
Musi Banyuasin, dan Banyuasin).

“Diharapakan keluaran dari acara ini 
dapat memberikan ide dan masukan 
yang komprehensif mengenai hasil 
kegiatan serta rencana kegiatan WRI 
indonesia di Provinsi Sumsel mengenai 
pengelolaan hutan dan lahan secara 
lestari,” tutupnya. n

Peneliti dari pusat penelitian internasional “Center for 
Internasional Forestry Research” (Cifor) Himlal Baral 
mengatakan, Sumatera Selatan kaya akan potensi 
bioenergi sehingga itu harus dikembangkan.
Daerah ini banyak terdapat potensi energi sehingga 
keberadaannya harus dimanfaatkan dan dikembangkan, 
kata dia pada acara pemanfaatan dan pengelolaan 
gambut Indonesia di Palembang, Jumat.
Dia mengatakan, bioenergi dihasilkan dari bahan organik 
yang potensinya di Sumsel cukup besar.
Apalagi saat ini semua pihak masih sangat tergantung 
dengan ketersediaan minyak bumi untuk memenuhi 
berbagai kebutuhan kehidupan sehingga keberadaannya 
terus berkurang, ujar dia.
Jadi pemanfaatan bioenergi sangat dibutuhkan sehingga 

keberadaannya harus dimaksimalkan, kata dia.
Menurut dia, melihat hal tersebut maka bioenergi sangat 
dibutuhkan karena ketersediaan minyak akan terus 
berkurang.
Namun, lanjut dia, dalam pemanfaatan bioenergi itu harus 
mengutamakan lingkungan termasuk lahan gambut.
Dia mengatakan, sekarang ini banyak hutan dan lahan 
mengalami kerusakan akibat berbagai hal seperti 
pengurangan sumber air, tumbuhan termasuk terjadinya 
kebakaran.
Lahan tersebut perlu direstorasi dan sekaligus meningkatkan 
ketahanan energi dan pangan, ujar dia.
Sementara ilmuwan Cifor Prof Herry Purnomo mengatakan, 
lahan yang terdegradasi dapat direstorasi dengan 
membangun hutan lestari untuk memproduksi biomasa.

Hal ini karena biomasa bisa digunakan untuk energi 
terbarukan atau bioenergi dan itu sudah menjadi program 
utama dalam melestarikan lingkungan, ujar guru besar 
IPB itu. n

Peneliti Cifor: Sumsel Kaya Potensi Bioenergi
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Meskipun pencapaian 
APBD Kabupaten 
Ogan Komering Ulu 
(OKU) Tahun 2016 
belum mencapai 

seratus persen dari target, namun 
realisasi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) melampaui target.

Hal ini disampaikan Bupati OKU Drs 
H Kuryana Azis dalam Rapat 
Paripurna ke II DPRD OKU masa 
persidangan ke 1 tahun sidang 2017 
pada Jumat 7 April lalu, dalam rangka 
membahas Laporan Keterangan 
Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati 
OKU Tahun Anggaran 2017, di ruang 
rapat paripurna DPRD OKU, di 
hadapan Ketua DPRD OKU, Zaplin 
Ipani, SE dan segenap anggota DPRD 
OKU, juga dihadiri Wakil Bupati 
OKU, Drs Johan Anuar SH MM; 
unsur Muspida lainnya dan Kepala 
SKPD di lingkup Pemerintah 
Kabupaten OKU.

Kuryana Azis dalam laporan LKPJ 
Bupati OKU tahun anggaran 2016, 
melaporkan secara umum kondisi 
perekonomian OKU mengalami 
peningkatan. Hal ini digambarkan 
oleh Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) yang didalamnya memuat 
berbagai indikator ekonomi baik 
secara pendekatan output maupun 
menurut penggunaannya, pendepatan 
per kapita, pertumbuhan ekonomi 
(LPE) serta tingkat inflasi.

“Dalam PDRB tersebut 
menggambarkan kemampuan suatu 
daerah dalam mengelola sumber daya 
alam yang dimilikinya menjadi suatu 
proses produksi,” ucap Kuryana 
mengawali laporannya.

Diungkapkan pula oleh Kuryana, 
berdasarkan data dalam Laporan 
Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2016 
bahwa target APBD per Desember 
2016 sebesar Rp. 1.241.663.992.616,83. 
Dari target tersebut terealisasi sebesar 
Rp. 1.192.723.023.467,73. Adapun 
realisasi pendapatan daerah yang 
bersumber dari Pendapatan Asli 

Realisasi PAD OKU Tahun 
2016 Melampaui Target

Daerah sebesar Rp 87.790.087.008 dari 
target anggaran Rp. 82.097.982.845,83 
atau 106,93 persen.

Kuryana melanjutkan, tahun anggaran 
2016 merupakan awal dari langkahnya 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati OKU 
periode 2016 – 2021. “Semua program 
kerja yang diselenggarakan atas dasar 
semangat kerja yang baru, itikad yang 
baik, tekad yang kuat dan komitmen 
kebersamaan yang tinggi serta 
dilandasi dengan visi terwujudnya 
OKU yang lebih maju, sejahtera dan 
berbudaya,” ujar Kuryana.

Dalam kaitan ini, semua keberhasilan 
program kerja pemerintahan dan 
pembangunan yang diselenggarakan 
oleh jajaran Pemkab OKU atas berkat 
dukungan DPRD OKU dan segenap 
komponen masyarakat. “Begitupula 
semua kekurangan dan kendala yang 
dihadapi perlu penyelesaian bersama 
guna pembenahan dan 
penyempurnaan kinerja pemerintah di 
tahun-tahun yang akan datang,” timpal 
Kuryana. (adv) 

TMMD Pacu 
Masyarakat 

Bangun Desa
Kepala Staf Kodam II/Sriwijaya Brigjen TNI 
Marga Taufiq mengatakan, TNI Manunggal 
Membangun Desa dapat memacu 
masyarakat dalam membangun daerah 
karena program tersebut sukses berkat 
dukungan warga sekitar.
Masyarakat semakin terpacu karena TNI 
Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
tujuannya untuk meningkatkan perekonomian 
daerah, kata Kasdam saat penutupan TMMD 
ke-98 di Palembang, Kamis.
Sehubungan itu, lanjut dia, kegiataan TMMD 
masih sangat dibutuhkan bagi masyarakat, 
sehingga program tersebut akan berlanjut.
Apalgi hasil TMMD sangat bermanfaat bagi 
masyarakat terutama dalam memperlancar 
akses dan pembangunan daerah, ujar dia.
Dia mengatakan, program TMMD terbukti 
menjadi terobosan yang efektif, efisien dan 
produktif dalam akselerasi pembangunan, 
khususnya di daerah pedesaan, daerah 
tertinggal, terpencil dan terisolir.
Selain itu program TMMD juga terbukti 
mampu memacu kreativitas dan prakarsa 
masyarakat dalam membangun desanya 
sendiri.
Yang jelas, lanjut Kasdam, kerja sama, 
sinergitas, koordinasi dan keterpaduan 
semua pihak menjadi faktor utama 
suksesnya program TMMD. Sasaran TMMD 
yang dimulai tanggal 5 April itu meliputi 
kegiatan fisik dan non fisik seperti 
pembangunan sarana dan prasarana desa 
dan penyuluhan. n
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Oleh : Nunik Handayani
Koordinator FITRA Sumsel

Menjadi agenda rutin 
tahunan lembaga 
BPK melakukan audit 
atas kinerja 
penyelenggaraan 

pemeritah daerah maupun pusat. 
Namun sepertinya hasil audit BPK 
ini hanya akan menjadi  tumpukan 
permasalahan,  yg dikarenakan 
hasil temuan ini tidak diimbangi 
dengan ditindaklanjuti oleh 
aparatur yang bersangkutan. Selain 
itu sepertinya juga bukan 
menjadikan pembelajaran dan 
peringatan bagi pemeritah daerah 
maupun pada pemerintahan pusat. 
Hampir setiap tahunnya selalu 
ditemukan tindak penyimpangan 
penggunaan anggaran secara 
berulang ulang pada dinas/bidang 
yang sama. Tentu ini berkaitan 
dengan ketegasan dari aparatur 
yang bersangkutan untuk 
menindaklanjuti temuan kasus 
penyimpangan penggunaan 
anggaran keuangan negara. Disisi 
lain buruknya prektek transparansi 
pada pemerintahan daerah juga 
menjadi salah satu penyebabnya. 
Sehingga peran kontrol yg mestinya 
dilakukan oleh masyarakat menjadi 
tidak berfungsi.  

Hasil pemeriksaan yang dilakukan 
oleh auditor BPK di pemerintah 
kabupaten Musi Banyuasin atas Belanja 
Daerah TA 2016 mengungkapkan ada 
sebanyak enam temuan penyimpangan 
penggunaan anggaran dari empat 
SKPD yg telah menyebabkan kerugian 
keuangan daerah serta berpotensi yg 
lebih besar terjadinya penyimpangan 
penggunaan anggaran keuangan 
daerah, kalau hasil temuan BPK ini 
tidak ditindaklanjuti serta dilakukan 
pengawasan/kontrol yg ketat baik oleh 
masyarakat maupun lembaga kontrol 
oleh lembaga yg bersangkutan. 

Sebagaimana terlihat pada gambar 
grafik dibawah, menunjukkan bahwa 
Dinas PU Bina Marga (PUBM) adalah 
merupakan dinas yg paling besar 
menyebabkan kerugian keuangan 
daerah serta berpotensi melakukan 
penyimpangan dalam penggunaan 
anggaran daerah yaitu sebesar Rp , 
4.267.829.940,- atau sebesar 66 persen 
dari total temuan penyimpangan 
anggaran daerah di Kab Musi 
Banyuasin. Sementara posisi kedua 
terbesar dalam penyimpangan 
penggunaan anggaran daerah adalah 
pada Sekretariat daerah yaitu sebesar 
Rp. 1.991.916.666,- (31%), sedangkan 
pada peringkat ketiga adalah dinas 
Pendidikan dengan nilai Rp. 
155.865.190,- (2%) dan yg ke empat 
adalah Badan Penaggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) yaitu sebesar Rp. 
15.232.869,- atau 0,2%). Adapun 
modus modus yang dilakuakan oleh 
para pejabat pemerintahan ini adalah 
melakukan penggelembungan harga 
(mark up) serta mengurangi volume 
(jumlah, luas, nilainya) dari pekerjaan 
yg telah disepakati berdasarkan 
kontraknya. 

Gambar Grafik potensi penyimbangan 
penggunaan anggaran

 I. Pada Dinas Pendidikan ditemukan 
2 (dua) indikasi penyimpangan 

penggunaan anggaran daerah yaitu;

1. Pada penggunaan tunjangan profesi 
pada  guru. Maksud dan tujuan 
tunjangan profesi guru diberikan 
adalah untuk peningkatan mutu guru 
PNS dan guru bukan PNS sebagai 
penghargaan atas profesionalitas dalam 
mewujudkan amanat undang-undang  
serta peraturan menteri pendidikan 
dan kebudayaan RI No 17 tahun 2016 
tentang petunjuk teknis penyaluran 
tunjangan profesional dan tambahan 
penghasilan bagi guru PNSD. Guru 
dan  dosen antara lain mengangkat 
martabat guru, meningkatkan 
kompetensi guru, memajukan profesi 
guru, meningkatkan mutu 
pembelajaran dan meningkatkan 
pelayanan. Sehingga ada persyaratan 
persyaratan tertentu yg telah diatur 
untuk mendapatkan tunjangan profesi 
guru, diantaranya adalah memiliki 
Nomor Registrasi Guru, Surat 
Keputusan Tunjangan Profesi serta  
memenuhi kewajiban melaksanakan 
tugas minimal 24 jam tatap muka / 
minggu sesuai dengan sertifikat 
pendidik yg dimilikinya. Namun dari 
hasil pemeriksaan audit BPK 
ditemukan ternyata pembayaran 
tunjangan profesi sebesar Rp 
17.865.190,00 diberikan kepada 
beberapa guru PNSD  yg sedang 
melaksanakan cuti besar untuk 
melaksanakan ibadah umroh Tahun 
2016 dan dua guru PNSD untuk cuti 
bersalin Tahun 2016. Hal ini tentunya 
sangat bertentangan dengan peraturan 
tentang persyaratan untuk 
mendapatkan tunjangan profesi.

2. Dari hasil pemeriksaan yg dilakukan 
oleh BPK secara uji petik 
menunjukkan terdapat kelebihan 
pembayaran untuk kegiatan belanja 
akomodasi dan belanja sewa ruang 
rapat sebesar Rp 138.000.000,00, 
dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada kegiatan Penyusunan kisi-kisi 

dan Naskah Soal Kegiatan 
Pelaksanaan Ujian Sekolah (US) SD/
MI. Berdasarkan hasil pemeriksaan yg 
dilakukan oleh BPK diketahui terdapat 
kelebihan pembayaran atas belanja 
akomodasi berupa sewa kamar hotel 
berdasarkan kontrak adalah sebanyak 
14 unit kamar, untuk 4 hari dengan 
harga Rp 500.000,-/kamar. Sementara 
dari hasil pemeriksaan yg dilakukan 
ternyata untuk sewa kamar hanya 
sebanyak 8 kamar untuk 2 hari dengan 
harga Rp. 400.000,-/hari, sehingga 
terjadi kelebihan pembayaran sebesar 
Rp 20.200.000,00

b. Pada penyelenggaraan kegiatan 
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 
(O2SN) terdapat kelebihan 
pembayaran atas belanja akomodasi 
berupa penyewaan kamar hotel, dari 
hasil kontrak menyatakan sewa kamar 
hotel sebanyak 60 kamar untuk 3 (tiga 
) hari, sementara dari hasil investigasi 
yg dilakukan terbukti untuk sewa 
kamar ternyata hanya sebanyak 48 unit 
kamar/ untuk 2 hari, sehingga 
mengakibatkan kerugian negara 
sebesar Rp 15.500.000,00

c. Kegiatan Penyelenggaraan Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan 
hasil konfirmasi yg dilakukan kepada 
pengelola diketahui bahwa untuk sewa 
berdasarkan kontrak adalah sebanyak 
25 unit kamar untuk 2 hari dgn harga 
/hari Rp. 400.000,-, sementara hasil 
pemeriksaan ditemukan fakta bahwa 
untuk sewa kamar sebanyak 25 untuk 
1 (satu) hari dengan harga setiap 
kamarnya sebesar Rp. 500.000,-, 
sehingga terjadi kelebihan pembayaran 
atas belanja akomodasi yg 
mengakibatkan kerugian terhadap 
keuangan negara sebesar Rp 
6.600.000,00 

d. Pada kegiatan Pembuatan Naskah 
Soal Ujian Sekolah dari hasil 
konfirmasi yg dilakukan kepada 
pengelola diketahui terdapat kelebihan 

Temuan Atas Penyimpangan 
Pengelolaan APBD yang Berpotensi 
Merugikan Keuangan Daerah
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pembayaran untuk belanja akomodasi 
dan belanja sewa ruang rapat yaitu  
untuk sewa kamar berdasarkan 
kontrak sebanyak 49 kamar untuk 5 
(lima) hari dengan harga Rp 
500.000,-/kamar, semetara dari hasil 
pemeriksaan ditemukan bahwa sewa 
kamar hanya 28 unit untuk 2 hari 
dengan harga Rp. 400.000,-/kamar  
sebesar, serta kelebihan pembayaran 
untuk sewa ruang meteeng, sehingga 
mengakibatkan terjadinya kerugian 
uang negara sebesar Rp 95.700.000,00,

II. Pada Sekretariat Daerah ditemukan 
3 indikasi penyimpangan dalam 
penggunaan anggaran daerah sebesar 
Rp. 1.991.916.666,- yang meliputi 
kegiatan diantaranya adalah : 

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan 
Jasa Kebersihan di sekretariat daerah 
tidak sesuai kontrak sebesar Rp. 
199.768.137,20 yg meliputi kegiatan 
belanja jasa kebersihan kantor serta 
belanja peralatan kebersihan dan 
bahan pembersih berupa kegiatan 
penyediaan jasa kebersihan.

2. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas 
/pelumas pada Sekretariat Daerah 
tidak didukung bukti 
pertanggungjawaban yang valid dan 
diragukan keabsahannya. Adapun 
bentuk bentuk kejanggalan misalnya 
berupa pembelian BBM dua kali 
pengisian dalam satu hari untuk 
kendaraan dinas yang sama dan 
pengisian kendaraan dinas yang sama 
dengan menggunakan jenis BBM yang 
berbeda-beda (pertamax dan 
pertamina dex). Ada 181 kendaraan 
dinas yg diragukan bukti 
pertanggungjawabannya secara valid 
yang mengakibatkan potensi kerugian 
keuangan daerah  sebesar Rp. 
52.291.254,00

3. Pertanggungjawaban belanja 
konsumsi pada sekretariat daerah 
sebesar Rp 1.739.857.277,00 tidak 
sesuai ketentuan. Dari hasil 
pemeriksaan yang dilakukan atas 
dokumen pertanggungjawaban 
diketahui bahwa belanja konsumsi 
merupakan belanja yg diperuntukkan 
untuk kebutuhan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah berupa bahan 

pokok dan minuman.yg dimaksudkan 
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Namun, pada periode tahun 2016, 
pemerintah kabupaten Musi Banyuasin 
hanya dipimpin oleh seorang Plt. 
Bupati, tanpa ada wakil kepala daerah. 
Ada kekosongan posisi wakil kepala 
daerah tetapi anggaran tetap 
dialokasikan.

III. Pada pelaksanaan pekerjaan 
kegiatan belanja modal dua SKPD 
yaitu  Dinas PU Bina Marga (PU BM) 
dan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) kurang dilaksanakan 
serta terdapat kelebihan perhitungan 
harga satuan.

Dari hasil pemeriksaan dokumen dan 
pemeriksaan fisik secara uji petik yg 
dilakukan  oleh BPK RI Perwakilan 
Prov Sumatera Selatan atas paket 
pekerjaan belanja modal pada BPBD 
dan Dinas PU BM menunjukkan 
terdapat kekurangan volume pekerjaan 
serta kelebihan perhitungan harga 
satuan dalam pengadaan bahan/
material dengan penjelasan sebagai 
berikut:

DINAS PU BM
a. Dinas PU BM Kab Musi Banyuasin 
pada tahun anggaran 2016 telah 
menganggarkan belanja modal untuk 
perbaikan/ pelebaran / peningkatan 
pembangunan jalan yang tersebar pada 
tujuh kecamatan yaitu berupa 
Peningkatan Jalan Sp. Keban I - 
Macang Sakti,   kecamatan Sanga 
Desa, sedangkan di kecamatan Babat 
Toman berupa Pekerjaan Lanjutan 
Peningkatan Jalan Babat - Sungai 
Angit, untuk di kecamatan Lais berupa 
Peningkatan Jalan Lais - Bonot - Sp. 
Jalan Negara (Babat Banyuasin), 
sedangkan di kecamatan Sekayu, 
kecamatan Sungai Keruh masing 
masing ada 3 paket perbaikan/
peningkatan jalan, untuk di kecamatan 
Babat Supat dan kecamatan Plakat 
Tinggi masing masing dua paket 
perbaikan jalan. Jadi total ada 16 paket 
peningkatan/pelebaran jalan. 

Dari 16 paket perbaikan/ pembagunan 

jalan yg dilakukan oleh Dinas PU BM 
ini,  dari dokumen kontraknya 
dinyatakan telah selesai 100%. Dan 
pembiayaan pembangunan/perbaikan 
jalan pun sudah dibayar 100%. Tetapi 
ternyata setelah dicek dilapangan oleh 
team auditor BPK, dari segi  volume/
atau luasanya tidak sesuai sebagaimana 
yg tercantum pada RAB dan 
realisasinya terjadi selisih. Sehingga hal 
ini mengakibatkan kerugian keuangan 
daerah sebasar Rp. 1.700.312.334,31,-.

Sedangkan untuk pengadaan bahan/ 
material filler semen pada 
pembangunan peningkatan di jalan 
Keluang - Talang Siku Kecamatan 
Keluang terjadi kelebihan harga ( 
mark-up ), yang mengakibatkan 
terjadinya kerugian daerah sebanyak 
Rp. 31.252.918,09,-  

b. Telah ditemukan indikasi 
penyimpangan penggunaan keuangan 
daerah yaitu berupa potensi kelebihan 
pembayaran yg dikarenakan 
kekurangan volume pekerjaan atas 18 
paket pekerjaan dan kelebihan 
perhitungan  serta 2 paket kelebihan 
harga satuan atas pekerjaan yang 
tersebar di 11 kecamatan yaitu Kec. 
Keluang, Kec. Batanghari Leko, Kec. 
Lawang Wetan, Kec.Tungkal Jaya, Kec. 
Bayung Lencir, Kec. Sungai Lilin, 
Kec. Babat Supat masing-masing satu 
paket pembangunan/perbaikan  jalan, 
sedangkan kecamatan Sekayu, 
kecamatan Plakat Tinggi dan 
Kecamatan Babat Toman masing 
masing ada tiga paket pembangunan/
perbaikan jalan dan Kecamatan Sungai 
Keruh ada dua paket pembangunan /
perbaikan jalan, jadi keseluruhan ada 
sebanyak 18 paket.  

Dari 18 paket pekerjaan pembangunan 
jalan yg dilakukan oleh PU BM ini, 
ditemukan adanya ketidak sinkronan 
antara kontrak dan kondisi 
dilapangannya, baik mengenai volume, 
luasanya maupun bahan materialnya. 
Secara administrasi kontrak ini 
memang belum di serahterimakan 
(provisional hand over), dikarenakan 
pengerjaannya blm selesai, rata – rata 
baru sekitar 53,61% dan potensi 
kerugian yg timbulkan adalah sebesar 
Rp. 2.408.310.311,70. Sementara untuk 

pengadaan bahan material filler semen 
pada Pekerjaan Peningkatan Jalan di 
Sp. Km. 11 - Cinta Karya (C3) - Sido 
Rahayu (B2) di Kecamatan Sekayu 
adalah terjadi kelebihan pembayaran 
sebesar Rp. 54.357.070,74. Selain itu 
juga ditemukan kelebihan perhitungan 
harga satuan bahan filler semen pada 
pekerjaan peningkatan jalan Bandar 
Jaya – Keluang di Kecamatan Sekayu 
sebesar Rp. 73.597.305,60.

BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH (BPBD)
Sementara pada (BPBD) ditemukan 
Potensi kelebihan pembayaran yg 
dikarenakan kekurangan volume 
pekerjaan pada tiga paket pekerjaan 
posko terpadu dan posko pemantauan  
Penanggulangan bencana dan 
pemantau kebakaran hutan yaitu 
sebesar Rp 15.232.869,41, rincian 
kekurangan volume pekerjaan. Pada 
pembangunan gedung posko terpadu 
untuk penanggulangan bencana yg 
dibangun di Kecamatan Bayung 
Lencir volume pada RAB 103,17 m³ 
tetapi temuan dilapangan hanya 96,51 
m³, artinya ada selisih kurang volume 
sebanyak 6,66 m³, sementara pada 
pembangunan pos pemantau 
kebakaran hutan di desa Mendis 
Kecamatan Bayung Lencir serta 
pembangunan Pos Pemantau 
Kebakaran Hutan di Desa Wonorejo/
Talang Nyamuk Kecamatan Bayung 
Lencir, masing masing 0,30 m³.

Berharap, dari hasil temuan audit BPK 
ini harus segera ditindaklanjuti untuk 
mencegah terjadinya potensi tindak 
korupsi yg mengakibatkan kerugian 
keuangan negara. Ketika kita diam 
melihat perilaku korupsi yg dilakukan 
oleh para oknum pejabat 
pemerintahan, maka berarti kita 
membiarkan dan menyetujui mereka 
mengambil hak kita untuk bisa hidup 
sejahtera.  Kedaulatan rakyat atas 
anggaran akan terwujud ketika kita 
ikut peduli dan melakukan kontrol atas 
penggunaan anggaran dalam proses 
pembangunan disekitar kita. 

Palembang, 4 Mei 2017

Tak banyak yang mengetahui bahwa 
berbagai tanaman obat disekitar kita, 
menjadi salah satu solusi obat yang 
dapat memberi efek positif bagi 
kesehatan. Seperti halnya tanaman 

lawang yang merupakan salah satu jenis 
tanaman yang banyak tumbuh di wilayah 
Kalimantan dan Papua. 
Tanaman ini memiliki ciri khas yaitu bunga yg 
memiliki 8 sudut sehingga sering disebut dengan 
Star Anise. Bagian dari tanaman lawang yang 
banyak dimanfaatkan adalah bunganya. 

Adapun tanaman bunga tanaman lawang 
digunakan sebagai rempah, teh herbal, mengatasi 
nyeri haid, mengatasi gangguan pencernaan serta 

dapat menyembuhkan penyakit diabetes dan 
influenza. 

Tanaman lawang memiliki kandungan fitokimia 
yang beragam diantaranya minyak atsiri, asam 
shikimic, tanin, pektin, serta lemak nabati. Minyak 
atsiri merupakan bahan dasar aroma wewangian 
yang ada pada minyak gosok. Asam shikimic berasal 
dari ekstrak bunga lawang yang dapat bermanfaat 
untuk obat Tamiflu. 

Tanin menyebabkan aroma dan rasa yang khas yang 
biasa digunakan pada obat-obatan. Pektin dalam 
tanaman lawang mampu menghasilkan anti-
inflamasi pada antibodi untuk mengobati gangguan 
pencernaan. Serta, memiliki kandungan lemak 
nabati yang rendah akan kolesterol.

Bunga lawang yang dapat dimanfaatkan adalah 

Bunga Lawang, 
Solusi Sembelit dan 
Masalah Pencernaan

bunga yang sudah matang dan berwarna coklat 
tua. Bunga lawang dapat digunakan untuk 
berbagai jenis penyakit, salah satunya untuk 
mengatasi gangguan pencernaan. Gangguan 
pencernaan banyak dialami oleh setiap orang. Hal 
itu bisa disebabkan karena berbagai hal, baik 
makanan ataupun faktor lain. Untuk itu perlu 
penggunaan obat yang secara tradisional sehingga 
mengurangi efek penggunaan obat kimia yang 
berlebih. Cara penggunaannya adalah dengan 
mencuci bersih bunga lawang yang kemudian 
dapat dimakan secara langsung. Namun, dapat 
juga dengan cara diseduh menggunakan air 
hangat dan diminum. 

(Mayang Arnindika Prameswari (Mahasiswi, Program Studi 
Agroekotenologi, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas 

Diponegoro, Semarang)
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Pemerintah Provinsi 
Sumsel telah siap 
menyambut delegasi dan 
melaksanakan the 1st 
Asia Bonn Challenge High 

Level Meeting para tanggal 9-10 
Mei 2017. Mulai dari penyambutan 
delegasi di bandara sampai selesai 
rangkaian kegiatan sudah 
dipersiapkan dengan matang.
Mendekati hari-H, persiapan yang 
dilakukan sudah mencapai 90 persen 
lebih, tinggal penajaman koordinasi 
saat penyambutan delegasi dan peserta 
yang dimulai pada tanggal 7 Mei. 

Saat rapat persiapan yang digelar  di 
Griya Agung Palembang, Jumat (5/5) 
pekan lalu, Gubernur Sumsel Alex 
Noerdin memimpin langsung dan 
dihadiri Plt. Sekda Provinsi Sumsel 
Joko Imam Sentosa, Perwakilan 
Kodam II Sriwijaya, Korem O44 
Gapo, Polda Sumsel, perwakilan 
Rumah Sakit, pihak panitia beserta 
organisasi perangkat daerah terkait 
lainnya.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin 
mengatakan, mengharapkan partisipasi 
penuh semua pihak karena kegiatan ini 
bukan hanya membawa nama Sumsel 
melainkan nama Indonesia.

“Kepada semua pihak yang terkait, 
lakukan yang terbaik karna ini 
kesempatan untuk memperkanalkan 
Indonesia di mata Internasional,” 
terang Alex.

Untuk diketahui, Provinsi Sumsel 
terpilih menjadi tuan rumah 
pertemuan Bonn Challenge 
dikarenakan Sumsel satu satunya 
provinsi yang amat sadar tentang 
berbagai tindakan lestari di masa lalu. 
Asap hasil kebakaran lahan gambut 
dan hutan pun tidak hanya terjadi di 
Sumsel, namun juga di berbagai 
provinsi lain di Sumatera.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin sejak 
2014 telah menginisiasi pendekatan 
yurisdiksional lewat inisiasi visi Green 
South Sumatra, yaitu melalui 
kemitraan pengelolaan lansekap secara 
intersektoral. Meliputi antar aktor dan 
wilayah dengan prinsip Public Private 
People Partnership. Diharapkan, 
aktivitas ekonomi dapat tetap berjalan, 
dengan kelestarian ekologi dan budaya 
yang tetap terjaga.

Dengan visi tersebut, pada Maret 2015, 
Alex Noerdin diminta memaparkan 
konsepnya pada Forum High Level 
Meeting Bonn Challenge di Bonn, 
Jerman.

Selanjutnya, dalam pertemuan di Bonn 

Challenge Regional Amerika Latin di 
Panama pada Agustus 2016, Alex 
Noerdin kembali memaparkan 
kemajuan restorasi lansekap di lahan 
gambut pasca kebakaran di Sumatera 
Selatan.  Dalam pertemuan itu, Sumsel 
ditetapkan sebagai tuan rumah Bonn 
Challenge yang pertama untuk 
Regional Asia Pasifik.

Melalui kegiatan Bonn Challenge 
berbagai manfaat diperoleh 
pemerintahan Indonesia diantaranya 
dapat menginformasikan kepada 
publik internasional bahwa kegiatan 
restorasi lansekap tidak hanya 
dilakukan di tingkat nasional, juga 
dilakukan pemerintah di tingkat sub 
nasional yang melakukan berbagai 
kegiatan restorasi hutan dan upaya 
penurunan emisi karbon.

Artinya, bagi Indonesia dapat 
mengemukakan ledging atau janji 
berapa luas hutan atau lansekap yang 
akan direstorasi yang perlu difasilitasi 
oleh Bonn Challenge untuk 
mendapatkan dukungan internasional 
untuk mencapai target National 
Determine Contribution (NDC) 
pengurangan emisi gas rumah kaca 
sesuai Komitmen Paris.

Terkait lansekap yang akan dibicarakan 
pada pertemuan Bonn Challenge 
Regional Asia Pasifik nanti, kita harus 

memahami pengertian lansekap yang 
secara umum diartikan sebagai 
bentang alam.

Hal ini berarti terdiri dari berbagai 
kegiatan ekonomi dengan berbagai 
sumberdaya alam terutama hutan yang 
banyak memberikan manfaat bagi 
keberlanjutan masa depan kehidupan, 
seperti ketersediaan sumberdaya air, 
keanekaragaman hayati dan iklim yang 
terjaga.

Dari segi ekologi tentunya bertujuan 
untuk pelestarian atau konservasi, 
merehabiltasi lahan-lahan yang 
terdegradasi dan merestorasi kawasan 
yang mempunyai nilai konservasi 
tinggi dan habitat dari hewan-hewan 
yang langka.

Sebagai contoh di lansekap Sumatera, 
dijumpai berbagai satwa liar karismatik 
seperti gajah, harimau, dan badak.  
Dengan demikian pengelolaan 
lansekap harus mengintegrasikan 
seluruh komponen yang ada di 
dalamnya baik komponen hidup 
maupun yang tidak hidup.

Dalam suatu lansekap pasti ditemukan 
hasil karya budaya manusia sejak 
zaman prasejarah dan sejarah, maka 
penting untuk mengangkat nilai-nilai 
penting bagi peradaban manusia, yang 
juga harus terjaga. n

Pemprov Sumsel Siap Sambut Delegasi 
Asia Bonn Challenge High Level Meeting

KPK memberikan banyak masukan ke Presiden 
Jokowi dalam pertemuan di Istana tadi. Salah 
satunya adalah aduan yang mereka dapat soal 
dana desa.
“Kami, KPK, itu kan banyak sekali menerima 
pengaduan terkait penyimpangan dana desa. 
Tetapi karena di luar kewenangan KPK, dalam 
pengertian kepala desa itu tidak termasuk dalam 
kualitas sebagai penyelenggara negara, kami tidak 
bisa menindaklanjuti,” tutur Wakil Ketua KPK 
Alexander Marwata usai pertemuan di Istana 
Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat 
(5/5/2017).
Oleh karena terbatasnya kewenangan, maka KPK 
melimpahkan kasus dana desa ke penegak hukum 
lain. Alex menyatakan bila ada penyimpangan 
dana desa dengan nilai yang kurang signifikan, 
maka kurang tepat bila sanksinya adalah pidana.

“Kalau dilakukan penindakan secara hukum antara 
asas manfaat dan biayanya tidak efisien. Kami 
mengusulkan ada mekanisme untuk memberikan 
sanksi kepada kepala desa yang melakukan 
penyimpangan-penyimpangan dana desa itu. 
Misalnya dengan pemberhentian, pemecatan, ini 
yang sampai sekarang belum diatur untuk 
pemberhentian atau pemecatan kepala desa yang 
ditemukan melakukan penyimpangan,” kata Alex.
Alex berpendapat perlu dibuat mekanisme sanksi 
bagi desa itu sendiri. Sehingga ada kontrol sosial 
sebagai pengawas penggunaan anggaran dana 
desa tersebut.
“Dengan memberikan sanksi bagi desa itu, 
taruhlah alokasi dana desa tahun berikutnya akan 
dipotong berapa kali sebesar, dikalikan dengan 
jumlah penyimpangan dana desa tahun 
sebelumnya,” kata Alex. n

Bertemu Jokowi, KPK Usul Kades yang Korupsi Dana Desa Dicopot
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Asih Wahyu Rini
(Dosen sekaligus Pemerhati Sosial)

Ide kota tematik memang 
sudah jadi hal lumrah di era 
serba ada sekarang ini, 
terlebih Presiden RI Joko 
Widodo sudah mendengung-

dengungkan itu sejak dua tahun 
lalu. Sontak membuat banyak kota 
menyulap dirinya seseksi mungkin 
seperti halnya Bandung dengan 
200 jenis taman kotanya, juga 
Makassar bakal mengunggulkan 
citra kota sungai layaknya Eropa.

Lantas, dimana kota Palembang hari 
ini? jika sejak 6 tahun lalu 
memproklamirkan diri sebagi kota 
sungai dengan rakit-rakitnya yang 
indah, banyaknya napak tilas sejarah di 
pinggiran sungai Musi yang bisa 
dijadikan andalan wisata sungai. 
Namun sampai detik ini, wisata sungai 
nampaknya belum mampu menopang 
angka pertumbuhan ekonomi daerah 
secara signifikan.

Memaksimalkan potensi 
perekonomian daerah bukan hal 
mudah. Selain butuh perencanaan 
matang, lebih sulit lagi adalah 
merealisasikanya secara tepat dan 
cepat. Potensi ekonomi di balik Kota 
Tematik sangat luar biasa, jika benar-
benar dilaksanakan secara maksimal. 
Selain mampu menggambarkan jati 
diri kota tersebut dengan 
sesungguhnya, juga mampu menjadi 
pembeda dengan kota lainya (beda 
pendapatan daerahnyatentu akan lebih 
tinggi, maupun dari ciri khasnya) yang 
memudahkan para investor tertarik 
datang ke daerah tersebut. Setidaknya 
kota yang memiliki ‘pembeda’ akan 
memiliki implikasi positif secara 
langsung terhadap kemajuan 
daerahnya.

Kota Palembang bisa memulai 
pembenahan semuanya secara 
simultan, sewajarnya tidak melepaskan 
diri dari usaha memetakan tata letak 
kota Palembang yang memiliki korelasi 
dengan sejarah Kesultanan Palembang. 
Meski, ada banyak Wali Kota di 
Indonesia berhasil menerapkan Kota 
Tematik. Bila itu diterapkan untuk 
Palembang sebenarnya juga bukan 
sesuatu yang mustahil. Setidaknya, ide 

tentang tematik ini bisa diawali dari 
sebuah gagasan pemekaran kota 
Palembang.

 Pemekaran kota Palembang bukan 
sesuatu yang mustahil saat ini. 
Faktanya, ditinjau dari segi geografis, 
kota Palembang terbagi menjadi dua 
bagian besar Ulu dan Ilir. Terlebih  
kawasan Ulu kini sudah mulai 
menggeliat. Walau masih tertatih, 
tetapi, memiliki peluang lebih besar 
berkembang pesat dibandingkan 
wilayah Ilir, hanya saja Pekerjaan 
Rumah (PR) wilayah Ulu masih harus 
dikembangkan lebih banyak sehingga 
cocok dijadikan wilayah dengan tema 
‘perkantoran’ salah satunya.

Motto Kota Palembang sudah 
berubah. Dulu kita kenal Palembang 
BARI, kini Palembang EMAS. Ada 
perbedaan besar antara kedua motto 
tersebut. Selain Palembang BARI lebih 
terkesan tradisional karena kata ‘bari’ 
dalam baso kito artinya tua, dulu, masa 
lalu, juga akronim BARI yaitu bersih, 
aman, rapi dan indah lebih bersifat 
kebendaaan.

Indah kotanya, bersih dan rapi, baik 
kota maupun orangnya. Hanya kata 
aman yang menggambarkan kondisi 
lahir dan batin yang diharapkan oleh 
semua manusia.   Aman bukan saja 
secara fisik, tetapi juga perasaan, yaitu 
jauh dari rasa takut. Kamus Besar 
Bahasa  Indonesia (KBBI) memberi 
arti yang lebih komplit tentang kata 
aman, yaitu: 1. bebas dari bahaya; 2. 
bebas dari gangguan; 3. terlindung 
atau tersembunyi; tidak dapat diambil 
orang; 4. pasti; tidak meragukan; tidak 
mengandung risiko; 5. tenteram; tidak 
merasa takut atau khawatir.  

Sementara, Palembang EMAS (Elok, 
Madani, Aman, dan Sejahtera) sebagai 
motto saat ini mempunyai makna fisik, 
mental, bahkan spiritual. Mengandung 
pengertian sebuah kondisi yang terdiri 
dari tatanan material (kebendaan) dan 
manusia yang berkualitas tinggi. 
Namun, kata madani sangatlah ber-
mak na, sebagai sebuah kondisi masya-
rakat yang berakhlak mulia yang ingin 
dicapai melalui peranan peme rin    tah 
yang lebih pro rakyat dan melibatkan 
masyarakat serta dunia usaha.

KBBI mengartikan kata ‘madani’ 
sebagai 1. berhubungan dengan 
hak-hak sipil; 2. berhubungan dengan 
perkotaan; 3. menjunjung tinggi nilai, 
norma, hukum yang ditopang oleh 
penguasaan iman, ilmu, dan teknologi 
yang berperadaban.  

Seorang pakar mengatakan bahwa 
masyarakat madani adalah seperti 
kondisi masyarakat Madinah setelah 
terjadi Perjanjian Madinah antara 
Rasullullah saw beserta umat Islam 
dengan penduduk Madinah yang 
beragama Yahudi dan beragama 
Watsani dari kaum Aus dan Khazraj 
yang berisikan kesepakatan ketiga 
unsur masyarakat untuk saling 
menolong, menciptakan kedamaian 
dalam kehidupan sosial, menjadikan 
Al Quran sebagai konstitusi, 
menjadikan Rasullullah saw sebagai 
pemimpin dengan ketaatan penuh 

terhadap keputusan-keputusannya, dan 
memberikan kebebasan bagi 
penduduknya untuk memeluk agama 
serta beribadah sesuai dengan ajaran 
agama yang dianutnya.

Setidaknya Motto ini juga harus 
tercermin dalam kawasan-kawasan 
khusus yang bisa dijadikan simbol kuat 
kota ini.

Karakteristik Masyarakat 
Madani
Kini, masyarakat madani diartikan 
sebagai masyarakat yang bercirikan: 1. 
Berbaurnya individu dan kelompok 
serta golongan dalam sebuah 
masyarakat yang bersatu, bukan saja 
karena adanya saling ketergantungan, 
tetapi karena kesadaran bahwa 
persatuan akan menghasilkan 
kesejahteraan. 2. Terbaginya 
“kekuasaan” antara sektor pemerintah, 
pengusaha dan lembaga sosial, 
sehingga tidak ada kepentingan-
kepentingan yang mendominasi dalam 
masyarakat karena adanya kekuatan 
yang saling mengawasi. 3. Program-
program pembangunan tidak didikte 
oleh negara, namun merupakan 
program pembangunan yang berbasis 
masyarakat. 4. Terjembataninya 
kepentingan-kepentingan individu dan 
negara karena adanya pengusaha dan 
lembaga sosial yang diberi kesempatan 
untuk memberikan masukan-masukan 
positif terhadap keputusan-keputusan 
pemerintah.  5. Tumbuh kembangnya 
kreativitas serta meluasnya kesetiaan 
dan rasa saling percaya, sehingga 
individu-individu menyadari 
keterkaitannya dengan orang lain dan 
tidak mementingkan diri sendiri. 6. 
Adanya kebebasan masyarakat 
beraktivitas melalui kegiatan lembaga-
lembaga sosial dan berusaha dengan 
berbagai program. 7. Bertuhan, artinya 
masyarakat tersebut adalah masyarakat 
yang taat beragama.  8. Damai, artinya 
masing-masing elemen masyarakat, 
baik secara individu maupun secara 
kelompok saling menghormati.  9. 
Tolong menolong tanpa mencampuri 
urusan internal individu lain yang 
dapat mengurangi kebebasannya. 10. 
Toleran, artinya tidak mencampuri 
urusan pribadi pihak lain yang telah 
diberikan oleh Allah sebagai 
kebebasan manusia dan tidak merasa 
terganggu oleh aktivitas pihak lain 
yang berbeda tersebut. 11. 
Keseimbangan antara hak dan 

kewajiban sosial. 12. Berperadaban 
tinggi, artinya bahwa masyarakat 
tersebut memiliki kecintaan terhadap 
ilmu pengetahuan dan memanfaatkan 
kemajuan ilmu pengetahuan untuk 
umat manusia.  13. Berakhlak mulia.

Dari ciri tersebut, bisa disimpulkan 
bahwa masyarakat madani merupakan 
masyarakat demokratis dimana para 
anggotanya menyadari akan hak-hak 
dan kewajibannya dalam menyuarakan 
pendapat dan mewujudkan 
kepentingan-kepentingannya, serta 
hadirnya pemerintah yang memberi-
kan peluang yang seluas-luasnya bagi 
kreativitas warga masyarakat untuk 
mewujudkan program-program 
pembangunan di wilayahnya.

Kendati begitu, membentuk 
masyarakat Madani bukan sesuatu hal 
bisa dibuat dengan  sekali jadi, namun 
merupakan konsep yang bermuara 
pada kondisi melalui upaya bersama 
dan proses panjang dan perjuangan 
yang terus menerus.

Ada beberapa prasyarat yang harus 
dipenuhi untuk menjadi masyarakat 
Madani, yakni adanya pemerintahan 
yang demokratis dipilih secara jujur 
dan adil serta bertanggung jawab oleh 
masyarakat,berkuasa secara demokratis 
untuk kepentingan masyarakat, bukan 
kepentingan pribadi, keluarga atau 
golongan, serta hadirnya masyarakat 
yang menjunjung nilai-nilai 
kemanusiaan dan tanggung jawab 
bersama atas masa depan yang 
berkelanjutan (sustainable 
development).

“Tematik” sebagai 
Industrialisasi Palembang 
Jika bicara tematik, Palembang 
sebenarnya sangat kaya akan budaya 
dan sejarah. Tidak ada salahnya jika 
Palembang terus fokus mempercantik 
area terbuka untuk bisa dibangun 
berdasarkan tema-tema yang menarik.

Misalnya di wilayah Tangga Buntung 
bisa dibangun tema kawasan songket 
Palembang. Kemudian di Lemabang 
misalnya dapat dibangun kawasan 
Multietnik. Kawasan 36 Ilir dapat 
dibangun kawasan Dapur Pempek 
Palembang. Juga kawasan-kawasan lain 
bisa dipetakan menjadi  kawasan 
industri, kawasan santri, kawasan 
pelajar, dan sebagainya.

Begitu juga dengan taman-taman yang 

“Tematik” Sebagai Sensualitas 
Perekonomian Kota Palembang
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Korp Alumni HMI (KAHMI) 
Sumsel menilai persoalan 
dualisme ditubuh HMI 
Cabang Palembang, 
harus segera 

diselesaikan secara intenal dengan 
mengutamakan intelektualitas.

Hal itu dikatakan Ketua Umum 
KAHMI Sumsel, Joncik Muhammad 
kepada wartawan kemarin, saat 
menerima pengurus HMI Cabang 
Palembang, didampingi oleh Sekretaris 
KAHMI Sumsel, Kamil Habibi dan 
Bendahara Kahmi Sumsel, Rusdi 
Tahar.

Menurut Joncik, KAHMI Sumsel 
merupakan organisasi yang secara 
historis segaris dengan HMI, namun 
berada diluar dari HMI. “Jadi para 
anggota dan pengurus HMI yang 
sudah paripurna bergabung dalam 
organisasi KAHMI. Namun KAHMI 
sendiri berada diluar organisasi HMI,” 
kata dia.

KAHMI sendiri, tegas Joncik, tetap 
bersikap netral dan tidak akan 
memihak dalam kaitannya dengan 
persoalan dualisme di tubuh HMI 
Cabang Palembang. “Dan HMI 
memiliki organisasi diatasnya yakni 
Badko HMI, organisasi inilah yang 
dapat mengintervensi untuk 

KAHMI Harapkan, Dualisme HMI 
Palembang Selesai dengan 
Mengutamakan Intelektuailtas

melakukan penyelesaian dualisme ini,” 
tambah dia.

KAHMI Sumsel sendiri, tambah dia, 
siap mendukung apapun program-

program yang akan dilaksanakan oleh 
HMI Cabang Palembang. 

“KAHMI Sumsel sendiri berharap, 
agar persoalan ditubuh HMI Cabang 

Palembang dapat segera di selesaikan. 
Dan budaya dari HMI lebih 
mengutamakan intelektualitas daripada 
kekerasan,” jelas dia.

Senada dikatakan Ketua HMI Cabang 
Palembang terpilih, Arif Wicaksono. 
Menurut dia, pihaknya sudah 
mendapat SK dari PB HMI untuk 
segera melakukan pelantikan yang 
akan berlangsung pada 10 Mei akan 
datang. “Kami sengaja melakukan 
audiensi dengan pengurus KAHMI 
Sumsel, untuk mengundang 
pelaksanaan pelantikan nanti,” kata 
dia.

Persoalan dualisme sendiri, tambah 
Arief, saat ini tengah coba di 
selesaikan secara intenal. Dan 
berharap, agar para pengurus sama-
sama membuka diri untuk membawa 
kemajuan bersama di tubuh HMI 
Cabang Palembang. n

ada, hendaknya jangan hanya tersentra 
dengan nama-nama resmi seperti 
Taman Disdikpora, Taman Tim PKK 
yang kental dengan formalitas, seakan-
akan kurang membaur dengan adat 
budaya masyarakat.

Padahal taman-taman itu bisa kita 
sebut dengan Taman Putri Rambut 
Emas, Taman Putri Kembar Dadar 
atau lainya sesuai dengan sejarah-
sejarah Palembang tempo dulu, 
sehingga generasi saat ini bisa terus 
mengenang bahkan selalu penasaran 
untuk mempelajari makna dibalik tema 
taman itu lebih jauh.  

Kita dan generasi harus lebih banyak 
belajar dari lingkungan, sehingga bisa 
mencintai Palembang dengan penuh 
penjiwaan, berefek pada rasa sayang 
dengan kota sendiri lalu melekat 
dengan kebiasaan masyarakat untuk 
ikut menjaga aset-aset kota ini dengan 
sendirinya. Bisa dibayangkan, jika kita 
sudah mencintai sebuah benda, dengan 
sendirinya kita akan merasa marah jika 
ada yang merusaknya.

Potensi kawasan lain jarang tersentuh, 
namun menyimpan aset ‘tematik’ luar 
biasa.  seperti Bagus Kuning-Plaju. 
Tempat ini dianggap angker karena 
cerita Ratu Bagus Sekuning 
merupakan wanita suci dengan 
segenap perjuanganya menyebarkan 
Islam di Palembang, kini masih 
menyisakan ‘monyet-monyet’ 
penunggu makam Ratu Bagus 
Sekuning konon menjadi ratu siluman 
raja monyet sebagai pengikut setianya. 
Tak jarang orang menyebut puluhan 
ekor monyet yang ada di wilayah itu 
sebagai penjelmaan penunggu kawasan 
Bagus Kuning karena jumlah monyet 
di sini dari tahun ke tahun tidak 
berkurang ataupun lebih. Betapa 
indahnya, jika kawasan ini bisa disulap 
dan ditata sebagai kawasan diberi 
nama seperti “Lembah Suci Ratu 
Bagus Sekuning”. Kawasan ini konon 
adalah lembah kerajaan Raja Siluman 
Kera yang akhirnya tunduk dan 

mengangkat Bagus Sekuning sebagai 
Ratunya. Kendati ini adalah asset 
Pertamina, namun Pemda bisa 
melakukan koordinasi dan kerjasama 
yang baik melakukan penataan.

Masih banyak lagi kawasan lain yang 
bisa dijadikan kawasan tematik yang 
mampu menggugah para wisatawan 
dan masyarakat berkunjung dan 
mencintai kota ini. Diyakini 
emosiaonal kedekatakan ‘kota tematik’ 
dengan sejarah Palembang bisa 
menambah pundi-pundi pendapatan 
kas daerah.

Oleh sebab itulah mewujudkan 
Palembang EMAS saat ini  baru 
merupakan tujuan dan niat baik 
pemerintah Kota Palembang yang 
sempat dibawa oleh Romi Herton dan 
kini dilanjutkan Harnojoyo sebagai 
Wali Kota Palembang, dengan 
maksud, terlebih dahulu menciptakan 
pemerintahan yang baik dan 
bertanggung jawab, memiliki 
akuntabilitas, serta memegang teguh 
prinsip kejujuran, kebenaran dan 
keadilan. 

Namun, tentunya peranan dunia 
usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, 
alim ulama, akademisi, tokoh 
masyarakat serta seluruh warga 
Palembang sangat penting dalam 
upaya bersama mewujudkan karakter, 
sifat dan kondisi masyarakat madani 
seperti yang diuraikan di atas, yang 
pada akhirnya akan menjadikan 
Palembang sebagai kota yang elok, 
aman dan sejahtera yang kita 
banggakan bersama dengan nilai dan 
cara-cara khusus tanpa meninggalkan 
ke ‘Khasan’ Palembang.   

Arus globalisasi hari ini makin kejam, 
persaingan antar kota-kota akan 
semakin tinggi. Kota-kota berusaha 
menarik perhatian orang-orang di 
seluruh dunia agar dilihat 
keberadaannya. Kondisi ini setidaknya 
mutlak mendorong kreativitas, inovasi 
menjadi lebih terbuka. Identitas untuk 

memiliki daya saing menjadi hal yang 
penting untuk berkompetisi 
mendapatkan target pasar (wisatawan, 
pebisnis, investor). Dengan 
kompleksitas yang ada kita selalu 
dihadapkan pada kesan/citra dari kota 
tersebut.

Berkaca dari Paris dengan kata kunci 
brandingnya adalah Fashion, Jepang 
teknologi, Switzerland masyarakat 
yang sejahtera, Rio de Janeiro karnaval 
dan sepak bola. Perencanaan kota 
dalam era globalisasi perlu untuk 
memiliki identitas yang berujung pada 
penciptaan brand.

Konsep city branding mengadopsi dari 
konsep product branding dalam 
disiplin ilmu pemasaran, dengan 
mengubah objeknya menjadi suatu 
kota. Kota yang terdiri dari berbagai 
karakteristik yang bermacam-macam 
memiliki beberapa pilihan apabila 
dianalogikan dengan sebuah produk. 
Dalam studi litelatur dan pendapat 
berbagai ahli menyatakan bahwa city 
branding erat kaitannya dengan citra 
kota. 

City Branding merupakan tindakan 
menjual citra kota yang telah 
terbentuk. Setelah kota memiliki citra 

maka branding berperan untuk 
menumbuhkan, mempengaruhi 
persepsi orang lain mengenai citra kota 
itu sendiri. Dengan kata lain, kita 
membuat kota seperti brand yang kita 
buat karena City Branding berfokus 
pada menciptakan persepsi orang 
mengenai kota dan membentuk kota 
seperti citra yang ingin dibuat dengan 
upaya-upaya tertentu.

Palembang Kota perdagangan, icon 
kepemudaan dan olahraga, kota 
Internasional dengan event-even 
internasional, wisata budaya sebagai 
peninggalan kerajaan Sriwijaya, 
wilayah perairan sungai musi sebagai 
aktivitas wisata, bahkan Palembang 
membranding sebagai kota air apakah 
sudah didukung dengan semua 
aktivitas utama di air atau baru 
menjadi kesimpulan masyarakat dan 
wisatawan. 

Palembang masih butuh kosep city 
branding untuk memperkuat wisata 
budaya dari peninggalan kerajaan 
Sriwijaya yang lebih lekat dan lengket, 
mampu memadukan antara fakta 
budaya masyarakat Palembang dengan 
visi tujuan Palembang saat iniagar bisa 
melekat brandnya di telinga/mata 
dunia. n (*)
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Setelah Bulan Rajab 
berlalu, datang bulan 
Sya’ban. Bulan Sya’ban 
juga termasuk salah satu 
bulan yang diagungkan 

dalam Islam. Pada malam Nisfu 
Sya’ban, Allah SWT turun ke langit 
dunia dan memberi syafaat 
(bantuan) bagi siapa saja yang 
meminta pada malam itu hingga 
terbit Fajar.

Alhamdulillah, kita sekarang berada di 
bulan Sya’ban 1438 H. Dalam 
hitungan kurang lebih tiga pekan ke 
depan, umat Islam akan menyambut 
bulan suci, Ramadhan.

Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Jika terjadi malam nisfu Sya’ban, 
maka shalatlah kamu sekalian pada 
malam harinya, dan puasalah kamu 
sekalian pada siang harinya. Karena 
sesungguhnya Allah Yang Maha Suci 
lagi Maha Tinggi turun pada malam 
tersebut ke langit dunia mulai dari 
terbenam matahari dan berfirman,

“Apakah tidak ada orang yang 
meminta ampun, sehingga Aku 
mengampuninya? 

Apakah tidak ada orang yang meminta 
rezeki, sehingga Aku memberinya 
rezeki? 

Apakah tidak ada orang yang terkena 
bala, sehingga Aku dapat 
menyelamatkannya? 

Apakah tidak demikian, apakah tidak 
demikian, sehingga terbit fajar.”

Diantara keistimewaan ibadah pada 
bulan Sya’ban yang agung adalah 
sebagai berikut.

1. Menurut Imam Nawawi, pada hari 
nisfu Sya’ban (hari ke lima belas) 
tahun kedua Hijriyah, telah berlaku 
pertukaran kiblat umat Islam yaitu dari 
Masjid Al-Aqsa ke Kab’bah di Masjid 
Al-Haram.

2. Telah terjadi peperangan Bani 
Mustalik pada tahun kelima Hijrah.

Kemenangan berpihak kepada Islam 
dan terjadinya perang Badar yang 
terakhir pada tahun keempat Hijrah.

3. Bulan Sya’ban merupakan bulan 
dimana amal-amal kita diangkat untuk 
dihadapkan kepada Tuhan.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat An 
Nasai dan Abu Dawud dan ditashih 
oleh Ibnu Huzaimah dari Usamah bin 
Zaid, katanya,

“Aku berkata, Wahai Rasulullah, aku 
tidak melihat tuan berpuasa dari satu 
bulan dari beberapa bulan seperti 
puasa tuan di Bulan Sya’ban.”

Beliau menjawab, “Itu adalah bulan 
yang dilupakan oleh manusia antara 
bulan Rajab dan Ramadan. Bulan 
Sya’ban itu bulan amal-amal diangkat 
ke hadapan Tuhan semesta alam. Oleh 
karena itu, aku senang apabila amalku 
diangkat, sedangkan aku berpuasa.”

4. Bulan Membaca Al-Qur’an.

Diriwayarkan dari Anas ra, berkata, 
“Adalah orang-orang muslim apabila 
masuk bulan Sya’ban, mereka 
membuka mushaf-mushaf Al Qur’an 
dan membacanya, mengeluarkan zakat 
dari harta mereka untuk memberi 
kekuatan kepada orang-orang yang 

lemah dan orang-orang miskin untuk 
melakukan puasa Ramadan.”

Berkata Salamah bin Suhail, “Telah 
dikatakan bahwa bulan Sya’ban itu 
merupakan bulannya para qurra’ 
(pembaca Al Qur’an).”

Dan adalah Habib bin Abi Tsabit 
apabila masuk bulan Sya’ban dia 
berkata, “Inilah bulannya para qurra’.”

Dari ‘Amr bin Qais Al-Mula’i apabila 
masuk bulan Sya’ban dia menutup 
tokonya dan meluangkan waktu 

(khusus) untuk membaca Al-Qur’an.”

5. Bulannya Rasulullah SAW.

Hal ini berdasarkan sabda baliau yang 
berbunyi, “Bulan Rajab itu adalah 
bulan Allah, bulan Sya’ban adalah 
bulanku dan bulan Ramadan adalah 
bulannya umatku.”

Rasulullah SAW pada setiap setiap 
malam tanggal 15 Sya’ban selalu 
melakukan shalat malam dengan 
sangat lama, menunaikan kewajiban 
bersyukur kepada Allah SWT, 

sehingga Al-Hafidh Al-Baihaqi dalam 
kitab Musnadnya meriwayatkan hadits 
dari A’isyah ra katanya, “Rasulullah 
SAW pada suatu malam bangun, lalu 
melakukan shalat. Beliau memperlama 
sujud, sehingga aku mengira beliau 
telah wafat. Setelah aku melihat yang 
demikian itu, aku bangun sehingga 
menggerakkan ibu jari beliau, dan ibu 
jari beliau bergerak.”

6. Pada setiap malam nisfu Sya’ban, 
Rasulullah SAW selalu mendoakan 
umatnya, baik yang masih hidup 
maupun yang sudah meninggal.

Dalam hal ini, Sayyidina Ali ra 
menceritakan sebagai berikut, 
“Susungguhnya Rasulullah SAW 
keluar pada malam ini (malam nisfu 
sya’ban) ke Baqi’ (kuburan dekat 
masjid Nabawi) dan aku mendapatkan 
beliau dalam keadaan memintaan 
ampun bagi orang-orang mukmin 
laki-laki dan perempuan dan para 
syuhada.”

Banyak hadits-hadits yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin 
Hambal dalam kitab musnad beliau, 
Imam At-Tirmidzi At-Thabrani, Ibnu 
Hibban, Ibnu Majah, Al Baihaqi dan 
An Nasai, yang menetapkan bahwa 
Rasulullah SAW adalah memuliakan 
malam Nisfu Sya’ban dengan 
memperbanyak shalat, doa dan 
istighfar.

Jadi, bukanlah perbuatan bid’ah dan 
bukan pula perbuatan aneh jika malam 
nisfu Sya’ban dijadikan malam untuk 
banyak berzikir, berdoa dan istighfar 
dan melakukan shalat bagi kaum 
muslimin.

7. Bulan turunnya Allah SWT ke muka 
bumi.

Rasulullah SAW pernah bersabda, 
“Jika terjadi malam nisfu Sya’ban, 
maka shalatlah kamu sekalian pada 
malam harinya, dan puasalah kamu 
sekalian pada siang harinya. Karena 
sesungguhnya Allah Yang Maha Suci 
lagi Maha Tinggi turun pada malam 
tersebut ke langit dunia mulai dari 
terbenam matahari dan berfirman,

“Apakah tidak ada orang yang 
meminta ampun, sehingga Aku 
mengampuninya? Apakah tidak ada 
orang yang meminta rezeki, sehingga 
Aku memberinya rezeki? Apakah tidak 
ada orang yang terkena bala, sehingga 
Aku dapat menyelamatkannya? 
Apakah tidak demikian, apakah tidak 
demikian, sehingga terbit fajar.”

Imam Al-Ghazali mengistilahkan 
malam Nisfu Sya’ban sebagai malam 
yang penuh syafaat (pertolongan).

Menurut Al Ghazali, pada malam ke 
13 di bulan Sya’ban, Allah SWT 
memberikan tiga syafaat kepada 
hamba-hambanya.

Sedangkan pada malan ke-14, seluruh 
syafaat itu diberikan secara penuh.

Subhanallah...

Dengan demikian, pada malam ke-15, 
umat Islam dapat memiliki banyak 
sekali kebaikan sebagai penutup 
catatan amalnya selama satu tahun. 
Karena pada malam ke 15 bylan 
Sya’ban inilah catatan perbuatan 
manusia penghuni bumi akan 
dianikkan ke hadapan Allah SWT.

Akhir kata, Selamat Berburu Amal 
Saleh di Bulan Sya’ban, terutama di 
malam Nisfu Sya’ban (malam tanggal 
15). n

7 Keistimewaan 
Bulan Sya’ban

“Apakah tidak ada 
orang yang meminta 
ampun, sehingga Aku 
mengampuninya?Apakah tidak ada orang 

yang meminta rezeki, 
sehingga Aku 
memberinya rezeki? 


