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Ini adalah upaya agar Media Sejiran Setason mampu 

merefleksikan perkembangan pembangunan di wilayah 

Kabupaten Bangka Barat sehingga benar-benar memberi 

manfaat bagi percepatan proses pembangunan selanjutnya demi 

mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

H. Ramli Ngad Jum, S.H., M.M., M.H., M.AP.
Pria kelahiran Dusun Canggung Kecamatan Kelapa ini lahir 
petani dengan keluarga besar. Sarat dengan pengalaman hidup masa 
kecilnya, menjadikan sosok seorang Ramli Ngad Jum pribadi pekerja keras. 
Amanah sebagai Sekretaris Daerah yang diembannya saat ini merupakan 
puncak karir seorang PNS di Pemerintahan Daerah yang telah dilakoni 
beliau sejak berdirinya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat pada tahun 
2003.
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DAFTAR ISI

Kelapa
Sebagai salah satu tempat persinggahan bis antar kota menuju kabupaten lain di Pulau Bangka, Kecamatan 
Kelapa merupakan daerah strategis dengan potensi alamnya yang menjadi salah satu andalan Kabupaten 

Bangka Barat.  Fokus Daerah Hal ... 1
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Demikian juga di Media Sejiran Setason ini, kami berusaha untuk 

tampil lebih informatif, inovatif dan kreatif agar apa yang disajikan 

dapat bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya, 

kami mengharapkan dukungan di semua pihak baik berupa kritik, 

saran dan partisipasinya agar Media Sejiran Setason ini dapat 

menjadi lebih baik.
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Redaksi menerima kritik, saran dan masukan. Pengiriman data dan informasi dapat melalui alamat redaksi pada 
Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Informatika Kabupaten Bangka Barat

Bupati Bangka Barat

Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA.

Assalammu'alaikum 
Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, Majalah Media 
Sejiran Setason Edisi I Tahun 
2013 dapat kembali diterbitkan. 
Melalui media ini diharapkan 
terjalin komunikasi dua arah 
antara Pemerintah Kabupaten, 
Kecamatan, Desa dan Dusun di 
seluruh Kabupaten Bangka 
Barat dengan menampilkan 
informasi-informasi yang 
menarik dan memberikan 
wawasan yang bermanfaat.
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Warohmatullahi Wabarokatuh

 

Di awal tahun 2013 ini, banyak hal 

yang harus dipersiapkan  dalam 

kita melanjutkan kehidupan ini, 

semakin banyak persiapan maka 

diharapkan akan semakin baik. 

Belajar dari kesalahan dan 

kekurangan merupakan 

keharusan agar kita tidak jatuh 

didalam lubang/kesalahan  yang 

sama.
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EKS PELABUHAN KAYU ARANG

Pelabuhan yang menyisakan puing-puing dermaga ini dulunya merupakan salah satu 

aset Kecamatan Kelapa yang didirikan pada tahun 1978 dan diresmikan oleh Menteri 

Perhubungan. Baca ulasan Kecamatan Kelapa  di halaman rubrikFokus Daerah
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Majalah Media Sejiran Setason menerima  kontribusi artikel, promosi dan himbauan kepada 
masyarakat, baik yang berkaitan dengan TUPOKSI instansi, kantor, Satuan Kerja Perangkat Daerah 
maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk dimuat ke dalam rubrik yang ada di 

Majalah Media Sejiran Setason

Edisi I Tahun 2012 Edisi II Tahun 2012

Status Pendidikan Formal saat ini
Mahasiswa STIH PERTIBA Pangkalpinang

Wakil Ketua PAC Partai Hanura Kecamata 
Kelapa Kab. Bangka Barat sampai sekarang

seharusnya ditulis
Ketua Dewan Penasehat DPC Partai 
Hanura Kab. Bangka Barat hingga 

sekarang

sejak dilantik menjadi Bupati 
Bangka Barat 6 Desember 

2009...

seharusnya ditulis

sejak dilantik menjadi 
Bupati Bangka Barat 6 

Desember 2010...

Bangka Barat sebagai 
Pemrakarsa dan 
penyelenggara 

Pembuatan Jenis Kue 
Terbanyak Oleh Museum 
Rekor Indonesia (MURI) 

Tahun 2012

seharusnya ditulis 

Tahun 2010

Wakil Bupati Bangka Barat 
periode 2005-2010...

seharusnya ditulis
Wakil Bupati Bangka Barat 

periode 2010-2015...

sejak dilantik pada tanggal 6 
Desember 2009..
seharusnya ditulis

sejak dilantik pada tanggal 6 
Desember 2010..

Lahir di Air Ginjir, Kecamatan 
Tempilang..

seharusnya ditulis
Lahir di Desa Pusuk, 
Kecamatan Kelapa...

Segenap redaksi Media Sejiran Setason 
memohon maaf atas kekeliruan yang ada pada 

Edisi I Tahun 2012 dan Edisi II Tahun 2012 

Rubrik 
Rubrik pengenalan daerah atau kota/kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat

Rubrik 
Ulasan aktual yang berkaitan dengan program pembangunan unggulan yang di canang oleh 

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Rubrik 
Menyediakan halaman tulisan yang bersifat ilmiah dan kajian berkaitan dengan kebijakan dan 

dukungan dalam pembangunan daerah

Rubrik 
Mengangkat kisah tokoh atau figur penting atau yang berpengaruh di Bangka Barat

Rubrik 
Rubrik yang berkaitan dengan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat tentang 

program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Rubrik 
Halaman artikel legenda dan cerita masyarakat Bangka Barat

Rubrik 
Menyediakan highlight potensi daerah yang dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun 

swadaya masyarakat

Rubrik 
Rubrik highlight peristiwa, sisi kehidupan, keunikan, atau pergelaran yang diselenggarakan di 

Bangka Barat

Rubrik 
Tips kesehatan, kecantikan, pekerjaan dan teknologi, dan lainnya

Rubrik 
Rubrik yang menyediakan kekhasan Bangka Barat , seperti resep masakan dan jajanan khas 

Bangka Barat 

FOKUS DAERAH

TOPIK DAERAH

ARTIKEL 

TOKOH

SOSIALISASI

CERITA RAKYAT

POTENSI

GALERI

TIPS

KHAS
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enurut ketua lembaga 

adat kecamatan Kelapa, MBapak Johari, dahulu di 

Kelapa ada 2 puak atau suku yaitu 

Puak Sepang dan Puak Sepanak. 

Puak Sepang menempati bagian hillir 

sedangkan di bagian hulu dihuni oleh 

Puak Sepanak. Oleh Pemerintahan 

Belanda sekitar tahun 1800-an kedua 

Puak tersebut dijadikan satu menjadi 

Puak Empang, penyatuan dua Puak 

tersebut karena untuk memudahkan 

Pemerintah Belanda mengawasi 

kedua Puak tersebut.

 

Sejak masuknya Belanda maka 

terbentuklah aparat  pemerintahan di 

Bangka dengan dibentuknya 

Gegading yang  berhubungan 

langsung  dengan masyarakat, 

Pengangkatan seorang Lebay di 

bidang keagamaan  yang saat ini 

adalah penghulu dan  Demang yang 

berhubungan langsung dengan 

Pemerintah Kolonial Belanda. (saat 

ini adalah Camat) Demang yang 

terkenal di Kelapa pada saat itu 

adalah Demang Imam.

Puak Empang yang dibentuk oleh 

Pemerintahan Belanda berbatasan 

dengan Jerieng di sebelah barat dengan 

Kedale di sebelah timur, dan  Pusuk atau 

pada saat itu puak Maras di sebelah 

utara. 

Sejak meletusnya Gunung Krakatau 

tahun 1883,  Puak Empang berubah 

namanya menjadi Kelapa,  diubahnya 

nama Puak Empang oleh Pemerintah 

Belanda karena pada waktu itu aparat 

Belanda yang melakukan perjalanan dari 

Muntok menuju Pangkalapinang 

menggunakan kereta kuda  beristirahat 

selama 2 atau 3 malam di Kelapa, kuda 

mereka tambatkan di sebuah pohon 

Kersana. 

Di tempat perisitirahatan para Demang 

Belanda atau aparat Belanda disebut 

dengan kamar bola. Sebab mereka 

melakukan permainan biliar untuk 

mengisi waktu senggang mereka.

Kelapa merupakan salah kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka 

Barat yang berbatasan dengan Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka. 

Konon nama Kecamatan Kelapa berasal dari kisah tumbuhnya sebuah 

pohon kelapa yang memiliki keunikan, pohon kelapa tersebut hanya 

berbuahkan tunggal atau satu buah kelapa tidak lebih

Fokus Daerah

KECAMATAN KELAPA

KECAMATAN 
TEMPILANG

KECAMATAN 
SIMPANGTERITIP

KABUPATEN 
BANGKA

KECAMATAN 
JEBUS

Kelapa

Disimpang tiga (sebutan simpang 

Gedung Serba Guna saat ini) tempat 

berdirinya kamar bola tempat 

perisitirahatan mereka tumbuh 

sebuah pohon kelapa, dari daun 

sampai buah semuanya hijau dan 

berbuah selalu tungal atau satu tidak 

ada yang dua sebesar bola kaki.

Awalnya pohon ditanam oleh 

masyarakat Puak Empang namun 

entah kenapa akhirnya hanya 

tertinggal satu pohon kelapa. Karena 

keunikan itu maka nama Puak 

Empang berubah menjadi Kelapa. 

Kelapa ada tiga desa, yaitu Tebing, 

Beruas dan Kelapa. 

Beruas asimilasi suku Kedale dan 

Empang, Tebing asli puak Empang 

yang menyendiri, Kelapa. Tempat 

perkampungan Puak Empang 

diperkirakan seluas 4 empat hektar 

yang  terbukti dengan adanya 

perkuburan yang berada di hutan 

seluas 4 hektar lebih.

Vol. III Edisi I Tahun 2013 | 4

Kantor Kecamatan Kelapa



Peranan dukun pada saat itu 

dirasakan masih memegang peranan 

penting karena setiap acara Taber 

Kampung (upacara adat-red) 

dilakukan oleh seorang dukun. 

Semenjak disebarkannya agama 

Islam oleh para pendakwah  dan para 

lebai mengajarkan penduduk Kelapa 

cara mengerjakan sholat dan ajaran 

agama Islam. 

Bukti penyebaran agama Islam di 

Kelapa dapat terlihat disebelah hulu  

adanya salah satu pohon yang 

tumbuh condong seolah-olah 

layaknya orang yang sedang sujud 

maka kelekak itu dinamakan kelekak 

menyembah . 

Surau yang pertama dibangun adalah 

Surau Al-Awal yang berlokasi  di 

sebelah kanan  dari arah Muntok 

sebelum simpang empat. Surau 

tersebut diperkirakan dibangun tahun 

1900 , Surau Al-Awal tersebut terakhir  

direnovasi tahun 1956 .

Kecamatan Kelapa  dengan luas 
2 wilayah 664,47 km sekarang 

termasuk salah satu kecamatan di 

Kabupaten Bangka Barat, yang 

dihuni oleh 33.661 orang 

berdasarkan data tahun 2011. 

Kecamatan Kelapa yang awalnya 

hanya terdiri dari 3 desa atau Puak 

dan sekarang telah berdiri 13 desa.  

Kelapa yang merupakan kota kecil 

tempat persinggahan bus antar kota 

itu terletak 70 km dari Muntok, ibukota 

kabupaten Bangka Barat dan 73 km 

dari Pangkal Pinang, ibukota provinsi 

Bangka Belitung.

Seperti halnya daerah di Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, 

Kecamatan Kelapa juga mempunyai 

potensi sumber daya alam berupa 

perkebunan dan ladang yang masih 

menjadi andalan bagi masyarakat 

Kecamatan Kelapa. Ratusan hektar 

perkebunan pohon sawit, karet dan 

lada putih atau sahang yang menjadi 

andalan masyarakat Kelapa sebagai 

sumber utama mata pencaharian 

mereka.

Desa Tuik yang memiliki lahan 

persawahan tadah hujan, merupakan 

salah satu desa di Kecamatan Kelapa 

juga dicanangkan sebagai salah satu 

lumbung padi di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung oleh Gubernur 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Setiap tahunnya Desa Tuik 

mengadakan pesta panen raya yang 

dihadiri oleh Gubernur Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung dan 

Bupati  Bangka Barat, merupakan 

salah satu bukti kesuburan tanah di 

Desa Tuik Kecamatan Kelapa. 

Dengan luas lahan 260 hektar yang 

disediakan, Desa Tuik disiapkan 

menjadi desa mandiri pangan yang 

mampu memenuhi kebutuhan 

pangan di Kabupaten Bangka Barat.

Disamping itu, di Kecamatan Kelapa 

juga terdapat Balai Benih Ikan (BBI) 

yang dikelola oleh Dinas Kelautan 

Dan Perikanan Kabupaten Bangka 

Barat. Balai ini dikhususkan tempat 

pembenihan dan pembibitan ikan 

Nila. BBI ini telah berdiri sejak tahun 

2008. Benih ikan Nila yang dihasilkan 

didistribusikan ke peternak-peternak 

yang ada di Bangka Barat dan daerah 

Bangka lainnya. Hasil penjualan 

benih ikan ini dijadikan sebagai salah 

satu PAD Pemerintah Kabupaten 

Bangka Barat.

Kelapa Sekarang
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Kecamatan Kelapa juga dahulu 

dikenal sebagai salah satu daerah 

pelabuhan kapal Fery, tepatnya di 

Desa Kayu Arang yang jaraknya 87 

km dari Kota Muntok.  Pelabuhan ini 

menjadi salah satu akses menuju 

Palembang yang berdiri sejak tahun 

1978 dan diresmikan 

pengoperasiannya pada tanggal 10 

Juli 1986 oleh Menteri Perhubungan 

pada waktu itu, Roesmin Nurjadin.

Semenjak tahun 1998 Pelabuhan 

Kayu Arang berakhir beroperasi 

disebabkan perairan pelabuhan yang 

semakin dangkal dan kapal fery 

dialihkan ke Pelabuhan Muntok yang 

jaraknya lebih dekat ke Palembang.

      

Seiring dengan waktu bekas 

pelabuhan ini hanya menyisakan 

puing-puing bangunan ruang tunggu 

dan dermaga dengan besi 

penyanggahnya yang sudah kropos. 

Saat ini dermaga Kayu Arang masih 

digunakan oleh masyarakat sekitar 

untuk kegiatan sandar dan bongkar 

muat ikan tangkapan nelayan.

Kelapa yang memiliki khasanah 

budaya melayu juga memperkaya 

keragaman budaya Bangka Barat. 

Diantaranya Upacara Adat Kacung 

yang diselenggarakan setiap tahun 

yang dipimpin oleh pemangku gelar 

Datuk. 

Selain itu Tradisi Nganggung yang 

sampai saat ini tetap dilestarikan oleh 

masyarakat Kelapa. Tradisi ini pada 

umumnya diselenggarakan di dalam 

bulan Sya'ban (bulan Islam) dalam 

rangka menyambut bulan 

Ramadhan. 

Pada pertengahan bulan Ramadhan, 

Desa Mancung menggelar Festival 

M a l a m  7  L i k u r  y a n g  

memperlombakan kreatifitas 

masyarakat dalam membuat rangka 

yang terbuat dari bambu dan dihiasi 

dengan lampu minyak sehingga 

membentuk wujud dan rupa suatu 

bangunan atau hewan pada malam 

harinya.

Disamping itu, masyarakat Kelapa 

juga terkenal dengan keahliannya 

mengayam kerajinan Resam 

(tumbuhan perdu-red), seperti 

kopiah, tas dan asesoris lain yang 

terbuat dari tumbuhan Resam. 

Keahlian ini diwariskan dari generasi 

ke generasi.

Kelapa juga memiliki potensi wisata 

yang dapat dikembangkan, yaitu 

sumber air panas yang terletak di 

Desa Dendang. Saat ini sumber air 

panas itu belum terkelola dengan 

baik. Dibutuhkan campur tangan 

pemerintah daerah, swasta dan 

masyarakat agar potensi ini dapat 

menjadi ikon andalan Kecamatan 

Kelapa dan tujuan wisata pada 

umumnya di Kabupaten Bangka 

Barat. 
Disusun oleh    : Laksamana Muhammad Yusuf
Sumber       : Bapak Johari Ketua Lembaga Adat Kec.
                          Kelapa

Tradisi
Masyarakat
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Fokus Daerah — Kelapa —

Sawah Padi Tuik

Balai Benih Ikan

Terminal Kelapa Festival 7 Likur Air Panas Dendang
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TOPIK DAERAH

os Pengawasan Sumberdaya 

Perikanan Muntok sebagai Psalah satu organisasi 

pemerintah turut ikut mewujudkan 

good governance, dengan Tugas dan 

fungsi mengamankan aturan dan 

perundang-undangan di bidang 

Kelautan dan Perikanan, agar 

sumberdaya tetap lestari dan 

berkelanjutan

Pos Pengawasan 
Sumberdaya Perikanan Muntok

Sesuai amanat pasal 23 ayat (1) 

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 

1985 Tentang Perikanan bahwa 

untuk menjamin terselenggaranya 

pengelolaan dan pemanfaatan 

sumberdaya ikan secara berdaya 

guna dan berhasil guna, dilakukan 

pengawasan terhadap ketentuan – 

ketentuan dibidang perikanan. 

Pengawasan pemanfaatan 

sumberdaya ikan meliputi Perikanan 

Tangkap, Budidaya Perikanan, 

Pengolahan dan Pemasaran 

Perikanan.

Pengelolaan Sumber Daya 

Perikanan (SDP) yang tidak 

bertanggung jawab dan tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-

undangan dapat pula berdampak 

buruk pada kerusakan lingkungan, 

hal ini dapat kita lihat dengan adanya 

penggunaan bom ikan dan alat 

tangkap yang terlarang. 

Petugas Pengawasan SDKP 
di Tanjung Muntok

Direktorat Jenderal Pengawasan 

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 

mempunyai tanggung jawab untuk 

dapat menertibkan, mengatur dan 

menindak pihak-pihak yang 

melanggar dalam pemanfaatan dan 

pengelolaan sumber daya perikanan. 

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya 

Perikanan ini bertujuan untuk 

mengurangi terjadinya IUU 

(Illegal,unreported,unregulated) 

Fishing, maka dari itu perlunya upaya 

pemanfaatan sumberdaya perikanan 

tangkap yang berkelanjutan.

Pelabuhan Nelayan Muntok

Program Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Bangka Barat dalam pengawasan 
pemanfaatan dan pengelolaan usaha perikanan
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penerapan Pengawas Perikanan 

Tangkap menghasilkan data ketaatan 

kapal yang berlabuh  pada pelabuhan 

perikanan diwilayah kerja Satker dan 

Pos. Sedangkan pada pengawasan 

budidaya dan pengawasan Unit 

Pengolahan Ikan (UPI) belum 

optimal, karena keterbatasan tenaga 

pengawas maupun tenaga kontrak. 

Untuk pengawasan pemasaran dan 

pengangkutan ikan pada saat ini di 

titikberatkan pada daerah perbatasan 

Indonesia-Malaysia.

dan kegiatan pengolahan hasil 

perikanan. 

Pengecekan Jaring Ikan Nelayan

Pengawasan distribusi solar

Budidaya ikan

budidaya, kegiatan usaha, jenis ikan, 

lokasi usaha, luas lahan, dan sarana 

produksi. Pengawasan usaha 

budidaya ini dilakukan setiap 

bulannya secara terus menerus.

Verifikasi data untuk pengawasan 

pengolahan perikanan dilakukan 

dalam pengawasan Unit Pengolahan 

Ikan (UPI) meliputi Nama 

Perusahaan, pemilik perusahaan, 

alamat perusahaan, jenis dokumen 

(SIUP, SKP, HACCP, HC), jenis izin, 

komoditas, proses pengolahan dan 

kapasitas produksi.

Operasi pengawasan pemasaran 

dan pengangkut ikan dilakukan 

dengan cara pemeriksaan 

kelengkapan dokumen ekspor impor 

dan dilakukan pemeriksaan secara 

langsung ditempat berlangsungnya 

kegiatan pemasaran dan 

pengangkutan di pintu perbatasan 

Indonesia-Malaysia ataupun 

pangkalan-pangkalan tempat 

pendaratan ikan.

Adapun proses pengawasan 

pemasaran dan pengangkutan 

meliputi pemeriksaan dokumen 

(SIUP, SKAI, SKI, HC), jenis izin, jenis 

ikan, berat, asal ikan, tujuan dan jenis 

kendaraan yang digunakan.

Sumber: Bendy Delpani, S.Pi (Dinas Kelautan Dan 

Perikanan Kabupaten Bangka Barat)

Adapun pengawasan budidaya 

perikanan dilakukan verifikasi data  

yang diambil seperti alamat usaha 

budidaya, izin usaha, jenis-jenis 

perizinan yang dimiliki, jenis usaha 

yang dibudidayakan, sistem 

budidaya, kegiatan usaha, jenis ikan, 

lokasi usaha, luas lahan, dan sarana 

produksi. Pengawasan usaha 

budidaya ini dilakukan setiap 

bulannya secara terus menerus.

Dari hasil rekapitulasi, dalam 

Ruang lingkup kegiataan 

pengelolaan Sumber Daya Perikanan 

(SDP) Pos PSDKP Muntok sendiri 

antara lain pertama, pengawasan 

penangkapan ikan dan 

pengangkutan ikan diperairan umum 

maupun dilaut meliputi pemeriksaan 

dokumen perizinan kapal perikanan, 

pemeriksaan alat penangkapan dan 

alat bantu penangkapan ikan, dan 

pemeriksaan ikan hasil tangkapan. 

Kedua, pengawasan terhadap 

kegiatan pembudidayaan perikanan 

Lingkup Kerja Pos PSDKP
Ketiga, pengawasan terhadap semua 

kegiatan terkait dengan pengelolaan 

dan pemanfaatan Sumber Daya 

Perikanan (SDP). Keempat, 

Pengawasan Sumberdaya Kelautan 

(SDK), dan terakhir Penanganan 

Pelanggaran (PP).

Verifikasi data dalam pengawasan 

budidaya perikanan melalui  alamat 

usaha budidaya, izin usaha, jenis-

jenis perizinan yang dimiliki, jenis 

usaha yang dibudidayakan, sistem 

TOPIK DAERAH — Pos Pengawasan Sumberdaya Perikanan Muntok — 



eformasi Birokrasi yang 

sedang dijalankan Rpemerintah saat ini bertujuan 

untuk memperbaiki citra birokrat di 

mata masyarakat, baik “perubahan 

mindset dan culturalset aparatur, 

yaitu birokrasi dengan integritas dan 

kinerja yang tinggi; perubahan 

perundang-undangan yaitu regulasi 

yang lebih tertib, tidak tumpang tindih 

dan kondusif; perubahan bidang 

organisasi, yaitu organisasi yang 

tepat fungsi dan tepat ukuran; 

perubahan bidang SDM aparatur 

yaitu SDM aparatur yang 

berintegritas, netral, kompeten, 

capable, profesional, berkinerja tinggi 

dan sejahtera; perubahan bidang tata 

laksana, yaitu sistem, proses dan 

prosedur kerja jelas, efektif, efisien, 

terukur dan sesuai dengan prinsip-

prinsip Good Governance. 

Perubahan berikutnya adalah bidang 

pengawasan yaitu meningkatnya 

penyelenggaraan pemerintah yang 

bebas KKN; perubahan bidang 

akuntabilitas, yaitu meningkatnya 

kapasitas kinerja birokrasi; dan 

terakhir perubahan bidang pelayanan 

publik, yaitu pelayanan prima sesuai 

kebutuhan dan harapan masyarakat” 

(Profil Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi : Biro 

Hukum dan Humas Kementerian 

PAN dan RB Republik Indonesia, 

2011).

Apa yang dilakukan oleh pemerintah 

tersebut adalah beralasan, karena 

dalam Grand Design Reformasi 

Birokrasi 2010 – 2025 disebutkan, 

jika Reformasi Birokrasi berhasil, 

maka:

pertama Mengurangi dan 

akhirnya menghilangkan setiap 

penyalahgunaan kewenangan oleh 

pejabat di instansi pemerintah, 

kedua Menjadikan negara yang 

memiliki most improved bureaucrazy,

 

ketiga Meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat, 

meningkatkan mutu pelayanan 

kepada masyarakat, 

keempat Meningkatkan mutu 

perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan/program instansi,

kelima Meningkatkan efisiensi 

biaya (biaya dan waktu) dalam 

pelaksanaan semua tugas 

organisasi, 

keenam Menjadikan birokrasi 

Indonesia antisipatif dan efektif dalam 

menghadapi globalisasi dan 

dinamika perubahan strategis.

Dengan demikian semakin jelas 

bahwa tujuan reformasi birokrasi itu 

adalah “menempatkan birokrasi 

pemerintah yang professional 

dengan karakteristik adaptif, 

berintegritas, berkinerja tinggi, bebas 

dan bersih korupsi, kolusi dan 

nepotisme, mampu melayani publik, 

netral, sejahtera, berdedikasi dan 

memegang teguh nilai-nilai dasar dan 

kode etik aparatur negara dengan 

perubahan meliputi seluruh aspek 

manajemen pemerintahan.

Berkenaan dengan tujuan reformasi 

birokrasi tersebut salah satunya 

adalah bagaimana menciptakan 

aparatur negara “mampu melayani 

publik”, maka di sini perlu adanya 

perubahan mindset dan culturalset 

aparatur dari penguasa menjadi 

pelayan. Hal ini secara filosofi sangat 

beralasan karena birokrasi 

sesungguhnya adalah abdi negara 

dan abdi masyarakat yang harus 

melayani dan kondisi ini memang 

harus dipahami birokrasi. 

Namun sesungguhnya pemerintah 

sejak lama telah mengembangkan 

“konsep pelayanan prima”, yaitu 

pelayanan yang memuaskan 

pelanggan/masyarakat atau 

pelayanan terbaik. Pelayanan prima 

bukan diminta oleh masyarakat tapi 

harus diberi oleh birokrasi.

BEKERJA UNTUK MELAYANI

ARTIKEL

Vol. III Edisi I Tahun 2013 | 10



Menyadari hal tersebut tiada pilihan 

lain bagi seorang birokrasi adalah 

kembali mengenal jati dirinya sebagai 

seorang pelayan dan mengenal 

karakter dirinya dalam birokrasi 

pemerintahan. Oleh sebab itu tiada 

berlebihan bila dikatakan bahwa 

seorang birokrat harus segara 

memposisikan dirinya bekerja untuk 

melayani, bukan untuk dilayani.

Catherine Devrye (1994) menulis 

tentang perilaku hidup yang 

mengarah ke pelayanan prima harus 

mengandung unsur-unsur self 

esteem (harga diri), exceed of 

expectations (melampaui yang 

diinginkan), recovery (pembenahan), 

vision (pandangan ke depan), 

improve (perbaikan), care (perhatian) 

dan empowerement (pemberdayaan) 

(Manajemen Pelayanan Prima untuk 

Diklat Adum dan Spama oleh Tim 

LAN, 1998).

Bila kita cermati konsep yang 

dikemukakan oleh Catherine Devrye 

tersebut berarti seorang birokrat 

harus memiliki keinginan untuk 

berbuat yang terbaik dengan 

menjaga harga diri, berorientasi 

kepada kepuasan pelanggan, terus 

melakukan perbaikan, antusias, 

semangat responsif, dan selalu 

mendahului kepentingan 

masyarakatnya.

Oleh sebab itu S. W. Brown menulis 

ada 10 (sepuluh) unsur kualitas 

pelayanan nyang harus ada di dalam 

pelayanan yaitu : pertama Tangables 

(penampilan personal dan fisik), 

kedua Reability (tepat janji dan 

waktu), ketiga Responsiveness 

(kesediaan melayani/time less), 

keempat Competence (keahlian dan 

pengetahuan), kelima Courtesy 

(kesopanan, keramahan), keenam 

Credibility (kejujuran, kepercayaan), 

ketujuh Scurity (resiko kecil,keraguan 

kecil), kedelapan Access 

(kemudahan dihubungi, kemudahan 

ditemui), kesembilan Communication 

(peyuluhan informasi), dan 

kesepuluh Understanding 

Oleh sebab itu saat yang tepat bila 

mindset dan culturalset aparatur yang 

mengandung kelemahan untuk 

segera diperbaiki bila selama ini telah 

menjadi karakter buruk pada dirinya 

dan menjadi kanker di dalam proses 

pengabdiannya, agar reformasi 

birokrasi yang berorientasi pada 

pelayanan, profesionalisme, 

integritas, netral, kompeten, 

berkinerja tinggi dan juga perbaikan 

dalam tata laksana pemerintahan 

yang meliputi sistem, proses, 

prosedur kerja jelas, efektif, efisien, 

dan terukur dapat diwujudkan.

Dengan moto “bekerja untuk 

melayani”, adalah suatu proses 

penyadaran diri birokrat untuk 

memberikan yang terbaik kepada 

masyarakatnya. 

Keikhlasan, ketulusan, kerjasama, 

kasih sayang akan menyelimuti hari-

hari indah bagi birokrat di negeri ini 

dan kepuasan bagi masyarakat bila 

moto tersebut sebagai pakaian di 

dalam pengabdiannya.

Birokrat harus merasa bangga bila 

pada dirinya dilekatkan dengan 

simbol tersebut, karena ini adalah 

penghormatan yang diberikan oleh 

rakyat pada dirinya. Tidak semua 

orang diberi kehormatan seperti ini 

kecuali kepada birokrat. Adalah keliru 

bila birokrat tidak mau menerima 

kehormatan itu, karena birokrat telah 

ditingkatkan derajatnya menjadi 

orang yang terhormat. 

Karena itu patrikanlah dalam diri 

birokrat bahwa bekerja untuk 

melayani, bukan untuk dilayani. 

Jagalah kehormatan itu agar birokrat 

memiliki martabat dan dihormati 

karena pengabdiannya itu. 

Oleh sebab itu kembangkanlah sikap 

pelayanan prima dalam keseharian 

seorang birokrat yang meliputi 

passionate (sangat bergairah = 

bersemangat, antusias), progressive  

(menggunakan cara yang terbaik = 

termaju), proactive (antisipatif; 

proaktif, tidak menunggu dan segera 

dalam bertindak), positive (tanpa 

curiga dan kekhawatiran), prompt 

(sigap), proportional (tidak mengada-

ada), dan punctual (tepat waktu).  

ARTIKEL — BEKERJA UNTUK MELAYANI —

Disusun Oleh: 
H. Ramli Ngad Jum, S.H., M.H., M.M., M.AP.(memahami kebutuhan konsumen).
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MSS:

Sekda:Saya lebih cenderung menyebutkan kepala SKPD 

dengan pimpinan SKPD, karena seorang kepala cendrung 

sering memerintah, memberikan hukuman kepada 

bawahannya namun jika  dia seorang pimpinan  dia harus 

menjadi seorang yang patut dijadikan teladan, dia juga bisa 

berada diantara bawahan bersama-sama menjalankan apa 

yang menjadi tugas SKPD, dia juga bisa menjadi pendorong 

atau pemberi motivasi kepada bawahannya. SEED dicetuskan 

oleh Bupati Bangka Barat, H. Ustadz M. Syazali Lc., MA., 

sepulang dia dari Havard University. SEED adalah suatu 

program kerja yang mengharuskan pimpinan SKPD untuk 

selalu mendiagnosa SKPD-nya sendiri agar bisa 

meningkatkan kinerjanya setiap hari.

MSS:

Sekda:Setiap pimppinan SKPD harus memaparkan apa yang 

menjadi permasalahana di SKPD-nya dalam rapat yang 

dihadiri oleh Bupati, Wabup, Sekda dan para pimpinan SKPD. 

Kepada pimpinan SKPD harus bisa menemukan jalan keluar 

permasalahan tersebut pada rapat progress SEED 2 minggu 

yang akan datang. Pada rapat progress SKPD selalu ada 

pimpinan SKPD yang mengungkapkan permasalahan dan 

jalan keluar dari permasalahan tersebut.

MSS:

Apa tujuan diterapkannya program kerja SEED oleh 

Kepala SKPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bangka Barat?

Bagaimana SEED diterapkan oleh pimpinan SKPD 

dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat?

Setiap pimpinan SKPD harus dituntut bersikap aktif 

dalam rapat progress SEED  yang diadakan setiap 2 minggu 

sekali?

Sekda:Betul , setiap pimpinan SKPD harus bersikap pro-aktif  

karena setiap rapat progress SEED yang diadakan setiap 2 

minggu sekali tersebut harus mengungkapkan apa yang 

menjadi masalah dalam SKPD yang dipimpinnya, dan dia 

diberikan waktu 2 minggu untuk dapat menyelesaiakan 

permasalahan tersebut, sehingga pada rapat progress SEED 2 

minggu yang akan datang dia harus memaparkan  

penyelesaian masalah yang dihadapinya dihadapan peserta 

rapat Progress SEED. Jika permasalahan tersebut 

menyangkut antar SKPD  maka  kedua SKPD yang berkaitan 

dapat memaparkan program kerja yang akan diterapkan untuk 

menyelesaikan masalah SKPD tersebut.

MSS:

Sekda:Yang menjadi tolak ukur adalah apakah suatu  

pimpinan SKPD dapat menjalankan tugasnya tepat waktu, dan 

tuntas. Mereka juga harus menjalankan tugasnya dengan  rasa 

ikhlas.

MSS:

Sekda:Media itu adalah Monev (Monitoring dan Evaluasi-red), 

Pencerahan dan Rakor. Mereka harus senantias mengadakan 

koordinasi dengan para staff sehingga setiap permasalahan 

yang ada di SKPD dapat diketahui dengan segera agar dapat 

dipecahkan secepat mungkin. Setiap  staf suatu SKPD yang 

melakukan kunjungan kerja ke suatu daerah atau mengikuti 

rapat, rakor diluar daerah diwajibkan untuk memberikan 

laporan tertulis apa yang dia peroleh didalam rapat progress 

SKPD. Jadi tidak ada lagi lagi staff dalam suatu SKPD yang 

melakukan kunjungan kerja menggunakan ilmu atau 

pengalaman yang diperolehnya hanya untuk kepentingan 

pribadi. Dengan demikian maka ilmu atau pengetahuan yang 

diperoleh dapat diberikan kepada SKPD lainnya.  

Kita berharap dengan diterapkannya SEED disetiap SKPD 

yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 

dapat meingkatkan kinerja mereka sehingga program yang 

mereka canangkan dapat menyentuh kepada kepentingan 

masyarakat Kabupaten Bangka Barat. 

Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pimpinan 

SKPD dalam menjalankan program SEED?

Media apa yang digunakan dalam pelaksanaan 

program SEED?

(Disusun Oleh: Laksamana Muhammad Yusuf)

rogram yang mengharuskan kepala SKPD  untuk 

selalu mendiagnosa kelebihan dan kelemahan yang Pada dalam diri untuk meningkatkan kinerjanya, Dalam 

penerapan sehari-harinya kepala SKPD diharuskan senaniasa 

dapat menuntaskan permasalahan yang dihadapinya.

Berikut  adalah wawancara  Media Sejiran Setason  (MSS)  

dengan Sekda Kabupaten Bangka Barat, H. Ramli Ngad Jum, 

SH., MH., MM., MAP. (Sekda) di kantornya.

Salah satu Program kerja yang dicanangkan oleh Bupati Bangka Barat, H. Ustadz Zuhri M. Syazali, Lc., MA. dalam 

meningkatkan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah program kerja SEED

 (Self Effort Edification Diagnosis Program).  
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Menurut penuturan beliau, jika bulan 

terang di malam hari dimanfaatkan 

oleh mereka untuk bermain di luar 

rumah dengan teman-teman sebaya.  

Maklum pada masa itu listrik belum 

ada di dusunnya sedangkan 

penerangan dirumah hanya 

menggunakan lampu minyak tanah 

yang dibuat sendiri oleh orang tua 

dari botol limun yang sumbunya 

dibuat dari tali karung atau perca 

dengan penutup atasnya 

menggunakan tutup botol limun juga. 

Pada masa-masa tahun 60-an 

adalah masa yang sulit bagi orang-

orang di kampungnya. Orang  

menyebutnya dengan istilah fael. 

Harga komoditi pertanian dan 

perkebunan murah di pasaran. 

Kebutuhan-kebutuhan pokok sukar 

di dapat dan walaupun ada, tidak 

sepadan dengan penghasilan petani 

pada masa itu. Sehingga walaupun 

beliau sudah agak besar hanya dapat 

menikmati ubi kayu yang dibuat aruk 

atau sagak ubi, penyajiannya di tim 

(kukus-red)  sedangkan untuk nasi 

hanya diberikan kepada adik-adiknya 

yang masih kecil karena mereka 

hanya mampu membeli beras paling 

banyak seperempat kilogram per 

Masa sekolah pun dilalui Ramli Ngad 

Jum dengan berjalan kaki setiap hari 

dari Dusun Canggung menuju Desa 

Kelapa. 

Pagi-pagi sekali sehabis subuh 

beliau dan teman-temannya sudah 

berangkat dengan menapaki jalan 

tanah yang kiri kanannya penuh 

dengan semak dibasahi embun dan 

membasahi baju mereka. 

“Ada yang tidak dapat saya lupakan 

adalah jasa sebuah bus angkutan 

penumpang dari Kelapa ke 

Pangkalpinang yang kebetulan 

pemiliknya tinggal di Kampung 

Kapuk. Kami menyebutnya dengan 

mobil Aking karena pemiliknya Om 

Aking, seorang Tionghoa yang 

tinggal di Desa Kapuk. Setiap pagi 

kecuali hari Jumat mobil itu melintasi 

jalan Kapuk Kelapa yang pertemuan 

jalan tersebut merupakan jalan 

keluar kami dari Dusun Canggung 

menuju dari Kelapa. Mobil itulah yang 

kami kejar agar kami dapat naik mobil 

dengan gratis dan mobil itu bila 

melihat kami sudah dekat tetap 

menunggu sampai kami naik.” 

Ceritanya sambil mengenang kisah 

masa sekolahnya. 

ahir di Dusun Canggung, 

Kecamatan Kelapa, 27 April L1954 dari pasangan H. Ngad 

Jum Suroprayitno dan Asni Saman 

dari keluarga petani merupakan putra 

pertama dari 10 bersaudara. Masa 

kecil Ramli Ngad Jum dihabiskan di 

Desa Kelapa di sebuah dusun yang 

disebut Canggung yang berjarak 

lebih kurang 3 km dari Desa Kelapa. 

Sudah merupakan kebiasaannya, 

sejak kecil beliau membantu orang 

tuanya bekerja di kebun maupun di 

ladang, menyadap karet adalah 

rutinitasnya. 

Masa kecil memang tak dapat 

dilupakan dan membekas dalam diri 

Ramli Ngad Jum. Sebagaimana 

masa kanak-kanak,  hari-hari diisi 

layaknya sebagai anak-anak 

sebayanya seperti main perang-

perangan, memancing di sungai 

karena dusun tempat tinggalnya 

dikelilingi oleh banyak sungai, 

menangkap kancil, kijang  dan ikut 

orang-orang berburu rusa di hutan 

telah dilakukannya sejak kecil karena 

Dusun Canggung tempat tinggalnya 

kaya akan flora dan fauna disamping 

tanahnya yang subur. 
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“Bagi saya ini suatu pembelajaran 

yang tidak terlupakan dan selalu 

diingat betapa mulianya hati Om 

Aking yang telah menolong kami 

untuk sampai ke sekolah tepat waktu 

walaupun pakaian basah karena 

baru melewati jalan setapak yang 

penuh dengan basahan embun. 

Sebagai rasa terima kasih kami dan 

penghargaan atas jasa Om Aking 

apabila habis panen ladang setiap 

tahunnya maka kami dengan 

kesadaran sendiri, orang tua kami 

memberikan beras baru kepada Om 

Aking. Dapat dibayangkan naik mobil 

pada masa itu adalah kebanggaan 

karena pada tahun 60-an mobil di 

Bangka ini belum seberapa 

jumlahnya paling-paling mobil PN. 

TTB dan beberapa mobil angkutan 

penumpang, seperti kongsi 12 yang 

saya ingat pada masa itu.” Lanjutnya.

“Saya mengenal beliau sejak 
pengangkatan CPNS di Kabupaten 

Bangka. Beliau adalah seorang pekerja, 
birokrat tulen dan loyal terhadap atasan. 

Orangnya cerdas, hobi menulis dan 
penuh dengan ide-ide. Beliau orangnya 

tidak pernah marah dan tidak suka 
menyakiti orang lain. Saya menganggap 

beliau sudah seperti guru, orangtua 
sekaligus kawan. Beliau banyak sekali 
mengajarkan saya tentang kehidupan 

ini, baik sebagai masyarakat biasa 
maupun sebagai PNS.” Komentar H. 

Aries Supriyatna, SH., Asisten 
Sekretaris Daerah Bagian 

Perekonomian dan Pembangunan 
Kabupaten Bangka Barat,  

mengenai Pak Ramli Ngad Jum.

MASA PEMBELAJARAN

Beliau menamatkan sekolah 

dasarnya pada tahun 1968 dan 

melanjutkan ke SMP Mari Ayu Kelapa 

yang merupakan satu-satunya SMP 

yang ada di Kecamatan Kelapa pada 

masa itu dan tamat pada tahun 1971.

Pada tahun ajaran 1972, beliau tidak 

dapat melanjutkan sekolah karena 

kekurangan biaya sehingga dalam 

tahun itu beliau tidak bersekolah. 

Pada tahun 1973 Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Bangka pada 

waktu itu telah membuka SPG untuk 

memenuhi kekurangan tenaga guru 

SD di Kabupaten Bangka. 

Kesempatan ini tidak disia-siakan 

oleh Ramli Ngad Jum dan mengikuti 

tes masuk. Akhirnya diterima sebagai 

siswa dengan ikatan dinas. Tahun 

1975 pendidikan gurunya 

diselesaikan dan kemudian melamar 

sebagai guru SD Negeri dan 

ditempatkan di Desa Balunijuk, 

Kecamatan Merawang. Walaupun 

secara ekonomi sangat sulit tapi 

semangat untuk melanjutkan ke 

SLTA, yakin Allah SWT. akan 

membukakan jalan bagi umatnya 

yang sungguh-sungguh dan tak 

putus asa.

 Keyakinan tersebut menjadi motivasi 

bagi beliau untuk belajar dan melalui 

jalan Allah proses kedewasaan diri 

terus terbentuk.

Setamat SPG tahun 1975, beliau 

mulai merantau meninggalkan 

kampung halaman karena bertugas 

sebagai guru SD di Balunijuk 

Kecamatan Merawang dan menetap 

di sana sampai dengan tahun 1980 

dan selanjutnya pindah ke 

Pangkalpinang tahun 1981. 

Pada tahun 1978, Ramli Ngad Jum 

memulai kuliah di Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya Cabang 

Bangka.Setelah menamatkan 

Program Sarjana Muda tahun 1981, 

pada tahun 1982 beliau berangkat ke 

Lampung untuk menyelesaikan 

Program Strata Satu di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung dan 

menyelesaikannya pada September 

1984. 

Keinginan beliau untuk menimba ilmu 

pengetahuan tak pernah pudar ini 

sehingga membawa beliau sampai 

saat ini dapat menyelesaikan 3 (tiga) 

pendidikan magisternya, antara lain 

di bidang Manajemen Ekonomi,  

Administrasi Publik dan Ilmu Hukum.



Vol. III Edisi I Tahun 2013 | 15

Foto: Humas Dan Protokol Kab. Bangka Barat

PERJALANAN KARIR

Beliau kembali ke Pangkalpinang 

setelah menyelesaikan Program 

Sarjana Hukumnya dan bekerja 

sebagai Dosen Sekolah Tinggi Ilmu 

Hukum Pertiba Pangkalpinang, di 

samping itu beliau juga bekerja di 

Kantor Hukum Marbawi H. Syakban, 

SH., M.Hum, sebagai penasihat 

hukum. 

Kemudian pada tahun 1992 beliau 

pindah ke Sungailiat, Bangka Induk, 

karena ingin mendekatkan tempat 

tinggalnya dengan kantor beliau 

bekerja, yaitu sebagai Pegawai 

Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten 

Bangka sejak tahun 1986 sampai 

dengan tahun 2003.  

Pada tahun 2003 terjadi pemekaran  

Kabupaten Bangka menjadi 4 

(empat) Kabupaten, dan beliau 

pindah tugas ke Kabupaten Bangka 

Barat dan menetap di Muntok hingga 

saat ini. Beliau diangkat menjadi 

Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bangka Barat dan ini merupakan 

puncak karir sebagai seorang PNS di 

tingkat Kabupaten. 

Perjalanan karir PNS beliau yang 

cukup panjang ini membuat beliau 

telah mengalami dan melalui banyak 

pengalaman dalam berbagai urusan 

di kepemerintahan.

KEHIDUPAN KELUARGA

(Disusun oleh: Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan 

Informatika)

Menikah pada tahun 1987 tepatnya 

tanggal 07 Februari 1987  di 

Pangkalpinang, Ramli Ngad Jum 

menikah dengan seorang wanita 

yang bernama  Yulistri, SE.  dan telah 

dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 

masing-masing; Rendy Aresta, 

S.Farm., yang sekarang sedang 

menyelesaikan Program Apoteker di 

Universitas Pancasila Jakarta, Anak 

keduanya Rantitya Pauliana, SKG 

yang saat ini sedang Co Ast.  

menyelesaikan studi dokter gigi di 

Universitas Mustopo Beragama di 

Jakarta dan putri bungsunya Ratri 

Shintya Dewi sedang kuliah di 

Fakultas Kedokteran Universitas 

Sriwijaya di Palembang. 

Sedangkan isteri beliau, Yulistri, SE., 

sebagai ibu rumah tangga dimana 

juga aktif sebagai Ketua Dharma 

Wanita Persatuan Kabupaten 

Bangka Barat dan Ketua GOW 

Kabupaten Bangka Barat.

Sosok yang memiliki hobi menulis 

tulisan ilmiah di waktu senggangnya 

ini sangatlah pantas dijadikan 

panutan dalam kehidupan keluarga 

dan jajaran Pegawai Pemerintah 

Kabupaten Bangka Barat pada 

umumnya. 

, 

“Beliau adalah suri 
tauladan dan sosok 
contoh bagi adik-

adiknya, baik dalam 
perilaku dan tindakan di 
kehidupannya. Beliau 
juga cukup berhasil di 

dalam pendidikan, 
dimana IQ-nya lebih 

tinggi dibanding 
saudara-saudara 

lainnya sehingga mudah 
menangkap ilmu yang 

dituntutnya. Beliau 
terkenal sebagai orang 

yang tidak pernah 
marah dalam 

menangani dan 
meladeni adik-adiknya. 
Bagi kami beliau adalah 

sosok pahlawan di 
dalam keluarga besar 

kami.” Pendapat 
Ramlan Ngad Jum, 

S.Pd, Kabid Pemuda 
dan Olahraga Dinas 
Pendidikan, Pemuda 

dan Olahraga 
Kabupaten Bangka 

Barat, mengenai sang 
kakak.



PERJALANAN PENDIDIKAN  

PERJALANAN KARIR

Pendidikan SD :   SD Negeri Kelapa Tahun 1968

Pendidikan SMP :   SMP Mari Ayu Kelapa Tahun 1971

Pendidikan SLTA :   SPG Sungailiat  Tahun 1975

Universitas :1. Sarjana Muda Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

Cab. Bangka Tahun 1981

 2. Strata Satu Fakultas Hukum Universitas  Lampung 

Tahun 1984

 3. Magister Manajemen STIE IBEK Jakarta Tahun 2000

4. Magister Admnistrasi Publik di Universitas Terbuka 

Tahun 2005

5. Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta 

Tahun 2012.

Tahun 1975 s.d. Tahun 1981 :   Guru SD Negeri di Balunijuk

Tahun 1984 s.d. Tahun 1986 : Kantor Pengacara Marbawi H. Syakban 

Associates Pangkalpinang  

Tahun 1984 hingga saat ini : Dosen Program Sarjana dan Program 

Magister Ilmu Hukum di STIH Pertiba 

Pangkalpinang

Tahun 1986 s.d. Tahun 2003 :   Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bangka

Jabatan yang pernah diduduki selama PNS 

di Kab. Bangka diantaranya: 

Ÿ Kasubbag TU Inspektorat

Ÿ Pemeriksa Sospol Inspektorat

Ÿ Pemeriksa Aparatur dan 

Kepegawaiaan Inspektorat

Ÿ Pemeriksa Perekonomian Inspektorat

Ÿ Kabag Perekonomian Sekretariat 

Daerah

Ÿ Asisten Sekda Bidang Administrasi dan 

Umum

Ÿ Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Tahun 2003 hingga saat ini : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
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Adapun peserta sosialisasi peraturan 

perundang-undangan terdiri dari 

Kepala Desa, BPD, LPM, Ketua PKK 

Desa, Ibu Kepala Dusun, Kader KDRT 

Desa, Tokoh Agama, Tokoh 

Masyarakat serta masyarakat yang 

pernah mengalami bentuk tindak 

kekerasan.

Kegiatan ini dimulai pada tanggal 05 

Maret s.d. 13 Maret 2013 secara 

berkesinambungan dengan 

bekerjasama dengan dinas-dinas 

terkait seperti Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Bangka 

Barat, Dinas Kesehatan Bangka 

Barat dan POLRES Bangka Barat 

dimana dinas-dinas terkait 

memberikan materi kepada para 

peserta. 

rah kebijakan strategi Badan    

Pemberdayaan Perempuan Adan Keluarga Berencana 

merujuk pada  kebijakan strategi 

pembangunan daerah  yang 

merupakan kebijakan dalam 

mengimplementasikan program Kepala 

Daerah yang juga berfungsi sebagai 

payung pada perumusan program dan 

kegiatan pembangunan dalam 

mewujudkan visi dan misi Kabupaten 

Bangka Barat. 

Salah satu misi Kabupaten Bangka 

Barat adalah menfasilitasi terwujudnya 

desa mandiri. Badan Pemberdayaan 

Perempuan dan KB yang juga 

merupakan salah satu Tim Kabupaten 

Desa Mandiri mempunyai tugas 

mewujudkan desa mandiri khususnya 

dibidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak.

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan tersebut dilaksanakan di 12   

(dua belas) Desa Mandiri meliputi Desa 

Air Putih, Desa Belo Laut, Desa 

Rambat, Desa Kundi, Desa Rukam, 

Desa Air Kuang, Desa Ketap, Desa 

Bakit, Desa Sinar Sari, Desa Tuik, Desa 

Undang-undang yang disosialisasikan 
antara lain:

1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana 

Perdagangan Orang

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

DI DESA MANDIRI

SOSIALISASI
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Maksud diadakannya sosialisasi peraturan perundang-

undangan ialah bertambahnya pengetahuan masyarakat 

tentang peraturan–peraturan yang terkait dengan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta 

menumbuhkan kepedulian organisasi-organisasi wanita 

dan organisasi masyarakat untuk berani melaporkan kasus-

kasus yang terjadi di sekitar mereka kepada pihak yang 

berwajib. 

Dengan dilaksanakanya kegiatan ini diharapkan 

masyarakat yang mengalami kasus-kasus kekerasan baik 

perempuan maupun anak dapat memahami serta 

mengetahui bahwasanya ada peraturan perundang-

undangan melindungi hak perempuan dan anak dari tindak 

kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari POLRES 

Bangka Barat Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, 

jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 

sebanyak 23 kasus dan kasus perdagangan orang 

sebanyak 1 kasus yang terlaporkan dan ditangani secara 

resmi oleh pihak yang berwajib. 

SOSIALISASI — SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DESA MANDIRI — 

Disusun Oleh: Ahmad Sapari, A. Md (
dan KB Kab. Bangka Barat)

Badan Pemberdayaan Perempuan 
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lkisah, di daerah Muntok, Bangka 
bagian barat, hiduplah seorang Alaki-laki bernama Abang Daud. 

Kerjanya setiap hari hanya membuat 
kekacauan di mana-mana, seperti 
mencuri dan merampas barang milik 
orang lain.

Pada suatu hari, Abang Daud menunggu 
warga yang membawa hasil kebunnya 
untuk di jual ke pasar. Setelah beberapa 
saat menunggu, tampaklah dari 
kejauhan seorang laki-laki setengah 
baya sedang memikul keranjang berisi 
sayur-sayuran dan buah-buahan. 
“Hmmm... ini dia yang kutunggu-tunggu! 
Aku akan mengambil barang-barang si 
tua bangka itu dari belakang. Pasti dia 
tidak akan tahu!” gumam  Abang Daud.

Setelah beberapa jauh orang tua itu 
melewati tempat persembunyiannya, 
secara diam-diam Abang Daud 
membuntutinya sambil berjingkat-
jingkat. Ia hendak mengambil buah-
buahan yang ada di keranjang belakang 
orang tua itu. Namun tanpa disadarinya, 
ternyata orang tua itu adalah seorang 
pendekar silat yang berilmu tinggi, 
bernama Long Guan yang terkenal 
dengan panggilan Apek Long Guan. 
Banyak orang yang datang berguru 
kepadanya.

Menyadari ada orang yang 
mengikutinya, Apek Long Guan langsung 
membentak: “Hai, jangan main-main!” 
Alangkah terkejutnya Abang Daud 
mendengar bentakan itu, apalagi ketika 
orang tua itu menoleh kepadanya. 

Ternyata orang tua itu adalah Pek Long 
Guan, guru silat yang cukup disegani di 
Muntok. “Tidak usah berbohong Pek 
Long! Pek Long pasti mempunyai ilmu 
batin. Saya mohon ajarkanlah kepada 
saya Pek Long!” pinta  Abang Daud. “Oh, 
maaf Pek Long! Bagaimana Pek Long 
dapat mengetahui kalau saya ada di 
belakang Pek Long? Apakah Pek Long 
mempunyai ilmu batin?” tanya Abang 
Daud.

“Tidak... Tidak...! Aku tidak mempunyai 
ilmu apa-apa. Aku hanya menebak-
nebak saja, dan kebetulan tebakanku 
benar,” jawab Pek Long Guan sambil 
terus berlalu tanpa menghiraukan Abang 
Daud. Namun, Abang Daud terus 
membuntutinya.

Setelah beberapa kali Abang Daud 
memohon barulah Pek Long Guan 
mengaku bahwa dia memang 
mempunyai ilmu batin. Ia pun bersedia 
mengajarkan ilmunya, asalkan Abang 
Daud mau memenuhi satu syarat.

“Baiklah, Abang Daud! Aku bersedia 
mengajarimu asalkan kamu mau 
merubah perilakumu yang suka 
membuat kekacauan di desa ini,” ujar 
Pek Long Guan.

“Baiklah, Pek Long! Aku berjanji tidak 
akan membuat kekacauan lagi,” kata 
Abang Daud berjanji. “Kalau begitu, 
datanglah besok ke rumah!” kata Pek 
Long seraya melanjutkan perjalanan 
menuju ke pasar.

Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 
Abang Daud pergi ke rumah Pek Long 
Guan. Saat ia memasuki pekarangan 
rumah Pek Long Guan, tampaklah 
sejumlah murid-murid Pek Long Guan 
sedang berlatih ilmu silat dan batin.

“Wah, ternyata Pek Long mempunyai 
banyak murid. Kenapa tidak dari dulu aku 
berguru kepada Pek Long?” gumamnya 
dengan perasaan menyesal. Melihat 
kedatangan Abang Daud, Pek Long 
Guan segera menyuruhnya duduk untuk 
diberikan pengarahan. 

Setelah itu, Abang Daud pun ikut berlatih 
bersama murid-murid Pek Long Guan 
lainnya. Sejak itu, ia menjadi murid Pek 
Long Guan. Ia termasuk murid yang 
cerdas dan dapat memahami dan 
menguasai jurus-jurus yang diajarkan 
kepadanya dengan sempurna. Tak 
heran, jika Pek Long Guan sangat 
menyayanginya dan rela memberikan 
semua ilmu yang dimilikinya.

Setelah menguasai semua ilmu yang 
diberikan oleh Pek Long Guan, Abang 
Daud berpamitan kepada gurunya 
hendak merantau ke tanah Tanah Melayu 
(Palembang, Sumatera bagian selatan) 
untuk memperbaiki hidupnya.

“Terima kasih, Guru! Ilmu yang guru 
berikan akan saya gunakan untuk 
kebaikan,” ucap Abang Daud.

Legenda 
Panglima Angin
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Legenda — Panglima Angin —

“Aku pun berharap demikian, Muridku,” 
kata Pek Long Guan seraya berpesan 
kepada Abang Daud dengan untaian 
pantun seperti berikut ini:

“Wahai ananda hamba bermanat simak 
olehmu petuah amanah peganglah 
dengan hati yang bulat semoga Tuhan 
memberimu berkah maka seperti kata 
orang tua-tua:

sebelum melangkah pegang petuah
sebelum berjalan amanah dipadan
untuk bekal anak berjalan

manfaatkan ilmu pada yang terpuji
menjaga  diri membela negeri

manfaatkan ilmu pada yang patut,
supaya tak sia-sia anak menuntut

ilmu jangan dipermain-mainkan
pantang sekali dilagak-lagakkan

ilmu jangan disia-siakan,
amalkan olehmu pada kebajikan
berbuat baik engkau kekalkan
tolong menolong engkau utamakan

tiru olehmu ilmu padi,
semakin merunduk semakin berisi.”

Setelah berjanji untuk melaksanakan 
semua nasehat gurunya, Abang Daud 
pun berlayar ke Tanah Melayu dengan 
menumpang kapal milik Haji Ali dari 
Muntok. Selama di perjalanan, Haji Ali 
pun senantiasa memberinya nasehat.

“Wahai, Abang Daud! Sesampainya di 
Tanah Melayu, kamu harus pandai-
pandai menjaga mulut, karena adat 
penduduk di sana berbeda dengan adat 
kita di kampung,” pesan Haji Ali.

“Apakah itu, Pak Haji?” tanya Abang 
Daud penasaran. “Jika kamu mendengar 
ayam berkokok tiga kali berturut-turut 
bukan pada waktunya, jangan kamu 
jawab! Jika kamu menjawabnya, berarti 
kamu telah melawan adat Tanah Melayu. 
Sebagai hukumannya, kamu harus 
bertarung melawan Panglima Tanah 
Melayu,” ujar Haji Ali. “Oh, begitu!” kata 
Abang Daud sambil tersenyum. 

Setelah berhari-hari berlayar 
mengarungi lautan luas, tibalah mereka 
di Tanah Melayu bersamaan waktu 
magrib. Saat mereka menginjakkan kaki 
di pelabuhan, terdengarlah suara ayam 
jantan berkokok tiga kali berturut-turut. 
Tanpa disadarinya, Abang Daud 
menjawab kokokan ayam tersebut.

“Kokkokokkooo...!!!” demikian suara 
Abang Daud. Rupanya, jawaban 
kokokan ayam Abang Daud terdengar 
oleh mata-mata Raja Palembang yang 
sedang berjaga-jaga di Pelabuhan. 
Mata-mata itu pun segera melaporkan 
hal itu kepada Raja.

“Ampun, Baginda! Hamba mendengar 
suara ayam jantan yang baru saja 
berlabuh di pelabuhan,” lapor mata-mata 
itu. “Pengawal! Carilah ayam jantan dari 
negeri seberang itu yang telah berani 
menantang adat Tanah Melayu!” perintah 
sang Raja.

Mendengar perintah tersebut, beberapa 
pengawal istana segera menuju ke 
pelabuhan untuk mencari ayam jantan 
itu, dan membawanya ke istana untuk 
dihadapkan kepada Raja. Tak berapa 
lama kemudian, para pengawal itu pun 
kembali bersama Abang Daud. “Hai, 
orang asing! Siapa kamu ini, berani-
beraninya menentang adat negeri ini?” 
tanya Raja Palembang dengan nada 
membentak.

“Ampun, Baginda! Hamba seorang 
perantau dari Mentok. Orang-orang 
memanggilku Abang Daud. Mohon 
ampun jika hamba telah melanggar adat 
negeri ini!” Abang Daud memohon 
kepada Raja Palembang sambil memberi 
hormat. “Asal kamu tahu saja, Abang 
Daud! Siapa pun yang melanggar adat 
negeri ini, maka ia harus menerima 
hukuman, yaitu bertarung melawan 
Panglima Tanah Melayu,” ujar Raja 
Palembang.

“Ampun, Baginda! Hamba bersedia 
menerima hukuman ini. Tapi, berilah 
hamba waktu tiga hari untuk memulihkan 
tenaga terlebih dahulu. Hambasangat 
kelelahan setelah berhari-hari berlayar 
terombang-ambing di tengah laut,” pinta 
Abang Daud.

Setelah berunding dengan panglimanya, 
sang Raja pun memenuhi permintaan 
Abang Daud. Sambil menunggu hari 
pertarungan itu tiba, Abang Daud tinggal 
di rumah Haji Ali. Agar Abang Daud tidak 
melarikan diri kembali ke negerinya di 
Mentok, Raja Palembang mengutus 
beberapa orang pengawalnya untuk 
berjaga-jaga di sekitar rumah Haji Ali.

Pada malam harinya, usai makan malam, 
juragan kapal itu berbincang-bincang 
dengan Abang Daud. “Hai, Abang Daud! 
Aku sudah berkali-kali menasehatimu, 
tapi kamu tetap saja melanggar adat 
negeri ini. Akhirnya, kamu terima sendiri 
akibatnya,” ujar Haji Ali.

“Tidak usah khawatir, Pak Haji! Semoga 
saja saya bisa mengatasi masalah ini 
sendiri. Saya mohon maaf jika telah 
merepotkan Pak Haji,” kata Abang Daud 
dengan tenangnya.

Pada hari yang telah ditentukan, Abang 
Daud datang menghadap sang Raja 
untuk menepati janjinya. Tak ketinggalan 
pula Haji Ali bersama warga Muntok 
lainnya ikut serta ke istana Kerajaan 
Palembang untuk menyaksikan 
pertarungan tersebut. Sebagai sesama 
orang Muntok, mereka senantiasa 
memberikan semangat dan dukungan 
kepada Abang Daud agar selamat dari 
kematian.

Saat rombongan Abang Daud memasuki 
halaman istana, tampak seluruh keluarga 
istana dan para pengawal Raja telah 
memadati sekitar arena pertarungan 
yang telah disiapkan. Sesekali terdengar 
suara ejekan dari para penonton yang 
meremehkan kemampuan Abang Daud.

“Ah, orang itu kemari hanya untuk 
mengantarkan nyawa. Dia pasti akan 
mati terkapar di atas arena melawan 
Panglima Tanah Melayu,” ucap seorang 
pengawal.
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Legenda — Panglima Angin —

Sementara itu, saat melihat kedatangan 
Abang Daud, Raja Palembang segera 
memerintahkan hulubalangnya untuk 
menyediakan berbagai jenis senjata dan 
menyuruh Abang Daud memilih senjata 
yang dikehendakinya. Namun, Abang 
Daud menolak tawaran itu.

“Ampun, Baginda! Hamba tidak terbiasa 
menggunakan senjata dalam bertarung, 
kecuali taji ayam ini,” kata Abang Daud 
sambil menunjukkan taji ayamnya. 
“Baiklah, kalau itu pilahanmu. 
Pertarungan akan segera dimulai. 
Apakah kamu sudah siap, wahai Abang 
Daud?” tanya Raja Palembang 
meyakinkan Abang Daud.

“Hamba siap, Baginda!” jawab Abang 
Daud seraya berjalan menuju ke arena 
yang telah disediakan di halaman istana. 
Ketika kedua petarung itu berada di atas 
arena, Raja Haji bersama 
rombongannya dari Mentok semakin 
cemas akan menyaksikan pertarungan 
itu. 

Lain halnya dengan seluruh masyarakat 
Tanah Melayu, mereka bersorak gembira 
sambil terus merendahkan Abang Daud. 
Mereka yakin bahwa panglima 
merekalah yang akan memenangkan 
pertarungan itu.“Hai, Abang Daud! 
Berdoalah sebelum nyawamu 
melayang!” celetuk salah seorang 
penonton dari Tanah Melayu. “Iya, Abang 
Daud! Berpesanlah kepada orang-orang 
Mentok sebelum kamu mati sia-sia di 
tangan Panglima kami!” tambah seorang 
penonton lainnya dari Tanah Melayu.

Abang Daud hanya tersenyum 
mendengar ejekan-ejekan yang 
dilontarkan kepadanya. Beberapa saat 
kemudian, pertarungan pun dimulai.  
Panglima Tanah Melayu mengawali 
pertarungan itu dengan terlebih dahulu 
menyerang, sedangkan Abang Daud 
hanya menangkis dan menghindar dari 
serangan-serangan yang datang secara 
bertubi-tubi. Berkali-kali Panglima Tanah 
Melayu melancarkan serangan, berkali-
kali pula Abang Daud dapat berkelit dan 
menghindarinya.

Ketika melihat Panglima Tanah Melayu 
mulai kelelahan, Abang Daud berbalik 
menyerang. Hanya dengan beberapa 
jurus saja, Abang Daud berhasil 
menusukkan taji ayamnya tepat pada 
lambung kiri Panglima Tanah Melayu. 
Seketika itu pula, Panglima kebanggaan 
Tanah Melayu itu jatuh terkapar tak 

Seluruh masyarakat Tanah Melayu yang 
menyaksikan pertarungan itu terkejut, 
terutama Raja Palembang. Sang Raja 
benar-benar tidak pernah mengira 
sebelumnya bahwa Abang Daud adalah 
pendekar yang sangat tangguh dan sakti. 
Sedangkan masyarakat Muntok yang 
semula hanya terdiam diselimuti 
perasaan cemas, tiba-tiba berteriak 
kegirangan menyaksikan kemenangan 
pendekar yang berasal dari tanah 
kelahiran mereka.

Sebagai Raja yang arif dan bijaksana, 
Raja Palembang pun mengangkat  
Abang Daud menjadi Panglima Tanah 
Melayu dengan gelar Panglima Angin.

Sejak itu, Panglima Tanah Melayu dari 
Muntok tersebut tinggal di istana 
Kerajaan Palembang dengan kehidupan 
serba mewah. Namanya pun semakin 
terkenal hingga ke berbagai negeri. Ia 
sangat disegani oleh masyarakat Tanah 
Melayu. Rupanya, pangkat, jabatan, dan 
ketenaran itu membuatnya lupa diri, 
penyakitnya mulai kambuh lagi. Ia selalu 
membuat kekecauan di mana-mana. 
Raja Palembang pun tidak bisa berbuat 
apa-apa.

Pada suatu ketika, Abang Daud yang 
bergelar Panglima Angin itu kembali ke 
kampung halamannya. Di kampungnya, 
perilaku Panglima Angin semakin 
menjadi-jadi, sehingga masyarakat 
Mentok menjadi resah. Mendengar berita
tersebut, Tumenggung Muntok pun 
segera memerintahkan warga untuk 
menangkapnya. Namun, tak satu pun 
warga yang mampu mengalahkan 
kesaktiannya.

“Apa yang harus kita lakukan 
Tumenggung?” tanya seorang warga 
dengan risau dalam sebuah pertemuan 
desa. “Hmmm... aku kira satu-satunya 
orang yang dapat menangkap Abang 
Daud adalah gurunya sendiri. Apakah 
kalian mengetahui siapa guru Abang 
Daud?” Tumenggung Muntok balik 
bertanya kepada warga.

“Hai, bukankah dia dulu pernah berguru 
pada Pek Long Guan?” sahut seorang 
warga. “Benar, Tumenggung! Dia adalah 
teman seperguruan saya dulu,” tambah 
seorang warga lainnya.

Akhirnya, beberapa warga segera 
memanggil Pek Long Guan. Tak berapa 
lama, guru Abang Daud itu pun datang ke 
pertemuan desa tersebut. “Maaf, para 
hadirin! Sebenarnya saya ragu untuk 
bisa menangkap Abang Daud, karena 
saya telah memberikan seluruh ilmuku 
kepadanya,” ungkap Pek Long Guan.

Setelah didesak oleh para warga, Pek 
Long Guan pun bersedia membantu dan 
segera mencari akal untuk dapat 
mengalahkan kesaktian muridnya itu. 
Saat itu pula, ia tiba-tiba teringat dengan 
satu kelemahan Abang Daud. 

Dulu, Abang Daud pernah bercerita 
kepadanya bahwa dia tidak bisa 
berenang. Oleh karena itu, ia akan 
membujuknya untuk menemaninya 
mengambil air di sungai. Pada saat 
itulah, ia akan mendorong Abang Daud 
masuk ke dalam sungai.

Keesokan harinya, Pek Long Guan pergi 
menemui Abang Daud. Namun, sebelum 
mengajak ke sungai, ia berusaha 
membujuk dan menasehati kembali 
murid kesayangannya itu.

wahai ananda dengarlah amanah,
kalau hidup peganglah wakil
kalau mati peganglah manat
pegang petuah dengan amanah
pegang tunjuk dengan ajarnya

wahai anak dengarlah amanah,
ingat-ingat engkau berjalan
jangan dengar bujukan setan
hawa nafsu jangan turutkan
pertolongan Allah engku mohonkan

hati hati engkau berjalan
petuah amanah jangan lupakan
tunjuk ajar jangan abaikan
ilmu di dada peganglah teguh

Mendapat nasehat dari gurunya, Abang 
Daud bukannya berterima kasih, tetapi 
justru memaki-maki gurunya.

“Hentikan semua omong kosongmu itu 
Pak Tua! Aku sudah muak dengan 
semua
nasehatmu!” bentak Abang Daud.

“Baiklah, Muridku! Tidak apa-apa jika 
kamu memang tidak mau mendengar 
nasehatku lagi. Tapi, aku ada satu 
permintaan terakhir darimu. Bersediakah 
kamu membantuku mengambil air di 
sungai? Persediaan airuntuk memasak 
dan mandi di rumahku sudah habis,” 
pinta Pek Long Guan.



Hingga kini, makam Abang Daud atau Panglima Angin masih dapat ditemukan 
di Desa Nibung, Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka. Cerita ini 
termasuk kategori legenda yang mengandung pesan-pesan moral yang dapat 
dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. 

Pesan moral yang dapat dipetik adalah akibat buruk dari sifat lupa diri. Sifat ini 
ditunjukkan oleh perilaku Abang Daud atau Panglima Angin yang semakin 
menjadi-jadi setelah memiliki ilmu, jabatan, dan pangkat yang tinggi. 

Akibatnya, Panglima Angin pun menuai ajalnya. Dari sini dapat dipetik sebuah 
pelajaran bahwa ilmu, pangkat, dan jabatan dapat menyebabkan seseorang 
lupa diri, berlaku angkuh dan sombong. Dikatakan dalam tunjuk ajar Melayu:

apa tanda orang aniaya,
lupa diri tak ingat asalnya
kepada orang semena-mena
setan dan iblis kawan setianya

lupa diri, binasa sendiri
lupa diir, hidup terkeji
lupa diri, musnahlah budi
lupa diri, binasalah kaji
lupa diri, akal pun mati

***(Sumber: Cerita Rakyat Dari Bangka, 1999)

LOMBA KARYA F    TO

Tema Lomba:

I. Tradisi Budaya Bangka Barat (Culture)
II. Wisata Bangka Barat (Tourism)

III. Masyarakat Bangka Barat (Human Interest)

• Peserta terbuka untuk umum
• Tidak dipungut biaya pendaftaran

Legenda — Panglima Angin —

Rupanya, Abang Daud mengetahui tipu 
muslihat Pek Long Guan. Ia pun mencari 
cara untuk membunuh gurunya itu. “Aku 
bersedia membantumu, Pak Tua! Tapi, 
kamu harus berjalan di depanku,” kata 
Abang Daud.

Akhirnya, mereka pun berangkat 
bersama ke sungai. Pek Long Guan 
berjalan di depan, sendangkan Abang 
Daud mengikutinya dari belakang. 
Sesampainya di tepi sungai, Pek Long 
sedikit lengah. 

Abang Daud pun tidak menyia-nyiakan 
kesempatan. Ia pun menendang bokong 
orang tua itu hingga terpental dan 
berguling-guling di tanah. Karena 
memiliki kesaktian tinggi, Pek Long Guan 
belum mati. Ia pun berusaha bangkit 
sambil menahan rasa sakit.

”Dasar murid durhaka! Sampai hatinya 
kau berbuat begitu kepada gurumu ini,” 
kata Pek Long Guan dengan perasaan 
kesal.

Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, 
Apek Long Guan berusaha melakukan 
perlawanan. Ia mengeluarkan seluruh 
kemampuan silatnya. Pada saat Abang 
Daud lengah, ia melayangkan sebuah 
tendangan keras dan tepat mengenai 
tengkuk muridnya itu. Abang Daud pun 
terpental masuk ke dalam sungai dan 
tenggelam. Akhirnya, murid durhaka itu 
pun menemui ajalnya.

** * **

Dinas Perhubungan, Pariwisata, Dan Informatika
Kabupaten Bangka Barat

c/o Bidang Informatika Dan Komunikasi

Informasi lebih lanjut:

Hadiah
Total Uang Rp 19.500.000

Trophy + Piagam

Penyerahan karya mulai dibuka 
03 Juni s.d 18 Juni 2013

di Dishubparinfo

Pengumuman dan penyerahan 
hadiah tanggal 23 Juni 2013

pada acara Napak Tilas 
di Pantai Tanjung Kalian Muntok

• Syarat dan ketentuan berlaku

Ketentuan lomba dan formulir 
penyerahan karya dapat didownload di 

www.portal.bangkabaratkab.go.id
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                       madu di Bangka Barat   
                         sudah lama dikenal oleh
masyarakat Bangka Barat sendiri. 

Sesuai dengan kondisi geografis 

Kabupaten Bangka Barat, jenis lebah 

madu yang ada seperti lebah hutan 

(Apis Dorsata), Lebah Lubang, dan 

Lebah Lalat. Jenis lebah yang dominan 

menghasilkan madu adalah jenis lebah 

hutan (Apis Dorsata). 

Daerah sentra penghasil madu lebah 

hutan di Kabupaten Bangka Barat yang 

terkenal antara lain Desa Pelangas di 

Kecamatan Simpang Teritip, Desa 

Rukam dan Desa Limbung di 

Kecamatan Jebus, Desa Kacung, Desa 

Dendang, Desa Tuik, dan Desa 

Pangkalan Beras di Kecamatan Kelapa. 

Bunga pohon yang menghasilkan madu 

manis antara lain bunga pohon Karet, 

Pules, Rempodong, Mentepung, 

Rambutan, dan Samak dan bunga yang 

menghasilkan madu pahit pada 

umumnya berasal dari bunga pohon 

Pelawan dan Kabel. 

Lebah Selain lebah hutan (Apis Dorsata), 

jenis lebah yang telah familiar 

dibudidayakan yaitu jenis lebah Apis 

Cerena (pembudidayaan menetap) 

dan Apis Mellifera (pembudidayaan 

berpindah). 

Jika di lihat dari potensi luas lahan 

yang ada di kabupaten Bangka Barat, 

maka memungkinkan lahan tersebut 

bisa di manfaatkan untuk agrobisnis 

budidaya lebah madu, sebagai 

tambahan penghasilan bagi petani 

saat ini dan kedepannya di harapkan 

jadi penghasilan utama/komoditas 

unggulan bukan hanya sebagai 

pekerjaan sampingan.

Budidaya lebah secara alami Budidaya lebah secara menetap

Agrobisnis 
Budidaya Lebah Madu

 Di Kabupaten Bangka Barat

POTENSI
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Sistem pengambilan madu masih 

menggunakan tata cara yang masih 

tradisional, yaitu dengan pengasapan 

dan memanjat pohon tempat madu 

bersarang. Peralatan yang dibawa 

pemanjat terdiri dari : alat pengasap 

(pusung), pisau pemotong 

sarang/sembilu (terbuat dari kayu ), 

tali, dan wadah sarang.

Melihat potensi hutan yang  tersedia 

di Kabupaten Bangka Barat cukup 

luas, sehingga sangat 

memungkinkan untuk tempat 

persinggahan lebah madu hutan dan 

juga untuk perburuan  madu  oleh 

masyarakat di sekitar hutan yang 

sejak lama dilakukan secara turun 

temurun. Sebagian besar 

masyarakat desa yang berkecimpung 

di usaha madu ini masih bersifat 

pekerjaan sampingan. 

Pengembangan budidaya lebah 

madu sangat potensial mengingat 

tingginya nilai konsumsi masyarakat 

terhadap madu.

Sumber: Syamsu Nandar (Bappeda Kab. Bangka Barat)



PELANTIKAN 
PEJABAT ESELON II DAN III PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

alam rangka penyegaran 
struktur organisasi, Bupati DBangka Barat melakukan 

pelantikan dan perubahan Pejabat 
Strutural Eselon II dan III di 
SKPD/instansi yang ada di 
Pemerintahan Kabupaten Bangka 
Barat. Acara yang dilakukan pada hari 
Jum’at, 08 Februari lalu juga sebagai 
bentuk penghargaan kepada pegawai 
yang berprestasi dimana diharapkan 
dapat memberikan kontribusi yang 
lebih baik di jabatan baru atau di 
tempat barunya nanti.

Bupati Bangka Barat, Ust. H. Zuhri M. Syazali, Lc., 
MA., berpesan bahwa pejabat yang telah dilantik itu 
agar tidak terlena dengan apa yang telah dicapai 
selama ini dan dapat bekerja dengan lebih baik di 
jabatan barunya.

Pejabat yang dilantik diantara lain sebagai berikut:

Beberapa varian durian yang memenangkan kontes dinamakan sesuai 

dengan ciri dan khas pada durian tersebut, seperti durian si Botak sebagai 

pemenang pertama dari Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip, durian si 

Kompeng sebagai pemenang kedua dari Desa Air Putih Kecamatan Muntok, 

durian Putri Dewa sebagai pemenang ketiga dari Desa Air Belo Kecamatan 

Muntok, durian si Kunyit sebagai pemenang keempat dari Desa Simpang 

Gong Kecamatan Simpang Teritip, dan durian Ongkoy sebagai pemenang 

kelima dari Desa Pusuk Kecamatan Kelapa.

Selamat kepada pemenang!

egiatan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan 

Daerah pada  tanggal 17 Januari 2013 ini diselenggarakan oleh Dinas KPertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka Barat, diikuti oleh 114 

peserta yang berasal dari 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. 

Juri pemerhati yang berasal dari Balai Penelitian Buah Tropika Solok 

Sumatera Barat, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bangka Belitung, 

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung memberi penilaian sebagai  juara dalam kontes itu.

GALERI

Festival Durian
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jang mencari bibit Qori dan Qoriah 
m e l a l u i  S T Q  y a n g  Adiselenggarakan di Tempilang 

pada tanggal 18 Maret s.d. 21 Maret 2013 
ini dibuka oleh Bupati Bangka Barat, 
Ustadz H. Zuhri M. Syazali, Lc., MA. 
Acara ini diawali dengan pawai Ta'aruf 
yang terdiri dari SD, SMP, SMA , Majelis 
Taklim, BKPRMI dan Satpam PT Sawindo 
Kencana. 

STQ Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan Muntok berhasil keluar 
sebagai juara umum, disusul oleh 
kecamatan Kelapa, Kecamatan 
Tempilang, Kecamatan Jebus, 
Kecamatan Simpang Teritip, dan posisi 
terakhir Kecamatan Parit Tiga. Qori dan 
Qoriah  terbaik pada ajang STQ tingkat 
Kabupaten ini akan diikutkan di ajang 
STQ tingkat Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung.

Qori dan Qoriah  terbaik dalam STQ  
ditingkat Kabupaten  Bangka Barat ini 
akan menjadi binaan LPTQ kabupaten 
Bangka Barat untuk terus dibimbing dan 
dibina sehingga suatu saat dapat 
mengharumkan nama Bangka Barat 
ditingkat Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung maupun ditingkat nasional. 
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abupaten Bangka Barat melalui 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan KPerlindungan Masyarakat 

menyelenggarakan Seminar Pembinaan 

Organisasi Kemasyarakatan di Gedung 

Sriwijaya Unmet, Muntok, pada tanggal 21 

Maret 2013 lalu. Peserta seminar yang 

diundang terdiri dari wakil ormas-ormas yang 

ada di Kabupaten Bangka Barat; ormas 

politik, keagamaan, seni dan budaya, cabang 

olahraga, dan sosial.

Tema seminar yang digelar tentang 

Sinergitas Pemerintah Daerah dan 

Organisasi Kemasyarakatan Dalam Good 

Governance. Dengan narasumber dari 

Ditjen Kemendagri, Malik Ibrahim, S. STP., 

M. Si., dan Badan Kesbangpol Provinsi Kep. 

Bangka Belitung, Drs. Wahyono, M. Si. 

Diharapkan ormas-ormas yang ada dapat 

menjadi mitra pemerintah daerah dalam 

mewujudkan pembangunan menuju 

masyarakat mandiri dan sejahtera.

Bina Ormas

GALERI



T I P S

1. Tidak Rakus Makan
Masuknya kalori yang berlebihan akan 

memengaruhi metabolisme tubuh yang 

dapat mengundang penyakit  yang 

kemudian memicu terjadinya proses 

penuaan.

2. Diet Yang Seimbang
Mulailah menjalani diet kalori seimbang 

dengan jumlah karbohidratsekitar 50%-

60%, protein 10%-20%, dan lemak 20%-

30%. Jadi total yang dibutuhkan setiap 

hari sekitar 1.500 kalori.

3. Menjaga Berat Badan
Bagi mereka yang mempunyai berat 

badan ideal, jauh dari berbagai penyakit.

4. Kurangi Garam
Konsumsi garam sebaiknya paling tidak, 

tidak lebih dari 1 sendok teh setiap hari. 

Banyak mengonsumsi garam dapat 

menyebabkan tekanan darah tinggi dan 

stroke.

5. Makanlah Dengan Porsi Kecil 

Tapi Sering
Makan dalam porsi kecil setiap 4-5 jam 

dapat memperbaiki metabolisme hormon-

hormon dalam tubuh dan tubuh pun dapat 

bekerja lebih efektif sehingga organ-organ 

tidak cepat rusak.

6. Banyaklah Minum Air Putih
Minumlah setiap hari air putih kurang lebih 

8 gelas sehari yang berguna untuk 

memperlancar aliran darah yang 

membawa oksigen dan sumber energi ke 

organ-organ tubuh.

7. Minum Susu Kedelai
Susu kedelai diminum 1 gelas setiap hari 

karena mengandung lesitin yang 

berfungsi mendorong regenerasi sel agar 

kesehatan kulit selalu terjaga.

8. Hindari Makanan Kaleng
Biasakan mengkonsumsi makanan segar 

karena gizinya belum rusak.

9. Banyak Makan Aneka Buah 
Buah berfungsi menjaga keseimbangan 

air dalam tubuh.

10. Rajin Makan Ikan
Ikan laut kaya akan kandungan lemak 

omega 3 yang menurunkan kadar 

trigliserida (lemak) sehingga dapat 

mencegah terjadinya penyempitan 

pembuluh darah. Konsumsi ikan minimal 3 

kali semingggu sangatlah baik.

11. Dua Gelas Susu Sehari
Susu merupakan sumber kalsium terbaik 

yang bermanfaat memperkuat tulang 

sehingga tidak cepat keropos dan asam 

lemak susu berkhasiat menjaga 

kelembapan dan kehalusan kulit.

12. Rajin Makan Sayuran
Pada saat dimasak, sayuran akan 

kehilangan sekitar 30% vitamin C dan 5% 

beta karotin, padahal kedua zat tersebut 

berfungsi sebagai antioksidan alami yang 

bisa melindungi sel-sel tubuh dari radikal 

bebas. Bila ingin memasak sayuran, 

masaklah sebentar saja, warna hijau 

sayuran usahakan tidak menjadi gelap.

13. Jangan Memusuhi Alpukat
Buah ini mengandung protein, 

karbohidrat, zat besi, beta karoten, vitamin 

B komplek dan asam folat yang semuanya 

berkhasiat melembutkan serta 

mengenyalkan kulit, menyuburkan 

rambut, dan melindungi kulit dari sinar 

matahari.

14. Pilih Tempe
Jika dikonsumsi secara teratur, tempe 

dapat menghambat terjadinya 

menopause dini karena kaya akan 

phytoestrogen.

15. Kurangi Daging
Daging merah mengandung senyawa 

jahat (HCA) dan radikal bebas yang 

berpotensi merusak sel tubuh. 

Konsumsilah daging seminggu sekali atau 

dalam porsi yang tidak berlebihan.

16. Konsumsi Brokoli
Brokoli berkhasiat mempercepat proses 

penyembuhan dan mencegah penuaan 

dini karena banyak mengandung beta 

karoten dan vitamin C.

17. Cukupi Akan Kebutuhan 

Vitamin C
Vitamin C sangat penting untuk 

menangkal zat-zat radikal bebas (racun) 

dalam tubuh.

18. Jangan Merokok
Tidak hanya mengundang penyakit 

jantung koroner, rokok juga menjadi racun 

yang mebuat kulit tubuh menjadi kering 

dan kusam.

19. Hindari Alkohol
Alkohol adalah racun bagi tubuh. Bahaya 

dari akibat minuman keras adalah 

merusak fungsi hati, karena hati fungsinya 

untuk menetralisir racun yang masuk 

dalam tubuh maka jika hati sampai rusak 

akan dapat menggangu metabolisme 

tubuh sehingga mengganggu proses 

regenerasi kulit.

20. Olah Raga Yang Teratur
Olah raga akan membuat sirkulasi & suplai 

oksigen ke seluruh tubuh menjadi lancar 

sehingga kulit menjadi sehat dan segar.

21. Tidurlah Dengan Nyenyak
Tidur yang berkualitas minimal 8 jam per 

hari dapat membuat Anda bertenaga 

kembali setelah seharian beraktivitas.

Demikian tips agar tampak awet muda. 
Semoga bermanfaat dan jagalah selalu 
kesehatan Anda sekeluarga.

Sebenarnya banyak faktor yang banyak mempengaruhi orang menjadi tua 
sebelum umurnya, tetapi ada juga yang wajahnya masih muda dengan usianya 

cukup tua. Berikut ini mungkin tips yang tepat bagaimana tampak tetap segar dan 
awet muda, simak secara lengkap di bawah ini.

Referensi: azraxnews.blogspot.com

Tips Tampak Awet Muda
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Khas
RESEP

PEMBUNGKUS

CARA MEMBUAT OTAK-OTAK
1) Ikan tenggiri dibersihkan. Buang tulang dan durinya. Keruk dagingnya dengan sendok hingga halus.

2) Haluskan bawang merah, bawang putih, merica bubuk, dan dua sendok teh garam.

3) Daging ikan tenggiri, tapioka, tepung beras, garam, dan gula pasir dicampur dan diaduk-aduk hingga merata. 

Sambil terus diaduk tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan.

4) Uleni adonan sambil dituangi santan dan telur hingga adonan terasa licin.

Aduk terus hingga adonan terasa kental dan lembut.

5) Kucai diiris-iris halus. Masukkan ke adonan dan aduk-aduk hingga merata.

6) Siapkan daun pisang yang sudah dibersihkan dan dipotong-potong dengan ukuran di atas. Masukkan satu sendok 

makan adonan ke daun pisang. Bungkus memanjang dan agak pipih. Semat dengan lidi.

7) Otak-otak yang sudah dibungkus dibakar di atas bara api sambil dibolak-balik hingga matang dan daunnya sedikit 

kering.

8) Otak-otak disajikan dalam piring dan siapkan dengan sambal.

9) Selamat menikmati!  

1) kacang tanah 100 g

2) kemiri 5 butir

3) air 250 ml

4) cuka 1 sdm

5) garam secukupnya

Cara membuat: Kacang tanah disangrai dan dibuang kulitnya. Kemudian, kacang tanah dan

bahan-bahan sambal lainnya digerus sedikit kasar dan tambahkan air serta cuka.

1) Daun pisang, dipotong ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 75 lembar
2) Lidi dipotong kecil-kecil menyerong

Daging ikan tenggiri 1,25 kg

Tepung tapioca 0,25 kg

Tepung beras 50 g

Gula pasir 3 sdm

Santan kental 500 ml (dari 0,5 butir kelapa)

Telur ayam 3 butir

Daun kucai 10 helai

Bawang merah 5 siung

Bawang putih 3 siung

Merica bubuk 1,5 sdt

Garam 2 sdt

SAMBAL 

Sumber: Maya Eliza, S. Kom (Dishubparinfo Kab. Bangka Barat)





Bersama Bekerja Menuju Masyarakat Mandiri Dan Sejahtera 
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