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Pangkal Beras, itulah sebutan untuk desa ini. Disepanjang jalan
menuju desa ini kita masih bisa menemui hutan tropis lebat
dan perkebunan kecil masyarakat. Sebelum diaspal setahun
yang lalu, akses jalan masih beralaskan tanah kuning dengan
kerikil tajam yang cukup beresiko apalagi jika cuaca dimusim
penghujan. Keadaan itulah yang membuat akses masuk ke
desa ini cukup sulit sebelumnya.

S

uasana tenang itu dikarenakan para penghuni

Desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Kelapa, Kabupaten

desanya banyak menghabiskan waktu siangnya di

Bangka Barat, itu berada masuk ke dalam dari jalan utama

kebun dan ladang. Bila sore tiba menjelang magrib

dengan jarak 29 Km dari pusat Kelapa. Hal itu menjadikan

barulah nampak aktivitas warga yang berlalu lalang. Ketika

Pangkal Beras seolah-olah terisolasi dari desa-desa lain yang

malam harinya, kembali suasana tenang menyelimuti desa

ada di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Apalagi jarak tempuh

ini disertai beristirahatnya penghuni desa dari aktivitas

dari pusat kabupaten sejauh 69 Km menjadikan desa ini lambat

mereka.

tersentuh.

Mengayam dan merajut pelepah Nipah untuk dijadikan atap
rumah masih dilakukan masyarakat lokal untuk menambah
asap dapur. Itu merupakan salah satu mata pencaharian
lama yang masih dapat dijumpai di Pangkal Beras. Pohon
Aren juga dimanfaatkan masyarakat setempat untuk disadap
air dari tandan buahnya dan dijadikan gula merah.

Nama Pangkal Beras memang lahir berkaitan dengan beras.
Begitulah asal mula desa ini seperti diceritakan oleh Tetua
adat Pangkal Beras, Rohman Bin Dun Rahmat. Perahu-perahu
pengangkut yang bersandar di tempat itu berasal dari daerah
perairan Tempilang, Sukal dan Muntok.
Pemerintahan desa ini sendiri mulai dibentuk pada tahun
2010. Pembangunan fasilitas pendukung desa, seperti jalan
aspal, pustu, dan poskesdes berjalan ditahun-tahun
berikutnya.

Tetua Adat juga menuturkan bahwa layaknya sebuah
kedatangan yang dinantikan, perahu-perahu pembawa beras
itu disambut oleh masyarakat dengan dendang Seramo,
sebuah dendang penyambutan selamat datang berupa irama
gendang dan gerakan-gerakan indah dari para penghibur.

Desa ini memiliki luas 60,25 Km² yang dibagi menjadi 4 dusun.
Pangkal Beras, Limang, Baginda, dan Pulai adalah dusundusun yang berada dalam pemerintahan desanya. Total dari 4
dusun itu dihuni oleh kurang lebih 479 kepala keluarga, seperti
yang didata oleh Kantor Desa Pangkal Beras. Kegiatan mata
pencaharian masyarakat sehari-hari adalah bertani padi dan
lada, menyadap karet, dan buruh perusahaan kelapa sawit.

Sungai juga menjadi tempat favorit masyarakat dalam mengais
rezeki. Sungai yang melintasi daerah Pangkal Beras itu telah
menjadi bagian penting bagi kehidupan masyarakat desa di
sana sejak dahulu. Sejak turun temurun masyarakat Desa
Pangkal Beras menjadikan sungai itu sebagai bagian dari
aktivitas keseharian mereka. Udang satang, udang pipih,
udang serom, kepiting remangok, ikan sembilang dan ikan
belukang merupakan produk sungai yang sering mereka
dapatkan di sungai.

Selain fauna yang hidup di sungai, masyarakat Pangkal Beras
juga memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar sungai.
Contohnya adalah pohon Nipah.

Dendang Seramo itu juga yang kemudian menggambarkan
asal-usul dari pencak silat Tunas Ramo yang berkembang di
Desa Pangkal Beras saat ini. Dahulunya muara sungai yang
ada di daerah itu merupakan pangkalan atau pelabuhan kecil
tempat bongkar muat bahan-bahan pangan, terutama beras
sebagai makanan pokok.

Satu klong itu dimanfaatkan oleh dua atau tiga keluarga
untuk memasak dodol. Mereka biasanya memasak dodol
bersama-sama dalam satu kuali dan bergantian mengaduk
dan menjaga apinya. Membuat dodol sudah menjadi tradisi
Desa Pangkal Beras setiap tahun. Tak berbeda dengan tradisi
desa lainya yang ada di Bangka Barat, ini merupakan
syukuran dan sedekah kampung setelah panen padi.

Tidak diketahui persis penamaan dan asal usul klong itu
sendiri. Menurut filosofinya, klong adalah memasak atau
membuat makanan tanpa berpisah dengan bumi. Klong
adalah sebuah tempat memasak dengan menggali tanah
kurang lebih dalamnya 70 cm, panjang 100 cm, dan lebar 50
cm. Di bagian pokoknya dibuat lubang dengan diameter 1

MENYATU
DENGAN ALAM

meter yang berfungsi sebagai tungku.

Selain dodol, penganan lainnya yang tak ketinggalan dan
selalu dibuat saat sedekah kampung adalah kue wajid. Dua

Masyarakat Pangkal Beras masih memegang kearifan lokal yang

penganan itu seolah-olah wajib dalam perayaan Sedekah

berhubungan dengan alam sekitarnya. Karena tanah, hutan,

Kampung Pangkal Beras. Ada sebuah penganan yang hanya

dan sungai telah menjadi wadah sosial mereka sehari-harinya.

dibuat pada waktu tertentu saja di Pangkal Beras, yaitu kue

Beberapa hal menarik berkaitan dengan alam yang ditemui di

serabi. Kue ini hanya ada saat ada warga meninggal dunia

Pangkal Beras, diantaranya adalah klong. Ini adalah cara

saja. Ada perumpamaan bagi masyarakat Desa Pangkal

membuat dodol di Pangkal Beras. Cara ini merupakan cara lama

Beras, kue serabi merupakan payung untuk ruh orang yang

yang masih dipertahankan oleh masyarakat Pangkal Beras.

meninggal dunia itu.

Hal menarik lainnya yang ada di Pangkal Beras adalah berburu
madu. Mereka menyebutnya dengan sebutan Nyuar. Sebuah
cara merayu madu Pelawan untuk bersarang di dahan buatan
yang dinamakan suar. Biasanya suar dibuat dua atau tiga bulan

Selain itu, terdapat kebiasaan masyarakat Desa Pangkal Beras

sebelum pohon Pelawan berbunga. Untuk membuat suar,

dalam menangkap ikan dan udang di sungai. Mereka

masyarakat Pangkal Beras menggunakan kayu Medang dan

menyebutnya Nugu. Teknik menangkap hasil sungai dengan

Pulas.

membuat rumah kayu dan waring, yang mereka sebut Tugu,
dipasang ditengah jalur sungai sebagai perangkap ikan dan

Bagi anggapan masyarakat Pangkal Beras, mambu parang bekas

udang.

tebasan di suar pun ikut mempengaruhi bersarang atau tidaknya
madu Pelawan itu. Madu Pelawan sangat terkenal di Bangka

Cara ini tak jauh berbeda dengan bagan atau siruk yang

Belitung. Madu ini rasanya pahit dan diyakini sangat berkhasiat

diterapkan nelayan di laut. Tugu itupun ditinggalkan dan

bagi kesehatan daripada madu manis. Madu ini rasanya pahit dan

diulang sehari-hari guna melihat hasil yang terjebak di tugu

diyakini sangat berkhasiat bagi kesehatan daripada madu manis.

itu. Bedanya dengan bagan atau siruk, tugu tidak mengalami

Dengan jumlah produksi yang terbatas disebabkan hutan

masa angin kencang dan ombak besar yang biasa melanda

Pelawan yang semakin sedikit tak mengherankan nilai jual madu

laut. Sehingga tugu dapat bertahan lama sesuai dengan

Pelawan ini cukup tinggi.

ketahanan kayu yang menopangnya.

TRADISI PESTA KAMPUNG
Dengan adanya aktivitas bongkar muat
kapal dahulunya di muara sungai
Pangkal Beras, Pangkal Beras menjadi
tempat persinggahan sementara dan
perpindahan orang-orang yang mampir.
Dengan adanya pencampuran suku dan
bahasa, maka muncullah istilah bahasa
Kedala di Pangkal Beras itu.

Menurut orang-orang lama di sana,
bahasa Kedala itu hasil akulturasi aksen
o r a n g - o r a n g d a r i Te m p i l a n g ,
Penyampak, Kayu Arang, Sangku, serta
Pangkal Beras sendiri. Seiring waktu
oleh masyarakat Pangkal Beras
dikenallah istilah Kedala Lima, gabungan
dari kelima daerah tersebut.

Proses hari pertama, warga kampung berkumpul bersama

Setelah Perang Ketupat selesai, warga bersama dukun darat

dukun darat melaksanakan ritual pada malam hari.

dan sungai kembali ke kampung sambil melakukan taber

Kesesokannya di hari kedua, warga kampung bersama dukun

(penyucian dengan menyiram campuran air dan beras kunyit)

sungai diarak menuju sungai dengan dendang Seramo.

ke rumah-rumah penduduk dan jalan-jalan yang dilalui.

Tak heran bila orang-orang tua di Pangkal Beras mengatakan

Ketika malam harinya, perayaan pesta adat dilanjutkan di

bahwa pesta adat Perang Ketupat juga pernah ada di Pangkal

lapangan dengan pergelaran seni budaya, seperti tarian, musik

Beras. Pesta adat yang masih dijalankan setiap tahunnya oleh

campak, dan dambus. Di siang harinya diadakan pertunjukkan

Desa Tempilang. Namun dalam beberapa dekade terakhir,

dan peragaan pencak silat dan lomba-lomba olahraga

tradisi Perang Ketupat ini tidak pernah diselenggarakan lagi di

kampung. Pergelaran hiburan itu berlangsung selama tiga hari

Desa Pangkal Beras.

dan tiga malam.

Menurut Tetua Adat Pangkal Beras, Aki Rohman, proses pesta

Terdapat perjanjian antar warga kampung selama perayaan

adat Perang Ketupat yang ada di pangkal Beras ini berjalan tak

pesta kampung tersebut, yaitu dilarang keras melakukan

jauh berbeda dengan pesta Perang Ketupat yang ada di

pelanggaran-pelanggaran yang disepakati seperti menebang

Tempilang. Tradisinya masih berhubungan dengan Dukun

pohon, mencuri, berkelahi, perselisihan, pertengkaran, dan

Darat dan Dukun Sungai. Di hari itu juga diadakan ritual adat

membuat keonaran di masyarakat. Diberlakukan hukuman

Perang Ketupat di area sungai desa tersebut.

cambuk bagi pelanggarnya.

PULAU BANGKA

Tradisi pesta adat kampung yang tetap diselenggarakan di desa

Tak ketinggalan dodol dan wajid yang selalu ada dalam sedekah

ini adalah sedekah dan ruah hasil panen. Pesta kampung ini

kampung Pangkal Beras ini. Sedekah kampung yang

memiliki waktu penyelenggaraan yang sering berubah,

menandakan wujud syukur dan rasa berbagi desa atas hasil

disesuaikan dengan waktu panen kebun dan ladang.

panen yang telah mereka dapatkan. Kearifan lokal yang tetap

Penentuan hari pesta kampung juga harus disetujui dan

dijalankan oleh masyarakat Bangka Barat pada umumnya. ***

diputuskan oleh dukun kampung.

Isi perayaan sedekah kampung ini menonjolkan seni budaya
daerah seperti seperti tarian, musik campak, dambus, dan
peragaan pencak silat. Rumah-rumah penduduk dibuka untuk
menerima tetamu dengan aneka hidangan bak hari raya.

Upaya Mewujudkan

Perilaku Hidup
Bersih Dan Sehat
Di Bumi Sejiran Setason

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah sekumpulan perilaku
yang dipraktikan atas dasar kesdadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikaan
seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan
dapat berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

A

pa yang Kita ketahui tentang Perilaku Hidup Bersih

PHBS merupakan salah satu pilar upaya promosi dan preventif

dan Sehat (PHBS)? Secara umum, kita akan

yang dilakukan pada sektor kesehatan, termasuk Dinas

mengatakan pola dan gaya hidup yang sehat,

Kesehatan Kabupaten Bangka Barat. PHBS merupakan

seperti berolahraga teratur, istirahat yang cukup, makan

penerapan dari paradigma sehat, untuk mengurangi beban

makanan yang bergizi seimbang, tidak merokok, dan memiliki

daerah dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan karena

berat badan ideal. Kedengarannya sederhana, bukan?

menderita sakit. secara sederhana, jika masyarajkat
menerapkan PHBS maka tidak mudah terkena sakit.

Lebih dari itu, PHBS mencakup banyak perilaku yang harus
dipraktikkan dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang

Tujuan utama PHBS di Kabupaten Bangka Barat adalah

setinggi-tingginya di bidang pencegahan dan penanggulangan

meningkatkan pengetahuan kesadaran, kemauan dan

penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak,

kemampuan masyarakat agar hidup bersih dan sehat serta

keluarga berencana, gizi, farmasi dan pemeliharaan kesehatan.

diharapkan masyarakat swasta dan dunia usaha berperan serta

Lebih luas lagi, perilaku-perilaku tersebut harus dipraktikkan

secara aktif mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

dimanapun seseorang berada di rumah tangga, di institusi

Selain itu PHBS ini dapat digunakan sebagai sarana bagi seksi

pendidikan, di tempat kerja, di tempat umum dan di fasilitas

dan bidang dinas kesehatan Kabupaten Bangka Barat serta

pelayanan kesehatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang

puskesmas dan jaringannya untuk berinteraksi, bersosialisasi

dijumpai.

dan bersinergi secara lebih luas lagi dengan masyarakat dan
lintas sektor lainnya.

Strategi Pelaksanaan
PHBS di Bangka Barat

S

ebagai acuan Kabupaten Bangka Barat berusaha

menjalankan amanat

undang-Undang

Nomor 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 47

m e n ga m a n at ka n b a h wa u p aya ke s e h ata n

diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif,
kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu,
menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya kesehatan
promotif merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang bersifat promosi
kesehatan.

Sebagai implementasi dari 3 (tiga) strategi dasar promosi
kesehatan yang telah disebut di atas, Kabupaten Bangka Barat
telah berhasil melakukan berbagai hal diantaranya
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Vektor Nyamuk, Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Ukuran
Media Promosi PHBS serta Surat Edaran Bupati Bangka Barat
Nomor: 442.32/488/1.02.01/2016 Tentang Gerakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu pada Tahun 2016
sedang dibahas Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan ASI

Selain itu Kabupaten Bangka Barat juga berusaha menerapkan

Ekslusif.

Piagam Ottawa tersebut dirumuskan strategi dasar promosi
kesehatan yaitu Advocacy (Advokasi), Empowerment
(Pemberdayaan Masyarakat) dan Social Support (Bina
Suasana). Advokasi ditujukan kepada pembuat keputusan dan
penentu kebijakan publik, serta pihak-pihak yang
berkepentingan (stakeholders) lainnya, termasuk para
penyandang dana. Pemberdayaan Masyarakat ditujukan
kepada masyarakat (khususnya individu, keluarga atau
kelompok), agar berdaya dalam mengendalikan faktor-faktor
yang mempengaruhi kesehatan.

Kegiatan Lomba PHBS ini sudah dilaksanakan oleh Kabupaten
Bangka Barat secara rutin sejak tahun 2006 sampai dengan
sekarang. Selain itu Lomba PHBS meliputi pembentukan kader
PHBS di setiap desa; pendataan rumah ber-PHBS di setiap desa;
pembinaan pengelolaan PHBS ke puskesmas dan desa-desa
dan lomba desa ber-PHBS. Keterlibatan dunia usaha dalam
PHBS juga terlihat dalam peringatan hari-hari besar kesehatan.
Kemudian adan kerja sama denhgan kelompok Pokja wartawan
dalam promosi dan pemberitaan PHBS melalui media cetak
dan elektronik

Bina Suasana ditujukan kepada pembentuk opini atau pihakpihak yang mempengaruhi opini di masyarakat seperti tokoh
masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi
pemerintah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah,
upaya promosi kesehatan harus berawal dari masalah dan
potensi spesifik dari masing-masing daerah. Otonomi daerah
memberikan keleluasaan daerah dalam mengembangkan
promosi kesehatan. Selain itu ada perubahan paradigma dalam
pembangunan kesehatan menjadi paradigma “sehat”,
mengakibatkan Kabupaten Bangka Barat yang merupakan
salah satu kabupaten pemekaran saat pemberlakuan otonomi
daerah, melalui Dinas Kesehatan, mencoba mengembangkan
promosi kesehatan di daerah.

Project Pilot PHBS

P

embinaan PHBS melalui lomba, Kabupaten Bangka

Barat telah tercatat 6 (enam) tahun berturut-turut

meraih prestasi. Mulai tahun 2011 sampai dengan

tahun 2016 sebagai Juara Lomba PHBS Tingkat Provinsi
maupun Tingkat Nasional. Pada Tahun 2011 meraih Juara III
Lomba Desa/Keluran ber-PHBS Tingkat Nasional yang diraih

Penghargaan ini dianugerahkan pada acara malam apresiasi
penyematan penghargaan bidang kependudukan, keluarga
berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dalam malam
rangkaian puncak peringatan Hari Keluarga Nasional
(Harganas) XXIII yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Aston
Kupang, Nusa Tenggara Timur.

oleh Kelurahan Sungai Daeng, pada tahun 2012 Desa Bukit
Terak Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip menjadi Juara
Pertama Desa Ber-PHBS Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

Kabupaten Bangka Barat yang mewakili Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung boleh berbangga dengan penghargaan ini.
Dari 34 Provinsi, 412 kabupaten /kota terdapat kurang lebih
78.609 Desa/kelurahan yang ada di Indonesia, Bangka Barat

Berikut di tahun 2013 Desa Sinar Sari Juara Pertama Desa BerPHBS Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2014
Desa Buyan Kelumbi meraih Juara Pertama Desa Ber-PHBS
Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun 2015 Desa
Limbung meraih juara Pertama Desa Ber-PHBS Tingkat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tingkat nasional, pada
tahun ini tepatnya pada tanggal 28 Juli 2016 lalu, Desa Buyan
Kelumbi mewakili Kabupaten Bangka Barat menyabet predikat
ketiga dalam penghargaan pakarti utama pada lomba Perilaku
Hidup Bersih Sehat (PHBS) untuk kategori Tatanan Rumah

menjadi juara 3 tingkat nasional yang tertuang dalam Surat
Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK dengan Nomor:
19/KEP/PKK.Pst/VII/2016 tentang Penetapan pemenang
lomba pelaksana terbaik lomba PKK-KB-Kesehatan,
Lingkungan bersih dan sehat, Pos Pelayanan Terpadu, dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam rumah tangga
dalam rangka Hari Keluarga Nasional XXIII tahun 2016. Tidaklah
sia-sia upaya Pemkab Bangka Barat memberikan kesadaran
tentang prilaku hidup bersih sehat melalui program
kesehatannya.

Tangga.
Penyuluhan PHBS yang rutin dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

Bupati Bangka Barat, Drs. H. Parhan Ali, dan Wakil Bupati, Markus, SH.,
bersama Ketua PKK Kabupaten Bangka Barat, Annisa Hadidjah,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, Kasnetty, S.Sos.,
turut hadir dalam acara serah terima penghargaan PHBS di
Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang

Bupati Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Drs.
H. Parhan Ali, MM., memberikan apresiasi positif terhadap
prestasi warga Desa Buyan Kelumbi yang berhasil meraih juara
III nasional dalam hal pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat
(PHBS). "Kami merasa bangga atas prestasi warga Desa Buyan
Kelumbi, Kecamatan Tempilang, yang telah berhasil membawa
dan mengharumkan nama Kabupaten Bangka Barat sebagai
juara III, semoga hal ini benar-benar dijadikan sebagai
semangat dan motivasi bagi warga lainnya untuk terwujudnya
Bangka Barat Hebat 2021," Ujar Parhan Ali dalam sambutannya
Plt. Kepala Dinkes Kabupaten Bangka Barat, Kasnetty, S.Sos., dan Ketua PKK
Kabupaten Bangka Barat, Annisa Hadidjah, bersama rombongan
usai serah terima penghargaan PHBS Di Desa Buyan Kelumbi Kecamatan Tempilang

dalam serah terima penghargaan PHBS di Desa Buyan Kelumbi
Kecamatan Tempilang.

Dalam penilaian lomba itu, Kabupaten Banyuasin, Provinsi
Sumatera Selatan, yang berada pada posisi Pakarti Utama I,

Kabupaten Bangka Barat sekarang memiliki kesempatan untuk

selanjutnya posisi Pakarti Utama II ditempati Kabupaten Tebo,

menjadi Juara Umum Tingkat Nasional dengan terpilihnya Desa

Provinsi Jambi. Terpilihnya Desa Buyan Kelumbi sebagai peraih

Limbung, Kecamatan Jebus, setelah terpilih sebagai wakil

Pakarti III oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia itu,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Harganas tahun 2017

diharapkan menjadi project pilot PHBS di Kabupaten Bangka

mendatang.

Barat sehingga desa-desa yang lain juga bisa menjadi penerus

mungkin untuk menggaungkan nama Bangka Barat di tingkat

prestasi tersebut pada tahun berikutnya dan bukan saja hanya

nasional sebagai masyarakat yang sadar pentingnya PHBS

dalam satu kategori tatanan, namun dapat mewakili kelima

dalam kehidupan sehari-hari. ***

tatanan PHBS.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat - Antara Babel
Disusun Kembali Oleh: Infokom Dishubparbudinfo

Kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik

Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

D

alam rangka memberikan
kemudahan, kenyamanan, dan

Faktur Pajak
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-14.12345678
Pengusaha Kena Pajak

keamanan bagi Pengusaha Kena

Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban

Nama : xxx
Alamat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NPWP : 07.773.920.9-502.000

perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak,

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah
memberlakukan Faktur Pajak berbentuk
elektronik (e-Faktur).

Nama : yyy
Alamat : yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
NPWP : 24.166.003.4-721.000

No.

1

e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat
melalui aplikasi atau sistem elektronik yang

Harga Jual/Penggantian/Uang
Muka/Termin

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak
PRODUK KLM
Rp 5.000.000 x 3

15.000.000,00

Harga Jual / Penggantian

15.000.000,00

Dikurangi Potongan Harga

0,00

Dikurangi Uang Muka

ditentukan dan/atau disediakan oleH

DJP.

Dasar Pengenaan Pajak

15.000.000,00

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak

Nomor: KEP.136/PJ/2014 tentang Penetapan

Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)

Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan

1.500.000,00
0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik
sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA TIMUR, 01 JULI 2014

membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, e-

Tanggal:

Faktur sudah dirilis dan diimplementasikan

Merupakan tanggal
pembuatan Faktur
Pajak

PKP diwajibkan membuat e-Faktur.

SLAMET AMAN SENTOSA

QR Code:

sejak tahun 2014 dan mulai 1 Juli 2016, seluruh
…………….…

Kode ini berfungsi sebagai
pengaman e-Faktur. Untuk
verifikasi kode ini dapat
dilakukan dengan cara
memindai QR Code melalui
handphone yang memiliki fitur
yang mendukung

Nama Penandatangan:
Nama Pejabat/Pegawai yang
ditunjuk oleh Pengusaha Kena
Pajak sesuai dengan Pasal 13
PER-24/PJ/2012 dan
perubahannya

Referensi:
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak
mencantumkan referensi/catatan pada
aplikasi e-Faktur, maka di bawah QR
Code akan tercetak referensi/catatan
Pengusaha Kena Pajak

Pemberitahuan:

Lembaran Contoh
Tampilan e-Faktur
PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah
memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1

dari

1

Pemberitahuan Direktorat Jenderal
Pajak bahwa Faktur Pajak ini telah
dibuat untuk memenuhi ketentuan
Pasal 11 PER-16/PJ/2014 tentang Tata
Cara Pembuatan dan Pelaporan
Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Dilatarbelakangi oleh adanya penyalahgunaan Pengusaha
Kena Pajak/Faktur Pajak diantaranya non-PKP menerbitkan
Faktur Pajak, Faktur Pajak tidak/terlambat terbit, Faktur
Pajak fikti, Faktur Pajak ganda,

dan beban administrasi

Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak dan Direktorat
Jenderal Pajak seperti biaya kertas dan tinta.
Manfaat e-Faktur diantaranya tanda tangan elektronik, tidak
perlu print out Faktur Pajak, Faktur Pajak bisa di-email ke
pembeli, approval Faktur Pajak oleh DJP, fasilitas QR Code
pada Faktur Pajak, nomor Faktur Pajak bisa didapatkan
secara online, proteksi kepada Pengusaha Kena Pajak, dan
aplikasi yang merupakan satu kesatuan dengan Surat
Pemberitahuan (SPT).
Untuk dapat menggunakan layanan aplikasi e-Faktur, PKP
wajib mempunyai sertifikat elektronik yang diberikan oleh
DJP. Sertikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP
mengajukan permintaan kepada DJP melalui KPP tempat PKP
dikukuhkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang
ditetapkan oleh DJP.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bangka (K3P Bangka),
Ramdanu Martis

Aplikasi Permintaan
Nomor Seri Faktur Pajak
Secara Online
e-Faktur ditandatangani secara elektronik, sehingga tidak
disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP, melainkan
digantikan oleh QR Code yang dapat di-scan dengan
menggunakan aplikasi QR Code reader pada smartphone
yang dapat diunduh di playstore atau appstore.
e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan
untuk dicetak dalam bentuk kertas (hard copy) baik oleh
pihak penjual maupun pihak pembeli. Namun demikian
apabila diperlukan, e-Faktur dipersilakan untuk dicetak
sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan:
-50 GB Hard Disk Drive
-Resolusi Layar 1024 x 768
-2 GB RAM atau sesuai kebutuhan
-Sistem Operasi: Windows 7/Linux/Mac OS
-Java Versi 1.7 (Included)
-Adobe Reader
-Koneksi Internet

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi petugas
Helpdesk atau Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP
Pratama Bangka melalui nomor telepon 0717-421396. ***

Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan
keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan
Faktur Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah
memberlakukan e-Faktur.

Apa yang dimaksud dengan e-Faktur?
e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau
sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh
DJP.

Siapa yang diwajibkan membuat e-Faktur?
PKP yang diwajibkan membuat e -Faktur adalah PKP yang
telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
Tahapan implementasi e-Faktur adalah sebagai berikut:
a. mulai 1 Juli 2014, bagi PKP tertentu (45 PKP) sebagaimana
ditetapkan dalam KEP-136/PJ/2014;
b. mulai 1 Juli 2015, bagi PKP yang terdaftar di KPP di wilayah
Pulau Jawa dan Bali; dan
c. mulai 1 Juli 2016, bagi seluruh PKP.

Bagaimana caranya agar PKP dapat
menggunakan layanan aplikasi e-Faktur?
Untuk dapat menggunakan layanan aplikasi e -Faktur, PKP
wajib mempunyai sertikat elektronik yang diberikan oleh
DJP.
Sertikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP
mengajukan permintaan kepada DJP melalui KPP tempat PKP
dikukuhkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang
ditetapkan oleh DJP.

Transaksi apa saja yang dibuatkan e-Faktur?
e-Faktur dibuat untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak
(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali atas penyerahan
BKP dan/atau JKP:
a. yang dilakukan oleh pedagang eceran;
b. yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi
pemegang paspor luar negeri; dan
c. yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu
yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

Apakah e-Faktur perlu ditandatangani secara basah?
e-Faktur ditandatangani secara elektronik sehingga tidak
disyaratkan lagi untuk ditandatangani secara basah oleh
pejabat/pegawai yang ditunjuk oleh PKP.

Mata uang apa saja yang boleh digunakan dalam
pembuatan e-Faktur?
e-Faktur menggunakan mata uang Rupiah. Apabila transaksi
menggunakan mata uang selain Rupiah, dikonversi ke Rupiah
dengan menggunakan kurs Menteri Keuangan pada saat
pembuatan e-Faktur.

Bagaimana perlakuannya atas e-Faktur yang salah
dalam pengisian atas salah dalam penulisan? e
Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau salah dalam
penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap,
jelas dan benar, PKP yang membuat e-Faktur tersebut dapat
membuat e-Faktur pengganti.

Bagaimana perlakuan e-Faktur dalam hal terjadi
pembatalan transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP?
Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan BKP
dan/atau JKP yang e-Fakturnya telah dibuat, PKP yang
membuat e-Faktur harus melakukan pembatalan e-Faktur.

Bagaimana contoh tampilan e-Faktur apabila dicetak
dalam bentuk le pdf dan/atau kertas?
Apabila dicetak, maka contoh tampilan e-Faktur adalah
sebagaimana dicantumkan dalam leaflet ini.
Apabila e -Faktur dicetak di atas kertas yang disediakan secara
khusus oleh PKP, misalnya kertas yang telah dicetak logo
perusahaan, alamat, atau informasi lainnya, maka e-Faktur
yang dicetak di atas kertas tersebut tetap berfungsi sebagai
Faktur Pajak.
Account Representative

Apakah e-Faktur diwajibkan untuk dicetak dalam
e-Faktur berbentuk elektronik, sehingga tidak diwajibkan
untuk dicetak dalam bentuk kertas ( hard copy ) baik oleh pihak
penjual dan/atau pihak pembeli, e-Faktur dipersilahkan untuk
dicetak sesuai dengan kebutuhan.

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Pajak

Benteng Kota

Napak Tilas Bung

Perang Ketupat

Landmark

Karno

Lokomobil

MARI KITA JAGA
IDENTITAS SEJARAH DAN BUDAYA DAERAH SEBAGAI
ASET DAN WARISAN GENERASI SELANJUTNYA

Drs. H. Parhan Ali, MM.

Semangat baja yang sedari kecil dulu melekat pada diri beliau
membuatnya pantang menyerah dan selalu kerja keras
mencapai cita-citanya. Sikap dirinya yang memuliakan orang
tua, guru, pemimpin yang bijaksana dan sahabat atau teman
merupakan nilai yang selalu dijunjung oleh beliau

MEMBAWA KEMBALI
SEMANGAT PERUBAHAN

P

arhan Ali merupakan Bupati Bangka Barat yang

ke-3. Ini adalah kali kedua baginya menjadi

Bupati Bangka Barat setelah sebelumnya terpilih

sebagai Bupati Bangka Barat periode tahun 2005 – 2010.
Pada Pilkada terakhir yang serentak diselenggarakan di
seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2015 itu,
Parhan Ali maju kembali sebagai calon Bupati Bangka Barat
dengan didampingi oleh Markus sebagai wakilnya, yang
dalam dua periode terakhir menjadi anggota DPRD
Kabupaten Bangka Barat.

Suatu comeback untuk mewujudkan Bangka Barat Hebat
2021 dengan program semangat pembangunan yang
sinergitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
diusung oleh pria kelahiran 19 Januari 1947 ini.

Selanjutnya pada hari Kamis, 18 Februari 2016,
pengumuman hasil pemungutan suara Pilkada oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Pasangan Parhan
Ali-Markus sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat
periode tahun 2016-2021.

Bertempat di ruang pertemuan Pasir Padi Lantai III Kantor
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sumpah Bupati dan
Wakil Bupati pun diambil oleh Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung, Rustam Effendi, pada hari Selasa, 22 Maret 2016.
Hari pelantikan itu menjadi salah satu hari bersejarah bagi
Parhan Ali dalam perjalanan panjang karir politiknya.

Drs. H. Parhan Ali, MM.,
Bupati Bangka Barat ketiga,
bersama istri, Ny. Annisa Hadidjah

Beliau menikah dengan Annisa Hadidjah pada tanggal 26
April 1971, dan telah dikaruniai dua orang putri, yaitu Vera

JEJAK
PERJALANAN HIDUP

C

Farahdiana dan Miena Fiscarina, dan dua orang putra,
Rieza Firmansyah dan Arief Ferdiansyah.

apai kesuksesan di dunia tapi utamakan

Menghabiskan masa sekolah dasar hingga jenjang

akhirat, itulah moto hidup anak dari

sekolah menengah pertama di Muntok, Parhan lalu

pasangan Ali Bachsin (Alm) dan Sy. Chodijah (Alm) ini.

menjejakkan kakinya di luar Pulau Bangka untuk

Parhan Ali sendiri merupakan anak pertama dari tiga

melanjutkan sekolah menengah atasnya di Bandung.

bersaudara, dua saudara kandungnya adalah Edwar Ali

Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Akademi

Bachsin (Alm) dan Medlar Bachsin.

Akuntan Pajak di kota yang sama.

Keluarga besar Parhan Ali,
bersama istri, Annisa Hadidjah,
beserta anak-anak dan cucu-cucunya
Pendidikan S1-nya dilanjutkan di Institut Ilmu Keuangan
di Jakarta pada tahun 1975. Pada tahun 1993, ia
melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Dalam urusan karir, pria kelahiran Kampung Ulu Muntok

IPWI Jakarta, dan mendapatkan gelar Magister

ini cukup cemerlang. Mulai menapaki karir Pegawai

Managemen pada tahun 1996. Pria yang memiliki hobi

Negeri Sipil di tahun 1970 dengan jabatan Pelaksana di

joging dan senam pernafasan ini juga kenyang dengan

Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan,

diklat-diklat pelatihan, mulai dari diklat Bahasa Inggris

Parhan lalu diamanahkan Tugas Belajar selama dua

dari tahun 1980 sampai 1983, Manajemen of Financial

tahun untuk melanjutkan studi S1-nya. Kurang lebih 32

Resources in Developing Countries tahun 1984, sampai

setengah tahun mengabdi sebagai PNS di Ditjen Pajak

The Academy Of International Taxation di Republik

Departemen Keuangan, hati kecil seorang Parhan Ali

Taiwan tahun 1990 serta diklat-diklat lain yang

tergerak untuk kembali ke kampungnya dan

diselenggarakan oleh pemerintah.

membangun daerahnya yang ia cintai itu.

Pada tahun 2014, Parhan kembali turun ke kancah politik.

Didampingi oleh Markus sebagai Calon Wakil Bupati,

Beliau maju sebagai kandidat anggota DPD RI perwakilan

yang dalam dua periode terakhir menjadi anggota DPRD

Bangka Belitung. Pungutan suara dari Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat, bersama dukungan dan

cukup mengejutkan, Parhan menguasai hampir seluruh

dorongan masyarakat Bangka Barat yang menginginkan

TPS di kabupaten itu. Dari 21 kandidat DPD RI Bangka

perubahan, Parhan maju dalam kancah pertarungan

Belitung, Parhan berada diposisi urut ke enam untuk

perebutan suara dukungan masyarakat Bangka Barat.

perolehan suara. Sedangkan jatah DPD RI Kepulauan

Hingga diumumkannya hasil pemungutan suara Pilkada

Bangka Belitung hanya empat kursi.

oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka
Barat seperti yang telah diceritakan sebelumnya.

Berkaca dari pemilihan DPD RI tersebut, suara dukungan
mayoritas dari TPS Bangka Barat. Hal itulah yang
meyakinkan beliau bahwa masyarakat Bangka Barat
masih memiliki kepercayaan yang cukup besar terhadap
dirinya. Tekad beliau muncul kembali untuk mengubah
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka
Barat membawa beliau maju ke Pilkada Kabupaten
Bangka Barat tahun 2015.

Tahun 2002, Parhan memutuskan untuk meninggalkan
Jakarta dan berpindah tugas ke Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Jabatan PNS terakhir yang ia emban
adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebelum pensiun.

Pada tahun 2005, suami dari Ny. Annisa Hadidjah ini
dipercaya rakyatnya untuk memimpin Bangka Barat,
melalui proses pemilihan pilkada langsung bupati yang
pertama di Bangka Barat. Beliau memikul amanah
masyarakat Bangka Barat untuk periode tahun 2005 –
2010.

Cita-cita mewujudkan Kabupaten Bangka Barat yang
sejahtera melalui pemerintahan yang amanah dengan
peningkatan kualitas masyarakat serta memberdayakan
semua potensi daerah secara arif dan berwawasan
lingkungan mulai terwujud. Kualitas SDM mulai
merangkak naik, tingkat pendidikan dan kesehatan

Hidup memiliki perubahan, seperti itulah ungkapan paling

masyarakat mengalami kemajuan yang membanggakan.

tepat menggambarkan perjalanan karir politik Parhan Ali.

Sektor ekonomi kian bergairah dan pendapatan asli

Pada periode selanjutnya, amanah sebagai Bupati

daerah pun terus meningkat saat itu.

Bangka Barat diserahkan kepada Ust. Zuhri M. Syazali,
Lc., MA. yang sebelumnya adalah Wakil Bupati Bangka

Selama menjadi Bupati Bangka Barat, Parhan Ali meraih

Barat mendampingi Parhan Ali.

penghargaan Setiakawan (2006), Pendukung Utama
Penerima Bintang Keteladanan Akhlak Mulia (2007),

Selama kurun waktu 5 tahun beliau harus menepi. Namun

penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

semangat dan kecintaan beliau mengabdi untuk daerah

Departemen Keuangan RI Berkat penerimaan Pajak

belumlah surut. Dua tahun setelah Pilkada itu, tepatnya

Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan

pada tahun 2012, Parhan Ali mencoba tetap eksis di dunia

Perkotaan Tahun 2007 yang melampaui target,

politik. Melalui jalur independen, Parhan Ali sempat

Penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM (2009),

didaftarkan sebagai Calon Wakil Gubernur Kepulauan

penghargaan Piala Adipura (2009 & 2010), penghargaan

Bangka Belitung berdampingan dengan Syamsudin

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tahun 2009 serta

Basari sebagai Calon Gubernur-nya. Namun mereka

penghargaan-penghargaan lainnya.

gugur karena tak memenuhi syarat dukungan.

Saat kunjungan
ke Istana Presiden,
Parhan Ali disamping
Presiden RI,
Ir. Joko Widodo,
Wakil Presiden RI,
Yusuf Kalla,
dan Wakil Bupati
Bangka Barat,
Markus, SH.

KETELADANAN
BERSAMA MASYARAKAT

K

arena setiap kesuksesan itu memang tidak
dicapai dalam waktu sehari melainkan butuh
proses. Niat, kerja keras dan semangat

mengabdi dan mewujudkan Bangka Barat Hebat
bersama seluruh elemen masyarakat yang ada
menjadikan motivasi kuat bagi Parhan untuk memimpin
Bangka Barat untuk kedua kalinya.

Dengan mengusung visi dan misi “Menuju Kabupaten
Bangka Barat Hebat 2021", Parhan Ali ingin mewujudkan
Kabupaten Bangka Barat yang memiliki tata kelola
pemerintahan yang baik, daya saing daerah yang tinggi,
masyarakat yang berkualitas dan pembangunan yang
berkesinambungan dengan lingkungan hidup yang
lestari. Komitmen itu akan dilakukan melalui misi
pembangunan Kabupaten Bnagka Barat Tahun 20162021 dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
akuntabel untuk pelayanan publik yang berkualitas,
membangun perekonomian yang berbasis sumber daya

Perjuangan menuju kepemimpinan telah dilalui. Namun
amanah keteladanan bagi masyarakat Bangka Barat baru
dimulai dengan babak baru. Terpilihnya kembali Parhan
Ali sebagai Bupati Bangka Barat merupakan bentuk

lokal dan berdaya saing tinggi, membangun masyarakat
yang maju dan berkualitas, dan mewujudkan kelestarian
lingkungan untuk mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.

keinginan dan harapan masyarakat untuk menuju Bangka
Barat yang hebat.

Di masa kepemimpinannya sekarang, Parhan Ali ingin
mengajak seluruh pihak bekerja sama membangun

Dengan sifat humanisnya, beliau seringkali mengunjungi
tempat-tempat aktivitas masyarakat tanpa pengawalan.
Tak heran bila menjumpai beliau berada di pasar ikan atau
di warung kopi berbincang dengan orang-orang di
sekitarnya. Menanamkan sikap saling menghargai,
mempercayai dan pengertian adalah sisi yang hendak ia
wujudkan dalam kepemimpinannya.

Negeri Sejiran Setason dengan sinergitas dan intergritas
guna menyongsong terwujudnya Bangka Barat Hebat
pada 2021. Terlepas kekurangan dan kelebihannya,
Parhan Ali selalu berusaha untuk berbuat untuk mencapai
hasil yang maksimal. ***

Pemanfaatan

LIMBAH PERTANIAN
Sebagai Pakan Ternak

P

akan merupakan salah satu faktor terpenting,

dalam semua usaha peternakan, baik ternak

ruminansia maupun ternak unggas.

Besarnya

pengaruh pakan terhadap produksi menyebabkan biaya yang
dikeluarkan untuk pakanpun tidak bisa dianggap ringan.
Sekitar 60 – 80 % dari keseluruhan biaya produksi ditentukan
oleh faktor biaya pakan (Djanah, 1985). Efisiensi terhadap
pengolahan pakan mempunyai arti yang sangat penting guna
menekan biaya pakan. Salah satu cara yang dapat dilakukan
adalah dengan mengganti bahan pakan yang relatif mahal
dengan bahan yang relatif murah namun tetap
memperhatikan nilai gizi dan ketersediaan bahan pengganti.

Suplai bahan baku pakan ternak sebagian besar masih
tergantung dari bahan impor, seperti jagung kuning, bungkil
kedelai, pollard, tepung ikan dan bahan lainnya.
Permasalahan yang sering muncul adalah bila terjadi gejolak
harga terhadap bahan baku tersebut. Ketergantungan bahan
baku pakan impor sebetulnya tidak perlu terjadi bila
pengadaan bahan pakan secara nasional bisa diatasi. Hal
tersebut bisa disiasati dengan penyediaan bahan baku pakan
lokal atau menggantikan sebagian bahan baku pakan
tersebut dengan bahan substitusi (alternatif) yang
ketersediaannya cukup memadai di beberapa daerah di
Indonesia (Alamsyah R, 2005).

Selain itu, bahan baku pakan atau pakan yang diberikan kepada
ternak haruslah terjamin mutu dan keamanannya (feed savety),
begitu pula cara pembuatannya juga harus sesuai dengan
kebutuhan ternak. Hal tersebut bertujuan agar pakan yang
dikonsumsi ternak tidak berbahaya dan tidak merugikan ternak,
sehingga dapat merugikan peternak itu sendiri. Di Kabupaten
Bangka Barat, pengembangan peternakan terus dilaksanakan
melalui program peningkatan populasi ternak, salah satunya
ternak ruminansia. Untuk mendukung program tersebut maka
diperlukan daya dukung sumber pakan yang memadai, baik
kualitas maupun kuantitasnya.

Kebutuhan pakan ternak yang ada diwilayah Kabupaten Bangka
Barat saat ini dipenuhi peternak dengan memanfaatkan rumput
alam yang tumbuh disekitar peternakan mereka. Hanya sedikit
peternak yang telah menanam rumput unggul seperti rumput
gajah. Sedangkan untuk ternak unggas, pakan yang diberikan
sebagian besar didatangkan dari luar daerah.

Untuk

menanggulangi permasalahan tersebut diatas, salah satunya
adalah dengan mencari alternatif pakan pengganti sehingga
dapat menekan biaya produksi yang harus dikeluarkan.

Contoh hasil limbah pertanian

KEBUTUHAN PAKAN TERNAK
Keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kondisi pakan

Menurut bentuk fisiknya, pakan ternak dapat

yang diberikan kepada ternak. Pakan yang diberikan bukan

digolongkan menjadi tiga, yaitu makanan berbutir,

hanya untuk mengatasi rasa lapar tetapi juga harus benar-benar

makanan berbentuk tepung, dan makanan berbentuk

bermanfaat untuk kebutuhan hidup, membentuk sel-sel baru,

cairan. Dalam memilih bahan pakan, ada beberapa hal

menggantikan sel-sel yang telah rusak, dan untuk berproduksi.

yang harus diperhatikan, antara lain mengandung zat

Menurut Widayati dan Widalestari (1996), pakan ternak dapat

gizi/nutrisi yang dibutuhkan ternak, mudah diperoleh

digolongkan menurut asal, fungsi dan bentuk fisiknya.

dan sedapat mungkin terdapat di daerah sekitar
sehingga tidak menimbulkan masalah ongkos

Menurut asalnya, pakan ternak dapat dibagi menjadi dua

transportasi dan kesulitan mencarinya.

kelompok yaitu, pakan yang berasal dari hewan dan pakan yang
berasal dari tumbuh-tumbuhan. Menurut fungsinya, pakan
ternak dapat digolongkan menjadi delapan kelompok, yaitu :
hijauan kering, hijauan segar atau pasture, silase, pakan sumber
energy, pakan sumber protein, pakan sumber mineral, pakan
sumber vitamin, dan pakan tambahan.

Selanjutnya terjaminnya ketersediaan pakan sepanjang
waktu dan dalam jumlah yang cukup. Disukai oleh ternak
dengan harga bahan pakan terjangkau. Bahan pakan
tidak bersaing dengan kebutuhan manusia serta tidak
mengandung racun dan tidak dipalsukan.

LIMBAH PERTANIAN
SEBAGAI PAKAN TERNAK
Pakan dalam melakukan usaha budidaya ternak, merupakan
salah satu sarana produksi yang amat penting dan sangat
strategis, karena kecukupan dan mutunya yang secara
langsung berkorelasi dengan performan ternak.
Keterbatasan pakan dapat menyebabkan daya tampung
ternak pada suatu daerah menurun atau dapat
menyebabkan gangguan produksi dan reproduksi.

Hal ini dapat diatasi bila potensi pertanian/industri maupun
limbahnya dapat dioptimalkan penggunaannya sebagai
bahan pakan ternak. Penggunaan bahan pakan alternatif
sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal, antara lain
bahan pakan tersebut tersedia dalam satu tempat dalam
jumlah yang banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak
membutuhkan biaya yang besar.

Limbah adalah sisa atau hasil ikutan dari produk utama
limbah. Limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian
diatas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah
dipanen atau diambil hasil utamanya dan merupakan pakan
alternatif yang digunakan sebagai pakan ternak (Yani, 2011).
Berbagai hasil ikutan pertanian dapat dijadikan sebagai
sumber bahan pakan baru baik untuk ternak ruminansia
maupun ternak unggas.

Sumber limbah pertanian diperoleh dari komoditi tanaman
pangan, dan ketersediaanya dipengaruhi oleh pola tanam
dan luas areal panen dari tanaman pangan di suatu wilayah.
Jenis limbah pertanian sebagai sumber pakan antara lain :
limbah tanaman padi, tanaman jagung, tanaman kedelai,
tanaman kacang tanah, tanaman ubi kayu, tanaman ubi jalar,
dan lain-lain.

TANAMAN PADI
Padi (beras) merupakan salah satu makanan pokok di

Dengan mengetahui jumlah jerami yang dihasilkan maka
dapat diketahui juga daya tampung ternak dalam satu
hektar sawah dalam satu tahun.

Sebagai contoh

perhitungannya adalah sebagai berikut; Produksi padi
Indonesia.

Pemanfaatan padi sebagai pakan ternak

terutama ternak unggas sangat bersaing dengan kebutuhan

sawah tadah hujan/rawa dengan asumsi panen 1 kali dalam
satu tahun dengan hasil rata-rata sebanyak 4 ton/ha, maka

manusia. Akan tetapi limbah dari tanaman padi sangat

jumlah jerami yang dihasilkan sebanyak = 1,44 x 4 = 5,76

berpotensi untuk dijadikan pakan ternak. Limbah tersebut

ton/ha. Jika konsumsi ternak per hari sebanyak 8

berupa jerami, dedak, dan bekatul. Jerami padi dapat

kg/ekor/hari maka konsumsi ternak perekor/tahunnya

dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia.

adalah sebanyak 1 tahun =8 kg x 365 hari=2920 kg/tahun.
Maka tiap hektar = 5760 kg/ha : 2920 kg/tahun = 1,97

Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak telah umum

dibulatkan menjadi 2 ekor ternak/ha/tahun.

dilakukan di daerah tropik, terutama sebagai makanan
ternak pada musim kemarau. Jumlah jerami yang dihasilkan

Bila dilihat dari daya tampung ternak maka potensi jerami
padi sebagai pakan ternak dapat diterapkan di Kabupaten

dalam satu hektar padi sawah adalah sebanyak 1,44 kali dari
jumlah hasil panennya. (Kim and Dale, 2004 dalam
http://agroteknomandiri.blogspot.com/2012).

Bangka Barat. Selain potensi ketersedian bahan bakunya
penggunaan jerami padi sebagai makanan ternak
mengalami kendala terutama disebabkan adanya faktor
pembatas dengan nilai nutrisi yang rendah yaitu kandungan
protein rendah, serat kasar tinggi, serta kecernaan rendah.

Untuk mengatasi hal tersebut maka pemanfaatan jerami
padi sebagai pakan ternak ruminansia perlu diefektifkan,
yaitu dengan dilakukan dengan cara penambahan suplemen
atau bahan tambahan lain agar kelengkapan nilai nutrisinya
dapat memenuhi kebutuhan hidup ternak secara lengkap
sekaligus meningkatkan daya cerna pakan (Rahadi. S, 2008).

Dedak dan bekatul sebagai limbah dari penggilingan padi,
dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas dan
ternak ruminansia.

Banyaknya dedak yang dihasilkan

tergantung pada cara pengolahan.

Dedak kasar dapat

dihasilkan sebanyak 14,44%, dedak halus sebanyak 26,99%,
bekatul sebanyak 3% dan 1-17% menir dari berat gabah
kering (Laporan Akhir Pengembangan Teknologi Pakan
Ternak di Kabupaten Bangka Barat, 2014). Di Kabupaten
Bangka Barat, berdasarkan hasil analisa laboratorium Balai
Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (2014), kandungan
protein kasar dalam dedak padi merah cukup tinggi, yaitu
sebesar 11,57%.

Sedangkan kandungan serat kasarnya

cukup tinggi yaitu sebesar 14,78%.

Untuk dedak padi putih kandungan protein kasarnya sebesar
7,41%, sedangkan serat kasarnya sangat tinggi yaitu sebesar
29,86%. Tingginya kandungan serat kasar tersebut
merupakan penyebab terbatasnya penggunaan dedak dalam
ransum ternak, terutama ternak unggas.

Tanaman Jagung Setelah produk utamanya dipanen hasil
ikutan tanaman jagung dapat dijadikan sebagai pakan ternak
ruminansia, yaitu berupa jerami, klobot dan tongkol jagung
baik sebelum atau sesudah melalui proses pengolahan.
Jumlah produk ikutan jagung dapat diperoleh dari satuan
luas tanaman jagung antara 2,5 sampai dengan 3,4 ton bahan
kering per hektar yang mampu menyediakan bahan baku
sumber serat/pengganti hijauan untuk 1 satuan ternak
(bobot hidup setara 250 kg dengan konsumsi pakan kering
3% bobot hidup) dalam setahun.
(http://agroteknomandiri.blogspot.com/2012).

TANAMAN UBI KAYU
Tanaman ubi kayu (Cassava) merupakan makanan pokok
nomor tiga setelah padi dan jagung di Indonesia.Tanaman ini
merupakan tanaman tropis yang potensial dan sangat
penting sebagai pakan ternak sumber energi (umbi) dan
protein (daun) dalam jumlah besar.Limbah tanaman ubi kayu
yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak terbagi
menjadi 2 bagian, yaitu pertama, berasal dari lahan
pertanian, berupa daun ubi kayu setelah masa panen.
Produksi biomass hijauan ubi kayu terdiri atas daun, tangkai
daun dan batang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wanapat et al. (2002)

Kedua, berasal dari pabrik pengolahan ubi kayu menjadi

dalam Sirait J dan K. Simanihuruk, 2010) menunjukkan

tepung tapioka atau industri makanan berupa kulit ubi kayu,

produksi daun merupakan proporsi tertinggi, yakni sebesar

potongan-potongan yang tidak bisa masuk ke mesin

61,6 % pada pemanenan yang dilakukan saat tanaman

penggiling dan onggok. Akan tetapi penggunaan umbi dan

berumur 4 bulan dengan tinggi pemotongan sekitar 40 cm

daun ubi kayu dalam ransum ternak cukup terbatas

diatas permukaan tanah dari total produksi bahan kering

dikarenakan adanya faktor pembatas berupa racun asam

sebesar 1.434 kg/ha.

sianida (HCN).

Contoh limbah pertanian yang dapat
dimanfaatkan sebagai pakan ternak

Beberapa proses pengolahan yang dapat dilakukan
untuk menurunkan kadar HCN dalam ubi kayu adalah

TANAMAN LAINNYA

pengeringan, perendaman, perebusan, fermentasi dan
kombinasi proses-proses ini.

Menurut Widayati dan Widalestari (1996), limbah pertanian
lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan pendukung

Sedangkan untuk daunnya, kandungan HCN dapat
diturunkan dengan pengeringan, perebusan atau
penambahan metionin atau senyawa lain yang
mengandung sulfur. Penggunaan ubi kayu dalam ransum

untuk ternak terutama ternak ruminansia antara lain kulit buah
nanas, bungkil kacang tanah, pucuk tebu, jerami kedele, jerami
ketela rambat, jerami kacang tanah serta limbah berupa sayursayuran yang sudah tidak termanfaatkan untuk manusia.

ternak unggas sebesar 5-10% dan untuk ternak
ruminansia sebesar 40-90% (Laporan Akhir Kegiatan

Limbah-limbah pertanian tersebut rata-rata memiliki kandungan

Pengembangan Teknologi Pakan Ternak, 2014).

serat kasar yang tinggi, namun ketersediaannya cukup melimpah
dialam sehingga perlu adanya pemanfaatan yang lebih lanjut

Limbah dari tanaman ubi kayu yang merupakan hasil

dengan sentuhan teknologi yang dapat mengubah bahan baku

sampingan dari industri tapioka adalah onggok. Onggok

tersebut menjadi pakan bergizi dan sumber energi bagi ternak

memiliki nilai gizi sedikit lebih rendah dari ubi kayu, akan

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan terutama

tetapi mempunyai kandungan BETN yang relatif tinggi

ternak ruminansia. ***

sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pakan
sumber energi bagi ternak.

Pemberdayaan Kelompok
Informasi Masyarakat
Bangka Barat
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk
dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai
wahana penyaluran dan pendayagunaan informasi
dalam rangka meningkatkan nilai tambah
kemasyarakatan

Sosialisasi
Kelompok Sadar Wisata
menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap
komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya
iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
kepariwisataan di Bangka Barat dan bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat

MANG MA’ING
BEKISAH......

Namanya Ma’ing..
Karakter yang sering
dijumpai di Negeri Melayu...
Bawaanya santai, kocak,
sederhana..
Sifatnya rendah dan baik
hati...
Kebiasaan ngopi dan ngobrol..
Cirinya selalu
berkopiah resam dan sarung..

By N’pex

Suatu hari..

Sekian

Suatu ketika...

Sekian

Sajak Zamnah
Oleh Bambang Haryo Suseno

A

ku percaya kepada takdir.
Bahwa hidup ini tak ada yang kebetulan.

Aku dipinang dan menjadi permaisuri adalah kehendak Sang

Kemudian masa berganti.
Masa tenang namun penentu bagi masa depan keturunan
keluarga Wan Abdul Djabar.
Gelar pangkat Yang dan Abang telah diteguhkan. Menegaskan

Kuasa. Atas kehadiranku dalam mimpi Sang Baginda Sultan. Atas

kedudukanku, Ayahanda dan seluruh keluarga. Betapa

izin Sri Sultan Djohor dan restu Ayahanda Entje' Wan Abdul

menunjukkan kekhawatiran Kakanda Sultan akan kami. Setelah

Djabar. Dalam balutan waktu yang telah ditetapkan Sang

huru hara dan kesulitan yang kita lalui bersama ini?

Pencipta
Kepada Kanda ku mohonkan agar kaum keluarga tinggal di
Teringat akan kanda ketika kesusahan. Tentang keinginan

Bangka. Tak jauh pandang dari Palembang, tak juga menganggu

kembali memerangi Palembang. Bersama Pamanda Wan Akub

rasa istana. Diterima seluruh keluarga dengan iklas dan hormat.

dan Wan Serin menuju Bangka. Rela dan ridho bersama Kanda

Semoga Tuhan merawat semua dengan selamat.

merebut tahta.
Karena tak akan ada yang kebetulan.
Tak ada yang kebetulan bagi hidupku.

Takdir Tuhan yang mengantarkan ini kepada kami.

Ketika datang mimpiku menelan seluruh tanah Palembang. Ku

Di ujung tanjung yang kelihatan ini diputuskan Ayahanda dan

sembahkan kepada Tuanku untuk segera berangkat saat itu juga.

kaumku semua menetap. Membangun kejayaan bangsa Melayu

Saat terbaik yang ditandakan oleh Tuhan kepadaku. Berbekal

di tanah Bangka. Di tengah kemuliaan Kanda Sultan Mahmud

sebilah sekin dari Ayahanda menemani Kanda kembali merebut

Badaruddin Jayawikrama. Besar dengan kejayaan Kesultanan

tahta.

Palembang yang termasyur.

Kita menuju Palembang dengan ketenangan. Dengan hati damai

Tak ada sesal seperti terbuang. Meski sempit hati menjadi

dalam kehendak Tuhan. Bersama Kanda duduk diatas beranda

selingan. Tapi keyakinan tentang harapan. Membangun daratan

kapal. Diiringi para prajurit yang bersorak ramai.

ini menjadi impian.

Naiklah Kanda ke atas singgasana tahta kerajaan. Tanpa tarung

Tujuh bubung rumah telah terbangun. Seberang sungai berdiri

dan pertumpahan darah. Karena memang sudah takdir kanda

Kampung Patemun. Cikal bakal sebuah kejayaan. Atas

atas itu. Sesuai dengan mimpi yang dititipkan kepadaku.

kebanggaan Bangsa Melayu yang tak terlupakan.

PARITTIGA
PULAU BANGKA

JEBUS

PULAU BELITUNG
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KELAPA
SIMPANGTERITIP

S

S

MUNTOK
TEMPILANG

PANDUAN

Jika Anda berpergian dengan menggunakan
pesawat udara, Anda bisa mencapai Muntok
dengan terlebih dahulu memesan penerbangan
dengan tujuan bandara Depati Amir
Pangkalpinang, Bangka.
Dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Anda
bisa memesan Damri di loket keluar terminal
bandara atau minibus lainnya yang tersedia di
halaman parkir bandara dengan tujuan Muntok
dan wilayah Bangka Barat lainnya. Lama tempuh
perjalanan Pangkalpinang-Muntok kurang lebih
tiga jam.

Alternatif lain untuk Anda berkunjung ke Bangka
Barat adalah melalui transportasi laut dari
Palembang. Terdapat dua moda transportasi laut,
yaitu kapal cepat dan ferry.

Kedua moda itu akan bersandar langsung di
Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok, Bangka Barat.
Perjalanan laut menggunakan kapal cepat dapat
ditempuh kurang lebih 2 jam dan ferry
penyeberangan ditempuh kurang lebih 4 jam.

PANDUAN

KJUB PELTIM

Komplek Timah Parittiga Telp. (0715) 351138

Penginapan Sederhana

Jl. SDN No. 35 Parittiga Telp. (0715) 351130

Penginapan Asia

Jl. Kecubung Parit Tiga Telp. (0715) 351432

Hotel Pasadena

Jl. Komplek Pemkab Bangka Barat Dayabaru Muntok
Telp. 0716)-7002123, 082175654040

Penginapan Pegagan

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Dayabaru Muntok
HP. 0821 7705 3837, 0852 1113 1468

Penginapan EB. Global

Jl. Raya Muntok Pal 2 Muntok

Penginapan Sampurna Cipta

Jl. Raya Peltim No. 3 Muntok Telp. (0716) 21401

Penginapan Arwana

Jl. Jend. Sudirman No. 252 Muntok Telp. (0716) 22065

Penginapan Adhika

Jl. Peleburan Timah Gg. Andhika No. 1 Muntok
Telp. (0716) 21355

Homestay Sudirman

Jl. Sudirman No. 12 Muntok HP. 0812 247 8653

Homestay Cikulur

Jl. Sudirman No. 13 Muntok HP. 0877 9767 5144

Yasmin Hotel & Restaurant

Jl. Depati Amir No. 07 Muntok Telp. (0716) 22361

Yasmin Guest House

Jl. Depati Amir Muntok Telp. (0716) 22361

Penginapan Sandi

Jl. RE. Martadinata No. 1/70 Muntok
HP. 0852 0880 9594

Penginapan KITA

Jl. Tanjung Kalian Kp. Keranggan Atas Muntok

Penginapan Berkah Kalian

Jl. Tanjung Kalian No. 132 Mentokasin Muntok
HP. 0813 6869 0967, 0813 7312 0773

Homestay Abang & Yang Royal Resort

Jl. Pantai Tanjung Kalian Mentokasin Muntok
HP. 0853 6624 4976

PANDUAN

Pondok Dukuh

Jl. Raya Patittiga

Melati I

Jl. Raya Kelapa

Melati II

Jl. Raya Kelapa

Shela

Jl. Raya Muntok Pal 4 Muntok

Iyobana

Jl. Raya Muntok No. 39 Pal 4 Muntok

Pasadena Restaurant

Jl. Komplek Pemkab Bangka Barat Dayabaru Muntok

Pegagan

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Dayabaru Muntok

Cafe AL

Jl. Lapangan Golf No. 245 Muntok

Cafe Teras Kite

Jl. Imam Bonjol Kp. Sungai Daeng Muntok

Yasmin Restaurant

Jl. Depati Amir Muntok

Tempoe Doeloe

Jl. Mayor Safrie Rahman Pasar Muntok

Griya

Jl. Yos Sudarso Pasar Muntok

Mex Coffee

Jl. Pegadaian Muntok

PANDUAN

RSUD Sejiran Setason

Telp. (0716) 21111

Puskesmas Muntok

Telp. 0821 8295 5109

Puskesmas Kundi

Telp. 0852 7316 0221

Puskesmas Simpangteritip

Telp. 0852 7313 1647

Puskesmas Parittiga

Telp. (0715) 351631

Puskesmas Kelapa

Telp. (0715) 355075

Puskesmas Jebus

Telp. 0822 8076 8682

Puskesmas Tempilang

Telp. (0716) 230 0064

Polres Bangka Barat

Telp. 0852 6888 5926

Polsek Muntok

Telp. (0716) 21175

Polsek Kelapa

Telp. 0852 6742 4038

Polsek Jebus

Telp. 0812 7134 6679

Polsek Tempilang

Telp. 0812 7121 2624

Koramil Muntok

Telp. (0716) 21454

Satpol PP Kab. Bangka Barat

Telp. (0716) 7323007 / 7323006

TERSEDIA DALAM VERSI DIGITAL
Silahkan kunjungi:

www.portal.bangkabaratkab.go.id

info@bangkabaratkab.go.id

