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SERDANGBEDAGAI

T a n a h

Salam Redaksi
Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai)
merupakan hasil pemekaran dari
Kabupaten induk Deli Serdang
memiliki garis pantai sepanjang ± 51
KM, meliputi lima Kecmatan yakni
Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk
Mengkudu, Tanjung Beringin dan
Bandar Khalifah.
Garis pantai tersebut merupakan
wilayah pesisir dan lautan yang
dimiliki Kabupaten Tanah Bertuah
Negeri Beradat kaya dan beragam
sumber daya alamnya sehingga dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pada dasarnya wilayah pesisir
tersusun dari berbagai ekosistem
dan saling terkait serta tidak dapat
berdiri sendiri.
Berbagai potensi wilayah pesisir memiliki keanekaragaman potensi Sumber
Daya Alam (SDA) yang cukup tinggi dan sangat penting bagi pengembangan
sosial, ekonomi, budaya, lingkungan. Dilihat dari berbagai potensinya,
wilayah pesisir sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup
manusia (human survival).

N e g e r i

Selain itu, pemanfaatan potensi pesisir dan sumber daya laut dapat
menunjang pembangunan ekonomi daerah hingga nasional. Untuk
memaksimalkan potensi tersebut tentu dibutuhkan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang mumpuni serta finansial dalam mendukung keberlangsungannya,
sehingga akan tercipta pembangunan ekonomi tepat sasaran yang dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dengan potensi yang dimiliki saat ini diharapkan dapat menarik minat para
investor luar untuk menggali dan lebih memaksimalkan sumber daya yang
berlimpah. Semoga dengan hadirnya para investor tersebut Sergai mampu
bersaing dengan daerah lain sekaligus mewujudkan visinya yang Unggul, In
ovatif dan Berkelanjutan.
IKHSAN, AP
Pemimpin Redaksi Buletin Serdang Bedagai
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U N G G U L

Memiliki Potensi
Pengembangan
Pertanian Organik,

Sergai Dilirik
Menjadi
Full Member

The 3rd

ALGOA
K

abupaten Serdang Bedagai
(Sergai) mempunyai
potensi cukup besar dalam
hal mengembangan usaha
dibidang pertanian. Menurut
data dari Dinas Pertanian
Kabupaten Sergai pada tahun
2015 luas lahan sawah ± 39.191
Ha yang terdiri dari sawah irigasi
33.005 Ha dan tidak beririgasi
6.186 Ha. Dengan luas lahan
sawah tersebut Pemkab Sergai
menjadi salah satu lumbung
beras di Provinsi Sumatera Utara
(Sumut). Oleh karena itu Pemkab
Sergai menempatkan sektor
pertanian menjadi salah satu
sektor prioritas pembangunan
disamping sektor lainnya.
Pertanian merupakan
sektor yang sangat penting dalam
perekonomian nasional. Selain
itu pembangunan ekonomi kini
juga masih tetap berbasis
pertanian secara luas. Di
Kabupaten Sergai, dalam
menunjang keberhasilan

Setdakab Drs Hadi
Winarno MM di acara
Musrenbang RKPD tahun
2017 di aula Sultan
Serdang kompleks
Kantor Bupati di Sei
Rampah, Senin (20/3)

CENDERAMATA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah menyerahkan cenderamata
kepada Presiden ALGOA usai penandatanganan MoC bertempat di ALGOA
Summit Goesan, Chungbuk Province, Korea selatan, awal September lalu

pelaksanaan pembangunan
pertaniannya salah satunya
adalah dengan pengembangan
pertanian Organik. Pertanian
organik mempunyai tujuan
utama menyediakan produkproduk pertanian terutama
dalam hal bahan pangan sehat
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dan tidak berdampak pada
pencemaran lingkungan.
Di era modern banyak
kita lihat masyarakat yang
mengubah gaya hidupnya untuk
lebih sehat atau istilah kerennya
“back to nature”. Hal ini
merupakan suatu kemajuan bagi

MENJELASKAN : Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman sedang menjelaskan seputar
pertanian organis pada Gubernur
Goesan County Mr. Mayor Na, Yaoung
Chan saat memenuhi undangan acara
The 3rd ALGOA Summit bertempat di
Main Conference Hall, Chungbuk
Organic Agriculture Research Institute
(Balai Penelitian Pertanian Organik
Chungbuk) Korea Selatan, akhir Agustus
lalu.

masyarakat kita untuk
meninggalkan pola hidup yang
penuh dengan bahan kimia.
Pada tahun 2016, Dinas
Pe r t a n i a n S e r g a i t e l a h
menargetkan peningkatan lahan
sawah padi organik hingga

mencapai 20 Ha. Sementara
lahan yang akan disiapkan
terdapat di empat kecamatan
yakni Kecamatan Pegajahan,
Pantai Cermin, Teluk Mengkudu
dan Perbaungan. Sedangkan
beberapa desa yang menjadi

lokasi pengembangan sawah padi
organik diantaranya desa Serba
Jadi, Bingkat, Kuala Lama,
Pematang Setrak dan Melati II.
Pertanian organik itu bukan
hanya tanaman padi, akan tetapi
tanaman organik itu bisa sayursayuran dan buah-buahan.
Tanaman organik juga bisa
dibudidayakan di pekarangan
rumah sehingga dapat
meningkatkan perekonomian
keluarga.
Begitupun di Kabupaten
Sergai yang mempunyai lahan
kering seluas 42.303 Ha yang
terdiri dari pekarangan 9.150 Ha,

MENJELASKAN : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman sedang menjelaskan seputar pertanian organis pada Gubernur Goesan County
Mr. Mayor Na, Yaoung Chan saat memenuhi undangan acara The 3rd ALGOA Summit bertempat di Main Conference Hall,
Chungbuk Organic Agriculture Research Institute (Balai Penelitian Pertanian Organik Chungbuk) Korea Selatan, akhir
Agustus lalu.
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TANDA TANGAN : Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman tengah menandatangani MoC
bersama dengan Presiden ALGOA,
Presiden IFOAM Asia di ALGOA Summit
Goesan, Chungbuk Province, Korea
selatan, awal September lalu.

tegal/kebun 26.949 Ha dan
ladang/huma seluas 6.204 Ha.
Dengan luas lahan tersebut,
m a s y a r a k a t m u l a i
mengembangkan pola-pola
kearifan lokal guna
mempercepat laju pertanian
organik.
Tak hanya itu, dukungan
muncul dari berbagai kalangan
seperti pemerintahan, LSM
hingga masyarakat luas untuk
menghimbau masyarakat agar
menanam tanaman organik.
Terlebih dengan diberlakukannya
Perda Kabupaten Sergai Nomor
1 9 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g
pemanfaatan lahan kosong,
tentu hal ini dapat digunakan
dalam hal peningkatan hasil
komoditi tanaman pangan dan
h o l t i k u l t u r a . Pe r d a i n i
merupakan potensi untuk lebih

memperluas areal lahan tanaman
pangan organik.
Berkat dukungan dari
Perda tersebut, pertanian
organik Sergai akan semakin
meningkat. Dengan potensi besar
yang dimiliki Kabupaten Sergai,
maka pengembangan pertanian
organik terbuka lebar.

Undangan The 3rd ALGOA
Begitu gigihnya Bupati
Soekirman dalam menggaungkan
bercocok tanam maupun
pertanian organik kepada
masyarakat dengan tujuan agar
masyarakat dapat mengkonsumsi
makanan yang lebih sehat.
Tanpa disadari hal ini
ternyata mampu menyita
perhatian
Aliansi Organis
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Indonesia (AOI) sekaligus Asia
Local Government For Organic
Agriculture (ALGOA) yang
berpusat di Negara Korea melirik
potensi pengembangan pertanian
Sergai dan menginginkan agar
Kabupaten hasil dari pemekaran
Deli Serdang ini dapat menjadi
bagian dari organisasi tersebut.
Tepatnya, Kamis (31/8)
Bupati Soekirman terbang ke
Negeri “Gingseng” untuk
memenuhi undangan The 3rd
ALGOA Summit (Kongres Tingkat
Tinggi III) yang dibuka secara
resmi oleh Gubernur Goesan
Country Mr. Mayor Na, Young
Chan bertempat di Main
Conference Hall, Chungbuk
Organic Agriculture Research
Institute (Balai Penelitian
Ko n f e r e n s i U t a m a , B a l a i
Penelitian Pertanian Organik

MoC : Bupati Sergai
Ir. H. Soekirman bersama
dengan Presiden ALGOA,
Presiden IFOAM Asia tengah
memperlihatkan MoC usai
ditandatangi bertempat di
ALGOA Summit Goesan,
Chungbuk Province, Korea
selatan, awal September
lalu.

pertanian organik disetiap negara
yang meliputi perkembangan
sistem produksi, peluang pasar dan
penemuan-penemuan baru seputar
pertanian organik.
Perhelatan akbar ini juga
dimeriahkan dengan Red pepper
festival (festival cabe).
Kemeriahan Festival ini akan
dikunjungi oleh masyarakat Korea
selatan dan para peserta Summit.
Festival cabe ini merupakan event
Tourism yang sudah ada secara
rutin sejak 17 tahun yang lalu.

Sergai Mendapat Tawaran
Menjadi Anggota ALGOA
Chungbuk) Korea Selatan.
Kongres ini dihadiri oleh 16 Negara
lain diantaranya Iran, Kirgiztan,
India, Asia Selatan, Asia Timur, Asia
Tengah dan Asia Tenggara. Selain
itu juga dihadiri undangan dari
Federasi Internasional Gerakan
Pertanian Organik/Internasional
Federation of Organik Agriculture
Movements (IFOAM) Asia dan IFOAM
International.
Pertemuan ini merupakan
agenda rutin yang setiap tahun
dilaksanakan dalam rangka diskusi
sesama anggota ALGOA sekaligus
sharing tentang perkembangan

Tak butuh waktu lama, setelah
menjajaki sekaligus berdiskusi
tentang perkembangan pertanian
organik, hal yang paling
menggembirakan adalah
Kabupaten Sergai mendapat
tawaran untuk menjadi
full
member ALGOA. Gayung pun
bersambut, Bupati Soekirman
dengan senang hati menerima
tawaran tersebut. Peristiwa
bersejarah ini ditandai dengan
penandatanganan MoC
(Memorandum official
Commitmennt) oleh Presiden
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ALGOA, Presiden IFOAM Asia dan
Bupati Soekirman bertempat di
ALGOA Summit Goesan, Chungbuk
Province, Korea selatan.
Bergabungnya Kabupaten Sergai
atas rekomendasi dari Ketua AOI
Indro Surono yang terus mengikuti
perkembangan Kabupaten Sergai
dalam keseriusannya dalam hal
pertanian organik sebagai bagian
dari program kedaulatan pangan
Nawacita untuk 1000 desa di
Indonesia.
Saat ini Bupati Sergai terus
mensosialisasikan gerakan
pertanian organisk bersama
PERHIPTANI Sumut dan Dinas
Pe r t a n i a n Pa n g a n S u m u i t .
Sedangkan ditingkat nasional terus
menjalin kerjasama MAPORINA (
Masyarakat Pertanian Organik
Indonesia) dan AOI (Aliansi Organik
Indonesia di Bogor Jawa Barat.
Dengan berhasilnya Sergai
sebagai full member ALGOA, maka
akan terbuka peluang kerjasama
dalam peningkatan pertanian
organik baik dalam hal produksi,
pemasaran dan riset diantara
negara-negara Asia. Hal ini
tentunya berdampak positif bagi
kemajuan yang sangat pesat bagi
Kabupaten Sergai. (Teks : Rini
Rahmayani)

Keindahan

Objek Wisata Pantai

di Sergai

S

udah banyak yang yang tahu
bahwa objek wisata di
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai) sangat menakjubkan
dengan menawarkan berbagai
pesona wisata bahari, wisata
alam dan tentunya wisata budaya
yang beraneka ragam.
Sergai yang memiliki
panjang garis pantai ± 51 KM
mempunyai banyak potensi yang
bisa dikembangkan hingga dapat
menambah pemasukan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dari sektor potensi pariwisata
pantai.

Sebagian lokasi objek
wisata pantai di Sergai dikelola
secara sederhana namun
menghasilkan objek wisata yang
tak kalah indahnya dengan wisata
pantai di daerah lain. Beberapa
objek wisata yang menakjubkan
di sepanjang pantai di Sergai
diantaranya di Kecamatan Pantai
Cermin ada Theme Park, Pantai
Bali Lestari, Lestari Indah, Sri
Mersing, Wong Rame, Kuala Putri,
Pematang Matik, Romance Bay,
Cemara Kembar, Mangrove,
Pantai Nipah Indah dan Pantai
Klang.
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Kemudian di Kecamatan
Tanjung Beringin terdapat Pantai
Sialang Buah, Pantai Sentang dan
di Kecamatan Tanjung Beringin
terdapat Pantai Merdeka yang
saat ini sedang dikelola oleh
BUMDesa di desa tersebut. Dari
berbagai jenis pantai yang
berderet di Sergai tentunya
memiliki potensi dan keunikan
masing-masing yang dapat
dikelola dan menarik minat
wisata untuk berkunjung ke
Tanah Bertuah Negeri Beradat.

Objek Wisata Sumber
Rejeki
Objek wisata di Sergai
dari hari kehari suasananya
semakin baik dengan panorama
pantai yang indah ditambah
ramainya para pengunjung
tentunya sangat menjanjikan
bagi para pedagang yang mengais
rezeki disekitar pantai.
Beragam hasil potensi
laut yang dijajakan oleh
pedsagang seperti ikan asin, ikan
segar ataupun hasil kerajinan
kulit kerang yang telah dikemas

dalam bentuk aksesoris bisa
dibawa pulang sebagai bekal
ataupun oleh-oleh. Dan
kini.......yang lagi ngetren
adalah membudi dayakan “Udang
Va n a m e ” d i a i r p a y a u .
Masyarakat dari Kecamatan
Tanjung Beringin dan Bandar
Khalipah.
Para pengusaha pantai
selalu berkreasi untuk
memanjakan lidah pengunjung
agar tidak bosan, menyuguhkan
menu makanan khas laut
(seafood) masih segar yang bisa
diperoleh dari nelayan langsung
yang dimasak oleh koki handal
dan berpengalaman. Disamping
itu hendaknya dibuatkan arena
permainan yang diperuntukkan
bagi anak-anak.
Begitu juga dengan Pantai Lestari
Indah yang dikelola oleh Tok Kim
Lai (Sulaiman) melalui Humasnya
Sopianto menjelaskan bahwa
pantai ini dikelola oleh orang
yang telah berpengalaman di
bidang objek wisata. Oleh
karenanya para pengunjung tidak
akan dikecewakan. Bolehlah
datang kesini untuk
membuktikan segala fasilitas
yang disediakan seperti Pondok
tempat beristirahat,
restoran/karaoke, tempat
permainan anak-anak, dan juga

pernik-pernik pakaian yang
bertuliskan Pantai Lestari Indah,
Kolam Pancing seluas 2,5 Ha
dilengkapi dengan Pondoknya
dan parkir sangat luas dekat
dengan pantai dan juga tersedia
tempat ibadah berupa Musholah,
ujar Supianto. .
Pantai yang identik dengan
suasana panas seperti membakar
kulit bukanlah masalah bagi para
pengunjung jika dibandingkan
dengan kenikmatan yang
dirasakan ketika berada di objek
wisata pantai seperti kicauan
burung camar, angin sepoi-sepoi
dengan ombak kecil yang sayang
sekali jika dilewatkan.
Seperti yang diungkapkan
oleh pengunjung bernama Joko
warga Kota Medan baru-baru ini
mengatakan kedatangannya
beserta dengan keluarga ke
objek wisata pantai khususnya di
Kabupaten Sergai sudah yang
kedua kalinya. “Awalnya saya
hanya mencoba saja ke pantai di
Sergai, tapi sekarang jadi
ketagihan ingin datang lagi.
Keistimewaahannya adalah
ikannya segar-segar dan masih
baru dari nelayan serta
tempatnya sangat strategis dan
juga banyak pilihan menunya,
Senada juga yang dikatakan
Lenty Br Sitanggang warga
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Pe m a t a n g S i a n t a r y a n g
mengemukakan bahwa lokasi
pantai di Sergai sangat cocok
buat anak-anak bermain dan
sambil mandi sekaligus melihat
pemandangan yang indah
sehingga kami jauh-jauh datang
ke Pantai tersebut tidak kecewa.
Kami hanya berharap kepada
pihak pengelola untuk lebih
banyak lagi menambah fasilitas
serta para petrugasnya selalu
senyum dan ramah tamah dalam
penyambutan para pengunjung.
Kemudian adalagi
pengunjung dari SMA Swasta
Sutomo II Medan ketika berlibur
di Pantai yang ada di Kabupaten
Sergai. Menurut para siswa SMA
tersebut, pantai ini sangat cocok
untuk berlibur, disamping
pantainya indah juga sangat
cocok untuk dijadikan objek
foto-foto maupun selfie. Setelah
puas mandi di pantai,
pengunjung bisa beristirahat
dipondok atau berkaroke.
Tempat permainan untuk anakanak sangat mendukung, dan
para pengunjung menurut hemat
kami tidak kecewa semuanya
serba ada tempanya sangat
permanen untuk dinikmati,
katanya. (Ali Amran Khoto)

Pulau Berhala
“MUTIARA” Terpendam
di Tanah Bertuah Negeri Beradat

Bak sebuah 'Mutiara” yang
terpendam di dasar lautan.
Ungkapan tersebut
tampaknya tepat sekali jika
disematkan pada objek
wisata Pulau Berhala atau
istilah kerennya “Berhala
Island”. Sebuah pulau kecil
yang terletak di Selat
Malaka Sumatera dan
termasuk dalam wilayah
Kecamatan Tanjung
Beringin Kabupaten
Serdang Bedagai (Sergai)

D

aratan yang masih alami
dan sejuk dengan
dikelilingi hamparan hijau
dedaunan pohon yang tumbuh
membentang mampu menggoda
s e t i a p m a t a y a n g
memandangnya. Ditambah lagi
dengan airnya yang jernih

berwarna kebiruan dan dipenuhi
trumbu karang lengkap dengan
berbagai jenis ikan berwarnawarni. Sebuah pemandangan
yang sulit untuk dilupakan
s e h i n g g a m e m b u a t
pengunjungnya ingin kembali lagi
menjejakkan kaki di pulau ini.
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Bagi masyarakat Sergai
terutama masyarakat Kecamatan
Tanjung Beringin, nama Pulau
Berhala ini sudah tidak asing lagi,
apalagi bagi masyarakat pecinta
alam, tentu objek wisata yang
masih alami ini akan menjadi
destination pavorit.
Pulau Berhala yang
memiliki luas ± 14,75 ha bagaikan
“Mutiara” yang terpendam di
Kabupaten Tanah Bertuah Negeri
Beradat, keberadaanya masih
alami dan belum tersentuh oleh
tangan-tangan ahli dibidang
pembangunan. Dapat
dibayangkan betapa indahnya

Wabup Sergai Darma Wijaya didampingi Istrinya yang juga Keta GOPTKI Ny. Hj.
Rosmaida Darma Wijaya tengan menikmati keindahan Pulau Berhala bersama
dengan Ketua BM3 Sergai Yunasril SH.MKn, Kades Mangga Dua Mustaqin, Kades
Pematang Cermai Arifin, pada awal Agustus lalu

pulau ini jika dikelola dan
dikemas semenarik mungkin oleh
orang-orang yang handal, baik itu
dibidang pembangunan dan
k e l a u t a n m a u p u n
infrastrukturnya. Dengan kondisi
masih alami meskipun jauh dari
pemukiman desa, kebisingan dan
keramaian menjadikan setiap
pengunjung
ingin datang
menikmati suasana sejuknya dan
berlama-lama disana. Yang jelas
setiap pengunjung yang datang
tidak akan kecewa, pasti pulang
dengan rasa gembira dan
bahagia.
Pulau yang pernah
menjadi perdebatan hangat
antara Indonesia dengan Negara
Malaysia belum lama ini
sepertinya memberikan
kesempatan bagi orang-orang
yang memiliki kemampuan untuk
memperindahnya dengan
keterampilan dengan
menciptakan design maupun
bangunan berupa fasilitas yang
unik di objek wisata itu.
Apabila semua fasilitas
sudah terpenuhi di pulau ini
bukan tidak mustahil akan

menjadi idola baru bagi
pengunjung manca negara
sebagai “Berlian” objek wisata di
Kabupaten Sergai menyusul
Danau Toba.

Butuh Perubahan
Untuk lebih menarik
minat para pengunjung, tentunya
dibutuhkan perubahan yang
cukup signifikan. Jika dilakukan
dengan orang yang sudah ahli
dibidang pengelolaan maupun
pembangunannya tidak akan
memakan waktu yang lama.
Ti d a k h a n y a c u k u p
sekedar pembangunan sandaran
kapal, namun penempatan batu
granit yang cukup besar juga
perlu ditata dengan rapi dengan
pengemasan yang menarik.
Kemudian dengan keberadaan
mess Marinir yang disewa sebagai
penginapan bagi pengunjung
belum mencukupi, perlu
didirikan bangunan tempat
bersantai seperti pemondokan
yang permanen serta dilengkapi
dengan pedagang kuliner maupun
galeri/kios yang menjual oleh-
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oleh khas daerah ini.
Disamping itu juga harus
ditambah bangunan satwa dan
sarana akses komunikasi
hendaknya dilakukan agar
pengunjung ketika berada di
pulau tersebut dapat
berkomunikasi dengan mudah
dan lancar.
Untuk memberikanrasa
nyaman bagi para pengunjung
yang menikmati keindahan
pantainya, hendaknya dibuat
semacam pembatas yang
permanen sehingga pengunjung
yang sedang berada dibibir
pantai dapat terhindar dari
bahaya ombak.
Pulau Berhala saat ini
masih dalam pengelolaan
Pemkab Sergai, jika dilihat dari
kondisinya, hanya membutuhkan
polesan dan desain yang sangat
unik saja sebagai menambah
daya tariknya. Untuk sementara
ini masih dijaga pasukan marinir.
Oleh karenanya jika sudah
dikelola dengan baik akan
memiliki prospek yang
menggairahkan serta menarik
para investor untuk menanamkan
modalnya mengembangkan bisnis
pariwisata. Disamping itu juga
dibutuhkan petugas untuk
melakukan pengawasan terhadap
lokasi maupun pengunjung. Hal
ini dilakukan untuk mencegah
terjadinya hal-hal yang tidak
diinginkan.
Seperti kita ketahui
bersama bahwa Kabupaten
Sergai banyak objek wisata, akan
tetapi pesona Berhala Island akan
menjadi lokasi wisata yang paling
berkesan dihati sehingga
tersimpan didalam memori
setiap pengunjung. Ketika
masyarakat luar daerah bercerita
tentang Sergai, maka yang ada
dibenaknya adalah objek wisata
“Pulau Berhala”. Begitulah
cintanya pengunjung terhadap
Pulau Berhala jika sudah
dilengkapi berbagai fasilitas yang

unik.
Ta k s e d i k i t p u l a
pengunjung yang mengagumi
dan tergila-gila dengan
keindahan “Pulau Berhala”
apalagi dengan keberadaan
hewan penyu yang berukuran
besar dapat dilihat dan
disentuh secara langsung.
Hewan yang berbentuk seperti
kura-kura ini tidak melukai
orang yang mendekatinya. Akan
tetapi hewan yang berkeliaran
ini tidak boleh sedikitpun
disakiti, hanya boleh untuk
dilihat saja. Selain penyu, ada
juga biawak dengan ukuran
panjang lebih kurang 2 meter
dan tubuh lumayan besar sering
berkeliaran dilingkungan mess
Marinir dan pos penjagaan
petugas.
Masih diareal Pulau
Berhala, setiap pengunjung
juga dapat menikmati
keindahan laut yang terbentang
luas dari ketinggian 60 meter
diatas puncak bangunan
Mercusuar dengan menaiki anak
tangga sebanyak 800 buah
dikemiringan 75 derajat. Untuk
sukses menaiki anak tangga ini
butuh mental kuat dan
keberanian. Setelah sampai
diatas puncak menara tersebut,
kita
dapat melihat betapa
indahnya luas lautan
terbentang, apalagi
menggunakan alat teropong
semua akan dapat dilihat
dengan jarak yang sangat
dekat, sungguh indah
pemandangan lautan tersebut.
Sediakan Kapal Feri
Baru-baru ini Wabup
Sergai Darma Wijaya yang
didampingi Ketua GOPTKI yang
juga Ketua Ikatan Pengusaha
Muslim Indonesia (IPEMI) Sergai
Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya
menyambangi pulau berhala

bersama rombongan. Diselasela kunjungannya Wabup
Darma Wijaya menuturkan
betapa sungguh indah dan
menyenangkan sekali tempat
ini. Di pulau ini kita dapat
menikmati berbagai keindahan
alam yang masih asri dengan
udara yang segar.
Dikatakan Wabup, akan
lebih menyenangkan sekali jika
dibangun khusus tempat
pemancingan, lapangan untuk
olahraga seperti volly pantai
dan berbagai jenis wahana
untuk permainan laut
dilengkapi dengan aneka
kuliner lezat maupun hotel bagi
pengunjung bermalam. Di pulau
ini, pengunjung dapat
melaksanakan aktivitas diving
hingga berjemur matahari atau
bersantai sambil menikmati
indahnya lautan luas. Selain
Pulau Berhala, pengunjung
dapat melihat keberadaan
Pulau Sokong Nenek yang
letaknya berdampingan dengan
Pulau Berhala. Berbagai
keindahan dapat dinikmati
secara bersamaan.
Wabup Darma Wijaya
berujar bahwa untuk lebih
memudahkan bagi wisatawan
yang ingin datang ke sini,
pemerintah daerah kedepannya
akan menyediakan transportasi
laut seperti Kapal Feri khusus
untuk membawa pengunjung
yang ingin menikmati
keindahan pulau ini dan
rencananya Kapal Feri ini
dijadwalkan berangkat setiap
harinya sesuai dengan jadwal
yang sudah ditentukan.
Diharapkan dengan
adanya Kapal Feri tersebut,
jarak tempuh yang selama ini
dilalui dengan mempergunakan
Kapal Motor nelayan mencapai
3 hingga 4 jam dari Kecamatan
Tanjung Beringin dan Pantai
Cermin dapat berkurang.
Dengan Kapal Feri, jarak
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tempuh untuk sampai ke Pulau
Berhala hanya ,membutuhkan
waktu berkisar 1 sampai 2 jam
saja.
Kini pengunjung yang
berasal dari dalam maupun luar
negeri tidak lagi pusing untuk
berkunjung ke Kabupaten
Sergai khususnya ke Pulau
Berhala dan Pulau Sokong
Nenek. Hanya meluangkan
waktu sekitar 30 menit saja
dengan jarak tempuh dari
Bandara Kualanamu ke Sergai.
Sedangkan Medan ke Sergai
hanya membutuhkan waktu 45
menit melalui jalan tol yang
direncanakan akan beroperasi
pada akhir tahun 2017 ini.
Pemerintah daerah kini
juga membuka peluang seluasluasnya bagi para investor yang
ingin menanamkan modalnya
dibidang pengembangan objek
wisata khususnya Pulau
Berhala. “Sergai siap
bergandengan tangan dengan
para investor dengan segala
kemudahan. Dibuka pintu
selebar-lebarnya bagi siapapun
yang ingin bergabung di daerah
ini khususnya dibidang
pariwisata.
Semua akses jalan
menuju Kabupaten Sergai
sangat mudah dan hanya
membutuhkan waktu beberapa
menit saja. Jangan sampai
dilewatkan untuk menikmati
keindahan Pulau Berhala, jika
berkunjung ke Kabupaten
Sergai ”Tanah Bertuah Negeri
Beradat” ayo buruan datang ke
Pulau Berhala. (Zuhari)

I N O VAT I F

Toto
Ansari,
Pengrajin Ikan Asin
Yang Terus Berjuang
Ditengah Mahalnya
Garam

Toto Ansari sedang melaksanakan aktivitas sehari-harinya sebagai pngrajin ikan asin.

Toto Ansari adalah satu diantara ribuan masyarakat pesisir pantai
yang tetap bertahan dan terus berjuang dalam mempertahankan usahanya
ditengah “paceklik” garam. Baginya, bisa bekerja
untuk memenuhi kebutuhan hidup serta dapat membantu sesama
adalah anugerah dari yang Maha Kuasa sehingga pantas untuk disyukuri.

S

inar matahari siang itu
begitu terik, menyengat
hingga menusuk ke kulit.
Sebagian masyarakat pesisir
pantai enggan untuk keluar dan
memilih beristirahat dirumah.
Tetapi tidak bagi Toto Ansari,
terlihat tengah sibuk membolakbalik ikan asin yang ditiriskan dan
dijemur di atas jaring-jaring.

Dengan memafaatkan potensi
dari sumber daya laut berupa
ikan hasil tangkapannya,
kemudian diproduksi menjadi
ikan asin.
Wa j a h n y a s e d i k i t
memerah karena sengatan
matahari, Pria kelahiran Sukasari
49 tahun silam ini tetap kelihatan
semangat dalam mengerjakan

EDISI LXVII | 2017 10

rutinitas yang sudah dilakoninya
sejak puluhan tahun lalu.
Kebutuhan keluarga serta kondisi
ekonomi yang kian sulit menjadi
motivasi utama dalam
melaksanakan pekerjaan
tersebut.
Meski ekonomi kian sulit,
tapi bagi alumni SMPN 1
Kecamatan Perbaungan ini terus

Suasana Pantai Bedagai

mengibarkan semangat untuk
bekerja dan tetap memiliki jiwa
sosial yang tinggi. Hal ini dapat
terlihat dari kesehariannya
dalam memberdayakan anak
asuhnya sebanyak 14 orang agar
tidak terlantar serta putus
sekolah.
Warga Dusun XIV Remaja
II Desa Pekan Tanjung Beringin ini
menghabiskan hari-harinya
dengan mengolah ikan hasil
tangkapan nelayan setempat
bersama dengan karyawannya.
Kehidupannya bergantung dari
hasil pembuatan ikan asin untuk
membiayai keluarga. Namun
penghasilannya kini berkurang
akibat mahalnya bahan
pendukung utama (garam) dalam
proses pembuatan ikan asin
tersebut.

Harga garam kian
melambung
Diceritakan oleh lelaki yang aktif
pada kegiatan sosial dan Bina
Ke t e r a m p i l a n Pe d e s a a n
Indonesia (BITRA), sejak

b e b e r a p a b u l a n t e r a k h i r,
Indonesia tengah dihadapkan
dengan persoalan sulitnya
garam. Kesulitan ini juga
merambat hingga ke Kabupaten
Serdang Bedagai (Sergai)
terutama bagi pengusaha ikan
asin yang membutuhkan banyak
garam untuk memproduksi ikan
menjadi ikan asin.
“Ikan asin itu kini tak asin
lagi” ungkap bapak dua anak ini.
Bagaimana tidak, harga garam
yang kian melambung kini
dirasakan memberatkannya dan
menghambat produksi. “Selama
saya membuat ikan asin, baru
kali ini harga garam begitu mahal
dan sulit didapat” ujarnya.
Gejolak kenaikan harga garam
ini juga mengakibatkan beberapa
pengrajin ikan asin merugi,
terutama bagi pengrajin yang
masih menyewa lahan
penjemuran dan tidak
mempunyai sampan sendiri serta
ikannya pun masih membeli dari
para nelayan tentunya terancam
gulung tikar. Hingga kini yang
masih bertahan membuat ikan
asin adalah orang yang memiliki
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kapal sendiri.
Harga garam kini
mencapai Rp. 255.000/satu
karung 50kg, padahal awalnya
cuma Rp.95.000 saja.
Sebelumnya juga pernah
menyentuh harga Rp. 295.000.
Dalam sehari Toto
Ansari
membutuhkan 300kg garam
untuk produksi 1 ton ikan segar.
“Berapa banyak saya harus
mengeluarkan modal untuk
membeli garam saja, belum lagi
biaya produksi yang lain dan
membayar upah pekerja
sebanyak 10 orang, sementara
hasil penjualan ikan asin yang
kini saya produksi belum tentu
dapat menutupi kebutuhan biaya
produksi,” ungkapnya.
Sudah 21 Tahun menggeluti
usaha ikan asin
B e r s a m a d e n g a n Wa g i e m
Istrinya, Toto Ansari memulai
usaha pengrajin ikan asin ini dan
hingga kini sudah 21 tahun
dilaluinya. Jatuh bangun
usahanya, namun baginya itu

Tono Ansari saat berbincang-bincang dengan tim Buletin Sergai.

merupakan hal yang biasa.
Seperti halnya dahulu Toto
memiliki 7 unit kapal tangkap
ikan, namun kini hanya satu yang
tersisa. Begitupun dengan dua
unit gudang serta lahan yang juga
tinggal satu.
Dalam memproduksi ikan
asin, semua tergantung dari hasil
tangkap kapal. Disamping itu
proses produksi untuk jenis ikan
asin rebus memakan waktu satu
hari jika cuaca bagus, akan tetapi
jika cuaca sedang tidak
bersahabat untuk semua jenis
ikan bisa membutuhkan waktu
selama dua hingga tiga hari.
D a l a m s e h a r i To t o d a p a t
memproduksi sekitar 400-1000 kg
ikan segar dengan jenis antara
lain ikan kasai/keresek,
pakang/cerebong dan belanak.
Harapan kedepan
Mantan Dirut Yayasan Pulih
Indonesia (Peduli Lingkungan
Hidup) Deli Serdang Tahun 19982001 ini menyampaikan
harapannya agar pemerintah
dapat segera menyikapi gejolak
harga garam supaya stabil
kembali sehingga tidak
menimbulkan keresahan bagi
masyarakat.
Dengan kenaikan harga

garam yang terus melambung
maka akan mempengaruhi daya
beli pengusaha ikan asin
terhadap garam. Selain itu,
kenaikan harga garam juga
membuat pengusaha ikan asin
yang nakal dan memanfaatkan
keadaan dengan menggunakan
bahan kimia yang akhirnya
membuat kualitas ikan asin bagus
namun tidak sehat.
Kemudian bila takaran garam
pada produksi ikan asin tidak
sesuai dengan yang sudah
ditentukan, maka akan membuat
kualitas ikan asin menjadi
kualitas rendah. Hal ini tentu
membuat konsumen mengeluh
akan buruknya hasil produksi
sehingga mempengaruhi
penjualan sekaligus pendapatan
kami, pungkasnya.
Wabup harap harga garam
kembali normal
Menyikapi harga garam yang
akhir-akhir ini melambung tinggi,
Wabup Sergai Darma Wijaya saat
berkesempatan meninjau para
pengrajin ikan asin di Tanjung
beringin beberapa waktu lalu,
sangat menyayangkan
melonjaknya harga garam hingga
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Darma Wijaya, Wakil Bupati Serdang
Bedagai.

membuat para pengrajin
terancam gulung tikar.
Padahal sebagian dari
masyarakat pesisir di Kecamatan
Tanjung Beringin ini bermata
pencaharian sebagai pengrajin
ikan asin dan jelas membutuhkan
banyak garam. “jika tidak ada
garam, ikan asin tidak bisa
dibuat. Untuk itu kita harapkan
pemerintah pusat dapat segera
dapat segera mengatasi
permasalahan ini sehingga harga
garam bisa kembali normal dan
pengrajin ikan asin tidak merugi
maupun gulung tikar. (Teks : Rini
Rahmayani, Liputan : Jepri
Alamsah/Agus Hariadi)

Gairah

Budi Daya

Udang Vaname
Menjanjikan
Oleh : Ali Amran Koto

Buyung Mais Tambuse memperlihatkan udang di kolamnya

S

e i r i n g d e n g a n
perkembangan konsumsi
masyarakat tentang
makanan laut (seafood) yang
mengandung protein tinggi
terutama dari species udang
akhir-akhir ini semakin
meningkat. Hal ini sesuai dengan
kesadaran dari masyarakat akan
pentingnya kesehatan. Salah
satunya adalah udang vaname
yang merupakan komoditas baru
yang merupakan udang
introduksi berasal dari Florida
Amerika.
Udang ini tergolong
mudah untuk dibudidayakan
sehingga membuat para

petambak udang di tanah air
beberapa tahun terakhir banyak
yang melakukannya. Udang
Vaname merupakan jenis udang
harapan baru yang memiliki
keunggulan tersendiri. Udang ini
selain relatif tahan terhadap
penyakit, juga pemeliharaannya
tidak terlalu sulit.
Seperti halnya dengan
Buyung Mais Tambuse, warga
Jalan Perintis Kemerdekaan Dusu
I Desa Pekan Tanjung Beringin
Kecamatan Tanjung Beringin
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai).
Buyung sebelumnya
adalah pembudi daya Udang
Tiger dan sekarang beralih
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karena lebih tertarik
membudidaya Undang Vaname.
Dikisahkan oleh Buyung,
mengapa awalnya dia tertarik
membudidaya Udang Vaname.
Pada tahun 2009 sedang galakgalaknya masyarakat Kecamatan
Tanjung Beringin membuat
tambak Udang Tiger, karena
menurut mereka harga per
kilonya lumayan tinggi dan
sangat menjanjikan.
Akan tetapi semangat
masyarakat pada saat itu mulai
k e n d o r, m a s y a r a k a t y a n g
memiliki tambak Udang Tiger
perlahan-lahan mulai sedikit
serta mulai sepi peminatnya,

ternyata perawatan maupun
pemeliaharanya menelan biaya
yang luamayan besar. “Gampanggampang susahlah, hingga
akhirnya banyak yang tutup, alias
gulung tigar,” ujarnya.
Seiring dengan
berjalannya waktu, kemudian
muncul nama Udang Vaname.
Tampaknya usaha budi daya
Udang Vaname mulai dilirik
Buyung. Menurut cerita banyak
orang pada masa itu, Undang
Va n a m e b e r a s a l H a w a i i ,
kemudian pembibitanya dan di
Budi dayakan di Pulau Jawa serta
di daerah Provinsi Lampung. Hal
ini dikarenakan disana sesuai
iklimnya dan berhasil hingga
merambah ke Sumatera Utara
(Sumut). Ternyata Udang vaname
bisa di budi dayakan dan
berkembang khususnya di Pesisir
Pantai.
Bersama dengan dua
orang temannya Uco dan Siam,
B u y u n g M a i s Ta m b u s e
membudidayakan Udang
Vaname, awalnya hanya dua
Kolam saja dan berhasil,
kemudian
mencoba lagi dan
bertambah menjadi 5 Kolam dan
ternyata juga berhasil. hingga
sekarang tinggal 1 Kolam yang
belum panen dari usia 10 hari
hingga panen mencapai 3 bulan
15 hari. Kolam yang sekarang ini
usianya sudah 30 hari dengan
jumlah sekitar 150 ribu ekor
Udang vaname. Sedangkan sisa
kolam yang sudah dipanen mulai
dibersihkan untuk dipersiapkan
kembali pada pembibitan.
Buyung menguraikan,
pada awal pembuatan kolam ini,
menelan biaya lumayan cukup
besar. Hal ini dikarenakan harus
mengorek tanah terlebih dahulu
dengan kedalaman lebih kurang 1
M, selanjutnya ditambah dengan
terpal sesuai ukuran kolam yang
kita buat. Kemudian membuat
sumur bor dan airnya pun harus
asin.

Bila diuraikan perawatan
budi daya Udang Vaname ini
tidaklah sulit, hanya dua faktor
yang harus diperhatikan pertama
Oksigennya (kincir air) harus
cukup dan kolam harus bersih
tidak ada lumpurnya. “Selama
saya membudidayakan Udang
Vaname ini sudah 3 x panen dan
tidak pernah gagal bahkan terus
meningkatkan.
Dari mulai
pembibitan hingga masuk sampai
3 bulan 15 hari dipanen dan
harganya pun bervariasi dari Size
30 harganya Rp. 105.000,- dan
size U 40 harganya hanya Rp
85.000,- ujar Buyung.

Mudah Pemasarannya dan
Menguntungkan
Untuk pemasrannya
tidaklah sulit, ujar Buyung Mais.
Karena berapa banyak pun hasil
panenya tidak pernah ditolak
oleh Pabrik/Agen. Hal ini
tergantung kita menjadwal
waktu penjualannya. Terdapat 2
(dua)
Faktor yang dihadapi,
pertama kalau kita menolak
langsung ke Pabrik/ Agen ukuran
udang kita tidak pernah potong,
akan tetapi jika pihak pabrik
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yang menjeputnya ada potongan
Size nya. Selanjutnya jika kita
masukan bibit udang sekitar 150
ribu ekor, diperkirakan hanya
sedikit yang mati.
Menurut pengalaman
Buyung, budi daya Udang Vaname
lebih banyak memberikan
keuntungan dari pada
membudidaya Udang Tiger. Oleh
karenanya besar harapan saya
untuk masyarakat khusunya di
Kecamatan Tanjung Beringin, jika
ada lahan tidur (lahan kosong
yang belum dimanfaatkan) mari
kita menpaatkan agar lahan
tersebut dijadikan tempat budi
daya Udang Vaname karena
hasilnya yang sangat
menjanjikan.
K e p a d a Pe m e r i n t a h
Kabupaten Serdang Bedagai dan
kepada Dinas yang terkait seperti
Perikanan dan Kelautan Kab.
Serga harapan saya coba
kelokasi Budidaya daya Udang
Paname hanya untuk melihat
bagaimana cara mengelolah budi
daya udang paname, karena jika
kita lihat budi daya udang
paname cukup menjanjikan dan
menggiurkan. (Ali Amran Koto)

BAGAN
KUALA

“Kampung Kito”
Bersih nan Indah
FOTO BERSAMA : Syafril
Kades Desa Bagan Kuala
“Kampung Kito” Kecamatan
tanjung Beringin foto
bersama dengan jajarannya
di halaman kantor desa.

D

esa Bagan Kuala
K e c a m a t a n Ta n j u n g
Beringin merupakan
sebuah desa yang berada di
pesisir pantai berbatasan dengan
Selat Malaka. Terdiri dari 3 (tiga)
dusun dan memiliki 2 (dua)
bangunan Masjid serta satu
Mushalah. Luas wilayah 1500 M²
dan jumlah penduduk ± 1.510
jiwa dengan 410 Kepala Keluarga
(KK) yang mendiami wilayah
tersebut.
Demikian dikatakan
Syafril, Kepala Desa (Kades)
Bagan Kuala Kecamatan Tanjung
B e r i n g i n , d i a w a l
perbincangannya kepada Tim
Redaksi Buletin Sergai baru-baru
ini.
Pria kelahiran Desa Bagan
40 tahun silam ini, mengisahkan

bahwa dahulunya desa ini
m e r u p a k a n d e s a p e s i s i r,
tertinggal dan terpinggir namun
memiliki potensi wisata yang
indah.
Sejak dirinya
memenangkan Pilkades pada
tahun2014 lalu, Desa Bagan Kuala
telah disulap menjadi desa yang
tertata rapi, indan dan asri serta
sedap dipandang mata.
Di sepanjang jalan terhampar
tanaman serta slogan-slogan
yang mendidik, ditambah lagi
dengan indahnya tanaman
mangrove yang hijau menyejukan
mata. Kini masyarakat lebih
familiar menyebut Desa Bagan
Kuala dengan nama “Kampung
Kito”.
Dikatakan Syafril, pembangunan
desa pun mulai digenjot dan
tertata di Kampung Kito. Setelah
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menyusun beberapa program
unggulan yang dilakukan Kades
bersama masyarakat kemudian
dikemas dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa
( M u s r e n b a n g d e s ) ,
menggelontorkan APBDes senilai
Rp. 1.113.577.421,- diharapkan
dapat menjadikan Kampung Kito
menjadi kampung Wisata dan
desa mandiri dengan
msyarakatnya yang sejahtera.
Dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsinya, pehobi sepak bola
ini selalu mengajak masyarakat
agar berpartisipasi dan
bergotong royong. “Saya lebih
suka mengajak masyarakat untuk
mengerjakan program kegiatan
desa ketimbang harus memanggil
tenaga dari luar desa,” tuturnya.
Kondisi lokasi desa yang berada

Syafril Kades Desa Bagan Kuala
“Kampung Kito”.

di daerah pesisir, membuat
mayoritas masyarakatnya
bermatapencaharian
mengandalkan potensi laut
dengan penangkap ikan atau
nelayan tradisional. Diakui
Syafril bahwa pekerjaan ini
memang tidak memiliki
penghasilan tetap, seperti istilah
“rejeki harimau”. Oleh
karenanya sering timbul beragam
masalah. Seperti baru-baru ini,
masalah kapal pukat trawl yang
menangkap cumi-cumi
beroperasi disekitar laut tempat
masyarakat Kampung Kito
mengais rejeki.
Menurut laporan yang
diterimanya dari masyarakat,
banyak kapal dari luar yang
masuk ke perairan Indonesia
khususnya Sergai dimana
masyarakat Bagan kuala sedang
mencari ikan. Bahkan kapalkapal itu merusak terumbu
karang dan rumput laut yang

dibudidayakan oleh masyarakat
desa sehingga berdampak pada
penurunan penghasilan
masyarakat setempat.
Seluruh masyarakat
menggantungkan harapan
terhadap pemerintah agar
meningkatkan perhatian
terhadap nelayan tradisional
Kampung Kito. Dengan maraknya
kapal pukat trawl akan
mengancam kelangsungan hidup
mereka. Oleh karena itu
masyarakat berharap kepada
pihak berwenang untuk lebih
meningkatkan pengawasan
terhadap kapal-kapal yang nakal,
harapnya.
Miliki potensi wisata dan
Tak Lagi Menjadi Desa Tertinggal
Ayah dari 3 (tiga) orang anak ini
menuturkan, dalam melakukan
pembinaan terhadap masyarakat
selalu mengajak untuk peduli
terhadap lingkungan, misalnya
membuang sampah pada
tempatnya. Upaya ini telah
dijalankan selama setahun
bersama perangkat desa yang
lain dan menuai hasil yang cukup
bagus. Masyarakat kini telah
merubah pola pikirnya dari yang
tidak peduli terhadap lingkungan
tempat tinggalnya kini menjadi
cukup peduli dan menjaga
kebersihan lingkungan.
Disamping itu,
pengembangan objek wisata
telah digalakkan dengan
menggandeng masyarakat,
media serta kalangan mahasiswa.
Pantai menjadi pilihan utama
karena desa ini berada di daerah
pesisir. Dengan menggali potensi
dan membuat sebuah objek
wisata dan terciptalah sebuah
pantai yang dinamakan “Pantai
Merdeka”.
Kini objek wisata Pantai
Merdeka sudah banyak
dikunjungi oleh wisatawa dari
dalam maupun luar Sergai.
Kedepan rencananya pantai ini
akan dijadikan Badan Usaha Milik
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Desa (BUMDes) bersama Desa
Bagan Kuala yang dikelola
langsung oleh pihak desa serta
masyarakat.
Sampai saat ini, Kampung
Kito telah menjadi desa yang
cukup baik bersih, indah dan tak
lagi dikatakan desa tertinggal.
Diakui oleh Lelaki yang kini
tergabung dalam Organisasi
M u h a m m a d i y a h Pe m u d a
Pancasila ini bahwa dahulunya
sekitar 20 tahun yang lalu sangat
minim sekali masyarakat yang
berpendidikan SMA. Dalam
setahun saja hanya ada 2 orang
yang lulusan SMA. Akan tetapi
kini, pendidikan mulai menjadi
program prioritas pembangunan
Desa Bagan Kuala. Hal ini terbukti
hingga kini lulusan SMA menjadi
lebih banyak setiap tahunnya,
ungkap suami dari Misna ini.
Untuk menunjang
prioritas program pendidikan,
Desa Bagan Kuala akan
melaksanakan Memorandum of
Understanding (MoU) berupa
sekolah gratis (bagi anak putus
sekolah) dengan salah satu
Perguruan Tinggi dari Kota
Medan. Menjalin kerjasama
dengan mahasiswa yang
melakukan Program Pengalaman
Lapangan (PPL) dan mengajak
mereka untuk menggugah hati
para orang tua serta memberi
motivasi generasi penerus bangsa
agar melanjutkan kejenjang yang
lebih tinggi.
Meskipun tinggal di
kampung, tapi kita jangan
kampungan, pendidikan harus
diutamakan. “Kami menganggap
bahwa
betapa pentingnya
pendidikan, sebab pendidikan itu
merupakan pemutus rantai
kemiskinan” ujar Syafril. (Teks :
Rini Rahmayani, Liputan : Jepri
Alamsah & Agus Hariadi)

UNIMED
Lirik Potensi Wilayah
Pesisir Sergai

Camat Pantai Cermin Imran
Doni Fauzi dan Ibu TP PKK
Kecamatan Pantai Cermin,
Kades Arapayung Ahmad Al
Hadi, LPM UNIMED Sri
Rahayu, Pane, Lina
Marpaung, Nurmaya Napitu,
Aulia Salman (Polmed),
Parjuangan Pardosi (Polmed),
Rasinta Purba, Wannapri
Pangaribuan penyerahan
bantuan 2 unit sampan,
Mesin pemipih purun, Mesin
pemipih emping jagung di
Kantor Desa Arapayung
Kecamatan Pantai Cermin
Sergai, Mei lalu.

K

abupaten Serdang Bedagai
(Sergai) memiliki garis
pantai sepanjang 55 KM
yang terbentang di lima
kecamatan yaitu Kecamatan
Pantai Cermin, Perbaungan,
Te l u k M e n g k u d u , Ta n j u n g
Beringin dan Bandar Khalifah.
Panjang garis pantai tersebut
merupakan wilayah pesisir yang
banyak memiliki potensi

beranekaragam. Umumnya
masyarakat pesisir
bermatapencaharian sebagai
n e l a y a n . B a n y a k Po t e n s i
diwilayah pesisir yang belum
tergali dan terkelola secara
maksimal.
Dengan potensi yang
belum tersentuh tersebut,
ternyata mengundang bnyak
perhatian dari berbagai kalangan
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dan salah satunya datang dari
Universita Negeri Medan
(UNIMED)
Lewat program
kemitraan Kemenristek Dikti
dengan UNIMED menyerahkan
bantuan berupa 2 (dua) unit
sampan lengkap dengan
jaringnya, 1 (satu) mesin emping
jagung dan mesin pemipih purun
kepada masyarakat diwilayah

pesisir tepatnya di Desa
Arapayung Kecamatan Pantai
Cermin.
"Kami mengucapkan
terimakasih dengan pihak
UNIMED yang telah memberi
kepercayaan kepada desa
menjadi mitra binaan sehingga
sangat membantu masyarakat
nelayan yang ada disini", ungkap
Kades Arapayung Ahmad Alhadi
bertempat di kantor Desa
Arapayung Kecamatan Pantai
Cermin baru-baru ini.
Selaku Kepala Desa,
Ahmad Alhadi terus membangun
komunikasi dengan UNIMED sejak
2014 lalu. Pada tahun 2014 Desa
Arapayung telah menerima
bantuan sampan dan jaring udang
yang diserahkan oleh LPM
UNIMED. Tahun 2015, pihaknya
juga menerima bantuan alat
pembuatan bakso dan nugget
beserta pelatihannya.
Bantuan yang diterima
masyarakat Desa Arapayung
jelas-jelas sangat membantu
masyarakat yang ada disini,
sehingga masyarakat tidak hanya
bergantung dari melaut sebagai
nelayan, namun para istri
nelayan juga dapat membantu
menambah penghasilan bagi
keluarga mereka", terang Ahmad
Alhadi.
Disebutkan Ahmad Alhadi, bahwa
proses penerimaan bantuan ini
lewat proposal yang dikirimkan
langsung ke UNIMED dimana
proposal yang diajukan
disesuaikan dengan kebutuhan
dan program yang sedang
dilaksanakan UNIMED. Setelah
melalui proses seleksi yang
panjang sampai disetujui
proposal oleh UNIMED sampai
bantuan diterima masyarakat",
ujarnya.
Salah seorang Dosen
Teknik Elektro UNIMED,
Dr.
Wannapri Pangaribuan MM
mewakili rombongan

menyebutkan, bantuan yang
diberikan kepada masyarakat
Desa Arapayung merupakan salah
satu bentuk pengabdian
Pe r g u r u a n Ti n g g i k e p a d a
masyarakat. Pengabdian ini
untuk mentransfer ilmu
pengetahuan yang ada di
perguruan tinggi kepada
masyarakat. Oleh karenanya itu
kami hadir terdiri dari beragam
disiplin ilmu, ada yang dari teknik
mesin, tata boga, kesehatan
masyarakat, politeknik",
paparnya.
Menurutnya, pemberian
bantuan bagi masyarakat Desa
Arapayung ini telah melalui
proses mekanisme yang ada di
Unimed, dimana hasil survey
yang telah dilakukan oleh tim
secara umum menunjukkan
bahwa masyarakat Desa
Arapayung berada daerah pesisir
pantai. Sebagai daerah pesisir
pantai masalah yang sering
dihadapi masyarakat terutama
masalah ekonomi. Karena
kebanyakan masyarakat hidup
sebagai nelayan.
Umumnya nelayan disini
tidak memiliki sampan sendiri,
dan banyak dari mereka bekerja
dengan toke. Saat nelayan
melaut hasil tangkapannya itu
dijual ke toke, dan sedikit yang
dapat dibawa pulang sehingga
tidak dapat memenuhi
kebutuhannya, baik untuk
pendidikan anak-anak maupun
kesehatan mereka", ungkapnya.
Berdasarkan kondisi tersebut,
bantuan pemberian sampan dan
alat tangkap berupa jaring
menjadi hal yang sangat
dibutuhkan nelayan. Dukungan
lainnya juga diberikan kepada
istri nelayan berupa alat
pembuatan bakso dan nugget.
Dengan bantuan alat pembuatan
bakso dan nugget disertai
pelatihan mengenai proses
pembuatan, pengemasan hingga
cara pemasaran bakso dan
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nugget diharapkan para istri
nelayan dapat membantu
ekonomi keluarga mereka,
"Sampan dan alat tangkap sangat
dibutuhkan nelayan, karena
nelayan tidak memiliki sampan
sendiri, dan istri nelayan
diberikan bantuan alat membuat
bakso dan nugget sehingga istri
dapat membantu ekonomi
nelayan", ujarnya.
Kemudian, bantuan alat
pemipih purun ini juga
dibutuhkan masyarakat, sebab
tanaman purun ini tumbuh subur
di Desa Arapayung. Kebanyakan
mereka kaum perempuan
mengolah tumbuhan purun ini
dianyam menjadi tikar. Proses
yang dibutuhkan untuk mengolah
purun hingga siap dianyam
menjadi tikar membutuhkan
waktu yang cukup lama.
Kondisinya masyarakat
disini untuk memipihkan purun
yang sudah kering dengan
diletakkan di jalan supaya mudah
dilindas kendaraan umum.
Situasi ini sangat membahayakan
bagi pengguna jalan. Dengan
adanya alat pemipih purun ini
dapat membantu untuk
mempercepat proses pengolahan
purun. Kedepannya masyarakat
tidak perlu lagi meletakkan
purun dijalanan", papar Dosen
UNIMED.
Bantuan alat pemipih
purun ini kami berikan juga
kepada masyarakat yang ada di
Kwala Begumit Langkat.
Masyarakat di daerah ini
umumnya mengolah purun
menjadi bentuk topi. Produksi
topi purun ini banyak diminati
sehingga pangsa pasarnya sudah
sampai ekspor. Kami berharap
produksi anyaman purun yang
dibuat masyarakat Desa
Arapayung juga dapat
bertambah", terangnya.
Ada juga bantuan alat
pemipih emping jagung.
Mengingat Desa Arapayung

Ketua Tim Direktorat Riset Pengabdian Masyarat (DRPM) LPM Unimed Prof, Dr,
Paningkat Siburian M.Pd menyerahkan bantuan sampan kepada Ketua Kelompok
Nelayan Cahaya Pagi Irwan Syahril SE disaksikan Kepala Desa Sei Nagalawan
Japar Sidik di Dusun III Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Sergai, Juli
lalu.

potensial penghasil jagung.
Umumnya jagung yang dihasilkan
masyarakat disini setelah dipanen
langsung dijual kepada agen.
Untuk memberikan nilai tambah
kepada masyarakat maka
diberikan bantuan mesin pemipih
emping jagung sehingga
masyarakat dapat mengolahnya
yang akan memberikan nilai
tambah harga jualnya dalam
bentuk kemasan",
"Bantuan alat mesin
pembuatan emping jagung ini
dilengkapi dengan alat
pengemasannya, sertifikat
halalnya. Sehingga nantinya
dengan alat ini produksi jagung di
desa ini tidak hanya menjual
berondolan jagung tetapi sudah
mampu menjual jagung yang telah
menjadi barang kemasan siap
edar", pungkasnya.

mahasiswa sekaligus pengabdian
kepada masyarakat sebagai
tanggung jawab Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Kehadiran
mereka untuk menggali
permasalahan yang ada di Desa Sei
Nagalawan serta pemecahan
masalahnya.
Kunjungan ini juga
menyerahkan bantuan sampan
kepada nelayan yang ada di dusun
III yang diterima langsung oleh
Kelompok Nelayan “Cahaya Pagi”
Irwan Syahril SE didampingi Hanafi
turut disaksikan Kepala Desa Sei
Nagalawan Kecamatan Perbaungan
Japar Sidik. Selain itu diberikan
juga bantuan alat perlengkapan
pengolahan buah mangrove
beserta peralatan lainnya kepada
Kelompok Muara Tanjung yang
diterima langsung oleh Ketua
Kelompok Jumiati.
Ketua Kelompok Nelayan

Masyarakat Desa Sei
Nagalawan Menerima
Bantuan Sampan
Masih di tahun 2017 ini lewat
Direktorat Riset Pengabdian
Masyarakat bersama LPM Unimed
Medan selaku Ketua Tim Prof. Dr.
Pa n i n g k a t S i b u r i a n M . P d
didampingi Ir. Hamidun Batubara
MT bersama dengan mahasiswa
melaksanakan kegiatan IPTEK di
Desa Sei Nagalawan pada Bulan Juli
lalu.
Kunjungan kegiatan Iptek
Masyarakat (IM) ini merupakan
sarana pembelajaran bagi

Cahaya Pagi Irwan Syahril SE
mengucapkan terimakasih kepada
Tim DRPM LPM Unimed yang telah
memberikan bantuan sampan
kepada kami para nelayan disini.
Selama ini kami hidup tergantung
dari toke karena tidak memiliki
sampan. Seringkali kami harus
menyewa sampan dari tengkulak
serta meminjam uang untuk biaya
memenuhi kebutuhan hidup kami.
Sehingga hasil tangkapan yang
kami peroleh harus dijual kepada
toke. Hasilnya uang yang dibawa
pulang tidak dapat mencukupi
kebutuhan hidup", ungkap Irwan.
Kepala Desa Sei Nagalawan
Japar Sidik sangat mendukung
program yang dilaksanakan
Unimed karena sangat membantu
bagi peningkatan ekonomi nelayan
disini. Pihaknya berharap Unimed
dapat bermitra terus dengan
Pemerintahan Desa Sei Nagalawan,
dan kami selalu terbuka untuk
program selanjutnya. Kepada
masyarakat yang menerima
bantuan agar dapat memanfaatkan
dan menjaga bantuan yang telah
diterima dengan sebaik-baiknya",
papar Kades.
Prof Dr. Paningkat Siburian
M.Pd beserta rombongan berpesan
kepada Masyarakat Desa Sei
Nagalawan agar selalu merawat
dan menjaga hutan mangrove yang
ada disekitar mereka. Lindungi
serta cintailah hutan mangrove ini
agar jangan sampai ditebang baik
oleh masyarakat disini maupun
masyarakat luar", pintanya.
(Rasum)

Default Paragraph Font;Tim DRPM LPM UNIMED Dra. Leli Fridiarty, M.Pd beserta
anggotanya Rosmaida Tambun, SE, M.Si menyerahkan bantuan peralatan
pengolahan mangrove yang diterima kelompok Muara Tanjung Jumiati
disaksikan Kades Sei Nagalawan Japar Sidik di Dusun III Desa Sei Nagalawan
Kecamatan Perbaungan, pada Bulan Juli lalu.
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BERKELANJUTAN

Tokoh Pemekaran Sergai,

H. Bahrum Abbas :
Sergai Strategis
Jadi Pusat Perdagangan
dan Tujuan Wisata
Lewat Infrastruktur
Jalan Tol
menjanjikan.

Tanggapan Tokoh
Pemekaran H. Bahrum
Abbas

H. Bahrum Abbas

S

aat ini Indonesia sedang
dihadapkan dengan
Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), tak terkecuali juga di
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai) yang merasakan dampak
masuknya MEA sebagai pasar
bebas di bidang permodalan,
barang dan jasa serta tenaga
kerja, dengan tujuan untuk
meningkatkan stabilitas
perekonomian di kawasan ASEAN.
Selain itu juga diharapkan
mampu mengatasi masalahmasalah dibidang ekonomi.
Berbagai macam bentuk
produk asal negara ASEAN
diantaranya Malaysia, Singapura,

Thailand, Brunei Darussalam,
Filipina, Vietnam, Myanmar, Laos
dan Kamboja bebas wara-wiri
masuk ke Indonesia.
Hal tersebut tentunya
tidak tertutup kemungkinan
dengan adanya infrastruktur yang
baik di Sumatera Utara (Sumut)
seperti jalan tol, Medan
Kualanamu, Tebing Tinggi (MKTT)
dan Pelabuhan Kuala Tanjung di
Kabupaten Batubara dapat
ditempuh hanya dalam waktu 30
menit saja sudah sampai ke
Sergai. Pedagang dari dalam
maupun luar negeri jelas melirik
d a e ra h i n i se b a g a i p u sa t
perdagangan yang strategis dan
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“Mungkinkah Kabupaten
Sergai akan menjadi tujuan dari
kunjungan wisatawan dalam dan
luar daerah? Kenapa tidak, ini
bukanlah suatu permasalahan
yang begitu berat dan sulit. Dan
tidak juga harus memakan waktu
yang cukup lama untuk
mewujudkannya. Hal ini
dikarenakan telah terbentang
dengan kokoh infrastruktur jalan
tol yang menghubungkan Kota
Medan- Sergai dan Tebing Tinggi.
Selama ini perjalanan
melalui Jalinsum (Jalan Lintas
Sumatera) untuk menuju Tanah
Bertuah Negeri Beradat,
pengendara akan dihadapi
dengan situasi jalan yang macet
sehingga memakan banyak
waktu. Dan menurut biasanya
dari Medan ke Sergai melalui
Jalinsum, pengendara
harus
menempuh waktu ± 2,5 jam,
namun sekarang dengan adanya

infrastruktur jalan tol hanya 1
jam saja.
Begitu juga bagi warga
yang berdomisili di luar Provinsi
Sumut bahkan dari luar Negeri.
Tidak perlu pusing untuk datang
ke Sergai. Sekarang sudah ada
Bandara Kualanamu
Internasional yang terletak di
Kabupaten Deli Serdang. Dari
Bandara ini penumpang pesawat
setelah mendarat dapat
menggunakan kendaraan roda
dua maupun empat untuk sampai
ke Sergai melalui jalan tol hanya
memakan waktu 30 menit saja.
Melihat perkembangan
pembangunan yang begitu pesat
dan mendukung untuk
menjadikan Sergai sebagai
daerah tujuan wisata dan pusat
perdagangan nantinya. Ditambah
lagi ini sudah masuk di Era MEA
(Masyarakat Ekonomi Asean).
Tokoh Pemekaran Sergai
H. Bahrum Abbas menekankan
bahwa pemerintah daerah harus
melakukan langkah-langkah
kongkrit dan membuat suatu
terobosan dengan inovasi serta
mengedepankan produk yang
unggul dan tentunya bisa terus
berkelanjutan. Oleh karenanya
pemerintah dan masyarakat
jangan berfikir terbalik,
maksudnya dengan adanya jalan
tol, Sergai bukan menjadi daerah
lintasan tetapi akan menjadi

Pembangunan jalan tol, Medan Kualanamu, Tebing Tinggi (MKTT)

pusat perdagangan bebas dan
kunjungan para wisatawan.
Bagaimana bisa? Mari kita
lihat Sergai yang sekarang
berusia 13 tahun memiliki 17
k e c a m a t a n , 2 4 3
desa/keluarahan dengan jumlah
penduduk 594.383 jiwa. Terdapat
5 (lima) kecamatan merupakan
daerah pesisir yakni Kecamatan
Bandar Khalipah, Tanjung
Beringin, Teluk Mengkudu
Perbaungan dan Pantai Cermin.
Kecamatan Bandar
Khalipah kata Bahrum,
berdampingan dengan
Ka b u p a te n B a tu B a ra . D i
Kabupaten Batu Bara ini telah
dibangun Pelabuhan Kuala
Tanjung. Dari Pelabuhan itu
hanya memakan waktu 20 menit
sampai ke Sergai. Sedangkan
Kecamatan Pantai Cermin
berdampingan dengan
Kabupaten Deli Serdang Dari
jalur laut hanya menempuh
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waktu 15 menit saja.
Sungguh strategis letak
Sergai, dari air dan darat dapat
dikunjungi dengan waktu yang
tidak begitu lama. Menurut
amatan saya kata Bahrum, Sergai
akan lebih menarik apabila
dilakukan peningkatan terhadap
infrastruktur jalan yang akan
dilintasi wisatawan nantinya.
Penerangan badan jalan harus
ditambah, sehingga wisatawan
yang ingin menikmati keindahan
suasana malam didaerah ini
merasa nyaman dengan
gemerlapnya lampu hias.
Selanjutnya, perlu
penataan pedagang kecil
menengah khususnya yang
berada di objek wisata, pinggir
Jalinsum dan pintu masuk keluar
jalur jalan tol. Tapi, alangkah
indahnya, dibuatkan lokasi
khusus kawasan kuliner yang
tidak jauh dari Jalinsum dan
terhindar dari kemacetan.

“Saya telah melakukan
pengamatan bahwa semenjak
daerah ini dipimpin oleh Ir.H.T.
Erry Nuradi 10 tahun silam
sebagai Bupati dan Wakilnya Ir. H.
Soekirman, hanya sekitar 2 -3
orang saja pejabat pemerintah
mau bertempat tinggal di daerah
i n i . Pa d a h a l , s e t i a p h a r i
melaksanakan aktivitas di Sergai,
kenapa hingga sekarang mereka
enggan bertempat tinggal di
daerah ini.
Jika beramai-ramai
pejabat pemerintah daerah ini
bertempat tinggal disini, jelas
memberikan pengaruh besar
terhadap peningkatan
perkonomian rakyat. "Saya rasa
bukan suatu hal yang berat untuk
menempatkan seluruh pejabat
pemerintah ini bertempat di
Sergai, cukup dengan langkah
mengadakan rapat dalam
seminggu 3 kali pada malam hari
dengan mendadak. Hal ini belum
pernah dilakukan oleh pejabat
tinggi didaerah ini.” tutur
Bahrum Abbas.
“Kita berikan apreasiasi
kepada Bupati Soekirman dan
Wabup Darma Wijaya yang sudah
banyak melakukan perubahan
selama memimpin dalam kurun
waktu setahun lebih. Ini juga
bukan hal yang mudah untuk
mencapai menjadi yang terbaik.
Tapi, tidaklah cukup hanya
sampai disitu, di era MEA
tantangan besar bagi seluruh
pemerintah dan masyarakat
daerah ini."
Demikian juga dengan
para pedagang yang selama ini
menjajakan dagangan di Desa
Pa s a r B e n g k e l Ke c a m a t a n
Perbaungan, bisa saja nanti
gulung tikar alias tutup dengan
beroperasinya jalan tol MedanTebing Tinggi. Rest area yang
berada di jalan tol salah satu
solusi bagi pedagang di Pasar
Bengkel. Tapi, kata Ketua
Eksponen 66 Sergai H. Bahrum

Abbas, tidak semua dapat
ditampung oleh rest area,
melainkan ada terobosan baru
yang menjadi solusi bagi
pedagang-pedagang yang tidak
tertampung di rest area jalan tol
tersebut, paparnya.
Selain objek wisata di
Sergai memiliki potensi yang baik
untuk peningkatan ekonomi
masyarakat, disepanjang
Jalinsum juga bisa dimanfaatkan
bagi pedagang, terutama didekat
pintu masuk jalan tol. Namun
harus dilakukan penataan dan
kemasan yang sangat unik juga
menarik. Saya yakin pak
Soekirman dan Darma Wijaya
memiliki kemampuan untuk
merubah Sergai dalam waktu
singkat.
Jika memungkinkan,
dikemas dengan menarik suasana
malam di Sergai, tujuannya agar
ada daya tarik bagi setiap orang
melintas jalan tol dan Jalinsum
untuk singgah menikmati
keindahan malam di Sergai.
Kenapa di Kota Bandung dan
Jakarta bisa menarik, toh yang
menatanya tetap juga orang.
Terkait dana, daerah luar juga
mempergunakan dana APBN dan
APBD, bersumber dari
pemasukan pajak dan retribusi,
dari rakyat untuk rakyatlah,
ungkap Bahrum.

Banyak Objek Wisata
Menarik di Tanah Bertuah
Kabupaten Sergai
diperkirakan memiliki 14 lokasi
objek wisata dengan penampilan
daya tarik yang mempesona
tersendiri dan mengesankan
sekali untuk dikunjungi dengan
harga yang murah alias
terjangkau diantaranya di
Kecamatan Pantai Cermin yang
berjarak 20 menit dari Bandara
Kualanamu. Disini ada Objek
Wisata Theme Park, Pondok
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Permai, Pantai Wong Rame,
Gudang Garam, Sri Mersing,
Kuala Putri, Romance Bay,
Cemara Kembar dan lainnya.
Semua objek wisata disini
menampilkan tarik tersendiri.
Objek Wisata Theme Park
terkenal dengan beragam
wahana permainan yang dapat
dinikmati oleh orang dewasa dan
anak-anak seperti Watersport
untuk pengunjung yang menyukai
tantangan, termasuk kegiatan
yang dapat memacu adrenalin,
Mini Zoo, koleksi binatang burung
kasuari, Rusa dan Siamang yang
dapat memberikan pengenalan
terhadap anak-anak untuk
mengenal dunia hewan.
Ada juga seluncuran air
yang berbentuk pipa raksasa dan
panjang, istana air dengan
semprotan, patung air dan
pancuran di sekeliling istana.
seluncuran air di dalam kolam
yang terletak di pinggir pantai,
taman bermain, kolam ombak,
wahana seluncuran anak-anak
dan lain-lain. Di Theme Park ini
juga tersedia penginapan
menawarkan 45 kamar yang
dilengkapi dengan fasilitas
terbaik untuk memastikan
kenyamanan tamu. layanan
kamar 24 jam, mesin kopi dan
teh, mini bar, kamar mandi
pribadi dengan pemanas air, TV,
telepon, dan akses Wi-Fi. Setiap
paket kamar meliputi sarapan
untuk 2 orang dan 2 tiket menuju
taman bermain tematik.
Kenyamanan anda akan dirasakan
saat berada disana.
Kemudian jika memasuki
Kota Perbaungan. Pengunjung
yang berminat melihat bangunan
bersejarah ada sebuah bangunan
Masjid Sulaimaniyah Kesultanan
Serdang
merupakan
pembangunan dimasa Kejayaan
Sultan Serdang. Suasana
didalamnya sangat indah dan
sejuk, penuh dengan ukiran yang
menarik. Disampinginya terdapat

Kios pusat oleh-oleh dodol Desa Bengkel
Kecamatan Perbaungan

lokasi kuburan keluarga para
Sultan dan Datuk.
Tak jauh dari Masjid
tersebut, tepatnya berada di
Kelurahan Melati Kebun
Kecamatan Pegajahan, berdiri
kokoh bangunan Reflika Istana
mini yang dinamakan Replika
Istana Sultan Serdang. Gedung ini
menceritakan sejarah Kesultanan
dan Kerajaan masa lalu. Selain
bentuknya unik dan menarik juga
sering dimanfaatkan untuk
kegiatan akbar yang digelar
pemerintahan maupun
masyarakat. Hal ini tentu akan
menambah wawasan bagi
pengunjung.
Masih di Kecamatana
Perbaungan sebut Bahrum, ada
lagi objek wisata Pantai Cemara
Kembar, Pantai Bakau yang
menyajikan suasana sejuk karena
dikelilingi pepohonan yang
tingginya mencapai 25 meter dan
rindang. Pernah di kunjungi
wisatan dari Negara Brasil. Selain
itu, suasananya sangat cocok
bagi muda mudi, keluarga dan
yang ingin foto pra weding
dengan latar belakang
pemandangan cemara kembar
yang cukup indah nan bersih.
Sedangkan untuk pusat oleh-oleh

(buah tangan) makanan khas
Sergai berlokasi di Desa Pasar
Bengkel Kecamatan Perbaungan,
hanya berjarak 25 menit dari
Bandara Kualanamu.
Jika
pengunjung menggunakan jalan
tol cukup menempuh waktu 15
menit saja. Di Pusat jajanan ini
sering disebut dengan pusat
penjualan dodol khas Sergai yang
memiliki varian rasa diantaranya
durian, pandan, nenas, vanili dan
oroginal.
Rasa dodol ini cukup
gurih dan dikemas dengan unik
dan menarik serta harganya pun
terjangkau. Karena rasanya yang
lezat itu lah membuat wisatawan
bersama dengan rombongan
Konsulat Jendral (Konjen) Jepang
penasaran ingin melihat secara
langsung proses pembuatan
dodol khas Sergai ini.
Selain di Kecamatan
Perbaungan, di Kecamatan Teluk
Mengkudu juga terdapat objek
wisata Pantai Sialang Buah,
disusul dengan Pantai Merdeka di
Kecamatan Tanjung Beringin.
Menurut Bahrum, pantai ini
menurut sejarah konon katanya
tempat para pejuang
mengadakan pertemuan untuk
melawan penjajah Belanda masa
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itu. Makanya dinamakan Pantai
Merdeka. Jarak tempuh dari
Medan hanya 45 menit melalui
jalur tol. Yang lebih menarik lagi
adalah objek wisata Pulau
Berhala yang sudah banyak
dikunjungi wisatawan dari dalam
maupun luar Sergai. Sementara
di Kecamatan Sipispis ada objek
wisata Batu Nonggol dan Ancol.
Tempat ini sering dipergunakan
untuk olahraga arung jeram.
Dua Objek Wisata ini sudah sering
dikunjungi dan paling banyak
dikunjungi atlet Arung Jeram,
karena sungainya diapit oleh
dinding batu cukup tinggi
diatasnya tumbuh pepohonan
dan ditengah sungai itu terdapat
banyak batu besar yang timbul
dengan arusnya sangat deras.
Begitu menariknya sehingga
lokasinya sangat cocok jadi arena
pertandingan olahraga arung
jeram. Untuk sampai disini dapat
meluangkan waktu sekitar 2 jam
dari Kota Sei Rampah. Sedangkan
dari Medan melalui jalur jalan tol
hanya meluarngkan waktu 3 jam
saja. Lokasi objek wisata ini
melewati Kota Tebing Tinggi dan
jalur yang ditempuh sangat
mudah karena jalan sudah
diaspal.
Semua ini kata Bahrum,
harus dikemas dengan menarik
dan unik. Pengemasan perlu
melibatkan orang-orang yang
memiliki keahlian dibidangnya,
baik itu pengemasan suasana
malam, objek wisata dan kuliner
sehingga menampilkan yang
memang unggul, berinovatif dan
dapat terus berkelanjutan hingga
tahun-tahun berikutnya.
Dengan sentuhan yang
inovatif akan menjadi ciri khas
dan daya tarik tersendiri bagi
wisatawan sehingga kedepannya
Tanah Bertuah Negeri Beradat
akan menjadi tujuan wisata dari
dalam dan luar negeri, ungkap
Bahrum sumringah………….
(Teks & Foto : Zuhari)

Safari Ramadhan,
Upaya Pemerintah Hadirkan Negara
di tengah-Tengah Masyarakat

“Barang siapa yang ingin
dilapangkan rezekinya dan
dipanjangkan umurnya, maka
hendaklah ia menyambung
silaturrahmi” (HR. Bukhari).
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Moment Bulan Ramadhan
merupakan hal yang ditunggutungu bagi umat Muslim. Pasalnya
pada bulan istimewa ini seluruh
umat Islam diwajibkan
menjalankan ibadah puasa dan
memperbanyak ibadah-ibadah
lainnya seperti shalat tarawih,
tadarus, sedekah, infaq dan
lainnya..
Bulan Ramadhan merupakan
bulan yang penuh berkah, rahmat
dan ampunan dari Allah SWT
serta menjadi ajang transformasi

serta perbaikan agar lebih peka
dan peduli terhadap sesama
manusia.
Ramadhan juga bisa dijadikan
sebagai jembatan untuk lebih
dekat kepada Allah SWT. Selain
itu bermanfaat untuk lebih
menjalin silaturrahmi sesama
masyarakat, dan yang terpenting
adalah adanya kedekatan
pemerintah dengan seluruh
lapisan masyarakat. Bulan puasa
juga gudangnya kegiatan yang
bersifat kolektif seperti kegiatan

EDISI LXVII | 2017 25

berbuka bersama, shalat tarawih
sehingga dapat mempermudah
berkomunikasi secara massif,
efektif dan efesien tanpa harus
mengumpulkan massa atau
masyarakat.
Berkomunikasi dengan lebih
intensif dengan masyarakat
dapat dilakukan salah satunya
dengan cara safari Ramadhan.
Acara yang dirangkai dengan
buka puasa bersama
dan
dilanjutkan dengan shalat
tarawih berjamaah merupakan
momentum untuk mendengarkan
langsung aspirasi sekaligus
keluhan dari masyarakat. Dengan
begini pemerintah jadi
mengetahui persoalan di
masyarakat sehingga kebijakan
yang akan diambil betul-betul
tepat sasaran. Disamping itu,
jalinan komunikasi yang
dilakukan pemerintah lebih
intensif dan masyarakat pun
merasa bahwa negara hadir
ditengah-tengah kehidupan
mereka.
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) Safari memiliki
arti perjalanan atau petualangan
jarak jauh dalam kegiatan

ekspedisi, baik penelitian,
penyelidikan dan wisata. Dari
makna tersebut, maka safari
yang harus dilakukan adalah
menjangkau tempat-tempat
yang jauh sekalipun. Dalam safari
tersebut penelusuran terhadap
persoalan-persoalan yang selama
ini menjadi kendala bagi
masyarakat harus dicari
solusinya. Oleh karenanya
pemerintah harus betul-betul
bisa memahami keadaan
masyarakatnya secara nyata dan
rakyat juga merasa dekat dengan
p e m i m p i n m a u p u n

melakukan safari, yaitu
perjalanan untuk berdialog,
berkomunikasi serta
bersilaturrahmi dengan
masyarakat yang mungkin selama
ini belum bisa menyampaikan
aspirasi serta harapannya pada
pemerintahan. Safari Ramadhan
juga sebagai bentuk kedekatan
pemerintah dengan masyarakat
dan pastinya semakin dekat kita
pada Allah SWT. Safari juga
merupakan media untuk
intropeksi apakah kita sudah
merasa dekat, peka, dan peduli
terhadap diri, keluarga maupun

masyarakat merupakan bukti
bahwa negara hadir ditengahtengah masyarakat.
Rombongan safari Ramadhan
datang dengan membawa
bingkisan yang diperuntukkan
bagi Badan Kenaziran Masjid
(BKM). Kunjungan tersebut
terdiri dari 17 tim dan tersebar
ditiap-tiap kecamatan, antara
lain Tim I dipimpin langsung oleh
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman,
Tim II oleh Wabup Darma Wijaya,
Tim III oleh Sekdakab Drs. Hadi
Winarno, MM, Tim IV Asisten
Ekbangsos Ir. H. Kaharuddin, Tim

pemerintahnya.
Selain itu safari juga dapat
dijadikan sebagai ajang
silaturrahmi. Budaya
silaturrahmi ini sangat
dianjurkan karena memiliki efek
yang sangat konstruktif bagi segi
kehidupan seseorang maupun
sosial. Rasullulah SAW juga
menganjurkan karena
silaturrahmi memiliki banyak
manfaat. Adapun manfaat
tersebut adalah untuk
memperpanjang usia serta
memperbanyak rezeki bagi yang
melakukannya. Seperti hadist
Rasulullah SAW “ Barang siapa
yang ingin dilapangkan rezekinya
dan dipanjangkan umurnya,
maka hendaklah ia menyambung
silaturrahmi” (HR. Bukhari).
Oleh karenanya, momentum
Ramadhan adalah saat yang tepat
untuk kita semua dalam

sesama. Oleh karena itu mari kita
jadikan safari Ramadhan sebagai
titik tolak untuk mengenali itu
semua sebagai bagian dari ikhtiar
kita serta menjadikan hambahamba yang bertaqwa.
Safari Ramadhan di Tanah
Bertuah Negeri Beradat
Bulan suci Ramadhan
dimanfaatkan oleh jajaran
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai (Pemkab Sergai) untuk
melakukan kunjungan safari
Ramadhan ke-51 Masjid di 17
kecamatan se-Sergai. Ramadhan
juga dapat dijadikan sebagai
jembatan untuk menyapa,
menampung aspirasi sekaligus
hadir ditengah-tengah
masyarakat. merupakan bukti
bahwa negara hadir ditengahtengah masyarakat. Kepekaan
dan kedekatan pemerintah
dengan seluruh lapisan

V Asisten Admum H. Karno, SH,
M.AP, Tim VI Kepala Bapenda M.
Zuhry Lubis,SE, M.AP, Tim VII
Kadis Lingkungan Hidup
Radianto, SP, MMA, Tim VIII Kadis
Nakerkop dan Usaha Mikro Drs.
Aguslan Simanjuntak SE, Tim IX
Kadis Penanaman Modal dan
Perizinan Satu Pintu Drs. H.
Akmal, M.Si.
Selanjutnya Tim X Kadis
Sosial Misran, SE, Tim XI Kadis
Perkim Dasril, S.KM, Tim XII Kadis
Duk Capil Fitriadi, S.Sos, M.Si,
Tim XIII Kadis Pertanian Syafrial
Budi, SP, MP, Tim XIV Kadis
Ketapang Muhammad Aliudin, SP,
MP, Tim XV Kadis PMD Drs. Dimas
Kurnianto, SH, Tim XVI Kadis
Pendidikan Drs. Joni Walker
Manik, MM, Tim XVII Kepala BKD
Dingin Saragih, S.IP dan setiap
tim diikut sertakan wartawan
unit Pemkab Sergai.
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Semarak

SHALAT IED : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan
Wabup Darma Wijaya beserta masyarakat
lainnya sedang melaksanakan Shalat Idul Fitri
1438 H/2017 yang diimami oleh Ustadz Zainal
Arifin bertempat di Lapangan Firdaus
Kecamatan Sei Rampah, Minggu (25/6) pagi.

1438 Hijriyah
dul Fitri adalah hari raya
bagi umat Islam yang jatuh
pada 1 (satu) Syawal pada
penanggala Hijriyah. Idul Fitri
juga merupakan hari
kemenangan bagi kaum muslim
setelah sebulan melaksanakan
ibadah puasa Ramadhan.
Berbagai persiapan pun
dilakukan demi menyambut
datangnya hari kemenangan
yaitu Hari Raya Idul Fitri.
Kemeriahannya kian terasa

I

tatkala bedug takbir
berkumandang diseluruh penjuru
dunia.
Ada sebuah riwayat yang
menceritakan tentang asal mula
terjadinya Hari Raya Idul Fitri
disyari'atkan pada tahun pertama
bulan Hijroyah, namun baru
dilaksanakan pada tahun
keduaHijriyah. Pada masa
Rasulullah SAW disebuah kota
yang terletak di Madinah ada dua
hari yang didalamnya terdapat
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k a u m - k a u m Ya s y r i k
menggunakan dua hari tersebut
dengan berpesta-pesta dan
bersenang-senang semata, yang
terkesan lebih berpoya-poya.
Kedua hari tersebut dinamakan
hari An-Nairuz dan hari AlMahrajan dan konon hari itu
sudah ada sejak Zaman Jahiliyah
dahulu sehingga menjadi sebuah
tradisi yang melekat pada orang
Madinah kaum Yasyirik
Ketika hal tersebut
menjadi sebuah tradisi dan
budaya kaum Yasyirik, sampailah
kabar tersebut pada Rasulullah
SAW sehingga Rasulullah ingin
mencari tahu, bahwa apa yang
sedang mereka lakukan dengan
kedua hari tersebut. Kemudian
orang-orang Madinah pun

Ustadz Sugeng Wanto sedang menyampaikan
khutbahnya pada pelaksanakan Shalat Idul Fitri
1438 H/2017 di Lapangan Firdaus Kecamatan
Sei Rampah, Minggu (25/6) pagi.

k a u m - k a u m Ya s y r i k
menggunakan dua hari tersebut
dengan berpesta-pesta dan
bersenang-senang semata, yang
terkesan lebih berpoya-poya.
Kedua hari tersebut dinamakan
hari An-Nairuz dan hari AlMahrajan dan konon hari itu
sudah ada sejak Zaman Jahiliyah
dahulu sehingga menjadi sebuah
tradisi yang melekat pada orang
Madinah kaum Yasyirik
Ketika hal tersebut
menjadi sebuah tradisi dan
budaya kaum Yasyirik, sampailah
kabar tersebut pada Rasulullah
SAW sehingga Rasulullah ingin
mencari tahu, bahwa apa yang
sedang mereka lakukan dengan
kedua hari tersebut. Kemudian
orang-orang Madinah pun
menjawab : “Wahai Rasulullah
pada hari ini kami sedang
merayakan pesta untuk
kesenangan dan kepuasan kita,
dan kita akan menjadikan hari ini

menjadi sebuah tradisi kita
karena hari ini sudah ada sejak
zaman kaum Jahiliyah”.
Mendengar hal tersebut
Rasulullah kaget tersentak
hatinya untuk menyuruh mereka
berhenti melakukan hal yang
tidak bermanfaat, sehingga
kemudian Rasulullah berkata
kepada kaum Yasyirik tersebut,
“kalian harus tahu bahwa
sesungguhnya Allah
menggantikan kedua hari
tersebut dengan hari yang lebih
baik dari pada sekedar berpestapesta dan berfoya-fpya saja yang
hanya menjadikan kalian umat
yang bodoh yang akan
menggunakan waktu dan harta
kalian dengan mubazir atau siasia.
“Sesungguhnya Allah SWT
telah mengganti kedua hari
tersebut dengan Hari Raya Idul
Adha dan Idul Fitri, yang penuh
dengan makna dan hikmah-
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hikmahnya. Peristiwa tersebut
menjadi sebuah riwayat yang
menjadi Hadist yang terdapat
dalam kitab Fiqh Madzahib AlArbaah.
Dalam kitab Bulugh AlMarrom, ada sebuah hadis pula
yang hamper sama dengan hadis
di atas tentang sejarah
terjadinya Hari Raya Idul Fitri.
Hal ini untuk memperkuat
sumber-sumber tentang sejarah
asal mula terjadinya Hari Raya
Idul Fitri. Sejarah asal mula
terjadinya Hari Raya Idul Fitri
tersebut, dijadikan sebagai
landasan dasar theologi yaitu
untuk merubah hari yang tidak
baik menjadi hari yang sangat
baik yang di dalamnya penuh
dengan keberkahan.
Idul Fitri di Sergai
Seperti halnya juga di Kabupaten
Serdang Bedagai (sergai),
perayaan Idul Fitri khususnya
pelaksanaan Shalat Ied dihadiri

OPEN HOUSE : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman dan Ketua TP PKK Ny.
Hj. Marliah Soekirman beserta keluarga menggelar open house Idul
Fitri 1438 H/2017 yang dihadiri unsur Forkopimda, jajaran PNS
Pemkab Sergai dan masyarakat di kediamannya di Jalan Coklat
Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan, Minggu (25/6).

sekitar seribuan masyarakat
termasuk jajaran pemerintahan,
unsur Forkopimda tumpah ruah
memadati lapangan sepak bola
Desa Firdaus Kecamatan Sei
Rampah untuk melaksanakan
Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1438
H/2017M secara berjamaah.

Diwarnai Dengan Takbir dan
Pawai Ta'aruf
Sebelum tiba 1 Syawal, tepatnya
pada malam akhir Ramadhan
takbir berkumandang disetiap
masjid, seperti halnya dengan
Masjid Mu'awanah Kelurahan
B a t a n g Te r a p Ke c a m a t a n

Perbaungan,
sebanyak 31
kendaraan hias
peserta taaruf yang
diikuti oleh ribuan
masyarakat siap
untuk mengikuti
lomba dan akan
dilepas oleh Bupati
Sergai Ir H
S o e k i r m a n
didampingi Wabup
Darma Wijaya.
Masyarakat yang
m e n g i k u t i
perlombaan
tersebut sangat antusias hingga
berduyun-duyun yang hadir dari
berbagai daerah se-Kabupaten
Sergai.

Open House dan Halal
B i h a l a l y a n g Pe n u h
Kekeluargaan
Sudah menjadi tradisi
masyarakat Indonesia, usai
melaksanakan shalat Idul Fitri
dilanjutkan dengan silaturrahmi,
Selain kata silaturahmi dah Halal
Bihalal. Istilah yang populer pada
saat ini perayaan Idul Fitri adalah
istilah open house. Dari mulai
kepala daerah hingga masyarakat
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biasa sering membuat acara Halal
Bihalal maupun open House
dengan tujuan untuk saling
memaafkan
dari setiap
kesalahan.
Namun, Idul Fitri juga bisa
diartikan sebagai puncak klimaks
dari pelaksanaan ibadah puasa.
Dengan momentum Idul Fitri kita
jadikan sebagai sarana meminta
maaf dan memaafkan terhadap
orang lain dengan saling
bersilaturahmi.
Begitupun dengan Bupati Sergai
I r. H . S o e k i r m a n b e s e r t a
keluarganya menggelar open
house pada 1 Syawal 1438 H di
kediamannya di Jalan Coklat
K e l u r a h a n B a t a n g Te r a p
Ke c a m a t a n Pe r b a u n g a n .
Kemudian selang beberapa hari
tepatnya pada 10 Syawal, Wabup
Darma Wijaya dan keluarga juga
menggelar open house Halal
Bihalal yang digelar kediamannya
Desa Dolok manampang
Kecamatan Dolok Masihul.
Begitupun dengan Sekdakab Drs.
Hadi Winarno, MM menggelar
open house di rumahnya
Kelurahan bandar Sono Kota
Tebing Tinggi pada 13 Syawal
1438 H.

GALERI FOTO

EDISI LXVII | 2017 30

GALERI FOTO
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KETIKA
BENCANA

BANJIR

MELANDA
TANAH BERTUAH
TINJAU : Bupati Sergai
Ir. H. Soekirman
didampingi Wabup
Darma Wijaya, Sekdakab
Drs. Hadi Winarno, MM
beserta rombongan
tengah meninjau korban
banjir bertempat di
Desa Sei Rampah.

A

kibat curah hujan yang
terjadi secara terus
menerus beberapa hari
belakang ini, membuat sejumlah
rumah milik masyarakat yang ada
di Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai) khususnya di Desa Sei
Rampah dan Pematang Ganjang
terendam banjir.
Bencana alam banjir juga
membuat sebagian masyarakat
Tanah Bertuah Negeri Beradat
terpaksa mengungsi di poskoposko yang disediakan oleh
pemerintah daerah, bahkan tidak
sedikit dari mereka yang
terpaksa tidak bekerja karena
tengah disibukkan dengan
mengurus keperluan dan
kebutuhan keluaraga ditenda
darurat.
Tak hanya itu, menurut
data sementara dari Dinas
Pertanian Kabupaten Sergai,
terdapat 40 Ha tanaman padi,
tanaman jagung seluas 45 Ha
dengan umur 3-21 hari dan ubi
kayu seluas 10 Ha, terancam
gagal panen akibat bencana
banjir.

ERSAMA WARGA : Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman didampingi Wabup Darma
Wijaya foto bersama dengan warga
yang tertimpa musibah bencana
banjir bertempat di Desa Sei
Rampah.

SAPA WARGA : Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman didampingi Wabup Darma
Wijaya, Sekdakab Drs. Hadi Winarno,
MM tengah menyapa warga yang
tertimpa bencana banjir bertempat
di Desa Sei Rampah.

SERAHKAN BANTUAN : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman didampingi Wabup Darma Wijaya
tengah menyerahkan bantuan kepada korban banjir bertempat di Desa Sei Rampah.
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dijangkau dan mudah diamankan
jika terjadi bencana.
Kemudian Bupati
menghimbau jajaran
pemerintahan kecamatan maupun
desa serta pihak terkait lainnya
agar terus meningkatkan upaya
dan melakukan sosialisasi reaksi
cepat saat terjadi bencana serta
tindakan apa saja yang harus
dilakukan terlebih dahulu.

SERAHKAN BANTUAN : Wabup Sergai Darma Wijaya didampingi Camat Sei
Rampah Drs. Haparuddin Saragih bersama Kapolres Sergai AKBP Eko Suprihanto,
SH, SIK, MH, Muspika Kecamatan tengah menyerahkan bantuan kepada korban
banjir bertempat di Desa Sei Rampah.

Pe m k a b S e r g a i h a d i r
ditengah masyarakat
Bencana banjir ternyata
mengundang banyak perhatian dari
berbagai kalangan termasuk
jajaran Pemkab Sergai, kepolisian
dan LSM. Sebagai bentuk
kepedulian terhadap
masyarakatnya, Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman didampingi Wabup
Darma Wijaya dan Sekda Drs. Hadi
Winarno serta beberapa Kepala
OPD meninjau korban bencana
banjir sekaligus menyerahkan
bantuan bagi korban yang ada di
Desa Sei Rampah Kecamatan Sei
Rampah pada 14 September lalu.
Kemudian Kapolres Sergai AKBP.
Eko Suprihanto, SH, SIK, MH,
Muspika Kecamatan, LSM dan
relawan juga turut serta dalam
kegiatan tersebut. Hal ini
merupakan bentuk perhatian dan
kepedulian jajaran pemerintah
daerah bahwa negara hadir
ditengah-tengah masyarakat.
Adapun bantuan tersebut berupa
bahan pokok makanan yang terdiri
dari beras, mie instan, sayurmayur, lauk pauk. Selain bahan
makanan terdapat juga obatobatan dan barang-barang lainnya
yang dibutuhkan oleh para korban
banjir.
Berdasarkan

data

sementara, bencana banjir ini
telah merendam 2 (dua) desa di
Kecamatan Sei Rampah yaitu Desa
Sei Rampah sebanyak 243 unit
rumah dan Desa Pematang Ganjang
sebanyak 70 rumah.
Sapa masyarakat korban bencana
banjir
Dengan berjalan kaki
menyusuri jalan desa yang penuh
dengan genangan air, Bupati
Soekirman yang didampingi Wabup
Darma Wijaya serta rombongan
lainnya berkeliling lokasi yang
dilanda banjir untuk melihat
secara langsung sembari menyapa
masyarakat, baik yang masih
menghuni rumahnya meski telah
terendam banjir maupun yang
berada di posko pengungsian.
Bupati Soekirman juga
menyampaikan rasa prihatinnya
kepada masyarakat yang tertimpa
musibah banjir ini. Selain sabar,
Bupati juga mengajak masyarakat
selalu berdo'a agar bencana ini
segera berlalu sehingga
masyarakat dapat melakukan
aktifitasnya seperti biasa.
Hal yang terpenting
disampaikan Bupati, supaya
masyarakat menyimpan suratsurat berharga seperti KTP, Kartu
Keluarga (KK), Surat Nikah serta
surat-surat berharga lainnya agar
diletakan di tempat yang mudah
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“Kepada Dinas terkait agar
melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Provinsi Sumut tentang
normalisasi Sungai Bedagai, jika
sungai dikeruk kembali akan dapat
meminimalisir terjadinya bencana
banjir di daerah ini,” ujarnya.
Senada dengan yang
dikemukakan oleh Bupati
Soekirman, Wabup Darma Wijaya
menghimbau masyarakat korban
banjir agar menjaga kesehatan dan
keselamatan. Apabila ada yang
mengalami sakit akibat banjir
seperti gatal-gatal, muntah, diare,
masuk angin serta penyakit lainnya
agar segera menyambangi posko
pengobatan yang telah disediakan
oleh Dinas Kesehatan Sergai.

Masyarakat Senang
dikunjungi Bupati dan
Wabup Sergai
Meski dilanda bencana
banjir yang mengakibatkan rumah
sebagian masyarakat digenangi air
dalam beberapa hari. Namun ada
kebahagian yang terselip dihati
masyarakat yaitu mendapat
perhatian dari para pemimpinnya.
Rasa senang, gembira
tampak terpancar diwajah-wajah
para korban banjir saat disapa oleh
Bupati Soekirman dan Wabup
Darma Wijaya serta rombongan.
Salah seorang korban banjir juga
mengemukakan rasa syukur atas
perhatian dan kepedulian yang
diberikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat. (Tim Redaksi)
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