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Beberapa tahun terakhir ini gerakan pemberantasan korupsi baik tingkat 

nasional maupun daerah semakin gencar. Untuk mencegah korupsi salah 

satunya diperlukan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan Informasi 

Publik yang dikenal KIP adalah salah satu produk hukum Indonesia yang 

menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses informasi berkaitan 

dengan badan publik. Kesadaran masyarakat akan akses informasi publik 

sangat diperlukan seiring sejalan dengan asas demokrasi, untuk 

mengimbangi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sehingga pemberantasan 

korupsi dapat berjalan baik.

Dengan adanya Hari Hak Untuk Tahu Sedunia (The International Right To Know 

Day) atau biasa disingkat Right To Know Day (RTKD). Gagasan dari perayaan ini 

adalah meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa mereka memiliki hak 

dan kebebasan dalam mengakses informasi publik. Indonesiapun, sejalan 

dengan asas demokrasinya, turut mendukung hak publik ini. Melalui 

keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara akan 

mampu mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya dengan 

pemeriahan yang terbuka maka akan terbangun legitimasi dan kepercayaan 

publik.

Pemerintah Kota Magelang menduduki peringkat ke 2 sebagai Badan Publik 

Informatif se Jawa Tengah. Selain itu Pemkot Magelang mendapatkan 

Penghargaan sebagai Badan Publik Terbuka dan Inovatif. Pemeringkatan 

Keterbukaan Informasi Publik dilakukan guna mengetahui pelaksanaan 

keterbukaan informasi di Badan Publik.

Kami berharap Majalah Dinamika edisi 70 dapat memberi insipirasi dan 

menambah wawasan anda. Kritik, saran, masukan, juga ide dan tulisan Anda 

kami nantikan melalui kanal majalahdinamika@magelangkota.go.id. 

Selamat Membaca !.

mailto:majalahdinamika@magelangkota.go.id
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Sudahkah Anda Akses 

Data  Hari Ini?GO
Media keterbukaan informasi mulai menjamur 

dibangun termasuk oleh lembaga pemerintahan di 

seluruh Indonesia. Eksistensi media publik menjadi 

suatu kebutuhan yang penting bagi masyarakat yang 

dewasa ini semakin kritis dan haus informasi. Tak hanya 

minat yang tinggi terhadap updating informasi 

kualitatif, pun demikian dengan keberadaan media 

publikasi data. Curiousity masyarakat telah bergeser 

tidak lagi antipasti dengan angka, namun justru mulai 

meneropong statistik sebagai informasi yang lebih 

nyata dan menarik untuk dikonsumsi.  Banyak 

masyarakat  sepaham  dengan  quote yang 

mengemukakan  bahwa "you can have data without 

information, but you cannot have information without 

data" Distribusi informasi kuantitatif untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat luas tak pelak kemudian 

menjadi tantangan tersendiri bagi badan publik 

termasuk Pemerintah daerah. 

Upaya intens yang dilakukan Pemerintah Kota 

Magelang untuk menata kelola data dan statistik mulai 

menunjukkan hasil  yang signifikan. Setelah 

diluncurkannya portal DataGO di tahun 2014, 

kesadaran data di seluruh OPD dan instansi vertikal 

semakin baik. Validitas data terpublikasi juga semakin 

tinggi. DataGO secara teknis telah terbukti memberikan 

dampak positif berupa efektifitas dan efisiensi dalam 

manajemen statistik sektoral kota. Publikasi data 

sektoral yang sebelumnya hanya mampu dirilis satu 

kali dalam satu tahun sekarang mampu terealisasi per 

triwulan karena seluruh kompilasi dan publikasi data 

berlangsung lebih cepat dengan aplikasi berbasis 

online.

Berbagai apresiasi diterima oleh Dinas Kominfo dan 

Statistik sebagai leading sector pengampu DataGO. 

Bahkan di tahun ini DataGO mampu terpilih menjadi 

satu dari lima inovasi terbaik yang digadang oleh 

Pemerintah Kota Magelang dalam ajang Innovative 

Government Award 2017. DataGO juga menjadi pilar 

penting dalam tercapainya Kota Magelang sebagai 

Badan Publik dengan keterbukaan informasi publik dan 

inovasi implementasi portal dara terbaik tingkat Jawa 

Tengah dalam KIP Award 2017.

Dengan mengusung tag line “dengan data, fakta 

berbicara lebih nyata” DataGO dikembangkan seiring 

dinamika kebutuhan data pembangunan. Efisiensi 

dampak DataGO terlihat dari fleksibilitas platform dan 

fitur yang menjadikan DataGO sebagai portal yang 

mudah disesuaikan struktur tabulasi dan substansinya 

dengan mandiri tanpa perlu melakukan pengadaan 

software baru. Tidak hanya itu, inovasi DataGO juga 

dibuktikan dengan adanya hirarki otoritas antara user 

dan admin sehingga data yang masuk ke dalam sistem  

tidak  serta  merta  terpublikasi  langsung  oleh  user,  

namun  melalui  tahap  screening  dan  proses verifikasi 

validasi oleh Dinas Kominfo dan Statistik sebagai 

penanggung jawab urusan wajib statistik di Kota 

Magelang. Fitur-fitur tersebut merupakan keunggulan 

utama DataGO yang tidak dimiliki oleh portal-portal 

data sektoral lain.

Beberapa data yang dipublikasikan dalam DataGO juga 

dipublikasi dalam portal Open Data Kota Magelang 

yang berbasis CKAN (Comprehensive Knowledge Archive 

Network) yang telah terintegrasi ke dalam  portal  

Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  metadata  sesuai  

dengan  struktur  yang  dipersyaratkan nasional. 

Pembentukan portal open data Kota Magelang 

didasarkan pada konsep Satu Data Indonesia dan 

keberadaan portal satu data yang dikelola oleh Kantor 

Staf Kepresidenan (data.go.id).

Oleh: Nur Afiyah Maizunati
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Prestasi  yang  telah  dicapai  menuntut  Pemerintah  

Kota  Magelang  untuk  terus  meningkatkan  kualitas 

DataGO secara komprehensif.  Pemantapan payung 

hukum menuju terciptanya portal data satu pintu 

dalam  bentuk Peraturan  Daerah  (Perda) telah  

direncanakan  oleh Dinas  Kominfo  dan Statistik  

melalui kegiatan dalam APBD 2018. 

Dengan Perda diharapkan Kota Magelang lebih  

mampu untuk menyediakan basis data sektoral 

dalam satu portal sehingga proses penyusunan 

dokumen perencanaan pembangunan lebih 

berkualitas serta tercipta integrasi tata kelola 

pemerintahan khususnya dalam pelaksanaan urusan 

wajib statistik. Masalah klasik manajemen data 

sektoral juga secara kontinu dieleminir dalam rangka 

implementasi e-government menuju terciptanya Kota 

Magelang sebagai smart city. Beberapa tantangan 

yang harus segera ditindak lanjuti antara lain adalah:

No Tantangan Eksisting Uraian 

1 Tenaga programmer Belum tersedia Keberadaan tenaga programmer yang 
bekerja dalam lingkungan Diskominfo 
dan Statistik sangat dibutuhkan. 
Ketergantungan pada programmer 
pihak ketiga menyebabkan 
permasalahan teknis aplikasi tidak dapat 
disolusikan dengan cepat karena 
perbedaan lokasi dan tidak adanya hak 
pantau kinerja secara langsung dari 
Diskominfo dan Statistik. 

2 Tenaga Sistem 
Informasi Geografi 
(SIG) 

Belum tersedia Keberadaan tenaga SIG dibutuhkan 
untuk survei pemetaan tematik bagi 
pengembangan aplikasi geospasial. 

3 MoU dan PKS 
dengan Badan 
Informasi Geospasial 
(BIG) 

Belum tersedia Keberadaan MoU dengan BIG 
dibutuhkan untuk memperoleh peta 
dasar bagi pengembangan aplikasi 
geospasial 

4 Publikasi data 
berbasis geospasial 

Baru dilaksanakan oleh BAPPEDA dan Satpol PP 

5 MoU dan PKS 
dengan BPS 

Belum tersedia Tindak lanjut kesepahaman dengan BPS 
dan perumusan MoU perlu segera 
dilaksanakan agar kegiatan berbasis 
data dapat terlaksana dengan baik 
mengingat kompetensi survei dan 
analisis yang dimiliki oleh Diskominfo dan 
Statistik Kota Magelang masih terbatas 

6 Pelayanan publik 
permintaan data 
sektoral 

Masih terbatas Perlu dipertimbangkan inisiasi pelayanan 
permintaan data melalui SMS gateway, 
laboratorium data dan media lain. 

7 � nteroperabilitas 
aplikasi 

Belum terlaksana dengan baik 

8 Tenaga database 
statistik 

Sementara dikelola oleh satu 
orang staf di Seksi Statistik 

Penyusunan database merupakan 
pekerjaan yang memerlukan konsentrasi 
penuh dan alokasi waktu dalam jumlah 
intens, sehingga keberadaan personil 
pengelolaan database sangat 
dibutuhkan untuk menginventarisir 
dengan baik seluruh data yang telah 
ada di Kota Magelang. 
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Terlepas dari tantangan tersebut, fokus yang selalu 

harus dijaga adalah  komitmen seluruh pihak untuk 

memahami bahwa data merupakan jantung utama 

perencanaan pembangunan yang berkualitas. Tak 

hanya  bagi  perencanaan  pembangunan  di  

kalangan  birokrat,  DataGO  juga  mampu  menjadi  

nutrisi penting  yang mempu melengkapi  informasi  

yang  dibutuhkan  stakeholders  dari  seluruh 

kalangan baik bisnis, akademisi maupun masyarakat 

umum.

Dalam mengakomodir  seluruh  kebutuhan  tersebut  

DataGO  hadir dengan  publikasi  data  yang  dapat 

diakses dan diunduh tanpa berbayar dalam periode 

tertentu. Beberapa fitur yang tersedia antara lain:

1.  Indikator Makro, menyediakan statistik makro 

Kota Magelang dalam periode tahunan.

2.  Data Strategis Triwulanan, menyediakan data 

strategis Kota Magelang dalam periode 

triwulan.

3. Kota Magelang dalam Angka, merupakan 

publikasi tabulasi digital buku Data Strategis 

Kota Magelang dalam periode semester dan 

tahunan. Kategori data yang dipublikasi 

m e l i p u t i  b i d a n g  K o n d i s i  G e o g ra f i ;  

Pemerintahan; Kependudukan; Pendidikan; 

Kesehatan; Pertanian; Sosial dan Lingkungan; 

Industri, Listrik dan Air Minum; Pos, 

Telekomunikasi dan Pariwisata; serta 

Keuangan dan Harga.

4. Data Pilah Gender, menyediakan data 

responsif gender dalam periode tahunan.

5.  Statistik dan Profil Kelurahan, menyediakan 

data tematik 17 kelurahan dalam periode 

tahunan. Tema yang disediakan meliputi 

Kependudukan; Kesehatan; Ekonomi; 

Geografi dan Sosial.

6.  Indikator Kinerja Pembangunan, menyediakan 

data kinerja Pemerintah Kota Magelang 

dalam periode semester dan tahunan untuk 

mendukung keperluan penyusunan dokumen 

LPPD dan LKPJ.

7.  Statistics  Update,  menyediakan  statistik  

terkini  skala  kota,  yang  meliputi  informasi  

data  IPM,  PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, 

Kependudukan dan Inflasi terupdate.

8.    Artikel dan Berita.

9.  Perkembangan Harga,  menyediakan 

perkembangan harga komoditas pangan, 

sayuran dan buah- buahan yang tersurvei di 

tiga pasar besar di Kota Magelang yaitu Pasar 

Kebon Polo, Pasar Gotong- Royong dan Pasar 

Rejowinangun.

10. Digital  Library,  menyediakan  publikasi  

digital  produk-produk  berbasis  data  dari  

Pemerintah  Kota Magelang.

Kebutuhan data untuk kegiatan akademis, riset, 

kajian dan analisis kebijakan dapat dengan mudah 

dan cepat diperoleh. Portal DataGO juga 

memfasilitasi masukan stakeholders untuk 

membantu pengayaan data dengan memberikan 

kritik dan saran konstruktif, sehingga kebutuhan data 

yang belum tercukupi dengan segera dapat 

diakomodir dalam sistem. Jadi, tunggu apa lagi? 

Akses DataGO sekarang juga yuk!***



7DINAMIKA EDISI  70  2017l l

CEGAH KORUPSI 
DENGAN KETERBUKAAN INFORMASI

eberapa tahun terakhir ini gerakan 

Bpemberantasan korupsi baik tingkat nasional 

maupun daerah semakin gencar.  Hampir 

setiap hari kita saksikan berita (baik di media cetak 

maupun elektronik) tentang penggeledahan, 

penangkapan, penetapan tersangka hingga vonis 

pengadilan terhadap aktor korupsi. Statistik Pidana 

Korupsi yang dirilis ICW  mencatat bahwa di 

Indonesia pada semester I tahun 2017 terdapat 226 

kasus korupsi.  Jumlah tersangka yang ditangkap 

sebanyak 587 orang dengan kerugian Negara sebesar 

Rp. 1,83 triliun dan nilai suap Rp 118,1 miliar.  ICW 

juga mengungkapkan bahwa dari kasus-kasus 

korupsi yang terjadi, 121 kasus dilakukan di lembaga 

Pemerintah Daerah mulai dari Kabupaten/Kota 

hingga Provinsi. 

Sedangkan Indeks Persepsi Korupsi yang diliris oleh 

Transparency International pada 2016, menyatakan 

bahwa Indonesia mendapat skor 37 dari skala 100 

(catatan: nilai 0 sangat korup, 100 sangat bersih).  

Dengan nilai tersebut Indonesia menempati posisi 90 

dari 176 negara, yang artinya korupsi di Indonesia 

tergolong masih memprihatinkan. Gambaran 

t e r s e b u t  m e m b e r i k a n  p e m i k i ra n  b a h w a  

pemberantasan korupsi di negeri ini tidak cukup 

hanya dengan kuratif dengan penangkapan dan 

persidangan. Yang lebih utama adalah tindakan 

preventif. Salah satu usaha yang dapat ditempuh 

untuk mencegah korupsi  adalah dengan 

Keterbukaan Informasi Publik.

Apakah itu Keterbukaan Informasi Publik?  

Keterbukaan Informasi Publik yang dikenal KIP 

adalah salah satu produk hukum Indonesia yang 

menjamin hak masyarakat untuk dapat mengakses 

informasi berkaitan dengan badan publik. Indonesia 

mengesahkan Undang-undang KIP No. 14 di tahun 

2008. Setelah ditinjau selama dua tahun, undang-

undang tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 

Mei 2010. Hadirnya UU KIP diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas layanan informasi badan 

public kepada masyarakat.

Oleh : Henny Puspawati

topik utama
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Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi 

publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan 

publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan 

penyelenggaraan negara dan/atau penyelengara 

badan publik lainnya sesuai UU serta informasi lain 

yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Adapun informasi yang bisa diakses misalnya 

peraturan, keputusan ataupun kebijakan public, 

informasi laporang keuangan seperti rencana dan 

laporan realisasi anggaran daftar aset, investasi, dsb.  

Sedangkan yang dikecualikan atau tidak bisa 

diberikan ke masyarakat adalah informasi yang 

apabila diakses dapat menghambat proses 

penegakan hukum, membahayakan pertahanan dan 

keamanan negara seperti dokumen intelejen.

Dengan kehadiran UU no 14 / 2008 masyarakat dapat 

menggunakan haknya untuk mendapatkan informasi 

tentang penye-lenggaraan pe-merintah, baik 

prosedur administrasi maupun dalam peng-gunaan 

anggaran.  Se-baliknya, badan publik dituntut 

kesungguhannya untuk meningkatkan akuntabilitas 

dan transparansi dalam memberikan pelayanan 

informasi bagi masyarakat. 

Manfaat Keterbukaan Informasi

Kajian yang dilakukan Jeremy Pope (2003) 

mengaitkan pemberantasan korupsi dengan 

keterbukaan informasi. Pope percaya bahwa 

keterbukaan informasi merupakan prasyarat penting 

dalam pemberantasan korupsi dan salah satu 

elemen integritas nasional. Keyakinan Pope sejalan 

dengan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi 

agar pemerintah pusat maupun daerah lebih terbuka 

dalam melaporkan penggunaan anggaran kepada 

masyarakat.  

Keterbukaan pemerintah ini akan menimbulkan 

dampak positif bagi masyarakat, yaitu masyarakat 

semakin mengerti kebijakan-kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah.  Hal ini membuat 

masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif dalam 

pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, masyarakat 

bisa melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan 

yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya, ini akan 

berpengaruh memperkecil peluang penyalahgunaan 

kekuasaan oleh pemerintah. Apabila praktik 

keterbukaan ini diterapkan dengan baik, tentu akan 

dapat menjadi usaha preventif dalam memberantas 

korupsi.

Dalam UU KIP disebutkan bahwa Keterbukaan 

Informasi Publik bertujuan untuk (a) mendorong 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik; (b) meningkatkan peran aktif 

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik; dan (c) 

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, 

yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel 

serta dapat dipertanggungjawabkan.

Mencermati butir-butir diatas jelas bahwa negara 

menjamin hak warga negara untuk berperan aktif 

dalam pengambilan kebijakan publik.  Namun hal 

tersebut akan sulit diwujudkan bila ma-syarakat 

belum men-dapakan layanan informasi yang 

m e m a d a i  u n t u k  m e n g a w a s i  t a t a  ke l o l a  

pemerintahan.  Padahal KIP membawa manfaat 

untuk membuka wawasan masyarakat bahwa 

mereka mempunyai hak mengawasi jalannya 

pemerintah agar tetap berjalan sesuai aturan.  Bila 

praktek-praktek ketertutupan masih menjadi budaya 

di suatu badan publik, tak mengherankan bisa terjadi 

penyalahgunaan wewenang, seperti pungutan liar 

ataupun penyalahgunaan anggaran pemerintah. 

Tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, KIP juga 

memberikan berbagai keuntungan praktis bagi 

pemerintah.  Dengan memberikan pelayanan 

informasi yang akurat, dapat mencegah rumor 

negatif yang mungkin beredar dan pemikiran-

pemikiran yang tidak benar.  Selain itu, KIP juga dapat 

memperbaiki kinerja pemerintah secara lebih tepat, 

meminimalisir inefisiensi dan kecurangan.  

Tersedianya informasi membuat pemerintah dapat 

mengalokasikan biaya dan tenaga secara efektif 

untuk kinerjanya secara keseluruhan.  Kedepannya, 

dengan pengalaman positif masyarakan dengan 

kemudahan mengakses informasi akan meng-

hasilkan hubungan baik antara pemerintah dan 

masyarakat.  Dapat dipastikan bahwa KIP bisa 

mendongkrak transparansi dan akuntabilitas yang 

akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap 

pemerintah.

Perubahan Pasca di Undangkannya KIP

Sebelum diberlakukannya KIP, tidak ada kepastian  

bagi masyarakat untuk bisa mengakses informasi.

topik utama
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Hal ini menyebabkan apabila permintaan informasi 

dari masyarakat ditolak, mereka tidak bisa berbuat 

apa-apa karena tidak tersedia jaminan hukum untuk 

mendapatkan hak tersebut.  Selain itu, dalam 

pelayanan public tidak tersedia mekanisme 

mendapatkan informasi yang jelas baik waktu 

maupun skema alurnya.  Melalui UU KIP, semua 

kendala ini dapat direduksi.  Masyarakat semakin 

mengerti haknya untuk mendapatkan informasi 

selama informasi tersebut dapat diakses sesuai 

dengan UU.  

Apabila dulu  tidak ada petugas pelaksana dalam 

menjalankan pelayanan informasi, sekarang telah 

diamanatkan oleh UU KIP untuk membentuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID 

bertanggung jawab dalam penyimpanan,  

pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan 

informasi di badan public.  Salah satu tugasnya 

adalah mengkoordinasi penyediaan informasi public 

yang dapat diakses oleh public, memberikan 

pengumuman informasi public melalui media yang 

efektif menjangkau seluruh masyarakat seperti 

website, papan pengumuman, leaflet, dll.  

Perubahan penitng yang dibawa UU KIP adalah 

adanya sanksi terhadap pelanggaran hak 

memperoleh informasi.  Dalam UU disebutkan 

bahwa badan public yang sengaja menolak untuk 

memberikan informasi yang seharusnya diberikan 

setiap saat atau berdasarkan permohonan dapat 

dipidana denda kurungan maksimum satu tahun 

atau denda maksimum 5 juta rupiah.  Untuk itu, 

badan public harus sungguh-sungguh dalam 

memberikan informasi akurat yang dapat diakses 

oleh masyarakat.  Dengan demikian, masyarakat 

mempunyai hak untuk mengawasi kebijakan 

pemerintah dan menjalankan tugasnya sebagai alat 

control social bagi pemerintah. 

Strategi menjalankan UU KIP dengan efektif

Keterbukaan bisa membuat karakter masyarakat 

menjadi terbuka dan kritis, sehingga bisa jadi sebuah 

masyarakat yang demokratis.  Masyarakat yang 

positif ini bisa mendorong pembangunan yang 

semakin baik dari hari ke hari.  Di lain pihak, KIP masih 

menakutkan bagi sebagian birokrat karena dianggap 

dilematis. Beberapa kasus  mengungkapkan KIP 

menjadi ajang penyelewengan dari pihak tidak 

bertanggung jawab yang berlindung dari kata 

"publik".  Untuk itu KIP penting dilaksanakan secara 

proporasional dan berimbang agar tidak merugikan 

badan publik maupun masyarakat.

Pertama, diperlukan komitmen yang tinggi bagi 

pejabat publik untuk melaksanakan transparansi dan 

akuntabilitas dalam memberikan informasi, 

t e r m a s u k  d a l a m  p e n y u s u n a n  ke b i j a k a n ,  

penyelenggaraan pemerintahan atau penggunan 

anggaran.  Hal ini diperlukan karena masyarakat yang 

semakin kritis menuntut agar badan public dapat 

bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab.

Kedua, melibatkan semua unit (OPD) untuk membuat 

m e k a n i s m e  y a n g  e f e k t i f  b a g i  P P I D  d a n  

mengelaborasikan Prosedur Operasional dalam 

pelayanan informasi.  Yang tak kalah penting adalah 

meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID 

dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang 

menunjang seperti penguasaan IT, manajemen 

pendokumentasian, pemutkahiran data, dsb.

Ketiga, memperketat akses informasi dari sisi 

keamanan data. Misalnya seseorang yang 

menginginkan informasi yang sifatnya spesifik harus 

menyertakan identitas dan legalitas yang jelas dan 

dapat dipertanggungjawabkan (seperti fotokopi KTP 

elektronik). Data atau informasi yang dimohonkan 

juga harus disertai alasan yang jelas.

Keempat, membuka saluran aduan public agar 

masyarakat berpartisipasi aktif melaporkan kejadian 

di sekitarnya yang tidak sesuai dengan prosedur 

semestinya.  Misalnya adanya pungutan tidak wajar 

di berbagi bidang pelayanan publik misal pembuatan 

KTP, SIM, dsb.

Kelima, perlunya memberikan edukasi kepada 

masyarakat agar mereka aktif dalam mengakses 

informasi, dan dapat menggunakan informasi 

tersebut untuk menjadi mitra pemerintah dalam hal 

pengawasan.  Dengan partisipasi aktif dari 

masyarakat tersebut, diharapkan badan publik akan 

lebih mawas diri dan menghindari penyimpangan 

dalam menjalankan administrasi pemerintahan, 

termasuk korupsi yang masih menjadi PR bagi negeri 

ini.***

topik utama
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MENUMBUHKAN KESADARAN MENGENAI HAK WARGA 
NEGARA UNTUK MENGAKSES INFORMASI PEMERINTAH

HARI HAK UNTUK TAHU
 ( ) RIGHT TO KNOW DAY

etiap tanggal 28 September 

Sseluruh masyarakat dunia 

memperingatinya sebagai Hari 

Hak Untuk Tahu Sedunia (The 

International Right To Know Day) atau 

biasa disingkat Right To Know Day 

(RTKD). Gagasan dari perayaan ini 

adalah meningkatkan kesadaran 

masyarakat bahwa mereka memiliki 

hak dan kebebasan dalam mengakses 

informasi publik. Indonesiapun, sejalan 

dengan asas demokrasinya, turut 

mendukung hak publik ini.

RTKD merupakan momentum bagi 

badan publik, membuka diri dengan 

menja lankan kewaj iban  untuk  

memberikan informasi publik. Bagi 

masyarakat, peringatan itu mnejadi 

kesempatan baik menggunakan hak 

untuk mengetahui informasi dari 

badan publik yang berdampak pada 

peningkatan kualitas hidup.

Memperoleh informasi dijamin oleh 

konstitusi, sesuai dengan Pasal 28F dari 

Undang-undang Dasar  Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

mengatur hak setiap orang untuk 

memperoleh dan menyampaikan 

informasi. Karena itu, Hak atas 

informasi yang terbuka menjadi 

pembuka jalan bagi terjaminnya 

pelaksanaan hak-hak asasi lainnya, 

seperti hak atas pendidikan, hak untuk 

hidup sejahtera, hak untuk hidup 

aman, dan hak warga negara lainnya. 

M e l a l u i  p e m e n u h a n  h a k  i t u ,  

diharapkan akan dapat memastikan 

peningkatan kualitas hidup warga 

negara.

Sembilan Nilai Peringatan 

Hari Hak Untuk Tahu

RTKD diperingati lebih dari 60 negara 

demokrasi di dunia. RTKD pertama kali 

dideklarasikan di Sofia, Bulgaria, pada 

28 September 2002. Di Indonesia, 

peringatan Hari Hak Untuk Tahu 2011 

d i p e r i n g a t i  o l e h  K e m e n t r i a n  

Komunikasi dan Informasi bersama 

dengan Komisi Informasi Pusat. 

Komisi Informasi adalah lembaga 

mandiri yang berfunsi menjalan-kan 

Undang-Undang dan peraturan 

pelaksanaannya menetapkan petunjuk 

teknis standar layanan Informasi Publik 

dan menyelesaikan Sengketa Informasi 

Publik melalui Mediasi dan/atau 

Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi 

terdiri dari Komisi Informasi Pusat, 

Komisi Informasi Provinsi, dan jika 

d i p e r l u k a n  K o m i s i  I n f o r m a s i  

Kota/Daerah. 

Peringatan dilakukan di hotel Lumire 

Jakarta Pusat dalam bentuk diskusi 

interaktif mengenai keterbukaan 

informasi publik di Indonesia dan 

p e l a k s a n a a n  U U  K e t e r b u k a a n  

Informasi Publik. Dalam kegiatan 

tersebut ,  Kominfo dan Komisi  

Informasi Pusat juga mengumumkan 

hasil rating keterbukaan informasi 

publik berbasis website yang dilakukan 

kepada badan public pemerintah. Tiga 

b e s a r  h a s i l  r a t i n g  d i p e r o l e h  

Kementrian Kominfo (skor: 68,0), 

Kementrian Keuangan (skor: 62,9) dan 

DPR (57,2).  (Sumber :  yappika-

actionaid.or.id).

Oleh : Andri Bagaskara
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Sejak tahun 2002, peringatan RTKD berkembang dan 

lebih variatif. Kini lebih dari 60 LSM dan Komisi 

Informasi di lebih dari 40 negara di dunia 

merayakannya. Dengan peringatan Hari Hak untuk 

Tahu, setidaknya ada 9 nilai  yang selalu 

disosialisasikan:

1. Akses informasi merupakan hak setiap orang

2. Informasi yang dirahasiakan adalah 

pengecualian

3. Hak untuk Tahu diaplikasikan di semua 

lembaga publik

4. Permohonan informasi dibuat sederhana, 

cepat dan gratis

5. Pejabat pemerintah bertugas membantu 

pemohon informasi

6. Setiap penolakan atas permohonan 

informasi harus berdasarkan alasan yang 

benar

7. Kepentingan publik bisa menjadi preseden 

untuk membuka informasi rahasia, setiap 

orang memiliki hak untuk mengajukan 

keberatan atas putusan penolakan

8. Badan publik harus mempublikasikan secara 

proaktif informasi tentang tugas pokok 

mereka

9. Hak atas akses informasi ini harus dijamin 

oleh sebuah badan independen, di Indonesia 

melalui Komisi Infomasi.

Sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia 

dimulai dari reformasi politik 1998. Ketika itu seluruh 

elemen masyarakat menuntut pemeirntah lebih 

transparan dan mel ibatkan warga dalam 

pengambilan kebijakan, perencanaan dan 

pengawasan pembangunan.

Melalui keterbukaan informasi dalam setiap aspek 

penyelenggaraan negara akan mampu mndrong 

partisipasi rakyat dalam pembangunan. Hanya 

dengan pemeriahan yang terbuka maka akan 

terbangun legitimasi dan kepercayaan publik.

Hari Hak untuk Tahu merupakan salah satu pertanda 

penting untuk memicu kesadaran kolektif dan global 

mengenai hak setiap individu dalam mengakses 

informasi pemerintahan.

(Sumber)

kemdikbud.go.id/ainamulyana.blogspot.com

Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu 

produk hukum Indoensia yang dikeluarkan dalam 

tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 

2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah 

diundangnkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 

pasal ini pada intinya memberikan kawajiban kepada 

setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi 

setiap pemohon informasi publik, kecuali beberapa 

informasi tertentu. Sedangkan Badan Publik adalah 

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain 

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD atau 

organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau 

seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau 

APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri. 

Pejabat yang bertanggungjawab di bidang 

penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, 

dan/atau pelayanan informasi di badan publik adalah 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID). PPID adalah jenis pejabat baru yang dibentuk 

melalui UU ini di setiap badan publik. PPID 

bertanggungjawab ke atasan di masing-masing 

badan publik. Setiap Badan Publik harus menunjuk 

PPID masing-masing dan mengembangkan sistem 

layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. 

Pemerintah Kota Magelang ssebagai badan publik 

menunjuk Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika 

dan Statistik sebagai PPID Utama. Sedangkan 

Sekretaris di setiap Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) menjabat sebagai PPID Pembantu. PPID harus 

membuat uji kondekuensi dengan seksama dan 

penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah 

informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak.

topik utama
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Informasi tertentu yang tidak dibuka disebut juga 

informasi yang dikecualikan. Informasi yang 

dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain 

adalah:

a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat menghambat proses penegakan 

hukum;

b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

d a p a t  m e n g g a n g g u  k e p e n t i n g a n  

perlindungan hak atas kekayaan intelektual 

dan perlindungan dari persaingan usaha 

tidak sehat;

c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, 

dapat merugikan ketahanan ekonomi 

nasional;

d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, 

dapat merugikan kepentingan hubungan luar 

negeri;

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dapa 

mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat 

pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat 

seseorang;

f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan 

diberikan kepada Pemohon Informasi Publik 

dapat mengungkapkan rahasia pribadi;

g. Memorandum atau surat-surat antar Badan 

Publik atau intra Badan Publik, yang menurut 

sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan 

Komisi Informasi atau pengadilan;

h. Informasi yang tidak boleh diungkapkan 

berdasarkan UndangUndang.

Tujuan Undang-undang tersebut adalah :

1. Menjamin hak warga negara untuk 

mengetahui rencana pembuatan kebijakan 

publik, program kebijakan publik, dan proses 

pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik;

2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan kebijakan publik;

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

pengambi lan kebi jakan publ ik  dan 

pengelolaan Badan Publik yang baik;

4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang 

baik, yaitu yang transparan, efektif dan 

e f i s i e n ,  a k u n t a b e l  s e r t a  d a p a t  

dipertanggungjawabkan;

5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan/atau

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi di lingkungan Badan Publik untuk 

menghasilkan layanan informasi yang 

berkualitas.***
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MEDIA SOSIAL
DILEMA DI ERA MODERN

ita yang hidup di era serba ada ini memang 

Kselalu di untungkan dengan kemajuan zaman. 

Lintas tanpa batas yang menghubungkan 

hampir ke seluruh dunia, tempat, wilayah yang pada 

masa dulu membutuhkan waktu berhari-hari bahkan 

berbulan-bulan kini bisa diakses dengan mudah 

bahkan dalam hitungan detik kita sudah terhubung 

dengan siapa saja yang ingin kita sentuh 

keberadaannya hanya dengan berselancar di dunia 

maya. Kita hanya tinggal memilih media apa yang 

akan kita gunakan seperti Facebook, Instagram, Blog, 

atau bisa You Tube untuk sharing video dan lain 

sebagainya. Sekarang bahkan bermunculan aplikasi-

aplikasi lain. Tentunya kita harus bijak dalam 

menggunakan media sosial. Pertimbangkan bahwa 

tidak kita sendiri yang menggunakannya. Bayangkan 

seandainya di rumah kita tetap asyik berselancara 

tanpa mempertimbangkan ada anak, istri, suami. 

Mereka yang sudah dewasa tentu akan lebih mudah 

untuk menjaga kaidah-kaidah dalam ber-sosmed, tapi 

bagaimana dengan anak-anak kita? Orang tualah 

yang memegang kendali, selalu mengarahkan dengan 

tidak bosan-bosannya kepada anak agar anak tidak 

terjerumus ke hal-hal di luar jalur.

Sebenarnya apa media sosial itu? Media sosial adalah 

sebuah media yang digunakan untuk bersosialisasi 

satu sama lain dan dilakukan secara online yang 

memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi 

tanpa d ibatas i  ruang dan waktu .  Se la in  

menguntungkan dalam berkomunikasi tentu ada hal-

hal yang merugikan juga. Ada beberapa keuntungan 

dan kerugian dalam menggunakan media sosial, yang 

dapat digunakan sebagai referensi dalam bermedia 

sosial.

Keuntungan dalam bermedia sosial:

1.  Memudahkan dalam melakukan komunikasi

Seperti tulisan diatas, bahwa melalui media sosial 

memudahkan orang untuk terhubung dengan 

orang lain tanpa batas. Setiap orang dapat 

berkomunikasi denga orang lain meski jarak yang

Oleh: Mulyaningsih
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sangat jauh, dapat melakukan tukar menukar 

informasi dan memungkinkan orang untuk 

berteman dengan siapapun dari berbagai belahan 

dunia tanpa batas. Media sosial juga dapat 

digunakan untuk menemukan teman yang lama 

menghilang maupun keluarga yang sudah tidak 

terhubung dalam waktu yang lama.

2. Digunakan sebagai media untuk belajar

Penggunaan internet memudahkan siapa pun 

untuk belajar. Sekarang belajar tidak hanya 

terpancang pada buku manual yang terkadang 

untuk membeli membutuhkan dana yang tidak 

sedikit. Dengan berselancar di dunia maya orang-

orang dapat mencari tahu apa yang ingin mereka 

ketahui. Ilmu apa pun tersedia di internet. Misal 

kita ingin mengetahui cara menanam dengan 

media hidroponik, maka internet sudah 

menyediakan tulisan 

yang komplit berkaitan 

d e n g a n  t a t a  c a r a  

b e r c o c o k  t a n a m  

d e n g a n  m e d i a  

hidroponik. Selain itu 

a n a k  re m a j a  j u g a  

t e r m o t i v a s i  u n t u k  

b e l a j a r  m e -

n g e m b a n g k a n  d i r i  

melalui teman-teman 

yag dijumpai secara 

online, karena mereka 

dengan mudah ber-

interaksi dan menerima 

umpan balik satu sama lain.

3. Sebagai sarana untuk berbisnis

Melalui internet orang dapat mempromosikan 

produk-produknya di situs website mereka sendiri, 

ataupun melalui media lainnya seperti facebook, 

instagram maupun blog dan lainnya.

4. Media Penghasil Uang

Salah satu cara menghasilkan uang dengan media 

sosial adalah dengan memanfaatkan ol-shop atau 

jualan secara online. Bisa menggunakan media 

facebook, tweeter maupun instagram. Bahkan 

orang  dapat  mengembangkan maupun 

mempromosikan ide toko online untuk branding 

mereka. Ada pun sekarang yang sedang nge-hits 

banyak yang menggunakan instagram mereka 

untuk mengiklankan produk dari orang lain yang 

lebih kita kenal dengan endorse. Melalui endorse 

orang cukup untuk mengiklankan produk orang 

lain dalam instagramnya dan mereka akan 

mendapat imbalan yang cukup menarik. Bahkan 

pendapatan melalui endorse terkadang melebihi 

penghasilan dari berbagai kalanan prfesional. 

Namun begitu sebaiknya jangan sampai terlena 

dengan kemudahan-kemudahan yang diperoleh 

dengan adanya media sosial. Karena tidak bisa 

dipungkiri bahwa dibalik keuntungannya terselip 

juga kerugian-kerugian yang bakal mengancam bila 

orang tidak bijak dalam menggunakannya. Berikut 

beberapa kerugian dalam penggunaan media sosial:

a. Penyalahgunaan fungsi medsos

Media sosial merupakan lahan subur bagi orang 

yang memiliki niat 

u n t u k  m e l a k u k a n  

kejahatan. Orang tidak 

pernah tahu apakah 

seseorang yang dikenal 

d i  j e j a r i n g  s o s i a l  

menggunakan jati diri 

yang sesungguhnya 

atau tidak. Berita-

berita media sering 

menayangkan bentuk-

bentuk penipuan yang 

d i l a k u k a n  o r a n g  

melalui media sosial. 

S e p e r t i  p e n i p u a n  

berkedok pertemanan, penipuan dalam 

melakukan transaksi pembelian maupun 

penjualan, hal ini terjadi karena adanya oktum-

oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan 

tindakan kriminal. 

b. Menurunnya interaksi interpersoanl secara 

face to face

B e r m u n c u l a n n y a  s i t u s  j e j a r i n g  s o s i a l  

menyebabkan interaksi interpersonal (secara 

tatap muka) cenderung menurun. Penggunaan 

situs jejaring sosial dirasa lebih praktis dan murah. 

Apalagi  bi la sal ing berjauhan tentunya 

membutuhkan dana yang tidak sedikit, melalui 

situs jejaring sosial bisa terhubung dan 

berkomunikasi dengan sangat murah.
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c. Sering lupa waktu

Saking asyiknya bermain internet/ bermain game/ 

browsing, chating membuat orang sering lupa 

waktu. Akibatnya hal-hal yang seharusnya menjadi 

prioritas malah terbengkalai. Selanjutnya menjadi 

malas untuk mengerjakan. Bila tenggat waktu yang 

sudah ditentukan sudah sampai deadline 

mengakibatkan dalam mengerjakan asal-asalan. 

Misal, pelajar yang seharusnya menyiapkan diri 

untuk ujian, karena waktunya dihabiskan untuk 

bermain internet malah tidak menyiapkan diri 

untuk belajar menghadapi ujian karena keasyikan 

bermedsos. 

d. Menjadi egois

Media sosial membuat orang (terutama anak dan 

remaja) lebih mementingkan diri sendiri. mereka 

menjadi kurang peka dengan lingkungan sekitar, 

karena kebanyakan menghabiskan waktu di 

internet. Akibanya menjadi kurang berempati di 

dunia nyata.

Akhir-akhir ini kita banyak mendengar berbagai 

kasus yang disebabkan oleh tidak bijaknya dalam 

penggunaan media sosial. Memang akhirnya menjadi 

dilema tersendiri, disatu sisi orang membutuhkan 

media sosial disisi lain harus berhati-hati untuk 

menggunakannya. Diperlukan sikap yang bijak dalam 

bersosmed. Berikut tips cara bijak dalam 

menggunakan media sosial:

1. Perlunya melakukan filter dalam pertemanan

Alangkah baik bila tidak asal menambah atau 

menerima setiap pertemanan yang me-

mungkinkan membawa efek negatif. Selain itu juga 

untuk melindungi diri dari tindakan kejahatan yang 

saat ini banyak terjadi seperti penculikan atau pun 

pemerasan yang bermula dari media sosial. 

2. Gunakan identitas asli yang tidak bersifat 

pribadi dan pasang foto profil sewajarnya

Penggunaan identitas asli di akun, baik itu nama 

atau pun foto membantu untuk tetap berada pada 

fungsi utama sosial media untuk menjalin tali 

s i laturahmi dengan banyak teman, dan 

mempermudah orang lain menemukan kita yang 

mungkin sudah lama tidak berkomunikasi/ 

terhubung.

3. Tidak perlu berbagi informasi pribadi maupun 

nomor telepon

Menyaksikan banyaknya kasus kriminal yang 

berawal dari media sosial, sebaiknya tidak perlu 

membagi informasi pada akun sosial agar tidak 

dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab. Apabila perlu membagi 

informasi/no telepon untuk kegiatan bisnis lebih 

baik gunakan no telepon khusus yang memang 

digunakan untuk bisnis bukan nomor pribadi.

4. Pikir dahulu sebelum menulis maupun 

mengunggah status maupun foto/video

Tidak hanya pertemanan yang perlu kita filter, 

dalam menulis status atau pun mengungah 

sesuatu perlu memikirkan respon publik. Alangkah 

baiknya tidak membuat status atau pun  

mengunggah sesuatu yang dapat memancing 

pihak lain untuk merespon negatif, banyak hal yang 

bermanfaat dapat dapat dijadikan status atau 

sharing informasi-informasi yang positif atau 

mungkin hanya sekedar berkomunikasi dengan 

sahabat. Ingat, apa yang kita unggah adalah 

cerminan diri kita sendiri.

5. Hindari perdebatan di medsos

Perdebatan yang membawa manfaat dan 

menambah wawasan masih bersifat positi, tapi 

apabila sudah enjurus pada hal-hal yang tidak 

sehat baik untuk segera diabaikan.

6. Pastikan akun terproteksi

Pastikan akun terproteksi dengan baik, agar tidak 

mudah diretas oleh orang lain. 

Pada akirnya kita memang tidak bisa lepas dari media 

sosial, gunakan media sosial sebaik mungkin sebagai 

sarana aktualisasi diri secara bijak dan berhati-

hati.***
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PENINGKATAN KESEJAHTERAAN 
PELAKU UTAMA DAN 

PELAKU USAHA PERIKANAN 
MELALUI PEMBERDAYAAN KELOMPOK

elautan dan perikanan sebagai salah satu 

Ksektor pembangunan di Indonesia memiliki 

peran dan kontribusi dalam pemenuhan 

ketersediaan pangan di masyarakat. Karena itu, 

pembangunan kelautan dan perikanan salah satunya 

ditekankan pada perwujudan kedaulatan pangan 

yang sekaligus sebagai agenda prioritas nasional. 

Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan sektor 

kelautan dan perikanan di Indonesia diarahkan pada 

tiga konsep paradigma. Pertama, pertumbuhan yaitu 

sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan 

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) 

nasional. Kedua, pemerataan yaitu pemerataan 

pembangunan dilakukan dengan memberikan 

peluang bagi usaha skala kecil untuk maju dan 

mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan 

usaha skala besar. Ketiga, modernisasi yaitu usaha 

yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah 

optimal di dalam negeri. Keseluruhan konsep 

tersebut juga bermuara pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

Ketiga paradigma pembangunan perikanan secara 

tidak langsung bersentuhan dengan para pelaku 

perikanan, baik pelaku utama maupun pelaku usaha. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

keberhasilan para pelaku perikanan juga sekaligus 

sebagai keberhasilan pembangunan perikanan. 

Terlebih sektor perikanan diharapkan dapat 

berkontribusi di berbagai lini kehidupan masyarakat. 

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, perikanan 

dapat memberikan kontribusi untuk pemenuhan

Oleh : Kurnia Hardjanto
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kebutuhan bahan baku industri, perluasan lapangan 

usaha atau lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, 

peningkatan pendapatan hingga menjaga fungsi 

kelestarian lingkungan hidup. Perikanan juga 

berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan para 

pelaku utama perikanan, baik di dalam maupun 

sekitar kawasan kegiatan. 

Saat ini di masyarakat banyak tumbuh dan 

berkembang berbagai kelembagaan pelaku utama 

perikanan, baik pembudidaya ikan maupun pengolah 

ikan. Kelembagaan tersebut didominasi dengan 

usaha perikanan kecil yang dikelola masyarakat 

secara tradisional dan tersebar keberadaannya. 

Selain itu, minimnya kompetensi antara satu usaha 

dengan usaha lainnya menambah permasalahan 

tersendiri sehingga pengelolaan usaha yang 

dilakukan belum begitu baik ditambah terbatasnya 

akses informasi, teknologi 

serta permodalan. Untuk 

itu diperlukan adanya 

sentuhan dari pemerintah 

u n t u k  m e n g a t a s i  

permasalahan tersebut. 

Fasilitasi dan pembenahan 

pelaku utama perikanan 

akan mudah diberikan 

kepada para pelaku utama 

melalui suatu wadah yang 

dapat  mengakomodir  

kepentingan bersama dari 

para pelaku perikanan, 

sehingga pemer intah 

dapat memetakan permasalahan pelaku perikanan 

beserta penanganannya secara terintegrasi. Para 

pelaku utama perikanan yang tergabung dalam suatu 

wadah, dalam hal ini kelompok, juga dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan dengan dukungan bersama 

dari anggota yang lainnya.

Kelompok pelaku utama merupakan wadah 

kebersamaan para pelaku utama di bidang perikanan 

dalam upaya untuk mencapai pelaku utama yang 

tangguh, yaitu yang mampu mengambil keputusan 

dan tindakan secara mandiri dalam upaya 

memecahkan masalahnya sendiri, menghadapi 

tantangan dan mengatasi kendala yang ada. Dengan 

demikian kelompok memiliki peran antara lain 

sebagai media komunikasi dan dan pergaulan sosial 

yang wajar, lestari dan dinamis, basis untuk mencapai 

pembaharuan yang merata serta pemersatu aspirasi 

yang murni dan sehat. Selain itu, kelompok menjadi 

wadah yang efektif dan efisien untuk belajar serta 

bekerjasama dan dapat menjadi teladan bagi 

lingkungan sekitarnya.

Kelompok sendiri memiliki beberapa fungsi yang 

berkaitan langsung dengan anggotanya, diantaranya:

Wahana Proses Pembelajaran

Kelompok merupakan media interaksi belajar antar 

pelaku utama dari anggota kelompoknya. Anggota 

kelompok dapat melakukan proses interaksi edukatif 

dalam rangka :

a.  adopsi teknologi dan inovasi;

b. saling asah, asih dan asuh dalam menyerap suatu 

informasi;

c. mengambil kesepakatan dan tindakan bersama 

dari  sebuah kegiatan 

bersama.

D i  d a l a m  k e l o m p o k  

sebagai kelas belajar para 

pelaku utama akan dapat 

melakukan komunikasi 

multi dimensional. Mereka 

dapat mempertukarkan 

p e n g a l a m a n  m a s i n g -

masing, sehingga akan 

membuat pelaku utama 

semakin dewasa untuk 

d a p a t  k e l u a r  d a r i  

masalahnya sendiri, tanpa 

adanya ketergantungan 

dari pihak lain.

Wahana Kerjasama

Kelompok menjadi wadah kerjasama antara pelaku 

utama dalam mengembangkan kelompok dan 

membina kehidupan pelaku utama.

Unit Penyedia Sarana dan Prasarana Produksi 

Perikanan

Kelompok sebagai unit penyedia sarana dan 

prasarana erat hubungannya dengan fungsi unit 

produksi perikanan. Misalnya dalam sebuah 

produksi budidaya ikan nila, kelompok dapat 

berperan sebagai penyedia benih yang bermutu, 

pakan dengan harga terjangkau ataupun sarana 

produksi lainnya.
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Unit Produksi Perikanan

Kelompok pelaku utama perikanan sebagai unit 

produksi, erat hubungannya dengan fungsi wadah 

kerjasama. Misalnya kelompok pembudidaya ikan 

nila, sebagai unit produksi dalam melaksanakan 

kegiatan produksi bersama-sama akan lebih efisien.

Unit Pengolahan dan Pemasaran

Kelompok pelaku utama perikanan sebagai unit 

pengolahan dan pemasaran, erat hubungannya 

dengan fungsi wadah kerjasama. Misalnya kelompok 

pengolah hasil perikanan, dalam melaksanakan 

kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil secara 

bersama-sama akan lebih efisien serta dapat 

menjamin kestabilan harga produk.

Unit Jasa Penunjang

K e l o m p o k  p e l a k u  

utama perikanan juga 

d a p a t  b e r f u n g s i  

sebagai sebuah unit 

usaha yang mengelola 

usaha di luar usaha 

pokoknya seperti jasa 

wisata edukasi, jasa 

p e n y e w a a n ,  j a s a  

konsultasi dan lainnya.

Organisasi Kegiatan 

Bersama

K e l o m p o k  p e l a k u  

u t a m a  b e r f u n g s i  

sebagai  organisasi  

ke g i a t a n  b e r s a m a  

dimana pelaku utama akan belajar mengorganisasi 

kegiatan secara bersama-sama melalui pembagian 

dan pengkoordinasian pekerjaan dengan mengikuti 

tata tertib sebagai hasil kesepakatan bersama.

Kesatuan Swadaya dan Swadana

Kelompok merupakan kelembagaan yang mandiri, 

baik dalam hal penyelesaian masalah bersama 

maupun dalam penguatan dan pengembangan 

modal usaha anggota, misalnya melakukan 

penyediaan modal bersama bagi anggotanya melalui 

kegiatan menabung, arisan dan sebagainya. Dengan 

demikian, anggota mendapatkan kemudahan dalam 

mendapatkan modal usaha, akses pemasaran serta 

kemudahan lainnya.

Melihat peran dan fungsi kelompok yang telah 

dijelaskan di atas, tentunya dapat menjadi motivasi 

dan dorongan yang dibutuhkan bagi para pelaku 

utama dan pelaku usaha perikanan dalam 

mengembangkan usaha perikanan yang digelutinya. 

Dengan demikian peningkatan produksi dan 

pendapatan bagi para pelaku perikanan dapat 

dilakukan melalui media kelompok, yang tentunya 

akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan 

mereka. Hal tersebut dapat terwujud apabila 

kelompok perikanan memiliki peran dan fungsi yang 

optimal bagi anggotanya, atau dengan istilah lain 

kelompok dapat diberdayakan oleh para anggotanya 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pemberdayaan kelompok menjadi  mutlak 

diperlukan, yang hal ini tidak hanya menjadi tugas 

para anggotanya, tetapi juga berbagai pihak sebagai 

mitra kelompok.

P e m b a n g u n a n  

perikanan di Kota 

Magelang dilakukan 

dengan melibatkan 

b e r b a g a i  p i h a k ,  

diantaranya para 

pelaku utama dan 

pelaku usaha yang 

terwadahi dalam 

lebih kurang 20 

k e l o m p o k .  

Kelompok pelaku 

p e r i k a n a n  y a n g  

terdapat di Kota 

Magelang antara 

lain terdiri dari kelompok pembudidaya ikan 

(pokdakan), kelompok pengolah serta pemasar ikan 

(poklahsar) serta beberapa komunitas perikanan. 

Keseluruhan kelompok yang ada di Kota Magelang 

tersebut diwadahi dalam satu wadah besar yaitu 

Masyarakat Perikanan Kota Magelang (MPKM). 

Kelompok tidak hanya melakukan peran dan fungsi 

bagi para anggotanya, tetapi juga sekaligus sebagai 

mitra pemerintah dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan perikanan di Kota Magelang. Perikanan 

sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian 

masyarakat tentunya sangat diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku dan 

masyarakat di sekitarnya.
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Program dan kegiatan perikanan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas 

Pertanian dan Pangan Kota Magelang, ditekankan 

pada penguatan kelembagaan pelaku utama dan 

pelaku usaha perikanan. Pembinaan dan 

pendampingan  d iber ikan  sebaga i  upaya  

memperkuat peran dan fungsi kelompok perikanan. 

Pembinaan kelompok dilakukan antara lain melalui 

pertemuan rutin atau acara kelompok lainnya. 

Pendampingan kepada kelompok diantaranya 

melalui pelatihan maupun bimbingan teknis yang 

diberikan secara berkelanjutan. 

Selain itu, dalam rangka me-

numbuhkembangkan kelompok 

perikanan, Dinas Pertanian dan 

Pangan mengadakan lomba 

kelembagaan pelaku utama dan 

pelaku usaha perikanan untuk 

kelompok perikanan se-Kota 

Magelang setiap tahunnya. 

Sebagai upaya untuk membuka 

wawasan dan kemitraan bagi 

pelaku perikanan dan masyarakat 

umum, dilakukan melalui Lomba 

Lantip, Terampil dan Trengginas 

(LTT) yang dilaksanakan secara 

bergantian di beberapa lokasi 

kelompok perikanan. Kegiatan 

lomba ini sekaligus 

untuk lebih mem-

berdayakan kelom-

pok perikanan yang 

ada, yaitu dengan 

m e n e m u k e n a l i  

potensi yang dapat 

dikembangkan pada 

usaha perikanan 

y a n g  d i l a k u k a n .  

M i s a l n y a  k e -

beradaan kolam 

i k a n ,  s e l a i n  d i -

g u n a k a n  u n t u k  

kegiatan budidaya 

j u g a  d a p a t  d i -

gunakan sebagai 

tempat wisata /  

outbond yang me-

n a r i k  b a g i  m a -

s y a r a k a t  u m u m  

s e h i n g g a  d a p a t  

menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi pelaku 

perikanan dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini 

secara tidak langsung juga membangun kesadaran 

bagi para pelaku perikanan dan masyarakat umum 

untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar 

kegiatan perikanan atau kegiatan pemanfaatan 

lingkungan lainnya dapat dilakukan secara 

berkelanjutan dan berkelangsungan. ***
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Bagian Humas Setda Kota Magelang menggelar kegiatan rapat 

koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat 

(Bakohumas) bagi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), Selasa (31/10/2017). Kegiatan yang berlangsung di 

Ruang Adipura Kencana tersebut, menghadirkan narasumber 

dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah, yaitu 

Ketua PWI Amir Machmud dan Dewan Penasehat PWI, Sri 

Mulyadi. Sekretaris Daerah Kota Magelang, Sugiharto, 

berharap, melalui kegiatan bakohumas tersebut, para kepala 

OPD tidak lagi bingung, atau ragu ketika berhadapan dengan 

wartawan, atau jurnalis, yang merupakan ujung tombak dari 

media.***

PWI Jawa Tengah Sosialisasikan UU Pers 
Kepada Kepala OPD 

di Lingkungan Pemkot Magelang

Pemerintah Kota Magelang menduduki peringkat ke 2 

sebagai Badan Publik Informatif se Jawa Tengah. Selain itu 

Pemkot Magelang mendapatkan Penghargaan sebagai 

Badan Publik Terbuka dan Inovatif. Penganugerahan Badan 

Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2017 bertujuan untuk mengetahui kepatuhan Badan Publik 

dalam menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi 

Publik serta mendapatkan gambaran kinerja PPID sebagai 

bahan perbaikan standar layanan publik.***

Pemkot Magelang Sebagai Badan 
Publik Informatif ke II se Jawa Tengah

57 PNS Pemkot Magelang 
ikuti pengambilan sumpah/janji PNS

Sebanyak 57  Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan 

Pemkot Magelang mengikuti kegiatan Penempatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka pengambilan sumpah/janji 

Pegawai Negeri Sipil  formasi Tahun 2014 yang 

diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan (BKPP) Kota Magelang di Aula Adipura Kencana 

Pemkot Magelang, Selasa (28/11). Sekretaris Daerah Kota 

Magelang, Sugiharto saat memimpin langsung kegiatan 

tersebut mengatakan bahwa perekrutan pegawai di Kota 

Magelang didasarkan pada kebutuhan riil pegawai di Kota 

Magelang.***

SIARAN PERS
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Penghargaan yang diraih kali ini adalah Innovative 

Government Award (IGA) yang diserahkan Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, di Puri Agung Ballroom, 

Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Senin (18/12/2017) malam. 

Penghargaan tersebut diserahkan Mendagri Tjahjo Kumolo 

yang diterima Wakil Walikota Magelang Dra Windarti Agustina 

di forum acara yang dilaksanakandi Puri Agung Ballroom 

Hotel Sahid Jaya Jakarta. Windarti juga meminta agar seluruh 

jajaran Pemerintah Kota Magelang bisa mempertahankan 

dan meningkatkan prestasi yang telah diraih.***

Tutup Tahun 2017, 
Kota Magelang Raih Penghargaan IGA

Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina mengatakan 

bahwa pengangkatan pejabat fungsional didasarkan pada 

kebutuhan organisasi serta untuk pengembangan karier dan 

profesionalisme pegawai guna menunjang peningkatan kinerja 

organisasi.  “Pemerintah Kota Magelang mendorong 

pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil melalui jabatan 

fungsional dikarenakan terbatasnya jabatan struktural yang 

ada,”kata Windarti,di ruang aula Adipura Pemkot Magelang 

Kamis (21/12). Ia mengatakan hal tersebut saat melantik 21 

pejabat fungsional di lingkungan Pemkot Magelang yang terdiri 

dari 20 pejabat fungsional Pranata Komputer dan 1 orang 

pejabat fungsional arsiparis.***

Pemkot Magelang 
Lantik 21 Pejabat Fungsional

SIARAN PERS Kota Magelang  Terpilih Menjadi Kota Cerdas
Kota Magelang kembali mendapatkan penghargaan sebagai 
Kota Cerdas atau Smart City pada penghargaan Kota Cerdas 
Indonesia (RKCI) Tahun 2017. Dari 13 kategori rating yang di nilai, 
Kota Magelang meraih 12 kategori rating yaitu; (1). Rating 
Kemanan dan Kebencanaan Kota (Safe & Secure Cities), (2). Rating 
Sosial Cerdas (Smart Social), (3). Rating Ekonomi Cerdas (Smart 
Economy), (4). Rating Pengembangan dan Pengelolaan Kota 
(Smarter Way) ,  (5).  Rating Lingkungan Cerdas (Smart 
Environment), (6). Rating Mobilitas (Smart Mobility), (7). Rating 
Kesiapan Infrastruktur (Infratucture Readness), (8). Rating 
Kesehatan Cerdas (Smart Health), (9). Rating Digital Goverment 
Readiness, (10). Rating Kesiapan Integritas (Integration Readness), 
(11). Rating Ekosistem Inovasi, dan (12). Rating Ekosistem 
Kompetitif. Penghargaan tersebut diterima setelah melalui 
proses penilaian yang dilakukan oleh Tim Smart City and 
Community Innovation Centre (SCCIC) Institut Teknologi Bandung, 
Agustus lalu. Penghargaan  RKCI diserahkan langsung oleh Wakil 
Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin 
(11/12/2017).***
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prestasi

Pasar Rejowinangun Kota Magelang
Raih Anugerah Pancawara

omitmen Pemkot Magelang dalam mengelola Pasar Rejowinangun membuahkan 

Khasil. Pasar terbesar di wilayah eks-Karesidenan Kedu itu, menerima penghargaan 

sebagai Pasar Terbaik Nasional, kategori jumlah pedagang di atas 500, dalam 

Anugerah Pancawara 2017. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Walikota 

Magelang, Sigit Widyonindito, di Auditorium Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI di 

Jakarta, Kamis 26 Oktober 2017. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Dirjen Perdagangan 

Pasar  Rejowinangun Magelang merupakan salah 

satu dari empat pasar tradisional yang berada di 

bawah pengelolaan Pemerintah Kota Magelang 

dalam hal ini menjadi kewenangan dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. 

Letak Pasar Rejowinangun Magelang sangat strategis 

yaitu di pusat kota Magelang yang tepatnya terletak di 

Kelurahan Rejowinangun Selatan,  Kecamatan 

Magelang  Selatan, Kota Magelang. Pasar 

Rejowinangun Kota Magelang memiliki luas tanah 

21.560 m2 dan 2.753 m2, dengan luas bangunan 

30.018 m2 dan 4.029 m2. 

Secara gambaran umum lokasi Pasar Rejowinangun 

Magelang secara geografis berada diantara :

Sebelah Utara  :  Jalan Mataram

Sebelah Selatan : Sungai/ Saluran Irigasi Kali 

Manggis

Sebelah Timur  : Sungai/ Saluran Irigasi Kali 

Manggis

Sebelah Barat  :  Pertokoan PJKA

Kepala UPT Pasar Rejowinangun, Harry Soeprijadi, 

S.Sos mengatakan bahwa Pasar Rejowinangun 

merupakan arena untuk memenuhi kebutuhan 

hidup atau ruang bagi pemberdayaan ekonomi 

rakyat, maka eksistensi Pasar Rejowinangun 

Magelang harus selalu dijaga. 

Oleh : Afifa Fitiya
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prastasi

Pemerintah selalu mengupayakan secara terus 

menerus untuk kemajuan Pasar Rejowinangun, 

pendampingan dan bantuan yang berbasis potensi 

d a e r a h  s e h i n g g a  p a s a r  r a k y a t  m a m p u  

menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan 

daya saing dengan pasar modern serta agar dapat 

menjawab tantangan perkembangan ekonomi di 

masa mendatang. Upaya Pemerintah Kota Magelang 

telah dilakukan, antara lain dengan menerapkan 

konsep pasar modern. 

Berbagai kebijakan dan upaya Pemerintah Kota 

Magelang telah dilakukan, antara lain dengan 

menerapkan konsep pasar rakyat dengan konsep 

pasar  modern dengan se la lu  melakukan 

pembenahan dalam manajemen pengelolaan pasar 

rakyat. 

“Pembenahan pasar tersebut tentu saja bukan hanya 

tugas Pemerintah tetapi juga masyarakat, pengelola 

pasar dan para pedagang untuk bersinergi sehingga 

pasar rakyat masih tetap eksis di tengah persaingan 

yang semakin ketat”, ungkapnya pada redaksi 

Dinamika. 

Pasar Rejowinangun Kota Magelang merupakan 

pasar rakyat terbesar di Kota Magelang.  Luas Pasar 

Rejowinangun Magelang 24.435 m2 dan mempunyai 

beberapa fasilitas umum dan fasilitas penunjang 

dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi 

Kota Magelang.

Pasar Rejowinangun termasuk pasar heterogen yaitu 

menyediakan berbagai macam jenis dagangan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kota 

Magelang maupun diluar Kota Magelang. Adapun 

jenis dagangan yang diperjual belikan beraneka 

ragam mulai dari pakaian, konveksi, tekstil, sembako, 

kelontong, grabatan, sandal, sepatu, tas, snack, roti, 

doos, bolo pecah, jamu, bumbon, brambang, 

bawang, kentang, tikar, kasur, goni, abrak, grabah, 

alat dapur, gilingan daging, elektronik, rombengan, 

kemasan, alat jahit, penjahit, alat pertanian, daging 

sapi, kambing, ayam, ikan segar, ikan asin, garam, 

sayuran, bumbon, dan kuliner.  Pedagang Pasar 

Rejowinangun Magelang berasal dari Kota Magelang 

dan Kabupaten Magelang serta dari wilayah sekitar 

yaitu Yogyakarta dan Temanggung. 

Pasar Rejowinangun di bawah Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Magelang memiliki Visi :

Terwujudnya Pasar Rakyat Yang Aman, Nyaman dan 

Mandiri Dengan Pengelolaan Professional

Misi Dinas Pengelolaan Pasar Kota Magelang :

a. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam 

rangka mewujudkan pasar tradisional yang 

aman, nyaman dan mandiri

b. Optimalisasi pengelolaan pasar rakyat 

sebagai sumber pendapatan asli daerah

c. Meningkatkan saana dan prasarana pasar 

dengan mengedepankan aspek kemandirian 

pedagang

d. Mengembangkan pemberdayaan pedagang 

pasar dan pedagang kaki lima untuk 

mencapai kemadirian pedagang.

Sarana dan prasarana Pasar Rejowinangun Kota 

Magelang :

1.    Area Loading Pasar Rejowinangun Magelang 

Pasar Rejowinangun Magelang dilengkapi 

dengan fasilitas area loading/ area bongkar 

muat yang terletak di lantai 1 Pasar 

Rejowinangun Magelang, tepatnya berada di 

sebelah timur pasar. Luas area loading 

adalah 210 m2 (14 m x 15 m) dan mampu 

menampung kendaraan truck / pick up kuang 

lebih 8 unit kendaraan. Aktivitas bongkar 

muat barang di Pasar Rejowinangun 

Magelang setiap harinya rata-rata 20 unit 

kendaraan truck / pick up.
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2. Keamanaan Pasar Rejowinangun Magelang

Sarana penunjang keamanan di Pasar 

Rejowinangun Magelang meliputi :

Handy Talkie             : 8 unit

Megaphone             : 3 unit

Close Circuit Television (CCTV):

Lantai 1             : 13 unit

Lantai 2                          : 13 unit

Pos Keamanan di lantai 2 dengan 3 kelompok 

shift

3. Pos Kesehatan Pasar 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap 

pentingnya kesehatan masyarakat, untuk itu 

Pasar Rejowinangun menyesuaikan fasilitas 

Pos Kesehatan yang terletak di Lantai 2 Pasar 

Rejowinangun dan dikelola oleh Dinas 

Kesehatan Kota Magelang. Tenaga medis 

yang  d idatangkan bergant ian  dar i  

Puskesmas di Kota Magelang. Petugas 

kesehatan dari Puskesmas tersebut dengan 

jadwal pelayanan

4. Tempat Penitipan Anak 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap 

pentingnya kesehatan masyarakat, untuk itu 

Pasar Rejowinangun menyesuaikan fasilitas 

Pos Kesehatan yang terletak di Lantai 2 Pasar 

Rejowinangun dan dikelola oleh Dinas 

Kesehatan Kota Magelang. Tenaga medis 

yang  d idatangkan bergant ian  dar i  

Puskesmas di Kota Magelang. Petugas 

kesehatan dari Puskesmas tersebut dengan 

jadwal pelayanan

5. Ruang Laktasi

Wanita mendominasi dalam kegiatan jual beli 

yang ada di pasar,seperti penentuan 

jenisbarang yang akan dijual atau dibeli, 

k e m a n a  b a r a n g  t e r s e b u t  a k a n  

didistribusikan, penentuan harga, sedangkan 

dominasi laki-laki hanya sebagai pelengkap. 

Walaupun dalam prosentase kecil laki-laki 

berperan sebagai pedagang, peran lainnya 

adalah sebagai buruh angkut barang. Namun 

realitanya di lapangan terjadi kesenjangan 

pemenuhan fasilitas umum bagi wanita, 

sehingga diperlukan fasilitas khusus bagi 

wanita menyusui, serta merujuk pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 

yang menjelaskan mengenai diharuskannya 

pengadaan tempat menyusui/Laktasi di 

sarana umum dan tempat kerja bagi wanita 

karir,  sehingga Pasar Rejowinangun 

menyediakan ruang laktasi di lantai 2.

6.     Pos Polisi

Untuk menciptakan keamanan dan suasana 

yang kondusif di lingkungan pasar, selain 

petugas keamanan juga terdapat aparat dari 

kepolisian yang bertugas mengamankan 

Pasar Rejowinang yang terletak di lantai 2

7. Meja Informasi

Meja Informasi berada di pintu utama masuk 

pasar dengan 2 orang petugas yang selalu 

siap memberikan pelayanan kepada para 

pengunjung pasar

8. Denah Pasar

Denah Pasar yang dipasang di pintu utama 

masuk Pasar Rejowinangun

9. Papan Informasi Jenis Dagangan

Papan informasi jenis dagangan terletak di 

lantai 1 dan lantai 2 yang dipasang di setiap 

pintu masuk pasar 

10. Kotak Saran dan Pengaduan

Pasar rejowinangun juga difasilitasi dengan 

adanya kotak saran dan kotak pengaduan, 

sebagai sarana komunikasi timbale balik 

antara pelaku pasar dengan penmgelola 

pasar ,  sehingga d iharapkan dapat  

mewujudkan pasar Rejowinangun untuk 

menjadi lebih baik serta agar lebih 

m e n i n g k a t k a n  p e l a y a n a n  k e p a d a  

masyarakat.

11. Sarana Tera Ulang Timbangan Pasar 

Rejowinangun

A l a t  u k u r ,  t a k a r ,  t i m b a n g  d a n  

perlengkapannya (UUTP) harus ditera ulang 

sebagai alat control secara periodic untuk 

mengetahui apakah alat tersebut masih layak 

pakai. Sarana tera ulang timbangan tersebut 

difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Magelang yang berlokasi 

di lantai 2 dan menjadi satu lokasi dengan 

Koperasi Usaha Batik Kota Magelang. 
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Dengan jam pelayanan yang dimulai pukul 

10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

12. Rumah Kompos dan Pengolahan Limbah 

Cair

Volume sampah di Pasar Rejowinangun 

Magelang cukup banyak, untuk sampah yang 

ada dikelola secara baik dengan pengolahan 

s a m p a h  m e n j a d i  ko m p o s  d e n g a n  

menggunakan mesin pencacah sampah 

yang ada. Pengolaan sampah ini akan sangat 

bermanfaat selain mengurangi volume 

s a m p a h  y a n g  d i b u a n g  d i  Te m p a t  

Pembuangan Akhir juga mempunyai 

manfaat ekonomis.

Pasare resik

       Rejekine apik

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Magelang pada Tahun 2017 ini turut berpartisipasi 

dalam Anugrah Pancawara dengan mengajukan 

Pasar Rejowinangun sebagai Peserta. Setelah 

melalui proses seleksi awal yang terdiri dari seleksi 

kelengkapan dokumen dan short listing peserta, 

Pasar Rejowinangun Kota Magelang terpilih menjadi 

salah satu Finalis Forum Inovasi Pasar Rakyat dan 

Anugrah Pancawara pada kategori pasar yang 

dikelola Pemerintah Daerah dengan jumlah 

pedagang lebih dari 500 orang bersama Pasar 

Flamboyan Kota Pontianak, Pasar Atjeh Kota Banda 

Aceh, Pasar Kliwon Kabupaten Kudus dan Pasar Tayu 

Kabupaten Pati. Tahap selanjutnya setelah terpilih 

sebagai finalis adalah Survei, Observasi dan 

Penjurian.

Pada tanggal 7 Agustus 2017, Tim Juri Anugrah 

Pancawara tiba di Pasar Rejowinangun Kota 

Magelang dan disambut oleh Kepala Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, Joko 

Budiyono,MM beserta jajaran Bidang Pasar dan 

j a j a a n  U P T  P a s a r  R e j ow i n a n g u n ,  u n t u k  

melaksanakan survei dan observasi lapangan. 

Penjurian dilakukan untuk menilai upaya-upaya dan 

inovasi apa saja yang sudah dilakukan pengelolaan 

pasar (Pemerintah Daerah, BUMD dan Swasta) untuk 

memajukan pasar yang dikelolanya.

Anugrah Pancawara adalah penghargaan yang 

diberikan kepada pengelola pasar rakyat baik 

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), maupun swasta yang berhasil mengelol, 

mengembangkan dan melakukan inovasi untuk 

kemajuan pasar rakyat di Indonesia. Anugrah 

Pancawara diprakarsai oleh Yayasan Danamon 

Peduli bekerjasama dengan Majalah SWA.

Secara spesifik program Anugrah Pancawara 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan memperoleh feedback 

terkait perkembangan pasar rakyat di 

Indonesia.

2. Memberikan apresiasi kepada Pemerintah 

Daerah, BUMD, maupun pihak swasta yang 

berhasi mengelola, mengembangkan dan 

melakukan inovasi untuk kemajuan pasar 

rakyat.

3. Memberikan isnpirasi dan role model 

tentang pengelolaan pasar rakyat di 

Indonesia Pemerataan kemajuan pasar 

rakyat di Indonesia. Selanjutnya penjurian 

akan dilaksanakan pada tanggal 18 

September 2017 di jakarta. 

Kota Magelang mendapat penilaian terbaik dari para 

dewan juri, sekaligus menyisihkan lima finalis lain. 

Untuk kategori yang sama, terbaik kedua diraih oleh 

Pasar Kliwon, Kabupaten Kudus dan Pasar 

Flamboyan, Kota Pontianak.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Magelang, 

Sigit Widyonindito, mengaku bangga dengan raihan 

prestasi yang diraih dalam ajang yang diprakarsai 

oleh Yayasan Danamon Peduli dan Majalah SWA.***
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NASI TUMPENG MAGELANG
Program Inovasi Pendidikan Hukum Gratis Berkelanjutan 

Berbasis Kurikulum Melalui Lembaga Penyiaran Publik

Oleh : Supandriyo

eluhan masyarakat terhadap kurangnya 

Kkualitas pelayanan merupakan salah satu 

indikator yang menunjukkan belum 

memadainya pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur peradilan. Tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat tersebut merupakan tantangan bagi 

dunia peradilan untuk dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik serta untuk dapat melaksanakan 

fungsinya dengan baik. Untuk itu, institusi peradilan 

perlu menerapkan strategi peningkatan pelayanan 

yang tanggap terhadap kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat yang menghendaki kualitas pelayanan.

Seiring dengan hal tersebut Pengadilan Negeri 

Magelang sebagai salah satu pemegang kekuasaan 

yudikatif yang ada didaerah juga telah berkomitmen 

untuk dapat memberikan pelayanan terbaik dan 

optimal kepada para pengguna pengadilan. Sebagai 

wujud dari komitmen tersebut Pengadilan Negeri 

Magelang telah melakukan beberapa terobosan 

inovasi pelayanan publik yang dikemas dalam 

beberapa program inovasi, yang diharapkan dengan 

terobosan inovasi tersebut dapat memberikan 

kemudahan, kenyamanan dan kepuasan bagi para 

pengguna pengadilan. Dan ujung dari terobosan 

inovasi tersebut adalah kembalinya citra lembaga 

peradilan yang benar-benar kredibel dan mampu 

merebut kembali kepercayaan publik yang selama ini 

telah hilang.

Salah satu inovasi unggulan dari Pengadilan Negeri 

Magelang yang saat ini sedang dijalankan adalah 

dalam bentuk program pendidikan hukum bagi 

masyarakat Kota Magelang secara gratis yang 

dilakukan secara berkelanjutan berbasis kurikulum. 

Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan 

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas 

Komunikasi Informatika dan Statistik yang menaungi 

lembaga penyiaran publik daerah di Kota Magelang. 

Magelang. Program inovasi pendidikan hukum gratis
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berkelanjutan berbasis kurikulum ini dilakukan 

melalui lembaga penyiaran publik yang dikemas 

dalam program acara Nasi Tumpeng Magelang 

(Nanya Sana Sini Tentang Hukum Persama 

Pengadilan Negeri Magelang) yang disiarkan 

melaui radio Magelang FM 103.5 setiap 

hari rabu pukul 09.00 WIB s/d 10.00 

WIB. Program acara Nasi Tumpeng 

Magelang (Nanya Sana Sini 

Tentang Hukum Persama Pe-

ngadilan Negeri Magelang) ini 

berawal dari gagasan salah satu 

hakim pada saat diskusi rutin 

b u l a n - a n  h a k i m - h a k i m  

Pengadilan Negeri Magelang, 

dari hasil diskusi tersebut 

kemudian di-sepakati untuk 

d i b e n t u k  t i m  k e c i l  y a n g   

beranggotakan seluruh hakim-hakim 

pada Pengadilan Negeri Magelang yang 

bertugas menyusun kurikulum materi dan 

sekaligus jadwal siaran. Dengan dukungan penuh 

Bapak WINARNO, SH.MH., Ketua Pengadilan Negeri 

Magelang pada saat itu (sekarang WKPN Tasikmalaya) 

akhirnya Program acara Nasi Tumpeng Magelang ini 

dapat dilaunching dan mengudara untuk pertama 

kalinya pada tanggal 28 September 2016.

Program ini dikemas dalam bentuk bincang-bincang 

dan diskusi santai dengan penyajian materi-materi 

hukum yang telah disusun dalam jeda waktu 3 (tiga) 

semester,  dengan pemateri  utama Bapak 

SUPANDRIYO, SH.MH dan Bapak WAHYU SUDRAJAT, 

SH.MH.Li dengan dibantu seluruh hakim-hakim pada 

Pengadilan Negeri Magelang, dan bahkan untuk 

tema-tema tertentu juga ikut 

melibatkan pihak-pihak lain 

seperti BPSK Kota Magelang 

dan PUKAT UGM. Pada 

awalnya  program acara ini 

direncanakan berakhir pada 

b u l a n  D e s e m b e r  2 0 1 7  

namun karena respon positif 

yang sangat luar biasa dari 

masyarakat Kota Magelang 

akhirnya disepakati program 

ini akan terus diperpanjang 

sampai Tahun 2018.

Ada kejadian menarik terkait 

program acara ini, dimana pada bulan ramadhan 

tahun 2017  kemarin Pengadilan Negeri Magelang 

kedatangan beberapa warga masyarakat yang salah 

satunya adalah seorang kakek yang telah berusia 

lebih dari 75 tahun, mereka sengaja datang 

ke Kantor Pengadilan Negeri Magelang 

hanya sekedar ingin bertemu dan 

berbincang-bincang dengan Bapak 

SUPANDRIYO, SH.MH, warga 

masyarakat ini merupakan 

sebagian kecil dari pendengar 

setia radio Magelang FM yang  

selama kurang lebih satu tahun 

terakhir ini selalu menyimak 

siaran radio program Nasi 

Tumpeng Magelang. Kejadian 

langka ini tentunya membuat 

haru sekaligus bangga buat 

Keluarga Besar Pengadilan Negeri 

Magelang, karena ternyata program 

acara ini mendapat sambutan hangat dari 

warga Kota Magelang dan hal ini tentunya menjadi 

penyemangat tersendiri bagi seluruh komponen di 

Pengadilan Negeri Magelang untuk lebih giat lagi 

dalam memberikan pelayanan prima bagi para 

pencari keadilan.

Semoga melalui program ini akan dapat lebih 

mendekatkan lagi hubungan antara Pengadilan 

Negeri Magelang dengan warga masyarakat yang 

berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Magelang yang pada akhirnya diharapkan lembaga 

peradilan akan kembali merebut kepercayaan 

publik.*** 
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“Pengendara bijak, 
hormati hak pengguna jalur lambat 

dengan patuhi peraturan lalulintas.”

DARI HOBBY UNTUK PEDULI

Nama                                 :   Hepie Sartika Putri 

Tempat Tanggal Lahir :   Magelang, 2 Mei 1987

Agama   :   Islam

Hobby   :   Bersepeda

Oleh : Agnesia Aretina
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H
epie Sartika Putri seorang ibu dengan dua 

anak, yang lahir di Kota Magelang 2 Mei 1987. 

Rutinitas sehari-hari Hepie panggilan 

akrabnya, adalah sebagai ibu rumah tangga tanpa 

asisten rumah tangga. Putri memiliki hobby 

bersepeda, hal itu ia lakukan di saat anak-anak sudah 

pulang sekolah. Putri tidak hanya bersepeda seperti 

pada umumnya, ia memiliki misi untuk menertibkan 

jalur lambat dari pengguna kendaraan bermotor atau 

sepeda motor yang melintas di jalur lambat

Hampir seminggu sekali ia bersepeda dengan jalur di 

dalam Kota Magelang, kadang-kadang sempat 

sampai Klegen sendirian bersepeda. Putri juga sering 

bersepeda hingga luar kota bersama 

dengan teman-teman yang tegabung 

dalam club sepeda bernama 

Merccy. 

Seminggu rata-rata dua kali 

Putri bersepeda keliling 

Kota Magelang, awalnya 

aktifitas bersepeda ia 

lakukan untuk olahraga 

dan sebagai hobbynya. 

Sejak dir inya ber-

gabung dalam kegiatan 

yang diadakan Dinas 

Perhubungan  Kota  

Magelang yaitu "Save 

Jalur Lambat", bersama 

komunitas pesepeda di 

Kota Magelang melakukan 

sosialiasi tertib pengendara di 

jalur lambat dengan sasaran 

sejumlah jalur di kota Magelang.

Putri bersama penggiat komunitas pesepeda di Kota 

Magelang memberikan teguran kepada pengguna 

kendaraan bermotor atau sepeda motor yang 

melintas di jalur lambat. Dengan begitu Putri yang 

seorang istri dari Brigadir Azis Nurrohman Alamsyah, 

SH ini mulai mengerti mengenai Pasal 106 Ayat 2 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap orang yang 

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib 

mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan 

pesepeda.

“Saya baru berani karena jadi mengerti ternyata 

pelanggar lalu-lintas pada jalur lambat tersebut ada 

Undang-Undang yang mengaturnya”, tuturnya. 

Dimana pemakai kendaraan bermotor dilarang 

melewati jalur lambat karena khusus pejalan kaki dan 

pengguna sepeda. Menurutnya hal yang memicu 

kebenariannya untuk memberhentikan pengendara 

yang melintas di jalur lambat adalah karena sejumlah 

jalur lambat di Kota Magelang selama ini masih saja 

disalahgunakan dan diserobot oleh pengguna 

kendaraan bermotor. Kondisi tersebut beberapa kali 

memicu kecelakaan yang mengakibatkan korban 

luka-luka. Hal tersebut menambah keberanian Putri 

untuk menghalangi pengendara kendaraan 

bermotor yang ingin melintas di jalur lambat.

Putri seorang ibu dengan dua orang 

anak kembar laki - laki  dan 

perempuan (dampit), yang 

berumur 6 tahun, keduanya 

yang saat ini duduk di 

bangku TK Besar. Aktifitas 

Putri sehari-hari adalah 

m e n g u r u s  r u m a h  

tangga, aktif sebagai 

kader PKK RW dan 

kelurahan. 

Tak jarang ia meminta 

bantuan ibunya yang 

tinggal di Gebalan Kota 

M a g e l a n g  u n t u k  

mengasuh anak-anaknya 

saat ia ingin bersepeda 

keliling Kota Magelang, namun 

olahraga bersepeda ia lakukan 

saat memliki waktu luang dan tetap 

mementingkan perannya sebagai ibu dan 

istri. Putri merasa jika badannya sudah capek-capek 

dan merasakan tanda-tanda tidak enak badan maka 

ia harus segera bersepeda, dengan bersepeda maka 

badan berkeringat dan Putri merasa lebih segar serta 

capek-capek hilang. 

Sejak kecil Putri memliki hobby bersepeda, namun 

Putri baru bergabung dengan club pecinta olahraga 

bersepeda yang bernama Merccy belum genap satu 

tahun lamanya. Semula Puteri hanya bersepeda 

sendiri bersama teman dan saudara. Ia mengaku 

jarak tempuh paling jauh adalah Goa Cemara Bantul 

Yogyakarta. Putri memiliki hobby bersepeda selain
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sebagai olahraga, menambah teman dan jadi banyak 

saudara, mencari kesibukan. Yang pertama sehat, 

banyak teman dan mencari kesibukan. Waktu 

bersepeda disesuaikan dengan aktivitasnya menjadi 

ibu rumah tangga, hal itu kadang dilakukannnya pagi 

hari setelah mengantar anak-anak ke sekolah. 

Putri sering memberhentikan kendaraan yang 

melanggar lalu lintas pada jalur lambat, dengan 

menggunakan sepeda yang dipalangkan di tengah 

jalur lambat, ia menghalangi jalannya pengendara 

yanga kan melintas di jalur lambat. Orang-orang yang 

ia halangi jalannya tersebut umumnya marah, 

namun Putri merasa bahwa apa yang dilakukannya 

adalah benar dengan mengatakan "Bapak yang salah 

saya atau bapak? Ini jalur apa?". Walaupun sering 

dijawab oleh pelanggar dengan kata-kata cemooh 

seperti "aah bodo amat " 'luweh" dan ada yang 

marah-marah, namun Putri tidak patah semangat 

untuk ikut menertibkan jalur lambat dari pengendara 

kendaraan bermotor, karena ia yakin budaya tertib 

akan tercipta dengan baik terutama dalam 

penggunaan jalur lambat.

Saat ia bersepeda sendirian menuju ke arah Tuguran 

melewati jalur lambat, ia berhadapan dengan 

beberapa pengendara kendaraan bermotor yang 

akan melewati jalur lambat yang sedang dilewati 

Putri, karena ia merasa marah namun ia sendirian 

maka Putri mengatakan kepada segerombolan 

orang-orang pelanggar lalu lintas jalur lambat 

tersebut dengan mengatakan bahwa "di sana ada 

operasi loh dara sepeda motor !!", sambil menunjuk 

arah yang akan dituju para pengendara sepeda 

motor, spontan  pengendara kendaraan bermotor 

yang akan melewati jalur lambat tersebut langsung 

berbalik arah. 

Menurut Putri setiap orang harusnya memiliki 

kesdaran dalam berlalu-lintas terlebih setiap 

pengguna jalan raya harus menghormati pengguna 

jalur lambat.

"Semua kembali ke pribadi orangnya, jika orangnya 

memang sadar hukum pasti tidak akan melanggar 

aturan lalu-lintas", ungkapnya.
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Setelah Putri sering mengikuti kegiatan yang 

diadakan Dinas Perhubungan Kota Magelang, ia 

merasa sepert i  mempunyai  energi  untuk 

menggalakkan "save jalur lambat" di Kota Magelang. 

Dalam kegiatan gowes save jalur lambat yang 

diadakan Dinas Perhubungan Kota Magelang, Putri 

merasa diuntungkan dengan adanya informasi 

dalam sosialisai penggunaan jalur lambat dan 

Undang Undang yang mengaturnya. Putri mengaku 

awalnya ia tidak mengerti apa-apa mengenai 

peruntukkan jalur lambat, setelah mengikuti kegiatan 

Dinas Perhubungan Kota Magelang kini dirinya makin 

menyadari pentingnya menjaga lajur lambat agar 

hanya digunakan untuk kendaraan tidak bermesin 

saja. 

Putri megaku saat menegur, ia juga selalu berusaha 

mensosialisasikan penggunaan jalur lambat dan 

berusaha menerangkan kepada pelanggar yang ia 

temui mengenai aturan jalur lambat. 

Yang menggerakkan putri untuk berani menghalangi 

pengendara yang akan melintas di lajur lambat 

adalah karena Putri merasa jalur lambat adalah hak 

bagi pengguna kendaraan tidak bermesin dan ingin 

menertibkan khusunya untuk warga kota magelang, 

dimana hak pengguna jalur cepat bukan di jalur 

lambat.

"Masyarakat Kota Magelang khususnya agar sadar 

jika jalur lambat adalah haknya pengendara 

kendaraan tak bermesin", ucapnya saat redaksi 

mengunjunginya di Ganten Jurangombo Selatan. 

Putri mengaku tidak takut melakukan hal tersebut, 

karena prinsipnya selama ia benar maka ia tidak 

pernah takut. Keberanian Putri tercermin dari 

ayahnya yang seorang purnawirawan TNI, Putri 

dibesarkan dari keluarga prajurit TNI yang 

penuh dengan didikan kedisiplinan, hal itu 

yangmembat Putri ingin selalu menegakkan 

kedisiplinan pada lingkungan sekitarnya.

Dirinya sadar bukan aparat yang berwenang 

mentertibkan pelanggar lalu lintas, namun ia 

ingin membantu menciptakan budaya disiplin 

berlalu-lintas khusunya pada jalur lambat di 

kota magelang.

Putri tergabung dalam komunitas pesepeda 

bernama "Merccy", ia sering menghabiskan 

waktu luangnya untuk bersepeda bersama club 

sepedanya itu, kadang hingga luar kota. Putri 

bersepeda keliling Kota Magelang 3 kali dalam 

seminggu, bersama dengan 5 orang temannya. 

Dalam moment tersebut Putri bersama temannya 

juga melakukan aksi menghalangi pengendara 

kendaraan bermotor yang akan melewati jalur 

lambat. Putri mengatakan bahwa teman-temannya 

yang tergabung dalam komunitas bersepeda 

tersebut harus mempunyai keberanian yang sama 

dengan dirinya untuk menjaga jalur lambat dari 

pelanggar lalu -lintas. Bukan hanya saat bersama saja 

keberanian melarang pelanggar, namun saat 

sendirian juga mereka juga harus berani melakukan 

aksi tersebut. Namun putri mengaku jika yang 

menengur pelanggar adalah perempuan seperti 

dirinya dan yang ditegur adalah laki-laki, maka 

pelanggar laki-laki tersebut umumnya merasa 

sungkan atau dalam bahasa jawa "rikuh" dan segera 

berbalik arah tanpa mengatakan apa-apa karena 

sudah merasa malu dan bersalah. Namun berbeda 

jika yang melanggar adalah laki-laki dan yang 

menegur juga laki-laki, maka yang terjadi adalah adu 

mulut, namun tidak berlangsung lama dan pelanggar 

segera berbalik arah.   

Harapan Putri kepada aparat untuk lebih sering 

melakukan penertiban dengan waktu yang tidak 

menentu, selama ini masyarakat sudah hafal dengan 

jadwal penertiban jalur lambat di pagi hari.

Putri seorang ibu yang memilki harapan besar agar 

ketertiban penggunaan jalur lambat dapat dipatuhi 

oleh semua masyarakat, selain agar tidak memicu 

kecelakaan juga sebagai bentuk penghargaan kepada 

para penggiat sepeda yang merupakan agen 

perubahan lingkungan dan sosial.***
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Islam kaffah adalah memahami dan mengamalkan 

Islam secara menyeluruh. Secara lahir tampak dalam 

segala amalan, baik aqidah, akhlaq, ibadah dan 

muamalah. Secara batin tampak pada keihlasan, 

kebenaran, keadilan dan kejujuran serta iman dan 

taqwa Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-

Baqarah : 208.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, masuklah 

kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu 

turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan 

itu musuh yang nyata bagimu”. (QS. AL Baqarah : 208)

Artinya : Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi 

Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang 

telah diberi  Al-Kitab kecuali  sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang 

ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap 

ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat 

hisab-Nya.(QS. Ali Imran : 19)

Artinya : Barangsiapa mencari agama selain agama 

Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama 

itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-

orang yang rugi. (Q.S. Ali Imron : 85)

Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk 

kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu 

nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama 

bagimu. (Q.S. Al Maidah : 3)

Fenomena maraknya kehidupan agama di negara ini 

tampak bila kita nonton televisi. Kajian Islam penuh 

glamor, jilbab yang semakin trendi, dzikir yang penuh 

dengan tangisan penyesalan terhadap dosa, lagu-lagu 

Islami yang sejuk dan kesejajaran tokoh Islam dengan 

artis dan tokoh politik. Apalagi  kalau kita lihat 

peringatan hari besar Islam yang nyaris tidak pernah 

terlupakan dengan seremonial yang indah  dan tertata 

rapi.

Dibalik ini kita rasakan serangan budaya barat yang 

sangat intens yang tidak dimbangi  respons ummat 

Islam yang kritis dan cerdas. Serba boleh atau 

permisivisme dan serba bebas atau liberal adalah 

kemewahan  yang riskan. Hal ini menuntut terkristalnya 

sikap yang kadang-kadang terpaksa harus konfrontasi 

terhadap budaya baik Barat maupun Timur yang 

bertentangan dengan Islam. 

ISLAM KAFFAH SEBAGAI KENISCAYAAN
Oleh : Drs. H. Djam'an Muhyiddin



33DINAMIKA EDISI 2017  70  l l

rohani

Secara teoritis, suatu analisa atas falsafah kehidupan 

peradaban barat akan menyingkapkan bahwa 

budaya tersebut  berlandaskan :

1.   Dari sudut pandang metafsis, pada matreaslisme. 

2. Dari sudut pandang psycholigis, pada faham   

inderawi / sensasionisme, seni dan mode 

membuktikan faktanya ini dengan jelas.

3.   Dari aspek etika, pada kemanfaatan dan syahwat / 

hedonisme.

4. Aspek ekonom, pada exploitasi manusia pada 

masyarakat yang belum berkembang yang 

keduanya memperbudak manusia.

5. Dari aspek politik pada pertentangan ras, suku, 

bangsa dan pemisahan manusia berdasar warna 

kulit dan strata ekonomi. Semua ini merupakan 

ciri dari cara pandang materialistik.

Demikian pandangan Fazlurahman dalam buku 

kecilnya “ Islam VS The West”.

Islam sebagai dasar hidup kita mengharuskan untuk 

mewujudkan diri dengan kesadaran teoritik atau 

rasional, kesadaran moral, kesadaran estestika dan 

kesadaran spiritual.

Islam adalah din yang kamil, lengkap melingkupi 

segenap kegiatan manusia. Islam pada hakikatnya  

adalah agama juga budaya dan peradaban. Sasaran 

yang ditujunya adalah kebenaran kini dan 

kebahagiaan  sesudah mati, sebagaimana do'a  yang 

selalu diucapkan.

Artinya : Ya Allah Tuhan kami, karuniakan kepada kami 

kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat dan 

jauhkan kami dari siksa neraka. (QS. AL Baqarah : 201)

Ajaran  Islam yang inti ajarannya  berupa inti hidup 

kita yaitu tauhid membentuk  keyakinan dan cita-cita 

hidup  : bahwa tugas hidup manusia adalah ibadah 

kepada Allah demi untuk kebahagiaan  dunia dan 

akhirat.  Hidup beribadah  menurut Islam adalah 

bertaqorub  / mendekatkan diri kepada Allah  SWT 

dengan menunaikan amanahnya serta mematuhi  

ketentuan yang menjadi peraturan-peraturannya  

untuk mencapai keridlaaNya.  Amanah Allah yang 

menentukan fungsi  dan misi manusia dalam 

hidupnya didunia ini adalah sebagai hamba Allah dan 

khalifah (pengganti) yang bertugas mengatur dan 

membangun  dunia serta menciptakan keamanan 

dan ketertiban  untuk memelihara  kemakmuran. Hal 

ini kita lakukan sebagai tujuan hidup kita yang secara 

vertikal mardhotillah dan secara horizontal  

rohmatan lil alamin.

Dengan dasar dan cara memahami diatas maka  

dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam merupakan 

kesatuan ajaran yang tidak dapat dipisah-pisahkan 

yang meliputi :

1.  Aqidah yaitu ajaran yang berhubungan dengan 

kepercayaan

2.  Akhlaq yang berhubungan dengan sikap mental,  

etika dan kesopanan
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3.  Ibadah (Mahdloh)  ajaran yang  berupa peraturan 

dan tata cara hubungan dengan Allah yang 

semuanya harus dilaksanakan tanpa menambah  

atau mencurangi sehingga  terjebak dalam bid'ah.

4.  Muamalah duniawiyah : ajaran yang berhubungan 

dengan pengolahan dunia dan pembinaan 

masyarakat. 

Semuanya ini bertumpu dan mencerminkan bahwa 

dasar hidup kita  Islam, inti  hidup kita tauhid,  

pedoman hidup kita  Al-Qur'an  dan Assunah, tugas 

hidup kita ibadah, fungsi hidup kita khalifah fil ardli 

dan pembawa risalah serta tujuan hidup kita adalah 

keridloaan Allah dan ramhatan lil alamin / menjadi 

rahmat bagi seluruh alam. 

Dapat difahami  bahwa Islam tidak berpandangan  

sempit atau terbelakang  malahan Islam siap 

berhubungan dengan semua golongan  bahkan  siap 

untuk berinovasi, modern dan kritis.

Firman Allah :

Artinya : Bertolong menolonglah kamu dalam 

kebaikan dan bertaqwa dan janganlah bertolong-

menolong dalam dosa dan permusuhan. (Q.S. Al 

Maidah : 2)

Bahkan Rosulullah bersabda “ AL – HIKMAH adalah 

milik yang hilang dari mukmin  maka ia harus   dicari 

dimana saja ia berada.

Prestasi besar dibidang ilmu dan teknologi dari barat 

harus kita ambil tetapi budaya  meterialistik dan 

hedonisme / serba  syahwat harus kita jauhi. 

Menjadi keharusan pada kita untuk meningkatkan 

komitmen kita yaitu mengimani Islam, mengilmui  

diri kita dengan Islam, mengamalkan Islam dan 

mendakwahkan Islam serta selalu sabar dalam 

memperjuangkan Islam.

Allah Berfirman : 

Artinya : Wahai orang yang beriman masuklah kamu 

kedalam Islam secara total. (QS. AL Baqarah : 208)

Inilah kebenaran yang harus diwujudkan secara total 

oleh masyarakat Islam sebelum terlambat. 

Perwujudan tersebut mengharuskan kita dakwah 

Islamiyah amar makruf nahi munkar dengan  

memulai dari  diri kita sendiri. Ibdak binafsik. 
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AGAMA BUDDHA DAN 
KERUKUNAN BANGSA

alam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) 

Dkata agama didefinisikan sebagai suatu 

system, prinsip kepercayaan kepada tuhan 

(dewa dan sebagainya) dengan ajaran kebaktian dan 

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. 

Dalam Buddha Dhamma kata agama lebih dikenal 

dengan sebutan Sasana atau Dhamma, yang secara 

harafiah berarti kebenaran atau kesunyataan. Agama 

Buddha sering disebut Buddha Dhamma atau 

Buddha Sasana yang artinya ajaran yang 

menghantarkan orang yang melaksanakannya agar 

hidup bahagia di dunia, setelah kematian dapat 

terlahir di alam surga dan hingga pada akhirnya 

mencapai tujuan tertinggi yaitu tercapainya Nibbana. 

Buddha Dhamma sebagai pedoman untuk 

membebaskan diri dari penderitaan, sehingga 

mencapai kebahagiaan dalam kehidupan sekarang 

maupun yang akan datang. 

Di dalam keyakinan umat beragama, umat Buddha 

hendaknya menanamkan keyakinan yang kokoh 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Dhamma dan 

Sangha, sehingga terjalin suatu toleransi sesama 

agama yang ada di Indonesia. Dasar keyakinan agar 

terbentuknya suatu kerukunan umat beragama 

dalam agama Buddha, diikrarkan oleh raja Asoka 

Wardana yang merupakan salah satu raja yang 

berkeyakinan terhadap Buddha. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan adanya Prasasti Batu Kalinga No 

XXII Raja Asoka yang memeluk agama Buddha pada 

abad ketiga sebelum masehi, yang berbunyi:

“Janganlah kita menghormati (mazhab) sendiri 

dengan mencela agama orang lain tanpa sesuatu 

dasar yang kuat. Sebaliknya agama orang lain 

hendaknya dihormati atas dasar-dasar tertentu. 

Dengan berbuat demikian, kita telah membantu 

agama kita sendiri untuk berkembang, disamping 

pula tidak merugikan agama orang lain. Oleh karena 

itu, kerukunanlah yang dianjurkan dengan

Oleh : Gunawan Wibisono
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pengertian bahwa semua orang hendaknya 

memperhatikan dan bersedia mendengarkan ajaran 

yang dianut oleh orang lain". 

Selebihnya Raja Asoka juga menuliskan bahwa 

"barang siapa menghina agama orang lain,  dengan 

maksud menjatuhkan agama orang lain, bearti ia 

telah menghancurkan agamanya sendiri".

Kerukunan antar umat beragama memang akan 

terwujud jika masing-masing agama memiliki prinsip 

untuk saling menghargai agama yang lain. Jika saja 

tidak demikian maka kerukunan tidak akan terwujud. 

Bukankah dengan adanya perbedaan maka akan 

tahu bahwa warna hitam dan putih berbeda. Begitu 

juga dengan agama. Perbedaan agama yang ada di 

Indonesia jangan dijadikan sebagai penghalang 

persatuan, namun jadikan sebagai pembanding satu 

sama lain agar dapat mengikuti prinsip yang terbaik 

menurut keyakinan masing-masing.

Keterbukaan Agama  Buddha dalam menerima 

ajaran-ajaran Agama lainnya, dapat diketemukan 

dalam suatu peristiwa ketika Sang Buddha 

bersemayam di Hutan Simsapa, Sang Buddha 

menyatakan pada Ananda, “Wahai Ananda, lihatlah 

segemgam daun Simsapa ini dan masih banyak daun-

daun simsapa di Hutan ini, Ananda, segemgam daun 

inilah yang Aku ajarkan, demi manfaat dan 

kebahagiaan bagi umat manusia”.

Agama Buddha sejak kemunculannya di dunia lebih 

dari  2500 tahun  telah menyatakan, bahwa 

kebenaran Ajaran bukanlah milik agama tertentu saja 

melainkan semua agama memiliki misi untuk 

mengajarkan kebenaran ajaran agama-nya demi 

manfaat dan kebahagiaan bagi umat manusia. 

Agama Buddha mengajarkan metta yang berarti cinta 

kasih atau kehendak baik terhadap semua makhluk 

tanpa kecuali. Ia yang pikirannya penuh cinta kasih 

tidak akan memiliki kebencian terhadap siapapun. 

Agama Buddha juga mengajarkan ahimsa  atau tanpa 

kekejaman pada semua makhluk. Selain itu Buddha 

juga mengajarkan pengembangan perilaku yang 

bermoral (sila), pembersihan pikiran/batin melalui 

medi tas i  ( samadhi ) ,  dan  pengembangan 

kebijaksanaan (panna/prajna).

Demikian sikap dan pandangan Buddhis tentang 

Kerukunan dan Persatuan bermasyarakat, yang 

selalu menjunjung tinggi toleransi antar umat 

beragama. Semoga Indonesia senantiasa damai dan 

semua makhluk hidup berbahagia.***
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LAPORAN PENYALURAN DANA ZIS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAGELANG

Periode Oktober - Desember 2017
KOTA MAGELANG

* Sumber dari Baznas Kota Magelang
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Semoga Damai Menyertai Kita Semua

Selamat Natal 2017 
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