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2022 dengan Edisi 84.  Banyak artikel yang menjadi trending pada tahun 

ini untuk Kawan Dinamika Semua.

Terus berkarya, semoga pandemi segera berlalu.

Selamat atas dimuatnya artikel terpilih dari Kawan Dinamika.  Kami 

memberi kesempatan seluasnya untuk kiriman artikel yang menarik dan 

orisinal.

Topik utama kali ini menyajikan tentang Penyetaraan Jabatan Fungsional, 

serta Sistem Merit.  Simak pula program unggulan Magelang Keren, serta 

inovasi Si Titak. Rubrik lainnya tetap kami sajikan dengan menarik dan 

tentu akan menambah pengetahuan Kawan Dinamika semua.
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Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang telah sepakat 

bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Jawa Barat terkait penerapan Sistem Merit dalam 

rangka pengembangan sumber daya manusia 

Aparatur Sipil Negara (ASN). Nota kesepakatan 

ditandatangani Wali Kota Magelang dr. Muchamad 

Nur Aziz dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, di 

Taman Hutan Rakyat (Tahura) Ir. H. Juanda, Kota 

Bandung, 8 Desember 2021 lalu. 

Sistem ini bertujuan agar pengelolaan ASN dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien, serta 

memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan 

layak sesuai kinerja. Bagi ASN, sistem ini bermanfaat 

agar mereka dapat mengembangkan diri sesuai 

dengan kebutuhannya, dan jalur karir yang jelas.

Sistem ini memberikan manfaat bagi organisasi 

dimana mereka dapat merekrut ASN yang 

professional dan berintegritas, serta menempatkan 

sesuai dengan kompetensinya sehingga target 

organisasi mudah tercapai. Selanjutnya mem-

permudah PPK dalam pengisian jabatan, serta dapat 

mempertahankan ASN yang berkompeten dan 

berkinerja dengan kompensasi yang layak. 

Dalam birokrasi, sistem merit diharapkan dapat 

menjadi pusat inovasi dan kreatifitas yang lahir dari 

para ASN. Sehingga slogan birokrasi mandiri, kuat 

negara maju akan tercapai. Dengan birokasi yang 

demikian, maka pelayanan kepada masyarakat akan 

terjamin. 

Jawa Barat menjadi rujukan Pemkot Magelang karena 

mereka telah sukses menerapkan penyelenggaraan 

rotasi-mutasi-promosi ASN dengan sistem yang 

dianggap sangat objektif. Bahkan, provinsi ini menjadi 

daerah yang diperbolehkan KASN untuk mengangkat 

pejabat tanpa menggunakan sistem lelang. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah memetakan 

setidaknya 6 poin penting yang harus dicermati dalam 

sistem merit, sebagaimana diatur dalam PP nomor 17 

tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Pertama, tentang pengorganisasian perencanaan 

ASN didasarkan pada fungsi organisasi melalui 

analisis jabatan dan analisis beban kerja, audit 

kepegawaian penyesuaian arah kebijakan nasional. 

Apakah itu Sistem Merit? 

Sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan 

manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara 

adil dan wajar tanpa diskriminasi. Hal ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Sistem merit 

bertujuan untuk merekrut ASN yang profesional dan 

berintegritas, serta menempatkan mereka pada 

jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai 

kompetensinya, mengembangkan kemampuan dan 

kompetensi ASN, juga memberikan kepastian dan 

melindungi karier ASN dari intervensi politik dan 

tindakan kesewenang-wenangan. 

Ketiga, pengembangan kapasitas dalam mengurangi 

kesenjangan kompetensi dengan cara pelatihan, 

Training Need Analysis (TNA), Diklat, Coaching dan 

Mentoring berbasis kinerja. 

Kedua, perekrutan berorientasi pada talenta terbaik, 

rekrutmen berbasis jabatan (diversifikasi tes) dan 

sertifikasi, TKD dan TKB sistem komputerisasi, 

orientasi dan engagement untuk setiap penugasan 

pada jabatan baru.

Kontributor : Ika Fitriana

Sistem Merit 
Dorong ASN Berkompetisi 

Secara Sehat
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Keempat, penilaian kinerja yang berkelanjutan 

dengan cara membentuk Tim Penilai Kinerja, 

Performance dialogue dan performance-based 

incentives.

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz (Dokter 

Aziz) saat ini tengah menjajaki sistem merit agar bisa 

diterapkan di lingkungan Pemkot Magelang. 

Kerjasama yang dibangun dengan Pemprov Jawa 

Barat, diantaranya program magang untuk ASN 

Pemkot Magelang di Pemprov Jawa Barat, penyediaan 

fasilitas pengembangan kapasitas ASN dan 

penggunaan aplikasi pemetaan sistem informasi 

manajemen talenta ASN yang sudah diterapkan di 

provinsi tersebut. 

Sistem merit tidak dapat serta merta diterapkan 

melainkan butuh waktu dan proses agar terealiasi 

sesuai yang diharapkan. Pada sebuah kesempatan, 

Dokter Aziz mengatakan, sistem merit diperkirakan 

siap diterapkan di Kota Magelang sekitar bulan April 

2022 sembari menunggu apilkasi dari Pemprov Jawa 

Barat. 

Kelima, promosi dan rotasi menuju PNS yang dinamis 

dengan cara talent mapping, succession dan career 

planning dan rotasi nasional sebagai perekat NKRI. 

Dan keenam, mengapresiasi secara layak dengan 

perubahan sistem pensiun dan sistem kompensasi 

yang memadahi. 

Hal paling mendasar yang perlu dipersiapkan adalah 

kualitas sumber daya manusia (SDM), meliputi 

kedisplinan, keikhlasan, dan kesadaran individu untuk 

mengembangkan diri menjadi lebih baik. 

Sebaliknya, ASN atau pegawai yang memiliki catatan 

buruk tentu akan diberikan hukuman (punishment) 

sesuai dengan tingkat dan regulasi yang berlaku.  

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak lain bertujuan 

agar ASN senantiasa termovitasi untuk meningkatkan 

prestasi kerja, integritas dan disiplin. Semangat 

berkompetisi secara sehat para ASN Kota Magelang, 

selain juga manajemen, menjadi bekal penting 

penerepan sistem merit di masa yang akan datang. 

***

Salah satu upayanya, mulai awal 2022, Pemkot 

Magelang membuat program “Employee of The Month” 

dimana setiap bulan akan dipilih ASN terbaik yang 

akan mendapat apresiasi. Indikator terbaik 

berdasarkan beberapa penilaian, seperti kedisiplinan, 

kinerja, integritas, termasuk perilaku keseharian di 

lingkungan kerja masing-masing. Selain itu, apresiasi 

tinggi juga diberikan Pemkot Magelang kepada ASN 

yang memiliki inovasi sesuai bidang kerja, dan 

prestasi sampai tingkat regional, nasional maupun 

internasional. 

Sumber Foto: Freepik

PEMERINTAHAN
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Di masa pandemi Covid-19 Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Magelang 

memaksimalkan pembelajaran berbasisi IT.  

Hal tersebut diperlukan untuk menunjang 

pembelajaran saat ini. Pelaksana tugas Kepala 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota 

M a g e l a n g ,  P a p a  R i y a d i ,  S . P d . ,  M . P d . 

mengatakan salah satu aplikasi pembelajaran 

yang sesuai dengan sistem blended learning 

saat ini, adalah penggunaan aplikasi SIP 

Cemerlang (Sistem Informasi Pelajar Cerdas 

Iman dan Cemerlang). “Aplikasi ini merupakan 

bentuk kerjasama Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kota Magelang dengan Gschool 

yang digunakan oleh siswa SD dan SMP di Kota 

Magelang sebagai evaluasi siswa”, ungkapnya.

Kota Magelang 

dan Program Sekolah Penggerak
Melalui SIP Cemerlang 

Tingkatkan Mutu Pendidikan 

Pemanfaatan IT dalam meningkatkan promosi dan 

mutu  pendid ikan  menjad i  program yang 

diunggulkan oleh Dinas Pendidikan dan dan 

Kebudayaan Kota Magelang. “Hal ini merupakan 

salah satu bentuk pembaharuan sistem pendidikan 

agar lebih baik dan bermutu”, papar Papa Riyadi.  

Sementara itu Sekretaris Dinas Pendidikan dan dan 

K e b u d a y a a n ,  I m a m  B a i h a q i ,  S . P d . , M . P d 

mengatakan Sekolah Penggerak dimulai dengan tes 

kepala sekolah untuk menjadi kepala Sekolah 

Penggerak. Nantinya dengan terpilihnya kepala 

Sekolah Penggerak, maka secara otomatis sekolah 

tempat kepala sekolah bertugas tersebut menjadi 

Sekolah Penggerak.

Selain adanya aplikasi SIP Cemerlang, Dinas 

Pendidikan dan dan Kebudayaan Kota Magelang 

saat ini sedang menjalankan program Sekolah 

Penggerak.

Imam memaparkan, Program Sekolah Penggerak 

m e r u p a k a n  p r o g r a m  k o l a b o r a s i  a n t a r a 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

Pemerintah Daerah.  Program itu memuat 5 jenis 

intervensi yang terintegrasi berupa :

Pendampingan konsultatif dan asimetris 

kepada Pemerintah Daerah 

Pembelajaran dengan paradigma baru 

Perencanaan berbasis data 

Digitalisasi sekolah

Pelatihan dan pendampingan kepala sekolah 

dan guru 

5.

1.

2.

3.

4.

Kontributor: Yuliani Purwaningsih, S.Sos*

(Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda)
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Sekolah Penggerak memiliki ruang lingkup untuk 

jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB, baik sekolah 

negeri maupun swasta.  Sekolah Penggerak ini 

dilakukan secara berkelanjutan, hingga seluruh 

sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak 

nantinya.

“Kedepan akan kita proyeksikan, sekolah-sekolah di 

Kota Magelang untuk menjadi Sekolah Penggerak. 

Sebagus apapun suatu sekolah, apabila kepala 

sekolah tidak lolos menjadi kepala Sekolah 

Penggerak, maka sekolah tersebut tak bisa menjadi 

sekolah penggerak,” ungkap Imam.

Imam menerangkan, Karakteristik Program Sekolah 

Penggerak merupakan penyempurnaan program 

transformasi sekolah sebelumnya.  Program 

Sekolah Penggerak  merupakan kolaborasi antara 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 

Pemerintah Daerah dimana komitmen Pemerintah 

Daerah menjadi kunci utama.

“Program tersebut memiliki intervensi secara 

keseluruhan mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, 

perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan 

Pemerintah Daerah serta memiliki ruang lingkup 

yang mencakup seluruh kondisi sekolah, bukan 

hanya sekolah unggulan saja, termasuk negeri dan 

swasta”, imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Guru dan Tenaga 

Kependidikan, Drs. Parjopo mengatakan banyak 

manfaat yang didapatkan jika menjadi Sekolah 

Penggerak.

“Manfaat Sekolah Penggerak yaitu meningkatkan 

kompetensi kepala sekolah dan guru, meningkatkan 

hasil mutu pendidikan, membuka kesempatan 

untuk menjadi katalis perubahan bagi sekolah lain, 

mempercepat digitalisasi sekolah, mendapatkan 

pendampingan intensif untuk transformasi sekolah, 

mempercepat pencapaian profil pelajar Pancasila 

dan mendapatkan tambahan anggaran bagi 

pembelian bahan ajar dalam pembelajaran dengan 

paradigma baru”, pungkas Parjopo.***

PENDIDIKAN
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Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Presidensi 

G20 (1/12/21) secara virtual menginginkan agar 

Indonesia dapat mendorong negara-negara G20 

untuk melakukan aksi-aksi nyata dengan terobosan 

besar.  Dalam pidatonya,  Presiden Jokowi 

menyebutkan komitmen utama kepemimpinan 

Indonesia di G20 yang harus dilakukan dengan cara 

yang luar biasa, seperti kolaborasi dunia yang lebih 

kokoh, dan inovasi tiada henti. 

4.Menciptakan lingkungan kondusif bagi kemitraan 

antar pemangku kepentingan 

Untuk pertama kalinya Indonesia menerima tampuk 

Presidensi yang sebelumnya dipegang oleh Italia. Hal 

ini tentu saja menjadi nilai strategis dalam pemulihan 

ekonomi dan pencapaian Indonesia Maju. Selain itu 

juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk dapat 

berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi 

dunia dan membangun tata kelola dunia yang lebih 

baik, adil, damai dan berkelanjutan berdasarkan 

kemerdekaan. 

5.Mendorong pertumbuhan yang inklusif dan 

berkelanjutan 

da torehan sejarah baru yang dicapai 

AIndonesia yang menjadi tuan rumah atau 

Presidensi Group of Twenty (G20) 2022. G20 

merupakan forum koordinasi yang sangat efektif 

dalam merumuskan solusi  atas  berbagai  

permasalahan global. Forum ini dibentuk pada tahun 

1999 dan beranggotakan negara-negara besar dunia 

yang terdiri atas 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. 

Sebagai tuan rumah, Indonesia mengundang para 

pemimpin dunia untuk hadir ke Bali dan melanjutkan 

diskusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tahun 

2022. Keindahan pulau Dewata siap meginspirasi 

gagasan-gagasan inovatif G20 untuk pulih bersama. 

Indonesia memiliki visi pemulihan pandemi yang 

kuat, tangguh dan berkelanjutan di seluruh dunia. 

Indonesia memiliki lima Strategi prioritas Indonesia 

dalam Presidensi G20, yaitu:

1.Membangun ekonomi dunia yang tangguh dan 

stabil

2.Meningkatkan oroduktivitas

3.Memperkuat oepemimpinan kolektif global

Kontributor : Calvin Esa Mahendra

Momentum Pemulihan Ekonomi 

Untuk Indonesia Maju 

Dalam Presidensi G20
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Dengan tema Recover Together, Recover Stronger (Pulih 

Bersama, Bangkit Perkasa) diharapkan mampu 

memberikan semangat baru dalam mewujudkan 

tatanan dunia. Presidensi G20 Indonesia juga 

diharapkan mampu meningkatkan diplomasi 

ekonomi dengan menciptakan arsitektur ekonomi 

dan kesehatan global pasca krisis. Presidensi G20 ini 

j u g a  b e r f o k u s  p a d a  p e n g u a t a n  s i s t e m  

multilateralisme dan kemitraan global yang efektif. 

Forum yang memulai KTT pertamanya pada tahun 

2008 ini membahas dua arus isu yaitu Finance Track 

dan Sherpa Track. Finance Track yakni terkait keuangan 

dan ekonomi yang mencakup kebijakan fiskal, 

moneter dan riil, investasi infrastruktur, inklusi 

keuangan dan perpajakan internasional yang 

dilakukan oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur 

Bank Sentral negara anggota. Sedangkan Sherpa 

Track mencakup geopolitik, perdagangan, energi, 

pembangunan, perubahan iklim, antikorupsi dan 

kesetaraan gender yang dibahas oleh kementerian 

terkait masing-masing negara. 

1.Penanganan kesehatan yang inklusif

2.Transformasi Digital Ekonomi

Teknologi menjadi enabler khususnya bagi penguatan 

kapasitas UMKM.

Mengarahkan koordinasi kebijakan global terkait 

pembiayaan perubahan iklim dan transisi energi. 

Indonesia sebagai Presidensi G20 diharapkan dapat 

menyeimbangkan kepentingan dan prioritas antara 

negara maju dan negara berkembang dan 

memperkuat Indonesia sebagai sektor kunci ekonomi 

melalui negosiasi forum G20 dalam perdagangan, 

investasi, ketenagakerjaan, pertanian, kesehatan, 

pendidikan, sumber daya manusia dan Sustainable 

Development Goals (SDGs). 

Presidensi G20 bisa menjadi ajang pembuktian 

bahwa Indonesia di tengah pandemi tetap memiliki 

persepsi baik atas resiliensi ekonomi terhadap krisis 

di mata dunia. Selain itu, Presidensi G20 ini juga bisa 

dimanfaatkan untuk menunjukkan berbagai 

kemajuan yang telah dicapai Indonesia kepada dunia. 

Oleh karenanya kita harus memaksimalkan 

momentum ini untuk memberi nilai tambah bagi 

pemulihan Indonesia, baik dari sisi ekonomi juga 

kepercayaan masyarakat domestik dan internasional. 

Rangkaian G20 2022 dimulai dari ministerial meeting, 

engagement group meeting hingga rapat setingkat 

eselon I hingga sampai pada puncak event yaitu 

Presidensi G20 Leader Summit pada akhir Oktober 

tahun 2022 mendatang. Rangkaian kegiatan Panjang 

ini diharapkan mampu memberi dampak positif 

terhadap sektor ekonomi, jasa, perhotelan, 

transportasi, UMKM dan sektor lainnya. ***

Mewujudkan vaksinasi yang merata, menciptakan 

arsitektur kesehatan global serta kesiapan terhadap 

pandemi yang akan datang

3.Transisi Energi

Presidensi G20 Indonesia akan membawa tiga agenda 

utama besar, yaitu:

Sumber Foto: Freepik

KAWAN DINAMIKA
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MENJAGA MENTAL TETAP SEHAT 
DI TEMPAT KERJA

Kontributor:	Mulyaningsih

Sebagian besar dari kita yang bekerja, 

t e r u t a m a  y a n g  b e k e r j a  d i  s e k t o r 

formal/perkantoran menghabiskan waktu 

setidaknya sebanyak 8 jam dalam satu hari, 

dan 5 atau 6 hari kerja dalam satu minggu. 

Terkadang bahkan akhir pekan masih harus 

bekerja meskipun di rumah. Memang 

pekerjaan telah menjadi salah satu dari top 

priority dalam kehidupan kita, karena 

memang dari pekerjaan itulah kita men-

dapatkan penghasilan dan penghidupan. 

Tekanan kerja yang terjadi pada pekerjaan 

dapat menyebabkan tingginya kadar stress 

yang mempengaruhi kesehatan mental.

Terkadang kita akan menghadapi situasi ups 

and downs. Dalam situasi ups, kita akan 

merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan 

mendatangkan kebahagiaan, kepuasan, 

kesejahteraan dan bahkan dapat mencapai 

aktualisasi diri. Namun demikian, tidak 

jarang kita bertemu dengan kondisi downs, 

misalnya saat menghadapi deadline, tekanan 

dari atasan maupun klien, atau bahkan 

memi l i k i  rekan  ker ja  yang  “kurang 

bersahabat”. Perasaan “kewalahan” 

yang berkelanjutan akhirnya 

m e m b u a t  p e k e r j a a n 

menjadi hal yang korosif 

bagi kesehatan baik fisik 

maupun mental.

Menurut Littlefield, Stitzel, & Giese (2014) 

terdapat lima pilar dalam tempat kerja yang 

sehat secara psikologis, yaitu:

Kepemimpinan yang suportif1.

Berarti sejauh mana pemimpin mengerti 

kebutuhan-kebutuhan karyawan dan 

menyediakan sebuah lingkungan yang 

m e m i c u  k e t e r l i b a t a n  k a r y a w a n , 

pengembangan dan dukungan.

Kejelasan peran2.

Yaitu sejauh mana karyawan memiliki 

“sense of purpose” dan mengetahui apa 

yang diharapkan dari mereka. Hal ini akan 

membantu karyawan bekerja sesuai 

dengan ekspektasi yang diharapkan.

Keterlibatan pegawai3.

Yaitu sejauhmana pegawai berkolaborasi, 

berbagi ide-ide dan mengatasi persoalan 

bersama menuju pemahaman bersama.

Pengembangan dan pertumbuhan4.

B e ra r t i  s e j a u h  m a n a  o r g a n i s a s i 

menghargai usaha pegawainya dan 

menyediakan pembelajaran yang sesuai 

serta kesempatan untuk berkembang.

Antusiasme 5.

Mel iput i  e lemen emos iona l 

pegawai  ketika berada di tempat 

ker ja ,  seper t i  mot ivas i  dan 

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

antusiasme individu dan 

kerja tim.

PSIKOLOGI
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PSIKOLOGI

Tetapkan batasan waktu untuk mengerjakan pekerjaan 
kantor. Setelah itu, simpan semua pekerjaan. Habiskan waktu 
bersama keluarga atau orang tersayang.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental 

di tempat kerja antara lain adalah:

Menjaga keseimbangan antara hidup dan pekerjaan

Pada akhirnya kesehatan mental juga berhubungan dengan produktivitas. Saat bisa menjaga dengan baik 

maka akan lebih produktif. Mulailah dengan gaya hidup sehat sehingga kesehatan mental tetap terjaga. ***

Berpikir positif

Dengan berpikir positif, dapat mengatasi stress 
dan meningkatkan daya tahan tubuh.

Menjalin komunikasi yang baik

Bisa saling berbagi cerita dan kekhawatiran untuk 
meringankan beban pikiran.

Menjalani pola hidup sehat

Mengonsumsi makanan bergizi juga dapat menciptakan mood 
yang lebih baik di tempat kerja. Jadi, pastikan tidak menunda 
makan hanya karena pekerjaan.

Mengatur waktu dengan baik

Pengaturan waktu yang baik akan membantu Anda 
mendapatkan tidur yang cukup di malam hari. Dengan 
begitu, Anda bisa mendapatkan tidur yang berkualitas.

Selalu berbuat baik

Mengucapkan “selamat pagi” kepada rekan kerja maupun sekedar 
menanyakan kabar. Atau bisa juga tidak membicarakan keburukan 
rekan kerja ke orang lain karena pekerjaan.

Menjalin komunikasi yang baik

Jangan ragu untuk mengambil cuti. Lakukan hal-hal yang 
menyenangkan seperti pergi berlibur, staycation di hotel, atau 
menonton pertunjukan bersama sahabat dan keluarga.
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 PROGRAM UNGGULAN

DISNAKER KOTA MAGELANG

 SIAP SUKSESKAN

 MAGELANG KEREN

Kontributor: Retno Untari

Pengentasan pengangguran tersebut salah satunya 

melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dan 

pelatihan berbasis kompetensi. Melalui pemberian 

pelatihan diharapkan skill/ketrampilan pencari kerja 

meningkat sehingga mereka bisa diterima di dunia 

kerja ataupun berwirausaha sendiri. 

inas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Magelang 

Dmerupakan sa lah  satu  OPD yang 

mendukung visi misi Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Magelang pada RPJMD 2021-2026, 

tepatnya misi ke 4 yaitu meningkatkan ekonomi 

masyarakat dengan peningkatan peran UMKM 

berbasis ekonomi kerakyatan. Target kinerja  

Disnaker Kota Magelang adalah menurunkan 

p e n g a n g g u ra n  d a n  ke m i s k i n a n  m e l a l u i  

meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang Wawan 

Setiadi, SE MA.M.SE mengatakan di masa pandemi 

ini banyak orang menganggur. "Saat ini TPT (Tingkat 

Pengangguran Terbuka) Kota Magelang tahun 2021 

sesuai data Badan Pusat Statistik sebesar 8,73 

persen. TPT merupakan prosentase jumlah 

pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang 

menjadi perhatian pemerintah daerah, sehingga 

harus kita tuntaskan bersama", ucapnya. 

Menurut Wawan setelah selesai menjalani pelatihan,  

peserta ada yang bekerja di perusahaan dan ada 

yang berwirausaha mandiri. Namun untuk saat ini 

pihaknya memiliki target terbesar yaitu menciptakan 

wirausaha baru di Kota Magelang, sesuai tujuan dari 

program Magelang Keren yaitu mengurangi 

pengangguran di Kota Magelang. 

Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang mendukung 

program unggulan Wali Kota yaitu Magelang Keren 

(Kelurahan Enterpreneur Center). Melalui Magelang 

Keren diharapkan di setiap RT muncul wirausaha-

wirausaha baru. Pemerintah Kota Magelang 

menargetkan tercipta 1.500 wirausaha baru. 

Program ini juga disengkuyung oleh OPD lain yaitu 

Disporapar melalui kegiatan Pemuda Wirausaha, 

Disperpa melalui kegiatan wirausaha pertanian, juga 

DP4KB dan Disperindag. 

"Target Disnaker selama 5 tahun kedepan adalah  

mencetak 965 wirausaha baru dari total target yang 

di rencanakan di RPJMD sebesar 1.500 wirausaha 

baru. Target ini harus kita optimalkan dengan kerja 

keras dan wujudkan bersama", ungkap Wawan.

Disnaker Kota Magelang berupaya dalam 

pelaksanaan pelatihan terdapat pemberian bantuan 

alat yang bertujuan agar dengan modal peralatan 

yang diberikan, dapat langsung membuka usaha 

sendiri pasca mengikuti pelatihan.  "Seperti misalnya 

barista kita bantu alat untuk meracik minuman, ada 

ketel kecil, timbangan kecil untuk menimbang 

ukuran takaran material minumannya, hingga booth 

kecil agar bisa langsung ngelapak. Termasuk untuk 

pelatihan yang lain, seperti service hand phone  kita 

berikan alat untuk mempercepat peserta pelatihan 

agar bisa berwirausaha", harapnya. Dengan 

demikian kendala-kendala terkait perwujudan
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Melalui aplikasi ini hasilnya diharapkan  bisa 

digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan, 

misalnya jenis pelatihan yang banyak diminati 

masyarakat atau jenis pelatihan apa yang banyak 

menghasilkan wirausaha baru, sekaligus dapat 

memetakan lokasi wirausaha baru. Melalui 

pemetaan lokasi usaha tersebut harapannya dapat 

dengan mudah menentukan klaster usaha di tingkat 

kelurahan. Sehingga ke depan kebijakan dapat 

mendorong program kegiatan pelatihan di setiap 

kelurahan sesuai klaster usahanya. Selain itu juga 

dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi 

bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan 

dalam program pelatihan yang akan dilaksanakan. 

wirausaha baru dengan alasan tidak memiliki modal 

alat dapat diminimalisir. 

Saat ini Disnaker Kota Magelang sedang membuat 

aplikasi Monalisa akronim dari Monitoring Alumni 

Peserta Pelatihan, yang berfungsi untuk memonitor 

kelanjutan dari  hasi l  pelatihan, misalnya 

berwirausaha atau bekerja. "Melalui monitoring 

Monalisa tersebut, kita bisa ketahui  berapa orang 

yang bekerja ataupun yang sudah berwirausaha dari 

jumlah pelatihan yang sudah kita laksanakan, 

wirausahanya jenisnya apa,  berwirausaha 

tempatnya dimana", ungkap Wawan. 

Dalam pentelenggaraan pelatihan, Disnaker Kota 

Magelang bekerjasama dengan instruktur yang 

sudah memliki sertifikat BNSP, artinya sudah 

terstandarisasi berkompeten untuk mengajar sesuai 

dengan bidang yang diajarkan. 

Program unggulan Magelang Keren juga selaras 

dengan program unggulan Rodanya Mas Bagia 

(Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat 

dan Bahagia). "Disamping mensupport salah satu 

program unggulan yaitu Magelang Keren dengan 

menciptakan wirausaha-wirausaha baru, juga 

mendukung program unggulan Rodanya Mas Bagia 

melalui pemberdayaan masyarakat dimana calon 

peserta pelatihan merupakan usulan langsung dari 

masyarakat, paparnya. 

Terdapat 10 jenis pelatihan berdasarkan usulan dari 

warga masyarakat yaitu menjahit, tata rias, service 

sepeda motor, service HP, tata boga, barista, 

barbershop, marketing online, desain grafis dan 

membatik. Mengingat banyaknya jumlah peserta 

pelatihan, mengenai tempat pelatihan selain BLK, 

Disnaker Kota Magelang akan menyiapkan tempat 

pelatihan bekerja sama dengan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) yang ada di Kota Magelang. "Kami 

bekerjasama dengan SMK dikarenakan di sana 

terdapat laboratorium untuk praktek, selain itu juga 

dikarenakan keterbatasan ruang kelas kami", 

imbuhnya. 

Selain memberikan pelatihan, pihaknya juga 

memberikan coaching/pembekalan yang merupakan 

proses untuk membuka potensi diri demi 

memaksimalkan kinerja dalam memotivasi peserta, 

sehingga diharapkan dapat  menciptakan 

wirausahawan mandiri yang mumpuni dan sukses. 

"Kami memberikan pelatihan itu tidak hanya sekadar 

pelatihan selesai, kami berupaya sebisa mungkin 

pelatihan yang akan diikuti peserta sesuai dengan 

bakat dan minatnya sehingga kami berharap bekal 

ketrampilan yang diberikan benar-benar sesuai 

passion dan setelah pelatihan dapat menjadi bekal 

mereka untuk berwirausaha", pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker 

Kota Magelang, Eny Kusumadewi, SE. M.M 

menambahkan, "Target jumlah calon peserta 

pelatihan kewirausahaan tahun 2022 ini mencapai 

1.232 calon peserta pelatihan dengan 10  bidang 

pelatihan yang akan dilaksanakan," paparnya. Jenis 

pelatihan meliputi servis sepeda motor, tata boga, 

barbershop, barista, membatik, desain grafis, 

marketing online, menjahit, service hand phone dan 

tata rias. Eny menyebutkan untuk pelatihan tata boga 

memiliki banyak peminat, yaitu kurang lebih 464 

peserta. 

Melalui Program Rodanya Mas Bagia, setiap RT 

mengusulkan 2 peserta pelatihan. Saat ini di Kota 

Magelang terdapat kurang lebih 1.100 RT, sehingga 

diharapkan terjaring 2.200 peserta. 

"Di tahun 2022 ini ditargetkan akan dilaksanakan 

sebanyak 77 kelas pelatihan kewirausahaan  sesuai 

usulan masyarakat", ucapnya.***

PEREKONOMIAN
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KOTA MAGELANG SIAP TINGKATKAN 
KUALITAS LAYANAN KEPENDUDUKAN 

DENGAN "SI TITAK”

alam rangka meningkatkan kualitas 

Dpelayanan, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang 

melakukan inovasi pelayanan untuk memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dokumen administrasi kependudukan. 

Inovasi pelayanan dilakukan dengan upaya 

mempermudah dan mempercepat mekanisme 

kepengurusan dokumen dengan harapan dapat 

memberikan kepuasan masyarakat. Inovasi antara 

lain adalah "SI TITAK" (Aksi Tim Tanggap KIA).

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu 

Identitas Anak (KIA) mengamanatkan bahwa setiap 

penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun dan 

belum menikah wajib memiliki identitas diri yang 

berupa KIA. Untuk melaksanakan amanat 

Permendagr i  tersebut  D isdukcap i l  te lah  

mensosialisasikan pentingnya dokumen KIA kepada 

seluruh lapisan masyarakat. 

Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan 

pendataan, perlindungan atas identitas anak sebagai 

Warga Negara Indonesia (WNI) dan pelayanan publik 

serta pemenuhan hak konstitusional warga negara 

Indonesia, khususnya bagi anak-anak. KIA 

merupakan perwujudan kehadiran negara dalam 

peningkatan kualitas publik, karena KIA akan dimiliki 

oleh setiap anak Indonesia sebagai tanda pengenal 

atau bukti diri yang sah bagi anak. Melalui KIA data 

anak akan mudah diketahui guna mendapatkan 

pelayanan publik dalam bidang pendidikan, 

kesehatan dan yang lainnya. 

Kontributor: Siska Yuni Hartanti, SE



DINA
MIKA Edisi 84

17

4.  Bagi yang usia sudah 5 tahun ke atas dilampiri foto 

anak dengan background merah untuk tahun lahir 

ganjil dan biru untuk tahun lahir genap

1.  Fotocopy Akta kelahiran

3.  Fotocopy  KTP orang tua

 Persyaratan pendaftaran KIA adalah sebagai berikut :

2.  Fotocopy  KK

1. Menggerakkan partisipasi stakeholder dengan 

melibatkan Kader Posyandu, TP PKK Kelurahan   

dan Sekolah dari TK/PAUD, SD/MI dan SMP/MTS.

2.  Sederhana (prosedur tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan, memanfaatkan media 

sosial sebagai sarana pendukung)

1. Perusahaan Daerah Objek Wisata (PDOW) Taman 

Kyai Langgeng

Kebutuhan anak di Kota Magelang bekerjasama 

dengan Disdukcapil Kota Magelang. berupa 

pemberian potongan harga kepada anak warga Kota 

Magelang yang memiliki KIA. Beberapa dunia usaha 

tersebut diantaranya adalah:

2.  Gardena Department Store 

4.   Efisien (menghemat tenaga dan biaya terkait jarak 

tempuh dan ongkos transport bagi  pemohon)

Beberapa keunikan “SI TITAK” adalah:

3.  Toko Diana

4.  PT. Hasta Kencana Sakti (Trio Plaza)

3.    Mudah (menggunakan aplikasi Whatsapp)

5.  Atria Hotel 

7.  Apotek Karang Gading

5.  Stakeholder dari dunia usaha ikut berartisipasi 

menyediakan produk/jasa layanan 

6.  Toko New Sri Ratu

 "SI TITAK" mampu meningkatkan kecepatan waktu 

penyelesaian pelayanan pendaftaran KIA dan kualitas 

pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

Inovasi ini juga mampu meningkatkan proses 

pemutakhiran data kependudukan, mendukung 

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan 

(GISA) dan mewujudkan pelayanan publik yang 

membahagiakan masyarakat.***

Kerjasama ini tentunya memberikan dampak positif 

bagi masyarakat terutama anak-anak dari berbagai 

kalangan di Kota Magelang dan diharapkan dapat 

membantu serta meringankan beban masyarakat 

seperti pelajar untuk memenuhi kebutuhan 

sekolahnya. Inovasi ini ke depannya dapat ditransfer 

atau direplikasi oleh kota-kota lain di Indonesia melalui 

pendekatan ke para pelaku dunia usaha.

INOVASI
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Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz melantik dan 

mengambil sumpah/janji jabatan pejabat pimpinan tinggi 

pratama, administrator, pengawas, kepala sekolah dan jabatan 

fungsional guru melalui pengangkatan pertama di lingkungan 

Pemkot Magelang, dilaksanakan di Pendopo Pengabdian 

kompleks rumah jabatan Wali Kota Magelang dan di Aula 

Adipura Kencana kompleks kantor Pemkot Magelang secara 

online, Jumat (31/12/2021). Pejabat yang dilantik meliputi 

pejabat struktural 92 orang, kepala sekolah 63 orang, dan 

penyetaraan pejabat fungsional 148 orang.***

Pemkot Magelang Setarakan Jabatan 
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

Dewan penyantun KONI Kota Magelang memberikan bonus 

kepada atlet olahraga selam, Aulia Zahraini, yang telah 

berprestasi. Bonus berupa uang pembinaan sebesar Rp 5 

juta itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Magelang dr. 

Muchamad Nur Aziz di ruang kerja Wali Kota Magelang, 

Kamis (13/1/2022). Ketua KONI Kota Magelang Ali Sungkar 

menjelaskan, bantuan tersebut merupakan penghargaan 

dari dewan penyantun KONI yakni Slamet Santoso atau yang 

akrab disapa HK. Menurut Ali, bonus ini diharapkan menjadi 

motivasi bagi atlet-atlet yang lain.***

Aulia Zahraini, Atlet Selam Kota Magelang 
Dapat Bonus Rp 5 Juta

Ganjar Pranowo Kunjungi Proyek Perumahan 
Berbasis Komunitas di Kota Magelang

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengunjungi 

proyek pembangunan perumahan berbasis komunitas di 

Kampung Tulung, Kelurahan Magelang, Kota Magelang, 

Jumat (14/1/2022). Ganjar mengatakan, perumahan ini 

merupakan stimulan dari Pemprov Jawa Tengah untuk 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum 

memiliki rumah. Terdapat 21 unit rumah tipe 36 yang 

dibangun dan semua sudah menjadi hak milik warga. 

Penghuni rumah ini merupakan eks penguhuni Rusunawa 

Potrobangsan yang sudah hampir 6 tahun bertempat tinggal 

di rusunawa. ***

SIARAN PERS
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Kelompok Masyarakat (Pokmas) memiliki peran penting 

dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat 

Maju, Sehat dan Bahagia (Rodanya Mas Bagia). Rodanya Mas 

Bagia lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, 

Pemkot Magelang menggelontorkan anggaran Rp 30 juta per 

RT per tahun untuk menyukseskannya."Pemberdayaan 

masyarakat tanpa dibantu masyarakat sendiri tidak 

mungkin, pemerintah hanya sebagai regulator dan fasilitator 

saja," kata Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, saat 

memberikan pembekalan Pokmas di Aula Kecamatan 

Magelang Selatan, Senin (7/2/2022).***

Dokter Aziz Yakinkan 
Pokmas Mampu Kawal Rodanya Mas Bagia

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Magelang resmi dibuka oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Men PANRB) Tjahjo Kumolo, Kamis (17/3/2022). MPP 

menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk 

menghadirkan pelayanan publik terpadu yang ber-

kualitas."Saya apresiasi berdirinya MPP Kota Magelang, 

memanfaatkan gedung yang ada, jadi tidak harus membangun 

gedung baru, sehingga SDM yang harus diperkuat di sini," jelas 

Tjahjo. Dia meminta MPP Kota Magelang melayani masyarakat 

dengan ramah, cepat, sesuai aturan yang ada.***

MenPANRB Tjahjo Kumolo
MPP Kota Magelang Resmi Dibuka Oleh 

SIARAN PERS

Proyek pembangunan strategis dan monumental Kota 

Magelang tahun anggaran 2021 diresmikan oleh Wali Kota 

Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz, Jumat (25/2/2022). 

Sekretaris  Daerah Kota Magelang Joko Budiyono 

memaparkan, meskipun di masa pandemi tetapi kontribusi 

masyarakat terhadap PAD masih cukup tinggi di semua lini. 

Tahun 2020 PAD Kota Magelang  Rp 290.756 milyar, tahun 

2021 naik menjadi Rp 319.352 milyar. Realisasi PAD terhadap 

target juga naik sebesar 125,08%. "Dengan adanya Kenaikan 

PAD tersebut selanjutnya dikembalikan kepada masyarakat 

dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan," ujar 

Joko Budiyono.***

Kota Magelang Sukses Selesaikan Pembangunan 
Strategis dan Monumental TA 2021

PAD Tinggi, 

BERITA DALAM GAMBAR
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lat Maggot atau sering disebut belatung BSF 

U(Black Soldier Fly/lalat tentara hitam) 

merupakan salah satu hewan yang bisa 

mengurangi volume sampah. Budi daya Maggot 

memiliki potensi bagus untuk perekonomian 

masyarakat serta memiliki dampak positif bagi 

lingkungan. Dalam proses budi daya Maggot, 

membutuhkan puluhan kilo sampah organik sebagai 

pakan ternak Maggot.

Fenomena budi daya Maggot saat ini mulai 

menjamur di Kota Magelang, salah satunya 

dikembangkan sekelompok warga di RW 2 Kelurahan 

Wates dengan nama kelompok budidaya magot 

Multi Guna Kuncup Mekar. Salah satu anggota 

kelompok, Mochamad Sofwan atau akrab disapa 

Dani bersama warga RT 7 RW 2 lainnya 

memanfaatkan sampah organik yang berasal dari 

limbah dapur seperti sampah sayuran, nasi, ampas 

kopi, ampas kelapa atau makanan lainnya. 

MENGENAL BUDI DAYA  MAGGOT
SEBAGAI SOLUSI ATASI SAMPAH

Kontributor : Faustina Celine



DINA
MIKA Edisi 84

21

Maggot merupakan larva atau belatung yang berasal 

dari telur serangga bernama Black Soldier Fly (BSF). 

Maggot termasuk larva pemakan bahan-bahan 

organik seperti sayuran, limbah rumah tangga, dan 

limbah restoran. Dengan kemampuannya itu, 

Maggot dapat dimanfaatkan sebagai pengurai 

sampah organik. 

Dani bersama warga lainnya dengan total jumlah 6 

orang berinisiatif memanfaatkan limbah menjadi 

sesuatu yang bermanfaat, melalui budidaya Maggot. 

Sebelum memulai ternak Maggot, Dani mengaku 

awalnya diundang oleh Dinas Pertanian dan 

Perikanan Kota Magelang, mewakili kelompok 

perikanan RW 2 Wates yang dilaksanakan di Turi 

Sleman Yogyakarta. Dani mengatakan jika peserta 

pelatihan merupakan anggota kelompok 

perikanan, hal itu dikarenakan hasil 

ternak maggot diperuntukkan 

sebagai pakan ikan.

"Pada pelatihan tersebut, 

peserta dijelaskan mengenai 

proses ternak maggot dari 

awal hingga panen, hal itu 

merupakan modal  awal  

pengetahuan yang kami 

butuhkan untuk beternak 

maggot", papar Dani. 

Masa panen Maggot kurang lebih 15-20 hari, 

tergantung dari kualitas pakannya. Semakin baik 

kualitasnya (mengandung protein tinggi misalnya 

sampah sayuran, buah dan nasi), maka Maggot akan 

berkembang lebih cepat. 

Bila dilihat dari sisi ekonomi, usaha ternak Maggot 

diharapkan dapat mengurangi biaya operasional 

pembelian pakan ikan.  Proses awal ternak Maggot ini 

dimulai dari telur yang ditetaskan menjadi bayi 

Maggot. Bayi Maggot mulai dipisahkan dan diberi 

pakan berupa sampah organik. Setelah dirasa cukup 

untuk dipanen maka Maggot dipisahkan dari 

pakannya yaitu sampah organik,  kemudian Maggot 

siap panen tersebut dipilih dan dipisahkan sesuai 

kualitas besarannya. Setelah itu Maggot disangrai 

dan siap untuk dikonsumsi ternak. 

"Dalam pelatihan disampaikan bahwa maggot  

memiliki  protein tinggi dan bagus untuk 

perkembangan ikan, sehingga kami semakin 

bersemangat untuk belajar budi daya maggot", 

imbuhnya. 

Maggot mengandung protein tinggi 

sehingga dapat menjadi alternatif 

pakan ternak yang baik untuk ikan dan unggas.

Hasil dari pengumpulan sampah organik untuk 

ternak Maggot ini tentunya sangat menguntungkan 

dan dapat  membantu masyarakat  untuk 

m e n i n g k a t k a n  p e re ko n o m i a n  d i s a m p i n g  

mengurangi sampah. Dani berharap pemerintah 

dapat memfasilitasi masyarakatnya untuk berternak 

Maggot yang diolah hingga menjadi pakan ternak. 

Jika setiap RT berternak Maggot maka masalah 

sampah akan teratasi.***

Menurut Dani jumlah pakan 

sampah organik yang kurang 

dar i  target  akan mem-

pengaruhi perkembangan 

Maggot. Dani juga mengatakan 

bahwa untuk menghasilkan 

Maggot kering seberat 2 ons, Ia 

memerlukan setengah kilogram 

Maggot basah. Hal itulah yang menyebabkan Maggot 

kering lebih mahal dari Maggot basah. Untuk Maggot 

basah dijual Rp. 8.000,- per kg. Maggot kering dengan 

kualitas Grade A dijual Rp. 85.000,- per kg, sedang 

untuk kualitas Maggot agak sedang atau Grade B 

dijual Rp. 75.000,- per kg. 

Dani mengaku saat ini pihaknya kekurangan pakan 

Maggot berupa sampah organik yang jumlahnya 

cukup banyak. Pakan Maggot yang didapat selama ini 

hanya dari sampah organik 1 RT yang jumlahnya 

kurang lebih 30 kg sampah per hari. Pakan berupa 

sampah organik 1 RT yang berjumlah kurang lebih 27 

Kepala Keluarga hanya cukup untuk memberi makan 

kurang dari 20 gram telur Maggot. Agar 

perkembangbiakan  Maggot  dapat  

maksimal, sehari membutuhkan pakan 

berupa sampah organik minimal 50 

kg (perhitungan usia Maggot 

minimal 10 hari) dengan jumlah 

penetasan te lur  Maggot  

seberat 20 gram. 

SUDUT KOTA
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Kontributor: Mimin Triyanti, S.Kep,Ners., M.Kes.M.H* (Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Magelang)

Vaksin booster diberikan sebagai bentuk usaha 

adaptasi masyarakat yang hidup di masa pandemi 

Covid-19 demi kesehatan jangka panjang. Vaksinasi 

ini juga dalam rangka memenuhi hak setiap orang 

Indonesia untuk mengakses vaksin demi 

perlindungan diri dan komunitas sekitarnya.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 12 Januari 2022 

telah memulai pelaksanaan vaksinasi booster bagi 

masyarakat. Vaksinasi booster sering disebut juga 

vaksin ketiga (vaksin lanjutan), artinya penerima 

vaksin booster ini adalah mereka yang sudah pernah 

mendapatkan vaksinasi lengkap (vaksin 1 dan 2) 

dengan jarak minimal 6 bulan. Vaksinasi Covid-19 

dosis lanjutan (booster) adalah vaksinasi Covid-19 

setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis 

lengkap yang ditujukan untuk mempertahankan 

tingkat kekebalan serta memperpanjang masa 

perlindungan. Hal ini disebabkan karena beberapa 

hal antara lain adanya kecenderungan penurunan 

jumlah antibodi sejak 6 bulan pasca vaksinasi 

terutama di tengah kemunculan varian-varian Covid-

19 baru termasuk varian Omicron. 

Hasil studi meta analisis dan analisis regresi oleh 

Fekin dan kawan-kawan (Vaksin Booster Bertujuan 

Melindungi Dan Menjadi Modal Pemulihan Ekonomi, 

https://covid19.go.id/, 11/01/2022) pada tahun 2021, 

diketahui bahwa efektivitas 4 vaksin yang sudah 

mendapatkan EUL dari WHO mengalami penurunan 

aktivitas sebesar 8% dalam 6 bulan terakhir pada 

seluruh kelompok umur. Dalam kurun waktu yang 

sama kepada orang dengan usia 50 tahun keatas, 

terjadi penurunan efektivitas vaksin sebesar 10% 

dan 32% untuk mencegah kemunculan gejala. 

Vaksinasi booster diselenggarakan oleh Pemerintah 

dan diberikan secara cuma-cuma (gratis). Sasaran 

vaksinasi ini adalah masyarakat usia 18 tahun ke atas 

dengan prioritas kelompok lanjut usia dan penderita 

imunokompromais (ketidakmampuan untuk 

menghasilkan respon imun secara normal). Adapun 

syarat penerima vaksin booster adalah:

• Berusia 18 tahun ke atas; dan Telah 

mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap 

minimal 6 bulan sebelumnya. 

• Calon penerima vaksin menunjukkan NIK 

dengan membawa KTP/KK atau melalui aplikasi 

Peduli Lindungi; 

• Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan dengan 

menggunakan jenis vaksin yang sama dengan 

vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat 

sebelumnya 

Seluruh kombinasi ini, sudah mendapatkan 

persetujuan dari BPOM dan juga rekomendasi dari 

ITAGI. Kombinasi vaksin booster juga sudah sesuai 

dengan rekomendasi WHO dimana pemberian 

vaksin booster dapat menggunakan vaksin yang 

sejenis atau homolog atau juga bisa vaksin yang 

berbeda atau heterolog. Beberapa penelitian dalam 

dan luar negeri sebagaimana pernah disampaikan 

secara virtual oleh Menteri kesehatan RI, Budi Gunadi 

Sadikin, Selasa (11/1), menunjukkan bahwa vaksin 

booster heterolog atau vaksin booster dengan jenis 

kombinasi yang berbeda menunjukkan peningkatan 

antibodi yang relatif sama dengan vaksin booster 

homolog atau vaksin booster dengan jenis yang 

sama. Tak hanya itu, hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa vaksin booster setengah dosis 

menunjukkan peningkatan level antibodi yang relatif 

sama dengan vaksin booster dosis penuh, dan 

memberikan dampak KIPI (Kejadian Ikutan Pasca 

Imunisasi) yang lebih ringan.

Pemberian dosis booster dilakukan melalui dua 

mekanisme yaitu: 

• Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan 

dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda 

dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah 

didapat sebelumnya 

VAKSINASI  BOOSTER
JANGAN TAKUT
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Vaksin booster AstraZeneca dapat diberikan satu 

dosis minimal setelah 6 bulan vaksinasi dosis kedua 

dan khusus untuk usia 18 tahun ke atas.

Tata cara pemberian vaksinasi booster dilakukan 

sebagai berikut:

• Penyuntikan dilakukan secara intramuskular di 

lengan atas. 

• Sebelum pemberian vaksinasi, dilakukan 

skrining terlebih dahulu oleh petugas. 

Jenis vaksin yang digunakan untuk booster antara 

lain Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca, Moderna, 

Zifivax dan Pfizer. Vaksin booster ini memiliki efek 

samping yang berbeda-beda seperti halnya vaksin 

dosis primer. Namun meski vaksin booster ini 

memiliki efek samping tertentu, tapi manfaat 

kesehatan yang diberikan jauh lebih besar. Berikut 

beberapa efeksamping dari vaksin booster:

1. Sinovac

Vaksin booster Sinovac ini mampu meningkatkan 

antibodi tubuh hingga 21-35 kali setelah 28 hari 

pemberian dosis lanjutan. Efek samping yang 

ditimbulkan vaksin booster Sinovac hanya bersifat 

ringan berupa nyeri, iritasi sedang, kemungkinan 

demam dan sakit kepala ringan. Efek samping 

vaksin booster Sinovac tersebut tidak berbahaya 

dan dapat pulih kembali. 

2. AstraZeneca

Vaksin booster AztraZeneca juga meningkatkan 

antibodi dengan baik dalam menghadapi virus. 

Efek samping vaksin booster AstraZeneca yang 

paling umum adalah nyeri pada bekas suntikan, 

tidak enak badan, merasa lelah, menggigil atau 

demam, sakit kepala, mual, dan nyeri sendi. Efek 

samping vaksin booster AstraZeneca ini dilaporkan 

bukan efek samping berbahaya.

Vaksin booster Moderna diberikan setengah dosis 

setelah 6 bulan dosis vaksinasi dosis kedua dan 

khusus untuk 18 tahun ke atas. Peningkatan 

antibodi tubuh bisa mencapai hingga 12,99 kali. 

Efek samping vaksin Moderna yang telah 

dilaporkan adalah nyeri di tempat suntikan, 

demam, pegal, dan mual.

4. Pfizer

Vaksin booster Pfizer diberikan sebanyak satu 

dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksinasi kedua 

dan dikhususkan untuk usia 18 ke atas. Vaksin 

booster Pfizer meningkatkan antibodi setelah 1 

bulan pemberian vaksin boostersebesar 3,29 kali. 

Efek samping vaksin booster Pfizer adalah adalah 

nyeri pada tempat suntikan, kelelahan, nyeri 

kepala, sakit otot, nyeri sendi dan demam. Namun, 

efek samping vaksin booster Pfizer ini bukan efek 

samping berbahaya.

5. Zifivac

Vaksin booster Zifivax diberikan satu dosis setelah 

6 bulan dosis kedua dan khusus untuk 18 tahun ke 

atas. Peningkatan antibodi tubuh vaksin Zififax 

adalah 30 kali pada penerima vaksin dosis pertama 

Sinovac atau Sinopharm. Efek samping vaksin 

Zififax yang sering muncul adalah nyeri pada 

tempat suntikan, sakit kepala, kelelahan, demam, 

nyeri otot, batuk mual, serta diare.

3. Moderna

Meskipun vaksin memiliki efek samping tertentu, 

tapi tidak perlu cemas karena dokter akan selalu 

memberikan obat tambahan yang aman diminum 

apabila penerima vaksin mengalami efek samping, 

dan efek samping vaksin booster ini dilaporkan 

tidak berbahaya dan akan menghilang seiring 

waktu.

Vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Vaksinasi diberikan sebagai komitmen 

pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat 

Indonesia dari ancaman Covid-19 dan termasuk 

varian-varian barunya. Karena itu tidak perlu takut 

atau cemas akan efek samping dari vaksin booster 

ini, Selalu berfikir positif, jaga stamina tubuh 

dengan tetap makan makanan bergizi, serta 

berolah raga secara rutin. Karena dengan stamina 

tubuh yang baik, maka akan dapat merespon 

vaksin dengan baik pula dan meminimalkan efek 

samping.***

KESEHATAN
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1.Over Standard, standarisasi yang melampaui 

standar normal.

P e m b e l i a n  d e n g a n  S S H  t e r t i n g g i  d a p a t  

menyebabkan pengeluaran berlebih yang 

menyebabkan pemborosan anggaran, sedangkan 

pembelian dengan kualitas terendah dapat 

menyebabkan barang tidak awet dan berpotensi 

menyebabkan tingginya biaya perawatan atau 

pembelian berulang karena telah rusak.  Keduanya 

berujung pada besarnya anggaran belanja, yang 

secara prinsip perlu dirasionalisasi. 

Pandemi Covid-19 menjadi ujian berat bagi 

pemerintah. Tidak saja harus memikirkan upaya 

penanggulangannya, juga harus mengatur ulang 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan.  Di 

sisi lain, pemerintah daerah terkena dampak 

penurunan pendapatan asli daerah, dikarenakan 

ekonomi melambat. Hal tersebut memaksa 

pemerintah untuk melakukan penyesuaian 

anggaran, penyeimbangan rencana belanja 

terhadap pendapatan, atau yang dibahasakan 

dengan rasionalisasi.  

Penyusunan APBD merupakan rangkaian proses 

yang cukup panjang.  Pemerintah daerah dituntut 

untuk melaksanakan segala proses tersebut sesuai 

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP didefinisikan 

sebagai rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, 

alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja 

instansi pemerintah. 

Menilik kata tersebut, rasionalisasi berkata dasar 

“rasional”, sehingga bermakna upaya untuk 

membuat lebih rasional, dapat diterima dengan akal 

(sehat). Sehingga timbul sebersit pertanyaan, 

apakah penganggaran sebelumnya memang 

kurang/tidak rasional? Dalam hal apa kurang/tidak 

rasionalnya?  

Dengan regulasi dan proses yang harus dilalui, 

mengapa anggaran pemerintah masih dianggap 

kurang/ tidak rasional?  Setidaknya ada dua hal yang 

menjadi perhatian.  Pertama, kurang/tidak rasional 

anggaran belanja terhadap pendapatan. Misal, 

kurang/tidak rasional jika rencna belanja 2 milyar 

sedang pendapatan hanya 1 milyar rupiah. Kedua, 

bisa jadi penyusunan rencana belanja yang kurang/ 

tidak rasional. 

Contoh, pemerintah merencanakan pengadaan alat, 

maka yang pertama dilihat adalah kesesuaian 

dengan Standar Satuan Harga (SSH). Terkait 

pemilihan jenisnya, tidak ada standar baku 

rasionalitas/ kemanfaatan, sehingga pengguna 

anggaran boleh memilih asal sesuai dengan SSH, 

dengan anggaran yang maksimal (baca: boros). 

Terdapat beberapa faktor yang menurut pandangan 

penulis menyebabkan standar baku rasionalitas/ 

kemanfaatan belum dapat berjalan dengan baik:

Sejauh ini SSH difungsikan sebagai batas tertinggi 

yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam 

pelaksanaan anggaran kegiatan.  Belum nampak 

adanya standar kualitas/kemanfaatan. Kesannya, 

tidak masalah ketika pengguna anggaran 

merencanakan pembelian barang ori dengan harga 

1 juta, barang kw 1 dengan harga 800 ribu, sampai 

dengan barang kw 3 dengan harga 400 ribu 

misalnya, selama barang tersebut tercantum dalam 

SSH.  Semua boleh dibeli. 

Kontributor : Prianta Adi Wibawa, S.T., M.Eng*

(Kabid KIP Diskominsta Kota Magelang)

MENYOROT RASIONALISASI 
APBD
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2.Over Spec, spesifikasi jauh di atas kebutuhan

Terhadap permasalahan tersebut perlu upaya 

rasionalisasi pula terhadap mekanisme yang selama 

ini telah berjalan, dalam rangka perbaikan 

berkesinambungan, agar pembiayaan pemerintah 

lebih mencukupi.

Ÿ SSH harus dirancang dengan standar kualitas 

dengan rentang yang mencukupi pemenuhan 

kebutuhan. Ada standar kualitas bawah yang tidak 

boleh dilewati, serta tidak memunculkan barang 

dengan standar terlalu tinggi (mewah). 

Pelaksanaan kegiatan secara umum dan pengadaan 

barang/jasa secara khusus haruslah dilihat dalam 

rangka memenuhi kebutuhan. Seringkali usulan 

penganggaran tidak disertai dengan pemahaman 

tentang kebutuhan minimal yang diperlukan. 

Demikian juga pada saat pembahasan anggaran tidak 

dihadapkan dengan personil yang memahami/ 

memiliki kompetensi perhitungan kebutuhan yang 

diperlukan. Contoh mudah, kebutuhan dasar 

komunikasi cukup dipenuhi dengan telepon biasa, 

atau Handy Talkie (HT), tidak perlu smart phone seharga 

belasan juta.  Komputer pelayanan cukup dipenuhi 

dengan komputer rakitan dengan pemenuhan User 

Experience (UX) yang tercukupi, tidak perlu komputer 

branded dengan prosesor canggih dan grafis tinggi 

namun secara keseluruhan sistem tidak berimbang. 

Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat 

Al Isra' ayat 27 yang artinya, “Sesungguhnya orang-

orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan 

setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-nya”. ***

Ÿ Perlunya t im penilai/pembahas dengan 

kompetensi yang mencukupi di masing-masing 

sektor/bidang yang dapat menilai dan menaksir 

kebutuhan minimal pengguna, sehingga usulan 

penganggaran dikondisikan pada level memenuhi 

dan mencukupi kebutuhan, bukan memenuhi 

selera/keinginan, baik secara spesifikasi maupun 

volume. 

Ÿ Kedisiplinan, kejujuran dan komitmen pimpinan 

terhadap pelaksanaan regulasi dan perencanaan.  

Bahwa perencanaan sudah didesain sesuai visi 

dan misi kepala daerah, maka diluar visi dan misi 

tersebut menjadi kurang prioritas, kecuali 

memang terdapat regulasi/kebijakan (yang 

memang benar-benar bijaksana), bukan karena 

ket idakbi jakan karena t idak  mengikut i  

perencanaan yang telah disusun. 

3.Over Volume, volume belanja yang terlalu 

berlebih

Jelas hal tersebut bertolak belakang dari sisi efisiensi. 

Kembali hal ini perlu kecermatan ketika pembahasan 

anggaran, berapa volume yang tepat untuk 

pemenuhan kebutuhannya. 

Ÿ Perlunya kesadaran bersama dalam penyusunan 

anggaran serta adanya perlakuan yang sama/adil 

terhadap setiap pengusul anggaran. Harus ada 

mindset global penyusunan APBD pemerintah, 

tidak terkotak-kotak menjadi perangkat daerah, 

dinas gemuk dan dinas kurus, atau stigma lainnya 

yang berkonotasi ketidaksetaraan. 

Dengan perbaikan tersebut diharapkan penyusunan 

APBD pemerintah akan lebih mencukupi dan lebih 

rasional, sehingga tidak terjadi pemborosan yang 

membebani pemerintah sendiri serta pegawainya 

menjadi aparat-aparat yang ingkar terhadap Tuhan 

mereka.

Sumber Foto: Freepik

OPINI
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DALAM PERSPEKTIF LAYANAN PUBLIK

DUNIA METAVERSE 

Oleh : Wikan Kanugroho, S.E. M.Ec.Dev. *

(Kabid TI Diskominsta Kota Magelang)

Beberapa waktu lalu founder Facebook (kini 

m e n j a d i  M e t a )  M a r k  Z u c ke r b e rg  t e l a h 

member ikan statemen tentang sebuah 

metamorfosa digital pada platform media sosial 

miliknya, yang diubah menjadi dunia meta yang 

lebih mengasyikkan, mengakselerasi data 

algoritma dengan cepat dan mengkonversi 

menjadi sebuah tontonan virtual dengan 

memfungsikan semua panca indera serta 

menambahkan instrument virtual reality (VR) dan 

augmented reality (AR) sehingga apa yang dilihat, 

didengar, dan dirasakan setiap penggunanya jadi 

semakin menghibur seperti dunia nyata yang 

hadir depan kita. 

Metaverse dapat mengimajinasikan diri kita 

dalam bentuk avatar 3 dimensi yang sanggup 

melakukan kegiatan harian rutin seperti meeting 

ke seluruh dunia tanpa kehadiran fisik, 

melakukan travelling wisata tanpa harus keluar 

biaya transportasi dan akomodasi, namun masih 

bisa merasakan indahnya pemandangan pantai 

dan gunung tanpa kehadiran kita di lokasi 

sesungguhnya, cukup di rumah sambil tiduran 

ditemani kudapan favorit.

Mark Zuckerberg menyebutnya dengan nama 

Dunia Metaverse. Secara Etimologi, metaverse 

berasal dari kata “meta” yang artinya melampaui 

dan “verse” berarti alam semesta. Sehingga jika 

disatukan metaverse memiliki arti melampaui 

alam semesta. Metaverse adalah virtual reality 

dan augemented reality. Suatu realitas maya 

dimana ada kehidupan semu di dalamnya.

Ternyata bukan itu saja yang dapat dilakukan 

dengan dunia metaverse. Kegiatan olahraga yang 

memacu andrenalin dan memeras keringat dapat 

dilakukan dengan mudahnya, seperti mengikuti 

balap formula 1 dan bersaing dengan pembalap 

ranking pertama dunia Lewis Hamilton, semua 

bisa dilakukan di dunia metaverse. 

Disrupsi digital metaverse ini sebelumnya tidak 

pernah dibayangkan orang bisa secepat ini, 

bahkan oleh sebagian orang dipandang bagaikan 

lompatan quantum digitalisasi virtual yang dapat 

dirasakan secara riil dan realtime.
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Horizon adalah sebuah tempat atau 

lahan dunia virtual yang dapat kita pilih 

atau membuat tanah sendiri seperti 

taman, kantor, tempat bermain, pantai, 

pegunungan, luar angkasa atau tempat 

manapun yang ingin dituju. Hal ini tentu 

saja menjadi sebuah impian yang dapat 

diwujudkan secara virtual dimana bisa 

bepergian kemana saja tidak terikat 

waktu,tempat dan bahasa. Secara 

virtual, lahan yang kita beli dengan 

menggunakan crypto currency ini 

b iasanya diukur dengan satuan 

ethereum sebagai media alat tukar 

menukar yang dapat diperdagangkan 

melalui mekanisme block chain.

Dalam dunia metaverse terdapat 

sejumlah kegiatan atau patron yang 

dapat dilakukan penggunanya, seperti:

Pembelian tanah virtual ini juga dapat 

dijadikan sebagai investasi jangka 

panjang yang memberikan capital gain 

berlipat karena mungkin saja tanah 

virtual yang dibeli saat itu bertetangga 

dengan entertainer atau olahragawan  

internasional seperti David Beckham 

atau Justin Beiber sehingga menaikkan 

harga jual lahan virtual di masa yang 

akan datang.

HORIZON

Avatar adalah bentuk hologram diri 

sendiri secara maya. Pengguna dapat 

menciptakan avatarnya sendiri sesuai 

keinginan seperti avatar manusia 

d e n g a n  g e n d e r  l a k i - l a k i  a t a u 

perempuan lengkap dengan pakaian, 

asesoris  ataupun wujud lainnya. Avatar 

ini bahkan bisa memberikan alterantif 

solusi bagi orang yang mempunyai 

keterbatasan fisik sejak lahir atau 

karena insiden kecelakaan agar dapat 

AVATAR

melakukan aktivitas 

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

manusia  normal , 

m a m p u  b e r -

k o m u n i k a s i ,  b e r -

interaksi di belahan du-

nia manapaun dengan 

siapapun dengan bahasa 

yang multi lingual. Hal ini 

dapat terjadi karena me-

mang tidak dibutuhkan lagi 

kehadiran manusia secara 

fisik dalam berkomunikasi. 

Semua itu dilakukan secara 

virtual dengan menggunakan 

alat virtual reality dan augmented 

reality serta menerapkan artificial 

inteligence sebagai pendukung 

penuh untuk menerjemahkan 

kecerdasan buatan yang dimiliki 

kedua alat itu.

Salah satu hal menarik lainnya 

yang dapat dilakukan di dunia 

metaverse adalah kegiatan 

virtual yang pengguna dapat 

melakukan aktivitas yang sama di 

dunia asli seperti berolahraga, 

menonton film, menonton 

konser, kuliah, bekerja, 

dan lain-lain. Ini me-

mungkinkan kita yang 

mempunyai networking 

yang kompleks dan rumit 

dapat diatur dan dikelola 

dengan cukup mudah, baik 

penyesuaian jadwal,  kapan 

bertemu, meeting dimana, 

t a n p a  h a r u s  m e -

nyediakan lagi jamuan 

makan dan minum 

s e b a g a i  s t a n d a r 

sebuah pertemuan 

atau rapat formal.



DINA
MIKA Edisi 84

28

INFO UNIK

Selanjutnya apabila dipandang 

dari perspektif sektor publik, 

f e n o m e n a  d i g i t a l  d e n g a n 

munculnya dunia metaverse ini 

tentu saja membawa dampak 

yang luar biasa, yang akan terjadi 

cepat atau lambat. Lingkungan 

kerja dan dunia pemerintahan 

akan berubah secara virtual reality semuanya. 

Metaverse akan masuk dan berkembang ke dalam 

layanan publik seperti virtual office yang tidak seperti 

biasanya.  Ini tidak hanya sekedar virtual office yang 

menyediakan informasi yang bisa diakses melalui 

internet, atau layanan PABX suara yang menjawab 

berbagai pertanyaan warga. Metaverse dengan 

virtual office bisa membangun kantor sesuai tugas 

pokok dan fungsi pelayanan yang ada di dalamnya. 

Pejabat dan masyarakat akan bertemu di ruang 

virtual menggunakan avatar. Mereka pun bisa 

merasa seolah berada di ruangan yang sebenarnya. 

Dunia metaverse mengakomodir juga kegiatan 

komunal bersama secara virtual,  seperti kebanyakan 

orang Indonesia yang menyukai berkumpul dan 

bercengkrama dimana pengguna dapat bertemu 

dengan pengguna lain untuk arisan ataupun sekedar 

nongkrong bersama secara virtual. Ini seperti sebuah 

adagium bahwa dunia ada di gengaman kita. Hal 

atraktif yang lain adalah belanja virtual dengan cara 

yang lebih memikat dan futuristik karena pengguna 

metaverse dapat berbelanja dan bertransaksi 

layaknya berbelanja langsung ke toko atau mall tanpa 

harus bertatap muka dengan pramuniaga dan kasir. 

Produk barang di suatu mall dapat ditelusuri seakan 

akan kita berjalan-jalan langsung dan 

memilih barang yang di kehendaki 

walaupun secara personal posisi 

kita tidak berada di mall tersebut.

Ekosistem metaverse akan membawa layanan publik 

administrasi ke semua bidang. Masyarakat langsung 

bisa menilai  sejauh mana pengaduan yang 

dilaporkan dapat tertangani dengan baik atau tidak 

secara virtual, eksekusi tindak lanjut pengaduan 

bahkan bisa di lihat bersama sama dengan pejabat 

Layanan publik dalam dunia metaverse ini akan 

memberikan faktor efisiensi dan efektifitas alokasi 

anggaran karena semua biaya personal seperti 

makan minum rapat, biaya perjalanan dinas, bahan 

bakar minyak kendaraan dinas, dan biaya lain-lain 

yang memang tidak diperlukan, dalam dunia virtual 

metaverse akan dipangkas secara otomatis 

menyesuaikan dengan layanan virtual reality yang 

sudah di terapkan. 

Oleh karena itu terdapat hal-hal 

yang harus diantisipasi dan 

diakomodasi oleh semua 

sektor layanan publik. Yang 

pertama adalah menyiapkan 

re g u l a s i  d a n  ke b i j a k a n 

internal tentang penerapan 

layanan publik virtual reality 

dan augmented real i ty. 

K e d u a  a d a l a h  s e g e r a 

lakukan tata kelola dan 

m e k a n i s m e  b a g a i m a n a 

sistem metaverse layanan 

publik dapat bekerja dengan optimal. Kerahkan 

seluruh sumber daya yang dimiliki baik SDM, 

keuangan, infrastruktur dan suprastruktur yang 

dipunyai untuk mendukung akselerasi metaverse. 

Harus juga menggandeng kalangan akademisi dari 

perguruan tinggi, tokoh masyarakat atau stake holder 

lain untuk membantu memberikan saran dan 

masukan serta partisipasi secara langsung sebagai 

citizen as collaboration untuk mempercepat 

penerapan metaverse di sektor publik.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana 

mengubah paradigma dan pola pikir para Aparatur 

Sipil Negara untuk keluar dari jebakan zona nyaman, 

dan se la lu  berp ik i r  out  of  the  box da lam 

menyelesaikan setiap persoalan masyarakat. 

Anggaplah bahwa tantangan penerapan metaverse 

adalah sebuah peluang dan potensi untuk lebih 

meningkatkan pelayanan publik di era New Public 

Services dalam dunia metaverse.***

 yang menanganinya. Sehingga tidak ada lagi toleransi 

atas kesalahan yang vital terhadap pelayanan publik.

www.freepik.com
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Kontributor: Nuri Kresnawati, S.Ag

Secara hirarki, pikiran yang baik dan benarlah akan 

mengalirkan ucapan dan perbuatan yang baik dan 

benar pula. Dari telaga yang jernihlah mengalir air yang 

jernih pula. Kalau pikirannya kacau, apalagi 

memikirkan yang macam-macam niscaya perkataan 

dan perbuatannya pun akan “amburadul” yang 

bermuara pada kehancuran dan penderitaan.

Salah satu contoh riil moderasi beragama adalah 

pencanangan Kampung Religi untuk membangun kota 

toleran di Kota Magelang. Dalam pencanangan 

Kampung Religi Pemerintah Kota Magelang berkerja 

sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota 

Magelang bersama-sama merumuskan agar dalam 

pelaksanaannya, Kampung Religi ini tidak hanya 

sekedar program, tetapi memilki indikator-indikator 

dan target capaian setelah ditetapkan sebagai 

Kampung Religi.

“Tri Kaya Parisudha” adalah salah satu aplikasi dari 

perbuatan baik (subha karma). Secara etimologi “Tri 

Kaya Parisudha” (bahasa Sanskerta) berasal dari kata 

Tri berarti tiga, Kaya berarti perbuatan dan Parisudha 

berarti (amat) disucikan. Ini dimaksudkan agar umat 

Hindu dapat mengekang dalam dirinya untuk 

berinteraksi sosial dengan mendalami ajaran 

agamanya dengan baik. Karena untuk membangun 

moderasi beragama, maka setiap individu harus 

mampu mengerti dengan baik ajaran agamanya dan 

mengaplikasikan dalam kehidupan sosial dengan 

seimbang dan tidak menang sendiri.

Dalam agama Hindu, banyak sumber ajaran yang 

mengandung pesan toleransi. Misalnya, “Tri Kaya 

Parisudha”, “Tri Hita Karana”, “Tri Pararta”, “Wasudewa 

Kutum Bhakam” yang dibingkai dalam konsep “Tat 

Twam Asi”, dan lainnya. Ajaran “Tri Kaya Parisudha” 

menitikberatkan pengendalian tiga hal, yaitu pikiran, 

perkataan, dan perbuatan.

Gambaran keanekaragaman tersebut, jika tidak 

dikelola dengan baik dapat melahirkan sikap ekstrem 

dan tindakan radikal yang berdampak pada intoleransi 

yang berujung pada konflik bernuansa SARA. Untuk 

menghindari terjadinya konflik bernuansa SARA 

diperlukan kebijakan strategis seperti moderasi 

beragama dalam mengelola keragaman, sehingga 

dapat menjadi kekuatan sosio-kultural dalam 

menghadapi persoalan bangsa di masa pendemi 

Covid-19 seperti sekarang ini. 

Indonesia sebagai negara demokrasi terdiri dari 

beragam suku, bahasa, termasuk enam agama yang 

menjadi pilihan keyakinan masyarakatnya. Selain 

enam agama yang paling banyak dipeluk oleh 

masyarakat, ada juga beragam kepercayaan lokal di 

Indonesia. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2010, secara keseluruhan jumlah suku dan 

sub suku di Indonesia sebanyak 1.331. Pada tahun 

2013 jumlah ini berhasil dikelompokkan oleh BPS 

menjadi 633 kelompok suku besar. Hal ini membuat 

Indonesia dengan keragaman suku, budaya, etnis, 

bahasa, dan agama yang hampir tidak ada 

tandingannya di dunia (Kementerian Agama RI, 2019). 

PONDASI MODERASI BERAGAMA UMAT HINDU

"TRI KAYA PARISUDHA" 



DINA
MIKA Edisi 84

31

• Tidak mencuri (mangahalalhalal)

• Tidak bersikap gemas (marah), kasar kepada 

semua makhluk (si tan krodha ring sarwa  

sattwa).

• Percaya akan kebenaran ajaran karmaphala (si 

mamituha ri hananing karmaphala).

• Perkataan keras, menghardik, kasar (ujar 

aprgas)

3. "Kayika" (perbuatan bait, jujur dan benar) yaitu :

• Tidak menyiksa dan membunuh (syamati-mati)

Dengan demikian umat Hindu harus 

mengedepankan penguatan diri agar 

damai dalam kehidupan, memahami tri 

kerangka dasar agama Hindu dari 

tatwa, etika dan ipacara sebagai bekal 

dalam kehidupan sosial. Tatwa adalah 

pengetahuan yang sangat luas 

digambarkan dalam Weda. Etika 

menuntun manusia agar mampu 

menghargai dan mengormati orang lain 

sehingga dengan bertindak selalu 

hormat dan sopan, sehingga orang 

lainpun akan berperilaku yang sama. 

Ipacara adalah bagaimana umat Hindu 

memahami dengan baik nilai-nilai leluhur yang telah 

membimbing dan menuntun jalan kehidupan untuk 

selalu memberikan persembahan sebagai rasa syukur.

Pengendalian inilah yang menuntun umat Hindu untuk 

mempu mengedepankan gotong-royong dan 

kebersamaan untuk menjadikan damai, indah dan 

sejahtera dalam kehidupan. Dengan demikian 

pembanguan toleransi yang dilandasi dengan 

moderasi beragama akan menguatkan Indonesia dan 

kota kita tercinta.***

• Tidak ingin dan dengki pada milik orang lain (si 

tan engin adengkya ri drbyaning len)

2. "Wacika" (ucapan yang baik, jujur dan benar) antara 

lain dengan menghindari:

1. "Manacika "(pikiran yang bersih dan suci) antara lain:

• Perkataan memfitnah (ujar pisuna)

• Perkataan bohong (ujar mithya)

• Tidak berbuat zina (si paradara)

Ketiga perihal tersebut di atas hendaknya jangan 

dilakukan baik dalam bersenda gurau, berolok-olok, 

keadaan darurat maupun dalam keadaan dirundung 

malang sekalipun. Dalam Sloka 77 dipertegas bahwa 

ketiga hal itu (berpikir, berkata, dan berbuat) membuat 

orang dikenal dan akan sangat menarik perhatian 

orang untuk mengetahui kepribadian seseorang. Oleh 

karena itu hendaklah yang baik itu selalu dibiasakan 

dalam laksana, perkataan dan pikiran. 

“Tri Kaya Parisudha" meliputi beberapa hal sebagai 

berikut:

• Perkataan jahat, menyakitkan, kotor (ujar 

ahala)

ROHANI
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Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah 

SWT, bulan penuh berkah dan ampunan bagi siapa 

saja yang mampu melaksanakan ibadah puasa.  Allah 

berfirman dalam surat Al Baqarah: 183

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kamu agar kamu bertakwa" 

Atas dasar firman Allah SWT tersebut, semua kaum 

muslimin diwajibkan berpuasa ketika bulan Ramadan 

tiba. Puasa yang dijalankan di bulan ini selain sebagai 

ibadah, ternyata juga banyak memberi manfaat 

khususnya untuk kesehatan, baik jiwa maupun raga. 

Bulan Ramadan adalah tolok ukur keimanan seorang 

hamba, sebab ketentuan yang wajib dilaksanakan 

benar-benar terasa berat, yaitu menahan lapar, 

dahaga, juga larangan untuk berkumpul dengan 

pasangan di siang hari dan menjauhi segala perbuatan 

yang menggugurkan ibadah puasa. Semuanya benar-

benar berat bagi mereka yang lemah imannya. Tetapi 

bila berhasil melaluinya, Allah telah memberikan 

keberkahan berupa pahala berlipat untuk hamba-

hambanya, tentu dengan syarat jika menjalankan 

ibadah dengan ikhlas. 

Bulan Ramadan umat Islam diwajibkan berpuasa. 

Ibadah ini memiliki keistimewaan pahala yang berlipat 

dikarenakan ibadah puasa bersifat sir (tersembunyi). 

Maksudnya hanya Allah dan manusia itu sendiri yang 

tahu, maka di situlah tersembunyi nilai-nilai 

keikhlasan. Karenanya bulan Ramadan adalah bulan 

yang paling tepat untuk melatih kesabaran dan 

keikhlasan para hamba Allah dalam beribadah. 

Rasulullah SAW bersabda:

Ibadah puasa ini tidak hanya terhenti sebatas ritual 

tahunan untuk mendapatkan pahala dan ampunan 

dosa dari Tuhan, tetapi juga sebagai momentum 

perbaikan mental, spiritual, moral dan perilaku sosial 

guna perbaikan kehidupan masyarakat. Untuk 

mewujudkan puasa dengan kualitas yang demikian, 

diperlukan pandangan yang positif terhadap ibadah 

puasa yang dikerjakan setiap orang.

Secara bahasa ikhlas berarti memurnikan, bersih, 

mensucikan. Sedangkan secara definisi, para ulama 

memil ik i  beberapa pemaknaan.  Ada yang 

berpendapat, ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula yang 

berpendapat, bahwa ikhlas adalah mengesakan Allah 

dalam beribadah kepada-Nya. Ada pula yang 

menafsirkan ikhlas sebagai menghendaki keridhaan 

Allah dalam suatu amal, membersihkannya dari segala 

individu maupun duniawi. Tidak ada yang 

melatarbelakangi suatu amal, kecuali karena Allah dan 

demi hari akhirat. Maka bila disimpulkan, ikhlas berarti 

niat perbuatan amal saleh secara tulus tanpa pamrih 

manusia, melainkan hanya mengharapkan rida Allah 

SWT semata.

“Barangsiapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan 

mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang 

telah lalu akan diampuni”.

JADIKAN RAMADAN
SEBAGAI MADRASAH IKHLAS

Kontributor: Titik soeprapti, S. Ag.*
(Penyuluh Agama Islam Fungsional Kota Magelang)

ROHANI



DINA
MIKA Edisi 84

33

Ihtisaban dalam hadits di atas berarti beramal karena 

mengharap pahala dari Allah. Itulah yang dimaksud 

ikhlas. Yang diharap bukanlah pujian manusia, tetapi 

rida Allah SWT semata.  Itulah syarat utama 

diterimanya amal ibadah.

1.Perintah Langsung Dari Allah

7. Mendapat Naungan di Hari Kiamat

Ikhlas tidak bisa diukur sebab ada dalam hati 

seseorang, hanya Allah yang mengetahui. Ikhlas 

menjadi dasar penilaian Allah terhadap amalan 

hamba-Nya. Penting untuk menjalankan segala urusan 

dengan niat ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. 

Apapun akan bernilai ibadah jika semuanya dilakukan 

hanya karena Allah. Kegiatan sehari-hari bukan hanya 

akan menjadi rutinitas, tetapi akan mendapat 

keberkahan berupa diterimanya amal kebaikan dan 

menjadi manfaat baik untuk diri sendiri atau orang lain. 

Berikut beberapa  keutamaan ikhlas dalam Islam:

"Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama 

kepada Nya" (QS Az Zumar:2)

Dalam firman tersebut Allah memerintahkan kepada 

hamba Nya untuk menjalankan ibadah dengan ikhlas, 

tidak mengharap imbalan atau jasa, atau hal yang 

bersifat duniawi.

3. Cermin Hati Manusia

Allah tidak menghitung seberapa banyak atau 

seberapa sering hamba-Nya beramal, melainkan dari 

seberapa dalam keihklasannya.

Allah membedakan derajat manusia berdasarkan 

hatinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan 

fisik semata hanya masalah duniawi, di kehidupan 

yang kekal nanti yang dapat menjadi bekal adalah amal 

kebajikan. Orang yang memiliki niat ikhlas akan 

mengerjakan sepenuh hati tanpa ada rasa malas 

apalagi mencela urusan tersebut, juga tidak memiliki 

rasa girang ketika dipuji dan rasa benci ketika dicela 

oleh manusia sebab dia hanya ingin mendapat 

pandangan baik dari Allah.

4. Diberi Petunjuk Oleh Allah

Orang yang ikhlas beribadah termasuk golongan orang 

mukmin yang terhindar dari kegundahan, Allah akan 

memberinya ketenangan dan ketentraman sebab 

hatinya sudah merasa bahagia dengan melakukan 

amal ketatan kepada Allah. 

6. Doa Akan Diijabah 

Mewujudkan ikhlas memang bukan perkara yang 

mudah, hanya orang yang mendapat hidayah-Nya 

yang mampu melakukan dengan sungguh sungguh. 

Sebab itulah dalam bulan Ramadan umat Islam 

berkesempatan latihan panjang dalam membangun 

dan menumbuhkan jiwa ikhlas selama satu bulan 

penuh. Ini menjadi modal yang kuat untuk diterapkan 

dalam bidang-bidang pekerjaan dan kehidupan untuk 

menjadi pribadi yang ikhlas. 

Karenanya mari jadikan Ramadan sebagai momentum 

madrasah untuk melatih keikhlasan. Ikhlas dalam 

beribadah, ikhlas dalam bermuamalah di kehidupan 

sehari hari termasuk di dunia kerja. 

"KERJA KERAS, KERJA TUNTAS, KERJA IKHLAS”

2. Syarat Utama Diterimanya Ibadah Insyaa Allah  akan mengantarkan kita pada hasil yang 

maksimal.***

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, Rasulullah 

bersabda "Sesungguhnya Allah tidak memandang 

kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, 

akan tetapi Dia melihat hati dan amal kalian". 

5. Mendapat Ketenangan Hati

ROHANI
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“Aku berkata kepadamu: Demikian juga akan ada sukacita di sorga 

karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih dari pada sukacita 

karena sembilan puluh sembilan orang benar yang tidak 

memerlukan pertobatan."
Lukas 15:7

Katolik

“Seseorang tidak disebut mulia yang mencelakai makhluk hidup. 

Dengan tidak menyakiti makhluk hidup, seseorang disebut mulia.”

Dhammapada, 270

Budha

“Adapun rasa hati berbelas-kasihan itu menunjukkan adanya benih 

cinta kasih, rasa hati malu dan tidak suka itu menunjukkan adanya 

benih kesadaran menjunjung kebenaran, rasa hati hormat dan 

mengindahkan itu menunjuk kan adanya benih kesusilaan, dan rasa 

hati membenarkan dan menyalahkan itu menunjukkan adanya benih 

kebijaksanaan.” 

Konghucu

Mengzi VI A 6:7

Kristen

“Yesus memandang mereka dan berkata: 

"Bagi manusia hal ini tidak mungkin, 

tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.” 

Matius 19:26

ROHANI
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