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ahukah Kawan Dinamika, pandemi Covid-19 

Tyang memukul  semua s istem tatanan 

kehidupan, membuat konsumen membatasi 

d i r i  d a n  c e n d e r u n g  l e b i h  i n t e n s  d a l a m 

memperhitungkan segala hal pada saat akan 

melakukan transaksi ekonomi. Banyak agenda 

kegiatan pada skala lokal bahkan sampai skala 

nasional yang mengalami perubahan bahkan 

pembatalan sehingga mengubah situasi pasar 

menjadi kurang produktif. Pandemi menyebabkan 

63,9% pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) mengalami penurunan omset lebih dari 50%

Bagi pelaku UMKM, menurunnya permintaan pasar 

secara otomatis membuat omset dan pendapatan 

tidak optimal. Covid-19 menjadi ujian bagi pelaku 

UMKM untuk dapat terus bertahan di situasi sulit. 

Masalah utama yang dialami oleh UMKM pada masa 

pandemi antara lain meliputi kesulitan bahan baku, 

terhambatnya produksi dan distribusi, sulitnya 

permodalan, dan menurunnya angka penjualan. 

Dibutuhkan mental pantang menyerah sebagai modal 

utama agar UMKM mampu terus bertahan dalam 

menghadapi pandemi ini. 

Oleh : Fatur Rozaq

Lawan Covid, Ekonomi Bangkit: 
Potret UMKM Kota Magelang
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Apakah UMKM Kota Magelang menyerah? Tentu 

tidak! Strategi bertahan di masa pandemi yang 

dilakukan oleh UMKM Kota Magelang diantaranya 

melalui penghematan dalam pengaturan keuangan. 

Selain itu UMKM Kota Magelang juga lebih kreatif 

dalam pemasaran. Hal tersebut di lakukan 

diantaranya dengan merambah ke penjualan daring 

melalui beberapa marketplace dan menerapkan 

pelayanan penjualan dengan sistem pengantaran 

langsung ke rumah pembeli. Strategi lain adalah 

diversifikasi produk. Beberapa UMKM Kota 

Magelang mengubah arah usahanya dengan 

berjualan beberapa produk atau bahkan berganti 

produk mengikuti arus permintaan pasar. 

Dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor 

yang sangat penting untuk membangkitkan kembali 

gairah UMKM. Hadirnya pemerintah melalui 

beberapa program stimulan setidaknya bisa 

memberi nafas segar terhadap tumbuhnya 

semangat baru UMKM untuk bangkit.

Pada skala nasional, pemerintah pusat telah 

melakukan penempatan dana dengan bunga murah 

pada perbankan untuk meningkatkan alokasi kredit 

baru kepada para pelaku usaha UMKM. Pemerintah 

juga memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) bagi UMKM, dan meluncurkan program 

bantuan presiden produktif untuk UMKM. Melalui 

program tersebut masing-masing UMKM diberikan 

bantuan senialai Rp 2,4 juta.

Selama pandemi ini, Pemerintah Kota Magelang juga 

telah memberikan beberapa bantuan bagi UMKM 

diantaranya dalam bentuk bahan baku produksi 

untuk sektor usaha makanan dan konveksi. Pelaku 

usaha konveksi juga mendapatkan bantuan dalam 

bentuk pemesanan masker dan baju batik. 

Terlepas dari beratnya imbas pandemi, ternyata 

masih ada sisi menarik dari situasi ini. Hadirnya 

pandemi yang berimbas pada hilangnya beberapa 

pencaharian dan turunnya pendapatan, mendorong 

masyarakat Kota Magelang untuk lebih kreatif dalam 

mengais  rezeki .  Menurut  data dar i  Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang, 

selama masa pandemi justru jumlah pelaku usaha 

UMKM mengalami peningkatan, yang awalnya 

jumlahnya sekita 6.500-an menjadi 8.200-an pelaku 

usaha. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat potensi 

usaha yang luar biasa di Kota Magelang. Meski 

memulai dari nol dalam skala ekonomi yang kecil, 

n a m u n  m e l a l u i  p e m b i n a a n  y a n g  e f e k t i f , 

peningkatan kapasitas pelaku dan dukungan 

permodalan yang baik, bukannya tidak mungkin 

rintisan-rintisan usaha ini akan berkembang di 

kemudian hari. Tetap semangat UMKM Kota 

Magelang! Lawan Covid, Ekonomi Bangkit!.***
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Kawan Dinamika, Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) merupakan penyakit menular yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 

2 (SARS-CoV-2), jenis baru corona virus yang belum 

pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. 

Varian ini pada kasus yang berat dapat menyebabkan 

pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, 

bahkan kematian.

Sejak diumumkan kasus konfirmasi pertama pada 

Maret 2020, dalam rentang waktu satu bulan, seluruh 

provinsi di Indonesia telah melaporkan kasus 

konfirmasi. Sampai dengan tanggal 27 Desember 

2020, tercatat sebanyak 706.837 kasus konfirmasi 

Covid-19 di Indonesia dengan 20.994 orang 

dilaporkan meninggal.

Tingkat kerentanan masyarakat terhadap virus ini 

akan semakin meningkat seiring dengan kurangnya 

kesadaran terhadap penerapan protokol kesehatan 

(prokes). Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang 

cepat dan tepat, diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus 

Covid-19 akan memerlukan perawatan di rumah sakit 

d i  Indonesia  dengan angka kematian yang 

diperkirakan mencapai 250.000 kematian. Oleh 

karena itu, selain penerapan prokes, diperlukan 

intervensi yang efektif untuk memutus mata rantai 

penularan Covid-19, salah satunya melalui upaya 

vaksinasi.

Vaksinasi Covid-19 adalah bagian penting dari upaya 

penanganan pandemi yang menyeluruh dan terpadu 

yang meliputi aspek pencegahan dengan penerapan 

protokol kesehatan (3M yaitu Menjaga jarak, Mencuci 

tangan menggunakan sabun dan Memakai masker), 

vaksinasi dan 3T (Tes, Telusur, Tindak lanjut). Dinilai 

dari sisi ekonomi, upaya pencegahan melalui 

pemberian program vaksinasi akan jauh lebih hemat 

biaya,  apabi la dibandingkan dengan upaya 

pengobatan.

Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka 

menimbulkan atau meningkatkan kekebalan 

seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, 

sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit 

tersebut, maka ia tidak akan sakit atau hanya 

mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber 

penularan.

‘’Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi 

transmisi Covid-19, menurunkan angka kesakitan 

dan kematian, mencapai kekebalan kelompok di 

masyarakat (herd immunity) dan melindungi 

masyarakat agar tetap produktif secara sosial dan 

ekonomi" 

Dalam proses pengembangan vaksin, faktor 

keamanan terus diawasi dengan ketat pada tiap fase 

uji klinik, sehingga produk akhir dipastikan aman dan  

efektif. Setelah tahapan uji klinik, pengujian 

selanjutnya dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat 

dan Makanan (BPOM), sebelum vaksin dapat 

didistribusikan kepada masyarakat. Vaksinasi Covid-

19 dilaksanakan dalam empat tahapan dengan 

mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan 

dan profil keamanan vaksin. Tahapan tersebut 

meliputi:

1. Tahap 1: Januari-April 2021

Sasaran vaksinasi adalah tenaga kesehatan, 

asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang 

serta mahasiswa yang sedang menjalani 

pendidikan profesi kedokteran yang bekerja 

pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jumlah 

sasaran pada ini sebanyak 1,3 juta tenaga 

kesehatan. 

2. Tahap 2:  Januari-April 2021

Sasaran vaksinasi sebanyak 17,4 juta petugas 

publik yaitu:

a. Petugas pelayanan publik yang meliputi 

TNI/POLRI,aparat hukum

Yuk, Ikut Vaksin!
Oleh : Mimin Triyanti
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dan petugas pelayanan publik lainnya yang 

meliputi petugas di

bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, 

perbankan, perusahaan

listrik negara dan perusahaan daerah air 

minum, serta petugas

lain yang terlibat secara langsung 

memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

b. Kelompok usia lanjut (? 60 tahun).

3. Tahap 3: April 2021-Maret 2022 Sasaran 

vaksinasi adalah masyarakat rentan dari 

aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.

4. Tahap 4: April 2021-Maret 2022

Sasaran vaksinasi adalah masyarakat dan 

pelaku perekonomian lainnya dengan 

pendekatan klaster sesuai dengan 

ketersediaan vaksin.

Target total penerima vaksin Covid-19 sampai dengan 

Maret 2022 adalah sebesar 181,5 juta orang 

.Kelompok prioritas penerima vaksin adalah 

penduduk berdomisili di Indonesia yang berusia ≥ 18 

tahun. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 

tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia 

data  keamanan vaks in  yang  memadai  dan 

persetujuan penggunaan pada masa darurat 

(emergency use authorization) atau penerbitan Nomor 

Izin Edar (NIE) dari BPOM. 

Pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk wilayah Kota 

Magelang dilaksanakan di Puskesmas Induk, Rumah 

Sakit dan Klinik

Fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi pelaksana 

pelayanan vaksinasi Covid-19 harus memenuhi 

kriteria diantaranya:

1. Memiliki tenaga kesehatan pelaksana 

vaksinasi Covid-19 yang sudah terlatih

2. Memiliki sarana rantai dingin sesuai dengan 

jenis vaksin Covid-19

yang digunakan 

3. Memiliki izin operasional fasilitas pelayanan 

kesehatan 

“Reaksi paska vaksinasi yang timbul dapat 

beragam, pada umumnya ringan dan bersifat 

sementara,  dan t idak selalu  ada,  serta 

bergantung pada kondisi tubuh” 

Reaksi paska vaksinasi ringan seperti demam dan 

nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan 

adalah hal yang wajar namun tetap perlu dimonitor. 

”Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan 

risiko sakit karena terinfeksi, bila tidak divaksin” 

Perlindungan yang akan diberikan vaksin Covid-19 

nantinya, perlu tetap diikuti dengan kepatuhan 

menjalankan protokol kesehatan. Keberhasilan 

penanganan pandemi sangat bergantung pada 

kontr ibusi  seluruh elemen masyarakat  dan 

pemerintah. Herd Immunity hanya dapat terbentuk 

apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh 

wilayah. 

Perlu diingat ya Kawan Dinamika, bahwa vaksin 

bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan 

kekebalan spesifik pada penyakit Covid-19 agar 

terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit 

berat. 

“Vaksin dan penerapan 3M merupakan upaya yang 

sangat penting dalam menanggulangi pandemi”

Vaksin SINOVAC sampai saat ini berdasarkan hasil uji 

klinis fase I dan II, terbukti aman dan meningkatkan 

kekebalan terhadap Covid-19. Berdasarkan Fatwa MUI 

Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produksi Vaksin Covid-

19 dari Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Bio 

Farma (Persero) dinyatakan hukumnya suci dan halal, 

sehingga boleh digunakan untuk umat islam 

sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang 

kredibel dan kompeten. 

Jadi tunggu apalagi? 

Tidak perlu takut dan ragu

Tunjukkan kontribusi positifmu

Lindungi diri

Lindungi negeri

Yuk! Ikut vaksin!***
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SUARA HATI MUSTAKIM, 
SANG PENGGALI KUBUR JENAZAH COVID-19

awan Dinamika, kenalkan Mustakim, seorang 

Kpenggali makam selama hampir lima tahun di 

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Giriloyo 

Kota Magelang. Mustakim sejak pandemi ini juga ikut 

memakamkan jenazah Covid-19 dengan semangat 

dan ikhlas. "Prinsipnya, ingin melayani dan 

memberikan perlakuan yang terbaik untuk jenazah. 

Nggak pandang bulu itu siapa, meninggalnya karena 

apa," ujar staf Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota 

Magelang ini. 

Pada awal pandemi dan setelah mulai ada jenazah 

yang harus dimakamkan dengan protokol 

kesehatan, Mustkaim merasa cemas akan kesehatan 

dirinya. "Ada rasa was-was saat memakamkan 

jenazah Covid-19. Informasi di luar masih simpang 

siur, belum jelas soal penularan virus, untuk itu saya 

jaga imunitas tubuh agar tidak tertular virus 

Corona," ucapnya.

Berangkat dengan niat tulus, Mustakin dan teman-

temannya yang berjumlah 18 orang mendapat 

pelatihan memakamkan jenazah dengan prosedur 

Covid-19. Pada sosialiasi tersebut dijelaskan bahwa 

jenazah penderita Covid-19 tidak menularkan virus 

setelah dimasukkan ke peti jenazah dengan protokol 

Kesehatan. Setelah adanya pengetahuan tersebut, 

maka Ia dan teman-teman petugas penggali kubur 

lainnya menjadi tidak cemas lagi. “Kami langsung 

diberi alat pelindung diri berupa baju hazmat, 

karena kesigapan pimpinan kami,” akunya. 

Oleh : Retno Untari 
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Mustakim mengatakan, sampai saat ini sudah 

puluhan jenazah yang dimakamkan dengan standar 

Covid-19 di TPU Giriloyo. “Saya pernah ingin 

menangis, melihat prosesi pemakaman yang sepi 

tidak dihadiri banyak orang. Jenazah hanya diantar 

satu atau dua orang anggota keluarga saja. Tidak 

seramai pemakaman biasa. Pihak keluarga hanya 

bisamelihat prosesi pemakaman dari jauh. Saya gali 

kuburnya, saya juga mengadzani, sepi suasananya, 

kasihan sekali," ucapnya dengan mata berlinang. 

Pria 40 tahun ini pun terharu saat ada anggota 

keluarga yang berduka menyampaikan rasa terima 

kasih kepadanya dan kepada teman-temannya. 

Menurutnya, petugas makam harus siap kapan saja 

bila dibutuhkan. Sebab, jenazah harus segera 

dikebumikan kurang dari empat jam. Mustakim 

menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab dan 

rasa kemanusiaan. Terkadang, pemakaman 

berlangsung larut malam atau dini hari. "Kami 

bekerja dalam tim. Untuk menggali makam 

membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam. Sehingga 

kami harus memaksimalkan tenaga dan mengurangi 

istirahat, agar proses penggalian tanah cepat 

selesai," bebernya. 

Mustakim beruntung, keluarganya menerima penuh 

risiko pekerjaan ini. Mustakim pernah melewati 

masa-masa takut bertemu dengan anaknya yang 

masih balita, sesudah bertugas memakamkan 

jenazah Covid-19. "Dulu sampai pernah saya takut 

ketemu anak, kangen sekali saya. Sekarang sudah 

terbiasa, yang penting patuhi protokol Kesehatan," 

paparnya. 

Untuk menjaga imunitas tim penggali kubur, DLH 

Kota Magelang memberikan bantuan makanan 

tambahan, multivitamin dan tes usap secara berkala. 

Selain itu DLH juga melakukan koordinasi efektif 

dengan Dinas Kesehatan Kota Magelang. Pada awal 

ada pemakaman Covid-19, belum tersedia baju 

hazmat atau Alat Pelindung Diri (APD) karena belum 

teranggarkan. APD tersedia berkat bantuan dari 

organisasi masyarakat dan sekolah. Namun saat ini 

ketersediaan APD tenaga pemakaman TPU Giriloyo 

untuk sekali pemakaian sudah terpenuhi dengan 

baik tanpa mengandalkan bantuan.

Kawan Dinamika, tidak hanya petugas kesehatan, 

namun para penggali kubur jenazah Covid-19 juga 

merupakah satu dari beberapa pahlawan pandemi. 

Keberadaan mereka terkadang luput dari perhatian 

dan kurang terapresiasi. Masih banyak Mustakim 

lain di luar sana yang tangguh, ikhlas dan tanpa kenal 

lelah membantu pemakaman jenazah Covid-19. 

Tanpa menghakimi latar belakang meninggalnya 

seseorang, namun lebih fokus memberikan 

penghormatan terakhir sebaik-baiknya untuk 

jenazah, meski bukan teman ataupun sanak 

saudara.

Satu hal penting yang dapat kita petik dari cerita ini, 

adalah bahwa setiap manusia akan meninggalkan 

dunia ini pada saatnya masing-masing. Faktor apa 

yang menyebabkannya, hanya Tuhan yang 

mengetahui dan menentukan. Sebagai manusia kita 

harus tetap menghormati sesama, bahkan di saat 

terakhir mereka berada di dunia ini. Pekerjaan 

apapun yang kita tekuni, bukan merupakan satu-

satunya cerminan jati diri kita. Keikhlasan bekerja 

adalah salah satu kunci keberhasilan dan bagaimana 

citra kita diterima di lingkungan sekitar.***
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Kawan Dinamika,  hadirnya pandemi 

mendorong lahirnya kebijakan Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ) untuk semua jenjang pendidikan. 

Penerapan PJJ tentunya memiliki implikasi psikologis 

entah itu yang dirasakan langsung maupun tidak 

langsung oleh guru dan siswa. PJJ juga tak luput 

berimbas ke orang tua siswa. Orang tua seolah harus 

menggantikan peran guru dalam mengawasi proses 

belajar anak.

Pada sebagian golongan orang tua, hal 

tersebut bukan merupakan masalah besar. Namun 

pada kelompok orang tua dengan t ingkat 

kompetensi pendidikan menengah ke bawah dan 

kesibukan yang luar biasa, adanya PJJ ini justru tidak 

jarang menimbulkan “konflik” tersendiri. Interaksi 

orang tua dan anak selama pandemi menjadi 

kompleks.

Menurut dr. Sak Liung, salah seorang 

psikiater dari RSJ Prof dr Soerojo Kota Magelang, 

adaptasi terhadap PJJ menjadi hal yang mendasar. 

Orang tua memiliki tantangan baru di masa pandemi 

ini. Setelah seharian lelah bekerja, begitu pulang ke 

rumah orang tua masih harus dihadapkan dengan 

pendampingan tugas-tugas belajar putra-putri 

mereka. Orang tua diharapkan dapat menciptakan 

s u a s a n a  p e m b e l a j a r a n  d i  r u m a h  y a n g 

menyenangkan, untuk meminimalisir terciptanya 

ketidakharmonisan hubungan ataupun komunikasi 

antara orang tua dan anak saat berlangsungnya PJJ di 

rumah. 

“Orang tua harus mempersiapkan dulu, me-

nenangkan dirinya dulu dengan istirahat, baru 

kemudian menghadapi anak,” ucap Sak Liung saat 

menjadi narasumber talkshow di Radio Magelang FM.

“Kesehatan mental menjadi hal yang krusial dan 

perlu direalisasikan secara sistemik antara anak, 

orang tua, para guru dan sekolah maupun komunitas 

untuk menjaga kesehatan mental anak serta pihak-

pihak yang terkait,” jelasnya.

Peranan orang tua penting untuk menjaga 

kesehatan mental anak selama PJJ. Salah satunya, 

orang tua harus membantu anak untuk menciptakan 

struktur atau kebiasaan dalam kehidupan mereka. 

Struktur ini akan menimbulkan rasa normal, 

layaknya melakukan kegiatan sehari-hari seperti 

bangun pagi, mandi dan makan teratur. Untuk 

menjaga agar psikologis anak tetap baik, orangtua 

perlu memberikan banyak perhatian, melakukan 

komunikasi efektif, mendengarkan keluhan yang 

anak rasakan dan memberikan pilihan solusi bagi 

masalah pembelajaran yang dihadapi anak.

Orang tua juga harus lebih cerdas dalam 

mengelola waktu. Di masa pandemi ini sebenarnya 

dapat digunakan sebagai kesempatan yang baik bagi 

orang tua untuk bisa berkomunikasi lebih intensif 

dengan anaknya, tentang hal apapun. Mengingat 

pandemic “memaksa” Sebagian besar keluarga 

untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama di 

rumah masing-masing.

Kesiapan dan Dampak Psikologi

Anak dan Orang Tua Hadapi PJJ
Oleh: Faustina Celine
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Anak adalah cerminan orang tua. Keberhasil-

an orang tua dalam mengelola waktu dan 

meningkatkan kualitas manajemen stress akan 

secara tidak langsung memberikan pengaruh pada 

mood dan motivasi sang anak. Meski tantangan 

bertambah, namun orang tua juga tetap harus 

memiliki “me time” untuk menjaga suasana hati dan 

fisik.  Dapat digaris bawahi dari uraian tersebut 

bahwa orang tua harus sehat mental dan fisik saat 

menemani anak dalam PJJ. Tentunya syarat ini juga 

berlaku untuk guru.

Orang tua dan sekolah perlu bermitra dalam 

proses pembelajaran anak, khususnya PJJ. Orang tua 

perlu mendapatkan panduan dan orientasi yang 

jelas terkait apa yang harus dilakukan dalam 

mendampingi anak saat PJJ. Di sisi lain anak juga 

harus mendapat pemahaman dari guru dan orang 

tua bahwa meski belajar tanpa kehadiran guru 

secara langsung, anak tetap harus bersungguh-

sungguh dan dapat menjadikan peran orang tua 

sebagai media komunikasi jika ada kendala. 

“Diperlukan kerjasama semua pihak untuk 

memastikan anak memiliki kesehatan mental yang 

baik. Perlu ada dukungan kesehatan mental dan 

psiko-sosial dari orang dewasa. Dimulai dari 

lingkungan terdekat yaitu orang tua dan guru, 

pemegang kebijakan di bidang pendidikan, hingga 

nilai dan budaya pendidikan yang berlaku di 

masyarakat,” pungkas Sak Liung.

Orang tua, guru dan siswa harus sinergi bersama-

sama saling adaptasi dengan kondisi baru pada 

masa pandemi ini, sehingga kualitas pembelajaran 

meski dilakukan secara daring namun tetap 

mampu membuahkan hasil yang optimal. Tetap 

semangat menuntut ilmu ya, Kawan Dinamika!

Sumber Gambar : freepik.com/pressfoto
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Meskipun dalam pandemi Covid-19, realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kota Magelang tahun 2020 melebihi target sebanyak 120,91 

persen. "Secara global Pendapatan Asli Daerah dari rincian itu dapat 

diraih 120,91 persen dari target. Meskipun ada yang tidak sesuai target 

karena kurang 0,7 persen untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, tapi secara umum naik signifikan," 

kata Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD) Kota Magelang, Nanang Kristiyono, Senin (18/1/2021). 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Joko Budiyono mengatakan 

setiap tahun berbagai upaya strategi dan kebijakan terus ditempuh 

Pemkot Magelang dalam meningkatkan PAD ini. Tak heran jika PAD kita 

terus meningkat. “Perolehan ini semata-mata digunakan demi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Magelang,” 

imbuhnya.***

Realisasi PAD Kota Magelang Tahun 2020 
Melebihi Target

Sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) Kota Magelang mendapat vaksin Covid-19 di 

pendopo RSUD Tidar, Senin (25/1/2021). Kegiatan tersebut 

menjadi tanda diawalinya pencanangan vaksinasi Covid-19 

di wilayah ini. Para pejabat yang divaksinasi diantaranya 

Wakil Wali Kota Magelang Windarti Agustina, Sekretaris 

Daerah Joko Budiyono, Kasdim 0705/ Magelang Mayor Inf 

Sudarno, Ketua Pengadilan Negeri Kota Magelang Sri 

Harsiwi, Ketua Kejaksaan Negeri Siti Aisyah, dan beberapa 

pejabat di lingkungan Pemkot Magelang.***

Kota Magelang Laksanakan Vaksinasi 
Covid-19 Perdana 

Pemkot Magelang Resmikan Proyek 
Pembangunan Tahun 2020

Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang resmikan 7 proyek 

pembangunan yang dikerjakan selama tahun 2020 di gedung baru 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), pada Rabu 

(3/2/2021). Peresmian dilakukan langsung oleh Wali Kota Magelang, 

Sigit Widyonindito dengan dihadiri berbagai unsur baik dari 

pemerintah maupun swasta.Diantara tujuh proyek strategis dan 

monumental yang siap dioperasionalkan tahun 2021 itu antara lain 

adalah gedung DPUPR Kota Magelang, yang terinspirasi dari 

bangunan cagar budaya Water Toren dan   gedung Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang yang dibangun dengan 

mengusung konsep eco-building.***

SIARAN PERS
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Pemerintah Kota  (Pemkot)  Magelang canangkan 

pembangunan pusat perbelanjaan di lokasi eks Magelang 

Theater (MT) dan eks Tidar Theater, di Jalan A Yani, Alun-alun 

timur Kota Magelang, Jumat (12/2/2021). Ketua Tim Bangun 

Guna Serah (BGS) M. Abdul Azis menjelaskan, pencanangan 

ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat dan pemangku kepentingan  berkenaan dengan 

proses pembangunan di atas aset tanah milik Pemkot 

Magelang, yang dikenal dengan eks MT dan Tidar Theater.***

Pemkot Magelang Canangkan Pembangunan 
Kawasan Eks Magelang Theater 

Gedung 8 lantai RSUD Tidar Kota Magelang secara resmi 

menyandang nama Drs H. A. Bagus Panuntun. Pemberian 

nama ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa 

Wali Kota Magelang periode 1979-1989, yang ditandai dengan 

penanda tanganan prasasti dan potong tumpeng oleh Wali 

Kota Magelang Sigit Widyonindito, disaksikan oleh 4 anak dan 

keluarga almarhum Drs H. A Bagus Panuntun, di halaman 

depan gedung tersebut, Sabtu (13/2/2021).***

Peresmian Gedung 
Drs. H. A Bagus Panuntun

Muchammad Nur Aziz dan M. Mansyur resmi menjabat sebagai Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota Magelang masa jabatan 2021-2024.Keduanya 

dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara 

virtual dan berlangsung hikmat, bertempat di Pendopo Pengabdian 

kompleks rumah jabatan Wali Kota Magelang, Jumat (26/2/2021).KPU 

Kota Magelang menetapkan Aziz-Mansyur sebagai Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Magelang, dari hasil Pilkada serentak 9 Desember 2020 

lalu.Ada acara pelantikan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa 

Tengah Siti Atiqoh Ganjar Pranowo juga melantik Niken Ichtiaty Nur Aziz 

sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kota 

Magelang.***

Aziz dan Mansyur 
Resmi Pimpin Kota Magelang

SIARAN PERS
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KAUM MUDA SEBAGAI KUNCI PEMERSATU BANGSA 
Oleh : Cirilus Agung P

Sejak awal mula bangsa ini telah ditakdirkan 

berbhineka, yaitu  beragam suku, agama, golongan, 

budaya dan lain sebagainya. Dalam perjalanan 

sejarah, kebhinekaan ini justru menjadi alasan 

untuk bersatu dan menjadi modal yang kuat dalam 

memperjuangkan cita-cita bangsa sejak era 

perjuangan kemerdekaan sampai dengan masa 

reformasi saat ini. Kesadaran akan keragaman dan 

penghormatan akan perbedaan ini telah 

mengkristal dalam semboyan negara yang dipilih 

oleh para pendiri bangsa, “Bhinneka Tunggal Ika”. 

Dalam semboyan ini terdapat spirit yang mengikat 

kita sebagai satu bangsa dan menggerakkan kita 

pada satu tujuan yang sama. Spirit untuk menerima 

dan menghargai perbedaan inilah yang harus terus 

diwariskan dari generasi ke generasi dalam 

perjalanan bangsa Indonesia. Tanpa spirit ini, tali 

pengikat kita sebagai bangsa akan hilang sehingga 

persatuan dan kesatuan tidak lagi bisa diharapkan.

Tanggung jawab untuk menjaga dan mewariskan 

spirit kebhinekaan merupakan tanggung jawab 

seluruh warga. Memang dalam prakteknya, ada 

beberapa unsur masyarakat (selain 

pemerintah) yang memiliki tanggung 

jawab lebih berat baik karena peran yang 

sentral dan strategis maupun karena 

cakupan tugasnya yang luas. Salah satu 

unsur tersebut adalah kaum muda.

       

Menyadari peran penting kaum muda ini, 

Komisi Hubungan 

Antar Agama dan 

Kepercayaan 

(HAK) gereja 

K a t o l i k  

Kevikepan 

Kedu bekerja 

sama dengan 

para pegiat lintas 

agama mengadakan 

program pembinaan 

dan pendampingan 

kaum muda yang 

berusia 17 s.d 30 

tahun (belum menikah) yang diberi nama Sekolah 

Kebhinekaan. Melalui program ini kaum muda 

diharapkan memperoleh pemahaman mengenai 

bagaimana menerima dan mengelola perbedaan, 

menguatkan wawasan kebangsaan, menyadari 

peran strategisnya dalam merawat kebhinekaan, 

memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan 

komunitas bhineka serta kesadaran untuk 

membangun jejaring di tingkat lokal. 

Kunjungan bersejarah Paus Fransiskus ke Uni Emirat 

Arab (UEA) pada 4`Pebruari 2019 bisa dipandang 

secara luas sebagai tonggak sejarah dalam dialog 

antar agama. Dalam kunjungan tersebut telah 

ditandatangani The Document on Human Fraternity 

for World Peace and Living Together atau lebih dikenal 

dengan Dokumen Abu Dhabi yang ditandatangani 

oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar, 

Ahmed Al-Tayyeb. Ini merupakan peta jalan 

berharga untuk membangun perdamaian dan 

menciptakan hidup harmonis diantara umat 

beragama. Dokumen Abu Dhabi inilah yang menjadi 

salah satu landasan mengapa dilaksanakan 

kegiatan Sekolah Kebhinekaan sekaligus 

peserta didik adalah kaum muda, karena 

kaum muda adalah pemilik masa depan 

bangsa. Kiprah dan seluruh gerak 

kehidupannya pada masa kini, akan 

memberi warna pada perjalanan bangsa 

di masa mendatang. Kaum muda yang 

sadar akan pentingnya menjaga spirit 

kebhinekaan adalah kekuatan 

yang akan memastikan 

bangsa ini tetap 

bersatu pada 

masa  depan.  

K a u m  m u d a  

y a n g  t e r b u k a ,  

t o l e r a n ,  b e r a n i  

menerima perbedaan, 

d a n  m a u  b e re l a s i  

dengan yang berbeda 

adalah harapan akan 

Indonesia yang tetap 

utuh, rukun dan damai.
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Orang berbuat baik, harus dibalas dengan kebaikan. Ini adalah cara 

yang benar, untuk berbuat baik. Karena hanya dengan cara yang benar, 

perbuatan baik bisa menjadikan pelakunya jadi orang baik. Orang 

berbuat jahat, sepatutnya tidak dibalas dengan jahat. Hendaknya 

bersikap baik, dan tetap untuk bebuat baik kepada orang jahat. Inilah 

cara yang benar, orang berbuat baik, untuk berlaku baik, walaupun itu 

kepada orang jahat. Orang baik dibalas dengan kebaikan. Orang jahat 

dibalas dengan kebaikan. Karena berbuat baik pada orang lain dengan 

alasan apapun, itu sebenarnya berbuat baik pada dirinya sendiri. Bagi 

mereka yang telah mengerti cara yang benar untuk berbuat baik, tidak 

akan terpengaruh pada orang jahat serta kejahatan yang dilakukannya. 

Orang terus berbuat baik untuk jadi baik, dengan cara yang benar.***

(B. Saddhaviro) 

BERBUAT BAIK DENGAN CARA YANG BENAR

“BUDAYA HIDUP SEHAT DARI SUDUT 
PANDANG KITAB SUCI WEDA”

Dalam Ayur Weda, disebutkan bahwa sehat terbentuk jika terjadi 

keharmonisan antara tubuh, pikiran dan jiwa seseorang dalam 

hidupnya.

"Adbhir gatrani sudyanthi, manah styena sudyanthi, 

widyattapobhyam bhrtatma, budhirjnanena sudyati”

Artinya : tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan 

kejujuran, jiwa dibersihkan dengan ilmu, dan akal budi dibersihkan 

dengan kebijaksanaan.***

KELEMAHAN YANG MENGUATKAN
(Korintus 12 : 7-10) 

Seringkali kelemahan dijadikan faktor penghambat utama untuk maju 

dan seringkali kita merasa wajar dan minta dimaklumi oleh orang lain 

ketika kita melakukan perbuatan dosa atau perbuatan yang tidak 

menyenangkan Tuhan. Kelemahan bukanlah masalah utama, 

janganlah terus membiarkan diri kita tenggelam di dalamnya dan 

menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa, 

bahkan kita jadikan alasan untuk berbuat dosa. Seringkali dalam 

kelemahan dan keterbatasanlah, kita justru merasakan betapa besar 

kuasa Tuhan. Jadikan kelemahan sebagai salah satu sarana untuk 

mendapatkan kuasa Kristus.*** 

BUDHA

HINDU

KRISTEN
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Keberagaman adalah suatu hal yang tak dapat 

dielakkan dari kehidupan di muka bumi ini. Banyak 

sekali keberagaman yang sering kita temukan di 

sekeliling kita. Dari keragaman inilah  persoalan 

kerukunan dan toleransi umat beragama sangat 

penting dan masih menjadi kebutuhan pokok. 

Dalam Islam, toleransi beragama difirmankan dalam 

QS Al Mumtahanah: 8

 تبـروھم أن دیاركم من یخـرجوكم ولم الدین فــي یقاتلوكم لم الذین عن هللا ینھاكم ال
المقسطین یحب هللا إن إلیھم وتقسطوا

“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan 

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada 

memerangimu karena agama dan tidak (pula) 

mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku adil“

Syari'ah pun telah menjamin bahwa tidak ada 

paksaan dalam agama. Allah SWT berfirman dalam  

QS Al Baqarah : 256

 الدین في إكراه ال 

 “ Tidak ada paksaan untuk dalam agama”

Toleransi hanya akan menjadi mimpi belaka jika kita 

tidak berusaha untuk menumbuhkan dan me-

wujudkannya. Bebebapa cara untuk menumbuhkan 

toleransi antara lain adalah:

1. Memahami makna toleransi

Toleransi merupakan sikap menerima serta 

menghargai segala perbedaan yang ada. Dalam hal 

ini juga sikap menerima dan menghargai akan 

keragaman agama. Dalam QS Al-Kafirun :  6 

disebutkan 

دین ولي دینكم لكم

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku”

Surat ini menunjukkan bagaimana toleransi dalam 

beragama, tidak memaksakan kehendak, pun tidak 

memaksakan seseorang untuk memeluk suatu 

agama tertentu dan tidak mendeskreditkan agama 

lainnya. 

2. Menjalin silaturahmi antar umat beragama

Menjaga silaturahmi dan berdiskusi tentang ajaran 

dari  agama lain akan membuka wawasan, 

meminimalkan rasa curiga dan mencegah dikap 

intoleran. Rasulullah SAW bersabda:

ْ ْ ْ ََّ َ َ ََ ََ ُ ِوصلھا رحمھُ قطعت إذا الِذي الواصل ولكن بالمكافئ، الواصُل لْیسْ ِ ِِ ُ ِ ِ َُ ِ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ َ
"Silaturahmi bukanlah menyambung hubungan 

yang sudah terjalin, tetapi seorang yang berusaha 

menjalin hubungan baik meski lingkungan terdekat 

merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya" 

(Hr Bukhari).

Pada hadits lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa 

Allah SWT menjamin kemakmuran mereka yang 

menjalin silaturahmi

َ َ َ َ َْ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ُرحمھُ فلیصل أثره، في لھُ ینسأ وأن رزقھ، في لھُ یْبسط أن سره منَ ِ ِ ِ ُ ِ ِ ُِ َّ ِ ََ َ ََ ِ َ ِ َ َ
"Siapa saja yang senang diberi lebih banyak 

kemakmuran dan umur panjang, maka dia harus 

menjalin hubungan baik dengan orangtua dan 

saudaranya" (HR Bukhari).

3. Menumbuhkan Nasionalisme 

4. Bijak dalam bersikap  

Bijak dalam hal ini termasuk dalam menyikapi 

informasi. Menyaring informasi, tabayun dan 

memastikan informasi yang disebarkan ke orang lain 

adalah informasi yang benar. Rasulullah bersabda: 

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, 

katakanlah kebaikan atau diamlah” (THR. Bukhari-

Muslim).

 

Toleransi beragama bukanlah untuk saling melebur 

dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar 

keyakinan di antara kelompok agama yang berbeda. 

Esensi toleransi lebih berfokus pada pengertian 

mu'amalah (interaksi sosial). Terdapat batas 

bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. 

Masing-masing pihak harus dapat mengendalikan 

dir i  dan menyediakan ruang untuk sal ing 

menghormati keunikannya masing-masing, tanpa 

merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya.

PENTINGNYA MENUMBUHKAN 
SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA

Oleh: Titik Soeprapti
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MENJADI GURU KREATIF 
DI TENGAH PANDEMI

Saat ini seluruh dunia masih menghadapi pandemi 

Covid-19 yang kian meluas. Dunia pendidikan pun 

tak luput dari pengaruh wabah tersebut. Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di kelas secara tatap muka 

sebagian besar ditiadakan. Sebagai gantinya 

diterapkan metode pembelajaran secara daring 

( o n l i n e ) .  G u r u  p u n  d i h a r a p k a n  m a m p u 

melaksanakan Work from Home (WFH). dengan 

sebaik-baiknya.

Saat ini seluruh dunia masih menghadapi pandemi 

Covid-19 yang kian meluas. Dunia pendidikan pun 

tak luput dari pengaruh wabah tersebut. Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di kelas secara tatap muka 

sebagian besar ditiadakan. Sebagai gantinya 

diterapkan metode pembelajaran secara daring 

( o n l i n e ) .  G u r u  p u n  d i h a r a p k a n  m a m p u 

melaksanakan Work from Home (WFH) dengan 

sebaik-baiknya.

Pada moda pembelajaran daring tersebut, 

kreativitas seorang guru diuji. Guru yang biasanya 

hanya melakukan KBM dengan metode ceramah, 

m a u  t i d a k  m a u  h a r u s  m u l a i  a k r a b  d a n 

memanfaatkan media pembelajaran daring. Guru 

dituntut untuk mampu menunjukkan kemampuan 

dan kreativitasnya dalam menyajikan pembelajaran 

daring yang tidak membosankan. Pelaksanaan 

pembela jaran dar ing seyogyanya mampu 

membawa peserta didik menemukan hal-hal baru 

yang tidak ditemukan dalam metode tatap muka di 

kelas. Peserta didik perlu diarahkan untuk mengenal 

teknologi dengan berpedoman pada filosofi pisau 

bermata dua, yaitu bahwa Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) memiliki sisi negatif dan positif, 

namun yang terpenting adalah bagaimana sisi 

positif dioptimalkan dan sisi negatifnya ditekan atau 

bahkan dihilangkan. 

Kawan Dinamika, kreativitas seorang guru dalam 

pembelajaran daring dapat tercermin melalui tiga 

aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. Simak penjelasannya yuk!

Pada aspek perencanaan, guru sejak awal harus 

benar -benar  merencanakan dengan ba ik 

pembelajaran daring yang akan dilaksanakan. Guru 

hendaknya membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) daring setiap pertemuan. RPP 

tersebut bisa dibuat sederhana namun mengena, 

misalnya terdiri dari mata pelajaran, kelas, topik, 

tujuan pembelajaran, media/alat/bahan apa yang 

akan digunakan, kegiatan pembelajaran, dan 

evaluasi/penilaian yang digunakan. 

Oleh : Ester Prayudi
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Nah pada aspek pelaksanaan, guru harus 

menentukan platform atau aplikasi apa yang akan 

digunakan dalam pembelajaran daring, apakah satu 

jenis atau kombinasi beberapa aplikasi. Beberapa 

kombinasi pemanfaatan platform misalnya dapat 

dilakukan dengan memberikan materi berupa 

tautan youtube kemudian siswa memberikan 

revieu, guru mengunggah materi pada blog 

kemudian siswa memberikan analisis melalui 

komentar, guru mengunggah e-book kemudian 

s iswa d iminta  membuat  rangkuman,  dan 

sebagainya. Pemilihan platform hendaknya 

didasarkan pada ciri dan karakter mata pelajaran 

yang diampu serta pada kemampuan dan 

kemudahan seorang guru dalam penerapannya. 

Guru dituntut untuk meramu pembelajaran melalui 

media yang tersedia dengan kreatif dan tidak 

monoton. Guru harus mampu mengajak siswa 

menjelajahi dunia maya dan teknologi dengan 

sebaik-baiknya, dengan pendampingan yang baik 

dan sabar.

Aspek terakhir, evaluasi, menjadi hal yang penting 

dalam dunia pendidikan. Evaluasi menjadi tolok 

ukur berhasil atau tidaknya suatu kegiatan 

pembelajaran. Penting bagi guru untuk secara 

kreatif memilih beberapa metode evaluasi yang 

cocok untuk mengukur ketercapaian tujuan 

pembelajaran. Setiap aplikasi penilaian daring tentu 

memiliki nilai tambah dan kurangnya masing-

masing, guru secara bijak dapat memilih sesuai 

kemampuan dan karakteristik mata pelajaran. 

Bentuk penilaian daring yang dapat diakses dan 

digunakan secara gratis antara lain google form, 

quizizz, zoho challenge, quizstar, thatquiz, dan 

lainnya. Lengkapi dengan gambar atau grafik 

tertentu agar soal menjadi lebih hidup dan menarik, 

karena kecenderungan siswa lebih suka hal-hal yang 

berwarna. 

Kreatif di Tengah Pandemi

Pembelajaran di tengah pandemi tetap harus 

mengintegrasikan empat hal  pokok, yakni 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), keterampilan 

literasi, kompetensi pembelajaran abad XXI yakni 4C 

(Communication, Collaboration, Critical Thinking 

and Problem Solving, dan Creativity and Innovation), 

dan Higher Order Thinking Skill (HOTS). 

PPK dalam Kurikulum 2013 berfokus pada 

penguatan karakter religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas. Sementara itu 

optimalisasi keterampilan literasi diupayakan 

melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS). 

Pada pembelajaran 4C, komunikasi ditujukan untuk 

menciptakan interaksi antara guru dengan siswa, 

siswa dengan siswa, dan tiga arah siswa dengan 

siswa yang melibatkan guru, sehingga tercipta 

suasana belajar yang menarik dan bermakna. 

Kolaborasi  diart ikan bahwa pembelajaran 

diharapkan mewujudkan kolaborasi satu sama 

lainnya untuk meraih tujuan bersama. Sementara 

itu di sisi lain siswa dilatih untuk mampu berpikir 

kritis dalam setiap kegiatan pembelajaran dan untuk 

mampu menerapkan ilmu dalam kehidupan sehari-

hari. 

Guru dalam menerapkan kegiatan pembelajaran di 

kelas juga hendaknya mengajarkan pembelajaran 

HOTS dan melatih siswa dengan memberikan soal-

soal yang mengarah kepada berpikir HOTS. Dengan 

demikian siswa nanti tidak sekedar mampu 

menghafal dan menyampaikan kembali informasi 

yang telah dibahas, namun mampu meng-

hubungkan dan mentranformasi pengetahuan 

serta pengalaman yang sudah dimiliki ke dalam 

p ro s e s  b e r p i k i r  k r i t i s  d a n  k re a t i f  d a l a m 

memecahkan masalah. 

Guru memiliki tugas tidak hanya sebatas transfer 

ilmu pengetahuan saja, namun juga membentuk 

kepribadian dan karakter anak. Di masa pandemi ini, 

guru mesti segera berbenah. Guru dituntut untuk 

secara kreatif menguasai TIK dan melakukan inovasi 

pembelajaran. Guru harus siap beralih dan 

beradaptasi dari sistem pembelajaran konvensional 

menjadi pembelajaran daring yang tidak terbatas 

dalam ruang dan waktu. Yang tidak kalah penting 

adalah guru harus mau dan mampu meningkatkan 

kompetensi melalui pengembangan diri pada aspek 

pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. 
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Alkisah, seorang ayah dari keluarga kaya raya mengajak anak semata wayangnya berjalan-jalan ke daerah pedesaan, untuk 

menunjukkan betapa miskin dan sengsaranya kehidupan masyarakat. Sekembalinya mereka, sang ayah bertanya, “Apakah 

Kamu memperhatikan betapa sengsaranya mereka, Nak?” Sang anak menjawab, "Ya Ayah. Kita memiliki kolam renang, mereka 

hanya memiliki sungai yang tak terbatas. Kita memiliki lampu hias mewah, mereka hanya memiliki bintang yang gemerlap di langit saat malam.

Kita memiliki teras luas, mereka memiliki seluruh cakrawala. Kita menghamburkan uang membeli makanan, mereka justru

menanamnya. Kita memiliki pagar tinggi agar aman, sedangkan mereka tidak membutuhkannya, karena teman-teman dan 

orang sekeliling mereka saling menjaga.” Jawaban tersebut membuat sang ayah tertegun. (dilansir dari laman inspirationalstories.eu)

BAHAGIAKAH KAMU?
Kawan Dinamika, penggalan kisah 

tersebut menunjukkan bahwa 

kebahagiaan sejatinya tidak hanya 

terukur dari kekayaan materi.

Oleh : Nur Afiyah Maizuanti

R a s a  s y u k u r ,  k a s i h ,  

p e r s a h a b a t a n  d a n  

k e b e b a s a n  

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

diri justru merupakan faktor 

yang jauh lebih berharga.

Tak jarang kita mendengar kalimat 

“bahagia itu sederhana.” Karena 

memang pencapaian kebahagiaan 

adalah hal yang subyektif dengan 

kompleksitas yang berbeda antar 

individu. Kebahagiaan merupakan 

indikator multi dimensi yang 

memiliki banyak definisi berbeda. 

N a m u n  k o n s e p  i n i  s e r i n g  

digambarkan sebagai keadaan yang 

melibatkan emosi positif dan 

kepuasan hidup.

Indikator yang digunakan adalah 

i n d e k s  ke b a h a g i a a n .  K o t a  

M a g e l a n g  d e n g a n  

k e p e m i m p i n a n  

baru juga mengusung 

j a rgo n  ke ba ha g i a a n  

dalam vis i  misinya.  

D e n g a n  d e m i k i a n  

p e n g u k u ra n  i n d e k s  

kebahagiaan 

t a m p a k n y a  

juga akan menjadi 

kegiatan yang 

rutin dilakukan.

P e n g u k u r a n  

indeks kebahagiaan 

Lalu dapatkah kebahagiaan diukur? 

B P S  s e b a g a i  i n s t i t u s i  y a n g  

berwenang mengelola statistik di 

Indonesia sejak tahun 2013 telah 

melakukan beberapa kali survei 

pengukuran tingkat kebahagiaan.

1. Dimensi Kepuasan Hidup

Subdimensi Kepuasan Hidup 

Personal, meliputi: 

a.

pendidikan dan keterampilan

pekerjaan/usaha/kegiatan 

utama

pendapatan rumah tangga

kesehatan

kondisi rumah dan fasilitas 

rumah

Subdimensi Kepuasan 

Hidup Sosial meliputi:

 keharmonisan keluarga

ketersediaan waktu luang

hubungan sosial

keadaan  lingkungan

kondisi keamanan

2. Dimensi Perasaan

perasaan senang /riang 

/gembira

perasaan tidak khawatir 

/cemas

perasaan tidak tertekan

3. Dimensi Makna Hidup 

kemandirian

penguasaan lingkungan

pengembangan diri

hubungan positif dengan 

orang lain 

tujuan hidup

penerimaan diri

b.
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INDEKS KEBAHAGIAAN PENDUDUK

KOTA MAGELANG TAHUN 2018 (72,79)

Indeks Kepuasan 

Hidup (70,21)

Indeks Perasaan (75,28)

Indeks Makna 

Hidup (73,15)

32%34%

34%

Yang menarik adalah indeks kebahagiaan perempuan di Kota Magelang tercatat lebih tinggi 

dibandingkan tingkat kebahagiaan laki-laki pada tahun tersebut.

Angka-angka tersebut menunjukkan 

bahwa secara umum penduduk Kota 

Magelang dapat dikatakan cukup 

bahagia, karena rata-rata indeks 

kebahagiaan berada di atas angka 50.

Bagaimana dengan kaum 

jomblo di Kota Magelang? Survei 

m e n u n j u k k a n  b a h w a  

penduduk lajang di Kota 

Magelang lebih bahagia loh 

dibandingkan yang berstatus 

m e n i k a h  a t a u  c e r a i .  

Dinarasikan dalam riset 

tersebut bahwa indeks sub-

dimensi kepuasan hidup 

personal penduduk lajang 

lebih tinggi karena penduduk 

lajang cenderung masih muda, 

yang diasumsikan masih prima 

k o n d i s i  k e s e h a t a n n y a .  

Penduduk yang berstatus lajang 

juga memiliki indeks dimensi 

perasaan yang tertinggi. Hal ini diduga karena 

penduduk yang belum menikah masih merasa bebas 

dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tanpa 

ada tekanan dan tuntutan dari pihak lain. Indikator 

tujuan hidup dan indikator hubungan positif dengan 

orang lain di Kota Magelang juga lebih tinggi dicapai 

oleh penduduk lajang (BPS, 2018).

Bagaimana dengan kalian?

“Happiness is not something ready-

made, it comes from your own actions”.

Kawan Dinamika, kita bisa menciptakan rasa bahagia 

kapan pun, di manapun, dan dengan kondisi apapun. 

Bahagia menjadi sebuah pilihan yang harus kita 

wujudkan dari pemikiran, sikap dan perilaku kita. 

Mengutip kata bijak dari Dalai Lama,

Lalu, kira-kira apa saja sih kegiatan yang bisa memicu 

kebahagiaan diri? Dilansir Huffpost, ada 10 hal yang 

bisa membuat kalian lebih bahagia, diantaranya:

Biasakan menulis cita-cita dan apa yang membuat 

kalian bahagia setiap harinya. Hal ini dapat 

memotivasi kalian dalam menjalani hari-hari;

Memaafkan. Meski sulit, memaafkan seseorang 

akan membuat kalian lebih tenang;

Jangan biasakan menahan emosi; 

Buang pikiran negatif, perbanyak rasa syukur; 

Refreshing;

Biasakan diri untuk detoks media sosial. Sesekali 

tidak berkutat dengan media sosial juga 

bermanfaat loh!;

Olahraga rutin;

Belajar untuk mengatakan 'tidak'. Produktif 

dengan kebebasan kalian. Jangan bebani diri 

dengan keinginan dan ambisi yang tidak 

bermanfaat;

Bersikap baik pada orang lain. Tingkatkan trust, 

rasa toleransi dan jiwa sosial kita;

Sayangi diri sendiri. Seperti petuah Marcus 

Aurelius, "Kebahagiaan d a r i  h i d u p  

Anda bergantung pada kualitas dari 

pikiran Anda.” 

Langkah-langkah tersebut 

sepertinya tidak sulit untuk mulai 

diterapkan ya! Yuk kita mulai dari 

sekarang!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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BIKIN GOWES SEMAKIN NYAMAN
Kawan Dinamika, jika diperhatikan, sejak akhir 

tahun 2020 ada pemandangan baru di beberapa

ruas jalan di Kota Magelang. Yes, benar sekali!

Kota Magelang sudah punya lajur sepeda!

Lajur sepada merupakan bagian jalur yang 

memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang

memiliki lebar cukup untuk dilewati satu

sepeda, selain sepeda motor. Keberadaan lajur 

sepeda tentunya membuat para pegowes semakin

antusias bersepeda keliling Kota Sejuta Bunga ini.

Lajur sepeda di Kota Magelang direalisasikan melalui 

anggaran bantuan pengadaan dari Kementerian 

Perhubungan. Sementara pengadaan rambu penunjuk

lajur sepeda diadakan melalui APBD-Perubahan

Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Perhubungan 

Kota Magelang.

Kawan Dinamika pasti sering mendengar santernya 

program bike to work, berjalan kaki ke sekolah dan 

program lain yang bertujuan menarik minat masyarakat 

dalam menggunakan angkutan umum. Hal tersebut 

karena kebijakan transportasi saat ini mulai dikembangkan 

dan diarahkan pada kerangka tertentu, dengan 

mempertimbangkan kualitas lingkungan, pengembangan 

manajemen lalu lintas yang mengoptimalkan fasilitas 

yang ada dan perbaikan pengaturan lalu lintas. Oleh 

karenanya keberadaan lajur sepeda merupakan salah 

satu bagian yang mendapat perhatian serius dari 

pemerintah.

Kawan Dinamika, transportasi merupakan 

komponen utama dalam sistem hidup dan 

kehidupan, sistem pemerintahan dan sistem 

masyarakat. Pengadaan lajur sepeda menjadi 

salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota 

Magelang dalam menciptakan perlengkapan jalan 

yang semakin nyaman dan aman. Hal tersebut 

karena perlengkapan jalan dan prasarana 

angkutan jalan merupakan unsur yang penting 

dalam memberikan perlindungan keselamatan, 

keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan 

angkutan jalan.

Semoga ke depan transportasi di Kota Magelang 

menjadi transportasi yang berkelanjutan, mampu 

berkontribusi positif bagi keberlanjutan lingkungan, 

sosial dan ekonomi masyarakat. Semoga hadirnya 

lajur sepeda dapat bermanfaat bagi para pesepeda 

sebagai kiprah perjuangan mewujudkan transportasi 

yang memanusiakan manusia, bukan transportasi 

yang mengistimewakan kendaraan bermotor. 

Transportasi yang berorientasi aksesibilitas bukan 

mobilitas.

“Yuk bersepeda yang aman dan nyaman di Kota 

Magelang melalui lajur sepeda!”

Oleh : Noor Singgih

* Kepala Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran

  Dinas Perhubungan Kota Magelang

Penyunting Naskah: Nur Afiyah Maizunati
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 Radio saat ini masih mampu menunjukkan 

eksistensinya meski dunia informasi telah dihujani 

oleh perkembangan teknologi digital utamanya 

internet. Meskipun terkadang untuk Sebagian 

orang, saat ini radio hanya dipandang sebagai media 

lama yang akan ditelan zaman, namun pada 

kenyataannya, radio masih tetap eksis. Salah satu 

diantaranya yaitu Magelang FM yang merupakan 

stasiun radio Pemerintah Kota Magelang.

Massifnya perkembangan teknologi penyiaran, 

menuntut  Magelang FM berinovasi  dalam 

membangun strategi penyiaran, melalui program 

siaran yang informatif dan menarik pendengar. 

Radio Magelang FM telah menggema di Kota 

Magelang bukan dalam waktu yang singkat. Stasiun 

ini telah menginjak usia ke-51 pada 2 Januari 2021 

yang lalu. Simak sejarahnya yuk!

Di sebuah acara pasar malam di alun-alun Kota 

Magelang pada tahun 1969, cikal bakal radio 

Magelang FM diawali oleh siaran sekelompok 

pemuda yang diprakarsai oleh Y Sudjari, yang saat 

itu adalah Kepala Sekolah SMP Pendowo. Siaran 

radio di  pasar malam kala itu didominasi 

permintaan lagu oleh pendengar seperti lagu Teluk 

Bayur dan Kau Selau di Hatiku dari Erni Johan, serta 

lagu dari Tetty Kadi yaitu Teringat Selau dan 

Sepasang Rusa. 

Suksesnya kegiatan siaran di pasar malam tersebut 

kemudian dilanjutkan dengan frekuensi siaran yang 

lebih sering yang dilakukan di salah satu ruangan di 

SMPN 2 Magelang. Seiring berkembangnya waktu, 

tempat siaran kemudian berpindah ke gedung 

pertemuan Panca Warsa, jalan A. Yani No. 21 

Magelang dengan nama Radio Persiapan. Pada 

tahun 1969 Radio Persiapan berganti nama menjadi 

RPD (Radio Pemerintah Daerah).

 Pada tahun 1970, di Kota Magelang juga 

telah berdiri stasiun radio di PLN Cabang Magelang 

yang diprakarsai oleh Kepala PLN waktu itu, R. 

Ismoyo. Kala itu R. Ismoyo dengan Wali Kota 

Magelang Mochammad Soebroto, selanjutnya 

menyatukan Radio PLN dengan RPD. Pergantian 

nama terjadi ladi di tahun 1973. Nama RPD diubah 

menjadi RSPD, yaitu Radio Siaran Pemerintah 

Daerah. Pada tahun 1981 RSPD berpindah tempat 

siaran ke Gedung Bumi Kyai Sepanjang, jalan Kartini 

No. 4 Magelang.

RSPD dapat dikatakan merajai dunia 

penyiaran di Kota Magelang saat itu. Menurut 

keterangan mantan penyiar RSPD era 70-an, Untung 

Samidi, banyak program acara yang memiliki banyak 

pendengar, antara lain acara Bingkisan Monitor, 

Bingkisan Radio Kecil, Pilihan Pendengar, Tangga 

Lagu, Gendhing Jawa, Mbangun Desa, Berita Daerah, 

Tembang Kenangan hingga Bacaan Buku Pak Eko 

yang masih diputar hingga saat ini.

Magelang FM: 
Merangkul Pendengar 
Lewat Variasi Program 
Edukatif
Oleh : Retno Untari*
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Pada tahun 2005 RSPD berubah nama kembali 

menjadi Radio Magelang FM, dengan formasi baru 

dan penempatan SDM yang sesuai kemampuannya, 

sehingga diharapkan mampu menyajikan program 

radio yang disesuaikan dengan perkembangan 

zaman. Perjalanan Radio Magelang FM dalam 

mencuri hati pendengaar dapat dikatakan semakin 

b a i k  d a r i  t a h u n  k e  t a h u n  d a n  m a m p u 

bertransformasi dengan era masa kini. 

Radio Magelang FM kini tidak hanya 

memberikan hiburan kepada pendengarnya, namun 

misinya kini meluas tidak hanya memberikan 

informasi namun juga edukasi kepada pendengar 

agar menjadi pendengar yang aktif. Partisipasi 

masyarakat sangat diperlukan dalam membangun 

sebuah kota, hal itulah yang mendasari Radio 

Magelang FM mulai membuat program acara yang 

m e l i b a t k a n  m a s y a ra k a t  u n t u k  i k u t  a k t i f 

berbicaramengemukakakan pendapatnya atau 

mengungkapkan kepedulian atas kotanya 

Seperti yang disampaikan salah satu 

programmer Radio Magelang FM, Aan Budi Sulistya, 

Radio Magelang FM memiliki acara bernama 

Mbangun Magelang yang menampung aspirasi 

masyarakat baik berupa aduan, saran atau masukan 

hingga kritikan demi pembangunan kota yang lebih 

baik. Selain itu Radio Magelang FM juga mengusung 

program Magelang Sapa Anda dengan pembahasan 

pemberitaan yang lebih luas hingga lingkup 

nasional. "Kami sadar membangun program acara 

Mbangun Magelang di tahun 2019 ini prosesnya 

lama karena membangun kultur masyarakat untuk 

berani berbicara di radio itu tidak mudah," ucapnya. 

Melalui program acara Mbangun Magelang 

diharapkan masyarakat menjadi lebih kritis dan 

mampu terbuka dengan media khususnya radio. 

Selain itu Mbangun Magelang juga merupakan 

wadah untuk meluruskan pemberitaan yang tidak 

benar yang tersebar di masyarakat. "Melalui 

Mbangun Magelang diharapkan suara-suara rakyat 

dapat terserap sehingga dapat ikut serta dalam 

membangun Kota Magelang yang lebih baik," 

tambah Aan.

 

 Radio Magelang FM juga ikut berkontribusi 

dalam memberikan alternatif pembelajaran jarak 

jauh di masa pandemi dengan program Belajar 

Lewat Radio yang mendatangkan para guru untuk 

secara langsung memberikan pelajaran kepada 

muridnya melalui radio sehari dua kali. Hal tersebut 

mendapat respon yang baik dari masyarakat baik 

siswa maupun orang tua. Ke depan dengan 

komitmen dan semangat inovasi yang tinggi, 

Magelang FM diharapkan mampu menjadi lembaga 

penyiaran pemerintah yang dicintai masyarakat 

dalam berbagai kelompok usia, dan mampu sebagai 

wahana mobilitas informasi yang berguna bagi 

kemajuan Kota Magelang tercinta.

Penyunting Naskah: Nur Afiyah Maizunati
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Ada yang beranggapan bahwa pada saat bersin, 

detak jantung akan berhenti berdetak. Benarkah?

Faktanya, bersin hanya mengubah tekanan pada 

denyut jantung, tapi tidak membuat detak jantung 

berhenti. 

Pada dasarnya ketika bagian hidung teriritasi, maka 

orang akan refleks menutup mata dan menarik 

napas dalam-dalam. Saat bersin, otot dada akan 

memaksa udara keluar dari paru-paru dengan 

kecepatan tinggi lalu ditiup melalui hidung yang 

nantinya akan membersihkan apapun yang menurut 

tubuh tidak seharusnya disana. 

Letak jantung sangat dekat dengan paru-paru. Saat 

seseorang akan bersin,  mereka pasti  akan 

melakukan penarikan napas yang dalam. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengaktifkan saraf 

panjang yang disebut dengan saraf vagus. Salah satu 

fungsi saraf vagus adalah mengirimkan sinyal ke 

jantung untuk memperlambat kerja. Mengambil 

napas sebelum bersin dapat membuat detak jantung 

melambat yang kemudian akan ada proses 

penekanan udara keluar dari paru-paru. 

Apabila debu menyentuh bulu hidung, otak nantinya 

akan menerima sinyal dari sel saraf yang terdapat 

dihidung lalu diproses dan segera memproduksi 

histamin yang membuat hidung terasa gatal. 

Bersamaan dengan itu, otak akan mengirimkan 

sinyal ke tenggorokan dan paru-paru untuk 

mengeluarkan udara kotor tersebut. 

Sumber: indozone.id 

Fakta Atau Mitos:
Jantung Berhenti Karena Bersin?

Kawan Dinamika, pernah nggak kamu mengalami 

suatu kejadian dimana kamu baru pertama kalinya 

mengunjungi suatu tempat, namun rasanya sudah 

pernah ke tempat tersebut sebelumnya? Kondisi 

demikian disebut dengan déjà vu.

 Déjà vu berasal dari bahasa Perancis, artinya “sudah 

pernah melihat”. Sebutan déjà vu ini dicetuskan 

pertama kali oleh seorang filsuf dan ilmuwan 

Perancis, Emile Boirac pada tahun 1876. 

Déjà vu sering dialami oleh orang dewasa, 

sedangkan anak-anak cenderung tidak pernah 

mengalaminya. Faktanya, para peneliti pun bingung 

apa penyebab terjadinya déjà vu yang sebenarnya. 

Karena hal ini terjadi secara tiba-tiba dan dialami 

oleh orang yang dasarnya tidak memiliki masalah 

kesehatan apapun. Déjà vu cenderung berakhir 

secepat kemunculannya. Sensasinya pun begitu 

cepat sehingga terkadang orang tidak menyadari 

apa yang baru saja dialami. 

Para ahli berpendapat mengenai arti dan penyebab 

déjà vu yang berbeda. Sebagian besar setuju bahwa 

déjà vu berhubungan dengan memori atau ingatan 

dalam berbagai cara. Déjà vu memang bukan 

masalah yang besar, tetapi bisa terjadi tepat 

sebelum atau saat mengalami epilepsi. Kondisi ini 

bisa terjadi dan bertahan selama satu atau dua 

menit, bahkan pada beberapa kasus, berakhir 

dalam beberapa detik. Namun tidak usah khawatir 

karena déjà vu merupakan hal yang wajar. 

Sumber: indozone.id

Fakta Unik:
Deja Vu
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DATA PRESTASI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 TINGKAT PROVINSI

BIDANG KATEGORI HASIL ATAS NAMA

Perlindungan 
Masyarakat

Perencanaan Daerah

Kepegawaian

Lingkungan 
Hidup

Pemberdayaan 
Masyarakat

Anugerah 
Daya Saing Daerah

Kejuaraan lomba inovasi Satlinmas

Lomba Go To Talent Satlinmas

Anugrah Penghargaan 
Pembangunan Daerah

Piagam Penghargaan Atas 
Pengelolaan Terbaik 
Dalam Layanan Pensiun 
se wilayah Kantor Regional I Yogyakarta

Kejuaraan Lomba Hari  Habitat

Pelaksana Terbaik 
Gotong Royong Masyarakat

Penghargaan Anugerah 
Indeks Daya Saing Daerah  
dan Pengukuran Indeks 
Daya Saing Daerah

Penghargaan Anugerah 
Indeks Daya Saing Daerah  
dan Pengukuran 
Indeks Daya Saing Daerah

Juara Harapan I

Juara Harapan I

Kota Terbaik III

Terbaik

Juara 2

Terbaik II 
Kategori Kelurahan

Juara 1 
Kategori Enabling 
Environment

Nilai 3,6186 (TINGGI)

Satpol PP

Satpol PP

Pemerintah 
Kota Magelang

Pemerintah 
Kota Magelang

Kota Magelang

Kelurahan 
Tidar Utara

Pemerintah 
Kota Magelang

Pemerintah 
Kota Magelang

Penghargaan Gerakan 
Hemat energi dan Air 
Tingkat Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2020 

Juara 1 
Kategori 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota

Badan Penelitian dan 
Pengembangan 
Kota Magelang
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DATA PRESTASI KOTA MAGELANG
TAHUN 2020 TINGKAT NASIONAL

BIDANG KATEGORI HASIL ATAS NAMA

Pengembangan 
Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi

Pengawasan

Pengelolaan 
Keuangan Daerah

Pelayanan Publik

Kejuaraan 
Innovative Goverment Award 
(IGA) 2020

Leveling Kapasitas APIP pada 
Inspektorat Kota Magelang 
Tahun 2019 dari BPKP

Piagam Atas Keberhasilannya 
Menyusun dan Menyajikan 
Laporan Keuangan Tahun 2019 
dengan Capaian Opini WTP dari 
Kementrian Keuangan

TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik 
Penanganan Covid 19

TOP 45 Inovasi Pelayanan Publik  
Tahun 2020 dan 
5 Pemenang Outsanding 
Achievement of Public 
Service Innovation Tahun 2020

Penghargaan 
Kota Sangat Inovatif

Level 3

Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian

HATII PAKKEM 
(Hazmat dari RSUD Tidar 
Inovasi Coverall 
Pakai Kembali) 
Kategori Cepat Tanggap

Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik 
di Lingkungan 
Kementrian/Lembaga, 
Pemerintah Daerah, 
BUMN dan BUMD 
Tahun 2020

Pemerintah 
Kota Magelang

Inspektorat 
Kota Magelang

Pemerintah 
Kota Magelang

Rumah Sakit 
Umum Daerah 
Tidar Magelang

Pemerintah 
Kota Magelang

Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 
Tahun 2020 

Inovator dalam 
Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik 
Tahun 2020

LAILA WULANDARI, M.Pd 
SMPN 1 Magelang

Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 
Tahun 2020

Inovasi INOBEL 
I-STEM/STEAM

LAILA WULANDARI, M.Pd 
SMPN 1 Magelang
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