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Wassalamualaikum Wr Wb

Terbitan kali ini masih jauh dari sempurna. Perbaikan dan perubahan 

masih sangat diperlukan guna penyempurnaan edisi-edisi mendatang. 

Oleh karenanya, kritisi dan masukan Kawan Dinamika selalu kami 

nantikan.

Selamat membaca!

Kami berupaya menghadirkan tulisan yang menarik dan informatif. Kami 

juga selalu membuka peluang bagi Kawan Dinamika yang ingin berbagi 

karya cerita dan analisa pada terbitan kami selanjutnya.

Pada rubrik dalam edisi kali ini, kami banyak mengupas tentang literasi 

digital dan menggaungkan berbagai program unggulan Wali Kota 

Magelang dan Wakil Wali Kota Magelang yang beragam dan inovatif. Info-

info unik lain juga kami suguhkan untuk menemani hari-hari.
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konten menarik untuk memperkaya informasi Kawan Dinamika semua.
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KESEHATANEdisi 81

Sarana transportasi dan pembiayaan kesehatan 

seringkali menjadi penghambat bagi masyarakat 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan 

cepat dan tepat, terlebih ketika dalam kondisi gawat 

darurat medis seperti kecelakaan lalu lintas, 

kegawatdaruratan ibu dan anak, sakit mendadak 

yang menimpa masyarakat seperti serangan 

jantung/serebrocardiovaskuler, dan berbagai macam 

trauma, kondisi kritis, keluhan medis, nyeri dan lain 

sebagainya yang harus segera mendapat-kan 

pertolongan. 

Kesehatan merupakan harta yang paling berharga 

dalam hidup, karena dengan kondisi sehat kita bisa 

melakukan aktivitas apa saja untuk mewujukan 

impian-impian yang lebih maju. Bagi sebagian orang, 

hadirnya sakit bukan menjadi akhir dari segalanya. 

Namun akan berbeda ceritanya ketika yang jatuh 

sakit itu adalah orang yang benar-benar tidak 

mampu. Jangankan untuk membiayai perawatan di 

rumah sakit, untuk menopang kebutuhan sehari-hari 

saja mereka harus bekerja keras. Ketika jatuh 

sakitpun tetap berfikir siapa yang akan mencari 

nafkah untuk keluarga dan mencari biaya perawatan. 

Berdasarkan data kejadian kecelakaan lalu lintas di 

Kota Magelang tahun 2020, ada 188 kasus 

kecelakaan lalu lintas dengan 25 orang diantaranya 

meninggal dunia. Kejadian keelakaan lalu lintas 

sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 tercatat 81 kasus 

dengan 9 orang diantaranya meninggal dunia (Unit 

laka Polres Magelang Kota, 2021). Angka tersebut 

merupakan angka yang cukup besar. Belum lagi 

angka kematian akibat kegawatdaruratan medis 

lainnya seperti stroke,serangan jantung, perdarahan 

dan lain sebagainya. Keterbatasan fisik akibat 

disabilitas, usia yang sudah lanjut, ibu hamil risiko 

tinggi juga merupakan kendala juga untuk dapat 

mengakses pelayanan kesehatan. Selain itu, kendala 

perekonomian juga mengakibatkan sebagian orang 

tidak dapat mengakses sarana transportasi ketika 

lepas rawat dan akan pulang dari rumah sakit.

Dalam kondisi kegawatdaruratan medis, per-

tolongan yang cepat dan tepat sangat menentukan 

baik buruk kondisi pasien selanjutnya. Dalam 

beberapa kasus, keterlambatan lebih dari 10 menit 

akan menyebabkan kecacatan seumur hidup bahkan 

kematian.

Pemerintah Kota Magelang hadir untuk memenuhi 

impian masyarakat agar bisa tetap hidup sehat dan 

mendapatkan pelayanan kesehatan dengan mudah, 

murah dan cepat tanpa terkendala pembiayaan. 

Akses pelayanan kesehatan yang terjangkau dan 

berkualitas merupakan salah satu upaya penguatan 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

di Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang 

memfasilitas kemudahan tersebut dengan beberapa 

layanan yaitu Jemput Sakit Antar Sehat, layanan 

Homecare dan JKN KIS secara terintegrasi oleh 

PSC 119.

KOTA MAGELANG 
HADIRKAN LAYANAN KESEHATAN TERINTEGRASI

Kontributor: Mimin Triyanti

(Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Kota Magelang)
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Dengan adanya layanan Homecare, Jemput Sakit 

Antar Sehat, layanan gawat darurat melalui PSC 119 

dan layanan JKN KIS ini, pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat Kota Magelang diberikan secara totalitas 

mulai dari pelayanan di rumah, menjemput dan 

mengantar ke rumah sakit serta pembiayaan 

perawatan secara gratis di kelas tiga. Dengan fasilitasi 

tersebut masyarat Kota Magelang akan selalu terjaga 

kesehatannya sehingga bisa beraktifitas secara 

produktif, bahagia, sejahtera lahir batin.***

Warga Kota Magelang yang mengalami kendala 

transportasi untuk menuju ke fasilitas pelayanan 

kesehatan misalnya akan periksa atau kontrol rutin ke 

rumah sakit, pulang atau lepas rawat dari rumah sakit 

akan difasilitasi oleh tim layanan Jemput Sakit Antar 

Sehat yang telah disiapkan di tiga kecamatan. 

Layanan ini hanya diperuntukkan dan diberikan 

secara gratis bagi warga Kota Magelang dan tinggal di 

wilayah Kota Magelang.

Layanan Homecare merupakan layanan bagi 

masyarakat Kota Magelang yang karena keterbatas-

an fisik tidak dapat menuju ke fasilitas kesehatan. 

Tujuan layanan Homecare ini untuk meningkatkan 

akses dan pemerataan layanan Kesehatan. Sasaran 

layanan ini adalah lansia dengan immobilitas, pasien 

dengan keterbatasan fisik yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan, penyandang penyakit kronis 

dengan immobilita, pasien dengan kondisi khusus 

seperti gizi buruk dan ibu hamil risiko tinggi yang 

membutuhkan kunjungan rumah.

PSC 119 Magelang Emergency Service merupakan 

layanan kegawatdaruratan medis pra rumah sakit 

bagi masyarakat Kota Magelang. Layanan ini 

memberikan pertolongan kepada pasien/korban 

dengan menggunakan algoritma kegawatdaruratan 

serta mendapatkan pertolongan medis, stabilisasi 

dan transportasi ke rumah sakit. Layanan ini juga 

dapat digunakan oleh warga Kota Magelang yang 

melihat, mengetahui ataupun mendengar kejadian 

gawat darurat medis ataupun kecelakaan, korban 

kebakaran, tersengat listrik dan sebagainya. 

Untuk dapat mengakses pelayanan layanan Jemput 

Sakit Antar Sehat maupun layanan kegawatdarurat-

an lainnya kawan Dinamika dapat langsung 

menghubungi telepon 119 atau ke nomor 

085848577000. Sementara itu untuk layanan 

Homecare, Kawan Dinamika dapat menghubungi 

pusksemas setempat.

Selain pelayanan ambulan dan kunjungan ke rumah 

pasien, Pemerintah Kota Magelang juga mem-

fasilitasi warga yang miskin, bersedia dirawat di kelas 

3, dan tinggal di Kota Magelang selama minimal enam 

bulan, untuk didaftarkan sebagai peserta JKN KIS 

yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Kota 

Magelang. Mekanismenya dengan melengkapi 

dokumen berupa fotokopi Kartu Keluarga, Surat 

Pernyataan Pertanggungjawaban Multak yang 

diketahui RT, RW dan Lurah setempat. Dokumen 

tersebut kemudian harus diserahkan ke Dinas 

Kesehatan Kota Magelang untuk diberikan 

rekomendasi pengurusan JKN KIS.
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Konsep smart city merupakan sebuah pendekatan 

yang mengutamakan tatanan pengelolaan kota 

cerdas yang dapat berperan dalam memudahkan 

masyarakat untuk mendapatkan informasi secara 

tepat dan cepat. Sehingga dalam hal ini kota cerdas 

diartikan sebagai kota yang dapat mengelola 

berbagai sumber daya secara efektif dan efisien 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota 

yang kompleks melalui solusi inovatif dan terintegrasi 

sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan 

keamanan serta kenyamanan warganya.

Visi dan misi Kota Magelang tahun 2021-2026, “Kota 

Magelang maju, sehat dan bahagia”, yang tertuang 

dalam dokumen rancangan RPJMD Kota Magelang 

Tahun 2021-2026 sudah selaras dengan enam 

dimensi smart city yaitu Smart Governance, Smart 

Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society 

dan Smart Enviroment. Pada misi ketiga, secara 

eksplisit disebutkan bagaimana mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik dan inovatif, serta 

dijabarkan arah strategis pembangunan Kota 

Magelang yaitu mewujudkan birokrasi yang 

responsif, akuntabel dan inovatif dengan program 

reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan 

sistem layanan terintegrasi.

Dengan berkaca pada action plan yang tertuang 

dalam dokumen rancangan awal RPJMD Kota 

Magelang Tahun 2021-2026, tersurat bahwa 

Pemerintah Kota Magelang telah menyusun 

program-program unggulan untuk mengakselerasi 

pencapaian visi dan misi, dimana salah satu program 

unggulan tersebut adalah Magelang Smart City 

(Magesty).

Keselarasan Visi Misi Dokter Aziz-Kyai Mansyur 

dalam pendekatan Smart City.

Tahun 2019 Kota Magelang terpilih sebagai salah satu 

wilayah yang masuk dalam Gerakan Menuju 100 

Smart City dari Kementerian Kominfo Republik 

Indonesia. Momentum ini merupakan tonggak 

perubahan pengelolaan sebuah kota terutama 

daerah urban rural untuk menjawab tantangan tata 

kelola perkotaan dalam mencukupi fasilitas 

pelayanan publik dengan cara yang efisien, efektif, 

dan murah baik menggunakan teknologi maupun 

non-teknologi.

Dalam pendekatan smart city, salah satu instrumen 

yang dapat dipakai adalah instrumen berbasis 

elektronik. Instrumen elektronik yang sudah 

diterapkan di Pemerintah Kota Magelang adalah 

berupa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE). SPBE di Kota Magelang telah berjalan selama 

tiga tahun. Pencapaian SPBE Kota Magelang sampai 

dengan tahun 2020 telah berada pada nilai indeks 

yang lumayan tinggi, yaitu sebesar 3,21 dengan 

tingkat maturity yang baik. Namun demikian masih 

terdapat beberapa pekerjaan rumah yang harus 

segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota Magelang 

untuk meningkatkan tingkat kematangan SPBE. 

Beberapa domain SPBE yang mencakup tata kelola, 

kebijakan internal, layanan dan manajemen SPBE 

masih perlu dieskalasi capaiannya. Dalam domain 

kebijakan internal misalnya, yang perlu didorong 

untuk segera diselesaikan adalah pembangunan 

arsitektur SPBE, penyusunan peta rencana SPBE dan 

analisis kebutuhan Teknologi Informasi (TI). 

Magesty adalah program unggulan yang merupakan 

platform mobile internet berbasis android yang 

mempunyai daya ungkit (leverage) besar untuk 

mempercepat pencapaian smart city khususnya 

pada dimensi smart economy, smart governance, smart 

society dan smart branding. Dalam aplikasi ini terdapat 

fitur-fitur unggulan yang dapat dimanfaatkan 

masyarakat Kota Magelang seperti fitur belanja 

kebutuhan, belanja UMKMfitur kesehatan, 

administrasi kependudukan, dana bantuan, laporan 

aduan, pendidikan dan kebersihan. 

Kontributor: Wikan Kanugraha

(Kepala Bidang Teknologi Informatika Diskominsta Kota Magelang)

MAGELANG SMART CITY (MAGESTY)
DALAM PERSPEKTIF SOCIETY 5.0
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Secara subtansi Magesty  adalah program unggulan 

Kota Magelang menuju kota yang lebih modern 

dengan layanan prima dan terintegrasi. Magesty 

merupakan salah satu solusi kolaboratif antara 

Pemerintah Kota Magelang, pelaku usaha khususnya 

UMKM dan masyarakat sebagai kesatuan ekosistem 

yang saling “nyawiji” menjadi enabler menuju Kota 

Magelang maju, sehat dan bahagia. Program 

Magesty ini diupayakan menjadi angka pengganda 

(multiplier effect) bagi masyarakat dari sisi pemulihan 

ekonomi terutama di sektor pelaku UMKM dan para 

pedagang pasar Kota Magelang. Fitur dalam Magesty 

juga sekaligus mendukung penerapan protokol 

kesehatan di Kota Magelang selama pendemi. 

Magesty dan Society 5.0

Konsep smart city dalam Society 5.0 pada dasarnya 

adalah bagaimana  sumber daya manusia dan 

masyarakat (human resources) sebuah wilayah dapat 

memanfaatkan teknologi informasi 4.0, memiliki 

kemampuan dalam menggunakan kecerdasan 

buatan (artificial intelligence), Internet of things (IoT), 

cloud computing dan big data untuk  beradaptasi di 

masa depan. Konsep ini merujuk ke konsep Higher 

Order Thinking Skills (HOTS), dengan  cara berpikir 

secara kompleks, berjenjang dan sistematis, untuk 

membuat kehidupan menjadi lebih baik. Patron 

inilah yang sekarang disebut dengan cara berpikir 

society 5.0.

Salah satu contoh penerapan society 5.0 di sebuah 

kota adalah solusi atas isu lingkungan seperti 

monitoring dan manajemen kualitas air dengan 

memakai remote sensing serta data oceanographic, 

penggunaan early warning alert system untuk mitigasi 

bencana alam dan penyakit berdasarkan kombinasi 

berbagai data, dan sebagainya. 

Penerapan Magesty dalam frame work smart city 

dipandang dari perspektif society 5.0 merupakan 

sebuah ekosistem berbasis virtual yang saling 

terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain. Magesty 

tidak hanya dapat menyelesaikan permasalahan 

dalam pemulihan ekonomi maupun kesehatan, 

namun lebih dari itu bahwa program Magesty akan 

mampu mengatasi permasalahan tata kelola sebuah 

kota cerdas melalui penyediaan kebutuhan dan 

fasilitas warga sesuai aspirasi dan kehendak 

masyarakat; penyediaan fitur yang mampu 

memitigasi bencana alam dan sosial, merekayasa 

traffic jam dan transportasi dengan akurat; penyedia-

an data kepada setiap individu yang berkaitan 

dengan kesehatan (kapan vaksin, visit dokter, dan 

sebagainya); serta fungsi lainnya yang tidak diperoleh 

apabila masih menggunakan layanan konvesional.
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Kontributor : Nur Afiyah Maizunati 

(Statistisi )

Hadirnya teknologi yang kemudian menjamur hampir 

di sebagian besar proses bisnis kehidupan, 

merupakan salah satu “lakon” utama yang berperan 

dalam terciptanya disrupsi. Transisi proses bisnis ke 

basis digital secara perlahan mulai bergulir. Beberapa 

platform digital menggeliat satu demi satu dengan 

berbagai fitur yang mengesankan. Perubahan yang 

sangat cepat ini mengharuskan manusia untuk 

segera beradaptasi. 

Kementrian Kominfo menyebutkan bahwa literasi 

digital sebagai kecakapan menggunakan media 

digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk 

memperoleh informasi dan berkomunikasi. Masih 

rendahnya nilai indeks di atas mengindikasikan 

bahwa memang literasi digital menjadi sebuah 

gerakan yang bersifat nasional dan harus segera 

diupayakan ketercapaiannya, khususnya dalam 

peningkatan kualitas komponen literasi data dan 

informasi serta bagaimana berpikir kritis tentang 

media dan data. Pentingnya literasi digital meng-

inisiasi Kementrian Kominfo untuk mencanangkan 

“Program Literasi Digital Nasional, Indonesia Makin 

Cakap Digital” Mei 2021 lalu. Gerakan nasional 

tersebut dirumuskan dalam peta jalan yang terdiri 

dari empat kerangka, yaitu Digital Skills, Digital Safety, 

Digital Ethics, dan Digital Culture, serta tiga kerangka 

dalam menyusun program untuk tiga komponen 

masyarakat, yaitu Digital Society, Digital Economy, dan 

Digital Government. Berbagai kelas pelatihan literasi 

digital seperti fotografi, videografi, media sosial, 

public speaking, copy-writing, digital marketing, privasi 

digital dan keamanan siber, dan sebagainya secara 

periodik disuguhkan secara gratis dan terbuka untuk 

seluruh masyarakat. Tujuan program nasional ini 

adalah meningkatkan kemampuan masyarakat 

Indonesia untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif; 

meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, 

berkomunikasi dengan lebih lancar dan ber-

kolaborasi dengan lebih banyak orang. 

Sebagai badan publik pelayan masyarakat perkotaan, 

Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang juga turut 

berpartisipasi dalam gerakan literasi ini. Melalui Dinas 

Kominfo dan Statistik (Diskominsta), Pemkot 

Magelang menggulirkan berbagai program kegiatan 

yang mendukung peningkatan literasi digital 

masyarakat. Sejak didirikan di tahun 2017, 

Diskominsta konsisten menjadi “corong” informasi 

Pada tahun 2020 literasi digital Indonesia masih 

berada pada level sedang. Berdasar rilis hasil survei 

Kementerian Kominfo, perolehan subindeks terurut 

dari nilai terendah dicapai oleh subindeks Informasi 

dan Literasi Data sebesar 3,17, subindeks Komunikasi 

dan Kolaborasi sebesar 3,38, subindeks Keamanan 

3,66 dan subindeks 4 Kemampuan Teknologi 3,66. 

Seluruh indeks tersebut dinilai dalam skala 4. Provinsi 

Jawa Tengah sendiri mencapai indeks literasi digital 

pada angka 3,72 dan lagi-lagi seperti level nasional, 

komponen dengan indeks terendah dicapai dari 

subindeks Informasi dan Literasi Data (3,43). 

Breakdown indeks per pilar untuk Jawa Tengah adalah 

sebagai berikut: kemampuan teknologi (3,87), 

kemampuan komunikasi (3,62), informasi dan literasi 

data (3,45), berpikir kritis (3,41), etika (3,7), keamanan 

data pribadi (3,88) dan keamanan perangkat (3,92). 

Kemudahan akses dan kompleksnya fitur yang 

ditawarkan oleh berbagai platform digital tak pelak 

lagi menjadi sebuah hal baru yang sangat 

menggiurkan untuk dinikmati. Generasi penikmat 

platform  berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) ini sangat luas dan tidak pandang 

usia. Hal ini tentunya menyumbang sisi positif 

tersendiri. Generasi melek TIK berpeluang memiliki 

insight, kemampuan kognitif dan kapasitas teknis 

yang lebih luas melalui akses informasi tanpa batas 

dalam TIK. 

Namun demikian, sisi positif ini akan mampu dicapai 

jika TIK dimanfaatkan dalam koridor yang bijak. TIK 

yang dimanfaatkan secara massif namun tidak 

terkontrol tidak akan mampu memicu perwujudan 

sisi positif dengan optimal. Setiap pengguna TIK tidak 

cukup hanya memiliki kapabilitas untuk “bermain” 

dengan berbagai media digital, namun juga harus 

memiliki tanggung jawab dan etika dalam 

memanfaatkan TIK. Kontrol yang kemudian berperan 

penting dalam hal ini adalah literasi digital. 

KOTA MAGELANG MAKIN CAKAP DIGITAL
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Diskominsta hadir sebagai perwakilan pemerintah 

kota dalam membendung arus konten negatif dan 

informasi hoaks melalui penyajian konten yang 

berkualitas dan edukatif setiap harinya. Konten 

informasi Diskominsta disesuaikan dengan profil 

pembaca melalui publikasi narasi-narasi sehat, 

dilengkapi sapuan infografis yang menarik, informatif 

serta mudah dipahami. SDM pengelola informasi di 

Kota Magelang juga tak jarang diikutkan dalam 

pelatihan-pelatihan untuk menjadi talenta digital 

yang handal. 

Harapannya ke depan semakin banyak program 

kegiatan yang mendukung pencapaian literasi digital 

di Kota Magelang dengan lebih optimal, sehingga 

semakin cepat tercipta Kota Magelang yang makin 

cakap digital. Survei pengukuran status literasi digital 

skala kota juga dapat dipertimbangkan untuk 

dilaksanakan agar kualitas kinerja peningkatan 

literasi digital di Kota Magelang dapat terkuantifikasi 

dengan baik, dan menjadi referensi empiris bagi 

evaluasi program kegiatan yang sedang dijalankan.

dan fasilitator perluasan implementasi teknologi di 

seluruh wilayah Kota Magelang. Diskominsta memiliki 

bidang tersendiri yang menjaga keamanan informasi 

dari berbagai kejahatan siber yang berpotensi terjadi. 

Perangkat Daerah ini juga berperan memastikan 

penetrasi internet dapat dijangkau di seluruh unit 

kerja dan di ruang publik. Pemasangan jaringan Wi-fi 

di berbagai titik strategis di Kota Magelang 

merupakan bentuk dukungan konkret bagi 

kelancaran proses bisnis literasi digital di lingkungan 

masyarakat dan institusi pemerintahan.

Informasi yang disuguhkan Diskominsta merupakan 

paket lengkap yang mencakup artikel jurnalistik 

terkait kabar terkini pemerintahan, statistik skala kota 

dan informasi penting lainnya yang disajikan dalam 

berbagai kanal digital secara informatif. Diskominsta 

bahkan merangkul kelompok masyarakat dan 

komunitas seni budaya sebagai agen informasi untuk 

memperluas cakupan dan jangkauan diseminasi 

informasi sampai ke level keluarga. Keluarga dan 

tetangga berdasarkan penelitian Kementrian 

Kominfo dan Katadata Insight Center (2020) menjadi 

sumber sekaligus target utama berbagi informasi. 

Karenanya strategi diseminasi Diskominsta ini 

merupakan salah satu bentuk upaya edukasi 

informasi dan sebagai instrumen untuk mem-

bendung arus informasi negatif yang muncul dari 

level terkecil di masyarakat.

Dari aliran informasi yang mengalir deras dari 

berbagai sumber membanjiri media sosial di dunia 

maya setiap saat tak jarang merupakan konten 

negati f  dan informasi  yang salah.  Ris iko 

penyebarluasan konten-konten tersebut tentunya 

sangat besar. Tak hanya merugikan dari sisi sosial, 

namun dapat merambah ke kerugian materiil 

maupun moril. Hal ini diperparah dengan masih 

banyaknya kelompok masyarakat yang masih 

terkungkung dalam budaya malas membaca dan 

cenderung lebih senang berkomentar. Potensi 

penyebarluasan informasi yang salah akan semakin 

besar di kalangan komunitas tersebut. 

Akhirnya, bagaimanapun status literasi digital negara 

kita atau kota kita akan bergantung dengan kualitas 

literasi diri kita masing-masing. Oleh karenanya yuk 

berpartisipasi! Ayo ikut membangun martabat dan 

kualitas negeri, dengan meningkatkan literasi diri dan 

menjadi pribadi yang melek teknologi. Enyahkan 

konten negatif, lahirkan konten produktif dan 

kreatif!***
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Jaringan atau networking adalah kunci penting dalam 

menjalankan dan mengembangkan sebuah usaha, tidak 

terkecuali bagi usaha mikro kecil dan menengan (UMKM). 

Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mendorong sekaligus 

menfasilitasi pelaku UMKM di Kota Magelang untuk 

memperluas jaringan. Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur 

Aziz mengatakan, pelaku UMKM perlu belajar tentang jaringan 

dengan toko-toko modern berjejaring. Salah satu upaya 

Pemkot Magelang untuk membantu UMKM adalah dengan 

memberikan fasilitas belajar pelaku UMKM dengan para pakar, 

termasuk dengan Indomaret, di Ruang Adipura, kompleks 

Kantor Wali Kota Magelang, Rabu (7/4/2021).***

Tetap Bangkit di Masa Pandemi, 
UMKM Kota Magelang 

Berjaring dengan Toko Modern

Pemerintah Kota Magelang menerapkan program Cash For 

Work (CFW) atau Padat Karya Tunai (PKT) yang diinisiasi oleh 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(PUPR). CFW dimulai dilaksanakan di Kampung Meteseh, 

Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Jumat 

(9/4/2021). CFW melibatkan setidaknya 500 pekerja yang 

merupakan warga terdampak pandemi Covid-19 di 10 

kelurahan.***

Padat Karya Tunai di Kota Magelang 

Dukung Kota Magelang Tanpa Kumuh
serap 500 pekerja, 

Cegah Radikalisme 
Melalui Kampung Religi di Kota Magelang

Kampung Wates Beningan dan Wates Tengah, Kelurahan Wates, 

Kecamatan Magelang Utara, dicanangkan sebagai Kampung Religi 

oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang. Kampung religi 

merupakan salah satu program kerja 100 hari kepemimpinan Wali 

Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz dan Wakil Wali Kota 

Magelang M. Mansyur. "Salah satu visi misi kami adalah membuat 

Kampung Religi. Di sini akan tercermin sebuah toleransi, bahwa 

semakin tinggi religiusitas, semakin kita taat pada Tuhan yang Maha 

Kuasa maka akan semakin baik dalam bertoleransi, tidak akan 

mungkin terjadi radikalisme," jelas Wali Kota Magelang dr. 

Muchamad Nur Aziz, dalam sambutan pencanangan Kampung 

Religi di Balai RW 2 Kampung Wates Beningan,  Jumat (9/4/2021).***

SIARAN PERS
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Kota Magelang meraih predikat terbaik ketiga dalam 

Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2021. Penghargaan untuk kategori kota 

ini diserahkan langsung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 

Pranowo kepada Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz.

Penyerahan dilakukan dalam acara Musrenbang perubahan 

RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RKPD 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 di Gedung Gradhika Bhakti 

Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (14/4). Prestasi ini 

menjadi kabar gembira, mengingat baru saja Kota Magelang 

merayakan Hari Jadi ke-1.115 pada 11 April lalu.***

Kota Magelang 
Berhasil Raih Predikat Terbaik III 

Penghargaan Pembangunan Daerah 

Wali Kota Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz membuka 

selebar-lebarnya kesempatan kepada masyarakat untuk 

menyampaikan saran, kritik, atau aduan kepadanya secara 

langsung. Selain bisa datang ke kantor atau rumah dinasnya, 

ia juga menerima aduan melalui saluran 'Hallo Dok'. Saluran 

ini menggunakan nomor telepon 0812-1115-0505, yang bisa 

diakses melalui pesan WhatsApp, dan media sosial Instagram 

@dokter_aziz_. "Silakan manfaatkan 'Hallo Dok', ada 

permasalahan apa atau punya saran dan kritik apa yang 

membangun, sampaikan saja ke kanal itu," kata dokter 

Aziz.***

Wali Kota Magelang buka "Hallo Dok" 
Untuk Warga Sampaikan Unek-unek

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang tahun anggaran 

2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dokter Aziz 

menuturkan, opini WTP yang diraih ini adalah bukti bahwa Kota 

Magelang berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam pengelolaan 

keuangan daerah. Piagam Opini WTP diserahkan Ayub Amali kepada 

Wali Kota Magelang, dr. Muchamad Nur Aziz (Dokter Aziz) di Kantor 

Pewakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (18/5/2021). 

"Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh OPD, sehingga 

diharapkan dapat memotivasi kita semua dalam pengelolaan dan 

pertanggungjawaban atas laporan Pemerintah Daerah," ucap Dokter 

Aziz.***

Kelima Kali, 
Kota Magelang Raih Opini WTP

SIARAN PERS
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BPUM DORONG PELAKU UMKM KOTA MAGELANG 
MAKIN KREATIF

Kontributor: Respati Aji Pamungkas

P
andemi Covid-19 memukul hampir seluruh 

sektor perekonomian di Indonesia pada 

umumnya, termasuk Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM). Untuk membantu mengatasi 

dampak ekonomi akibat pandemi, pemerintah 

mengucurkan sejumlah program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN), salah satunya adalah 

program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). 

Pemerintah berencana memperluas cakupan BPUM 

kepada 12,8 juta pelaku UMKM yang terdampak 

pandemi Covid-19 pada 2021.

Program BPUM ini berperan strategis agar UMKM 

dapat terus mempertahankan usahanya, juga 

sebagai upaya menekan potensi pengurangan 

tenaga kerja. Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Kota Magelang, Catur 

Budi Fajar Sumarmo, saat ditemui di kantornya 

mengatakan bahwa BPUM sangat membantu para 

pelaku UMKM di Kota Magelang. BPUM ini 

diluncurkan pertama kali di tahun 2020 oleh 

Presiden Joko Widodo. “BPUM tahap pertama pada 

intinya untuk semua pelaku usaha yang ada di 

Kabupaten Kota, besarannya Rp. 2.400.000,-  dengan 

syarat mereka tidak punya pinjaman di bank antara 

lain pinjaman KUR. Jadi kalau mereka punya 

pinjaman otomatis mereka tidak bisa menerima,” 

ucap Catur.
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Setelah semua berkas lengkap dan telah melewati 

proses verifikasi data melalui sistem BPUM, 

pemohon mengisi formulir dan melewati tahapan 

wawancara dengan petugas, untuk selanjutnya 

pendamping UMKM akan melakukan survei ke 

pelaku UMKM. "Jadi kita punya tim pendamping 

UMKM di masing-masing kelurahan yang selama ini 

bertugas mendampingi pelaku UMKM dalam 

mengembangkan usahanya. Di program BPUM, para 

pendamping inilah yang melakukan survei," imbuh 

Catur.

Bagi pelaku UMKM yang mengajukan BPUM dan lolos 

seleksi maka dana akan disalurkan melalui Bank 

Pemerintah yang ditunjuk oleh Kementerian 

Koperasi dan UKM. Catur menambahkan bahwa 

peran Disperindag Kota Magelang sebatas 

mengusulkan pelaku-pelaku usaha di daerahnya 

untuk mendaftarkan program BPUM. Pelaku usaha 

mengusulkan ke Disperindag Kota Magelang dengan 

dengan syarat merupakan Warga Negara Indonesia, 

melampirkan fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, 

memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat 

usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM, 

surat keterangan usaha, tidak sedang mengakses 

pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan atau 

pinjaman dari perbankan lain, serta tidak berstatus 

sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI, anggota 

POLRI atau pegawai BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara)/BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). 

Dana bantuan yang cair melalui bank yang ditunjuk, 

tidak akan dipotong sepeserpun. Pemerintah Kota 

Magelang melalui Disperindag terus memberikan 

pelatihan berjenjang kepada pelaku UMKM, sehingga 

mampu menyempurnakan pengembangan usaha. 

Diharapkan pelaku UMKM Kota Magelang makin 

kreatif dalam mengembangkan usahanya terutama 

di masa pandemi.***

Setelah data terverifikasi, maka para pemohon 

menunggu namanya masuk ke sistem melalui tautan 

yang diberikan kepada pemohon. Pemohon cukup 

melakukan pengecekkan dengan memasukkan 

nomor KTP. Apabila namanya masuk dalam daftar 

penerima BPUM, maka pihaknya diminta untuk 

mengikuti proses penerimaan BPUM ke bank yang 

ditunjuk pemerintah.
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SPOT BARU KOTA TUIN VAN JAVA
SCLUPTURE , I        MAGELANG

Harapannya dengan bertambahnya spot-spot 

tersebut, akan mampu menambah kekuatan 

magnet wisata Kota Magelang minimal untuk daerah 

sekitar.***

"Kami ingin menambah spot-spot instagramable di 

Kota Magelang. Sehingga masyarakat tak perlu jauh-

jauh keluar kota. Di dalam Kota Magelang sudah 

banyak tempat menarik yang cocok bagi pengguna 

media sosial," ujarnya.

rnamen yang bertuliskan nama tempat 

Obukan hanya menarik untuk dipandang. 

Panorama kota juga akan tampak indah 

dihiasi dengan tulisan yang menjadi landmark 

sebuah kota. Bidikan kamera atas keindahan 

landmark kota pada berbagai media sosial juga akan 

mendorong makin dikenalnya sebuah kota.

Dalam rangka mempercantik landscape kota, Dinas 

Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang banyak 

menyuguhkan sculpture unik yang menjadi sudut 

kota yang menarik. Kepala Bidang Pengelolaan PJU 

Pertamanan dan Pemakaman DLH Kota Magelang, 

Yetty Setyaningsih mengatakan, setelah sebelumnya 

Pemerintah Kota Magelang melalui DLH membuat 

lampion warna warni bertema ikon Kota Magelang, 

kali ini DLH menyajikan sculpture baru dengan 

bentuk tulisan I  Magelang yang saat ini sedang 

populer di kalangan pengguna media sosial. Yetty 

mengatakan, pembangunan sculpture ini merupakan 

bentuk Kerjasama Pemkot Magelang dengan CSR 

dari Bank Jateng, yang dalam pembuatannya 

bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sculpture ini ditempatkan di tiga titik strategis yaitu di 

perbatasan Kota Magelang bagian Selatan (dari arah 

Yogyakarta), di perbatasan Kota Magelang bagian 

utara (dari arah Semarang) dan di aloon-aloon. 

Sculpture ini menjadi semakin cantik karena masuk 

dalam satu frame dengan landmark kota yang lain 

yaitu Masjid Agung, water fountain dan water torn.

♥
Kontributor: M. Henzy Al Dastan

♥
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E-LE
ARN

ING

E-BOOK

PORNOGRAFI

FRIENDSHIP HOAX

HIBURA
N

BULLYING

E-COMMERCE

E-WALLET

PENIPUAN

Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi digital

Orang tua harus mengetahui situs yang layak atau tak layak 

diakses oleh anggota keluarganya dan mampu mengedukasi 

anak bagaimana etika bermedia sosial dalam dunia digital.

Membuat aturan penggunaan internet di rumah

Peraturan dapat dibuat dalam bentuk pembatasan jam 

penggunaan gawai dan kontrol riwayat penggunaan internet.

Kreatif membuat ragam aktivitas yang menyenangkan

Untuk meminimalisir penggunaan gawai, orang tua harus 

kreatif menciptakan berbagai aktivitas di rumah seperti 

rekreasi, olahraga atau aktivitas menyenangkan lainnya, 

sehingga kehangatan keluarga tidak tergantikan dengan 

konten-konten dunia maya.

Melalui pendampingan orang tua yang efektif, dampak negatif 

penggunaan media digital bagi anak-anak akan dapat 

diminimalisir. 

1.

2.

3.

Orang tua dituntut mempunyai kecakapan baik teknis, 

pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai 

informasi melalui internet. Beberapa peran serta orang tua 

dalam mendukung literasi digital keluarga diantaranya: 

E-LE
ARN

ING

E-BOOK

PORNOGRAFI

FRIENDSHIP HOAX

HIBURA
N

BULLYING

E-COMMERCE

E-WALLET

PENIPUAN

Orang tua harus mengetahui situs yang layak atau tak layak 

diakses oleh anggota keluarganya dan mampu mengedukasi 

anak bagaimana etika bermedia sosial dalam dunia digital.

Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi digital

Membuat aturan penggunaan internet di rumah

Peraturan dapat dibuat dalam bentuk pembatasan jam 

penggunaan gawai dan kontrol riwayat penggunaan internet.

Kreatif membuat ragam aktivitas yang menyenangkan

Untuk meminimalisir penggunaan gawai, orang tua harus 

kreatif menciptakan berbagai aktivitas di rumah seperti 

rekreasi, olahraga atau aktivitas menyenangkan lainnya, 

sehingga kehangatan keluarga tidak tergantikan dengan 

konten-konten dunia maya.

Melalui pendampingan orang tua yang efektif, dampak negatif 

penggunaan media digital bagi anak-anak akan dapat 

diminimalisir. 

1.

2.

3.

Orang tua dituntut mempunyai kecakapan baik teknis, 

pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai 

informasi melalui internet. Beberapa peran serta orang tua 

dalam mendukung literasi digital keluarga diantaranya: 

E-LE
ARN

ING

E-BOOK

PORNOGRAFI

FRIENDSHIP HOAX

HIBURA
N

BULLYING

E-COMMERCE

E-WALLET

PENIPUAN

Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi digital

Orang tua harus mengetahui situs yang layak atau tak layak 

diakses oleh anggota keluarganya dan mampu mengedukasi 

anak bagaimana etika bermedia sosial dalam dunia digital.

Peraturan dapat dibuat dalam bentuk pembatasan jam 

penggunaan gawai dan kontrol riwayat penggunaan internet.

Membuat aturan penggunaan internet di rumah

Untuk meminimalisir penggunaan gawai, orang tua harus 

kreatif menciptakan berbagai aktivitas di rumah seperti 

rekreasi, olahraga atau aktivitas menyenangkan lainnya, 

sehingga kehangatan keluarga tidak tergantikan dengan 

konten-konten dunia maya.

Kreatif membuat ragam aktivitas yang menyenangkan

Melalui pendampingan orang tua yang efektif, dampak negatif 

penggunaan media digital bagi anak-anak akan dapat 

diminimalisir. 

1.

2.

3.

Orang tua dituntut mempunyai kecakapan baik teknis, 

pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai 

informasi melalui internet. Beberapa peran serta orang tua 

dalam mendukung literasi digital keluarga diantaranya: 

E-LE
ARN

ING

E-BOOK

PORNOGRAFI

FRIENDSHIP HOAX

HIBURA
N

BULLYING

E-COMMERCE

E-WALLET

PENIPUAN

LITERASI DIGITAL UNTUK KELUARGA
Kontributor : Elfira Septi Eka (Content Creator)

Meningkatkan pengetahuan tentang teknologi digital

Orang tua harus mengetahui situs yang layak atau tak layak 

diakses oleh anggota keluarganya dan mampu mengedukasi 

anak bagaimana etika bermedia sosial dalam dunia digital.

Membuat aturan penggunaan internet di rumah

Peraturan dapat dibuat dalam bentuk pembatasan jam 

penggunaan gawai dan kontrol riwayat penggunaan internet.

Untuk meminimalisir penggunaan gawai, orang tua harus 

kreatif menciptakan berbagai aktivitas di rumah seperti 

rekreasi, olahraga atau aktivitas menyenangkan lainnya, 

sehingga kehangatan keluarga tidak tergantikan dengan 

konten-konten dunia maya.

Kreatif membuat ragam aktivitas yang menyenangkan

Melalui pendampingan orang tua yang efektif, dampak negatif 

penggunaan media digital bagi anak-anak akan dapat 

diminimalisir. 

1.

2.

3.

Orang tua dituntut mempunyai kecakapan baik teknis, 

pengetahuan, maupun emosi dalam mengakses berbagai 

informasi melalui internet. Beberapa peran serta orang tua 

dalam mendukung literasi digital keluarga diantaranya: 

Literasi digital menjadi penting 

dalam hal ini. Terlebih dengan 

adanya     pertumbuhan yang 

sangat pesat dari penggunaan 

internet oleh anak muda atau 

remaja. Literasi digital dapat 

dipandang sebagai bagian dari 

literasi media. Literasi digital 

b u k a n  h a n y a  d i m a k n a i  

sebatas pada proses anak 

berinteraksi dengan media 

d i g i t a l ,  n a m u n  j u g a  

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

interaksi itu pada beragam 

aspek tumbuh kembang anak. 

M e n g i n g a t  p e n t i n g n y a  

pengawasan penggunaan 

internet dan kanal digital 

lainnya pada kelompok anak, 

maka literasi digital keluarga 

memegang peran kunci.

Kawan Dinamika, saat ini 

internet telah menjadi media 

baru yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari, 

termasuk dalam keluarga. 

Namun demikian penggunaan 

internet khususnya oleh anak 

perlu disaring dengan baik 

seh ingga  t idak  memicu 

dampak negatif. Saat ini 

muncul perdebatan akademis 

tentang apakah interaksi anak 

pada usia dini dengan gawai 

bisa memberikan manfaat 

bagi proses literasi anak atau 

hanya membawa dampak 

negatif pada anak. Dalam 

kehidupan sehari-hari, tidak 

jarang orang tua masih 

menaruh perhatian lebih 

t e r h a d a p  p e n g g u n a a n  

internet oleh anak, khususnya 

terkait dampak negatifnya.
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Kontributor: Untung Samidi

Komitmen Satu Data Kota 
Magelang Tingkatkan 
Kualitas Kebijakan 
Pembangunan

Di Kota Magelang, kebijakan ini digawangi oleh Dinas 

Kominfo dan Statistik selaku Wali Data, dan telah 

berjalan baik bahkan menjadi best practice di Jawa 

Tengah dan level nasional. Implementasi kebijakan 

ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Satu 

Data dan pengelolaan statistik sektoral melalui 

system informasi DataGO. DataGO merupakan 

portal data terbuka Kota Magelang yang telah dirintis 

sejak tahun 2015 dengan 10 modul yang terdiri dari 

Daerah Dalam Angka, Data Strategis Triwulan, Data 

Kepokmas Harian, Data Makro, Data Indikator 

Kinerja Pembangunan, Statistik Kelurahan, Data 

SDGs, Data Pilah Gender dan digital library. Sistem ini 

telah banyak direplikasi dan menyabet beberapa 

penghargaan diantaranya Top 99 Inovasi Pelayanan 

Publik Tingkat Nasional tahun 2019, KIP Award 

Tingkat Provinsi Jateng Tahun 2017, Innovative 

Government Award 2017, Inovasi Terbaik Tingkat 

OPD/BUMD Se-Kota Magelang Tahun 2018. 

Implementasi DataGO juga sempat terpilih menjadi 

Cerita Inovasi terbaik dan dipresentasikan oleh 

delegasi Indonesia dalam Open Government Global 

Summit 2018 di Tbilisi, Georgia pada 17-19 Juli 2018 

sebagai salah satu bukti aksi keterbukaan data di 

Indonesia

Data memiliki peran sangat penting dalam 

menentukan sebuah kebijakan perencanaan 

pembangunan. Diperlukan data yang akurat sebagai 

dasar perencanaan agar kebijakan tepat sasaran. 

Kebijakan satu data menjadi solusi penting dalam 

hal ini.  

 

Perencanaan pembangunan di suatu wilayah adalah 

salah satu upaya yang tidak akan pernah ada 

habisnya selama pemerintahan masih berdiri 

dengan kokoh. Berbagai program dan kegiatan baik 

pembangunan infrastruktur f isik ataupun 

pemberdayaan masyarakat dirumuskan setiap 

tahun demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Penentuan perencanaan pembangunan tentunya 

tidak asal buat saja. Butuh perhitungan yang matang 

dengan melihat situasi dan kondisi lapangan. 

Idealnya perencanaan pembangunan daerah 

dirumuskan berdasarkan data yang valid.



25

PEMERINTAHANEdisi 81

Satu Data Kota Magelang diharapkan dapat 

menunjang perencanaan pembangunan Kota 

Magelang yang berkualitas demi mewujudkan Kota 

Magelang yang maju, sehat dan bahagia. 

Mengokohkan kebijakan tersebut, Wali Data Kota 

Magelang juga telah menginisiasi Penandatanganan 

Komitmen Bersama Satu Data Kota Magelang di 

tahun 2021. Komitmen ini melibatkan 60 Produsen 

Data dari Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan 

Tinggi, Rumah Sakit dan OPD di lingkup Pemerintah 

Kota Magelang.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola 

Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang 

akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat di-

pertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan di-

bagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, 

Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode 

Referensi dan Data Induk.

Wali Kota Magelang, dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp. 

PD (Dokter Aziz) selaku Ketua Tim Pengarah Forum 

Satu Data Kota Magelang berharap Produsen Data di 

Kota Magelang dapat menyediakan data yang valid 

dan tepat waktu, serta mendukung peningkatan 

kapasitas pengelola data di instansi masing-masing. 

Dokter Aziz juga mengingatkan agar big data segera 

dikeloa dengan baik dengan memperhatikan tingkat 

keamanan informasi yang ketat, dikarenakan 

semakin maraknya peretas (hacker) yang bisa saja 

masuk dan menyalahguna-kan data tersebut.***

Kebijakan Satu Data Kota Magelang turut 

mendukung terciptanya Satu Data Indonesia yang 

merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 

39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. 

Pengelolaan statistik sektoral yang mewujudkan 

Satu Data di Kota Magelang juga dilengkapi dengan 

virtual assistant Bang Data. Bang Data mampu 

melayani permohohan informasi secara realtime 

dengan standar operasional prosedur tertentu. 

Pengguna Data di Kota Magelang juga dapat dengan 

leluasa menyampaikan permohonan informasi 

melalui berbagai kanal media sosial yang akan 

direspon segera oleh para admin DataGO.

SATU DATA
INDONESIA
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E-COMMERCE
E-COMMERCE
E-COMMERCE
E-COMMERCE

TETAP POSITIF DI MASA PANDEMI

 (Staf BKPP Kota Magelang)

Kontributor: Mulyaningsih

Kawan Dinamika, banyak orang 

mengalami tekanan di masa 

pandemi Covid-19. Timbul rasa 

tidak nyaman seperti takut, 

mudah tersulut emosi, kelelahan 

fisik maupun psikis, serta 

bingung menyesuaikan diri 

d e n g a n  k o n d i s i .  B a n y a k  

permasalahan psikologis yang 

timbul akibat pendemi yang 

sudah berlangsung lebih dari 

satu tahun ini.

Tahukah Kawan Dinamika,  

menurut hasil penelitian dari 

Ikatan Psikologi Klinis Indonesia 

(IPK Indonesia) terdapat enam 

masalah psikologis tertinggi yang 

ditemukan berdasarkan keluhan 

dan hasil diagnosis oleh psikolog 

klinis, yaitu:

Masalah belajar, khususnya 

pada anak-anak dan remaja

Keluhan stres yang rentan 

ditemukan di berbagai usia 

Keluhan mood swing atau 

suasana hati yang berubah-

ubah, juga menjangkiti semua 

kelompok usia

Keluhan somatic, keadaan 

dimana seseorang merasakan 

rasa sakit di tubuhnya, namun 

t i d a k  d a p a t  d i k e t a h u i  

penyebabnya secara medis 

Keluhan kecemasan yang juga 

hampir menyerang pada 

semua kelompok usia

Gangguan kecemasan, bisa 

berupa perasaan khawatir, 

cemas, atau ketakutan yang 

cukup kuat sehingga bisa 

mengganggu aktivitas sehari-

hari

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L a l u  b a g a i m a n a  c a r a  

menghadapinya?

Hadapi pandemi dengan cara 

yang positif. Cara pandang 

positif bisa didapat dengan 

peningkatan spiritualitas. 

Selain itu, tingkatkan diri 

terhadap literasi Covid-19. 

Menurut Diana Setyawati, 

Ph.D., staf pengajar fakultas 

psikologi UGM, penting sekali 

memahami pandemi sebagai 

takdir, dan tetap berfikir 

positif. Telusuri berita tentang 

Covid-19 secukupnya saja, 

proposional,  namun juga 

jangan sampai menjadi pribadi 

yang tidak peduli.

Solusi alternatif yang bisa 

membantu mengurangi stress di 

masa pagebluk ini antara lain:

Ekspresikan diri dengan 

bebas dan terkendali

Lakukan hal-hal sederhana, 

ekspresikan diri dengan 

bebas. Kegiatan apapun 

yang bisa membuat senang 

dan bebas sampai meng-

hasilkan relaksasi. 

1.

Menjaga komunikasi dengan 

baik

Dengan adanya pembatasan 

social, orang-orang merasa 

semakin berjarak. Padahal 

interaksi dan obrolan ringan 

bersama orang lain dapat 

membantu melepaskan 

stress. Karenanya cobalah 

untuk tetap terhubung 

dengan orang lain, rekan 

kerja, teman, keluarga untuk 

sekedar bercerita ataupun 

bertegur sapa.

2.
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Saring informasi yang tersebar di media

Pilihlah sumber informasi yang kredibel dan 

berkualitas. Memilih informasi dengan bijak 

bukan hanya menjaga pikiran dari kecemasan 

akan tetapi dapat meningkatkan imunitas dan 

ketenangan.

Mencari sisi positif

Alih-alih larut dalam kecemasan dan ketakutan, 

fokuslah dengan pikiran positif. Misalnya, 

bekerja dari rumah dan berkurangnya kita 

keluar rumah akan menjadikan keluarga 

semakin erat, dan sebagainya. Manfaatkan 

kesempatan untuk menemukan sisi positif.

Hadir di masa kini dan berhenti membandingkan

Cobalah meluangkan waktu dan melakukan 

praktik kesadaran. Buat diri lebih fokus pada 

masa kini. Nikmati dan rasakan apa yang 

dilakukan saat ini, tak perlu stress dan berfikir 

secara berlebihan (overthinking). Jangan terlalu 

membandingkan masa depan dengan masa lalu.

Tetap melangkah ke depan

Lanjutkan hidup dan terus tumbuh. Manfaatkan 

waktu-waktu ini untuk menikmati hari-harimu. 

Pikiran-pikiran yang buruk hanya akan 

membentuk pola yang sama.

Memberi jeda

Pandemi membuat kita memiliki gaya rutinitas 

baru yang membuat lelah. Cobalah meng-

istirahatkan otak dengan menjadikan rutinitas 

sesuai yang kita bisa. Menjadikan kebiasaan-

kebiasaan baru sebagai rutinitas akan meng-

urangi beban mental untuk diri kita.

Temukan cara baru menghilangkan stress

Kalau sebelumnya menghilangkan stress 

mungkin dengan datang ke café atau ke 

keramaian, sekarang cobalah untuk melakukan 

meditasi, yoga, atau bersepeda. Kuncinya fokus 

mencoba hal-hal yang baru. Emosi di masa 

pandemi akan mengalami turun naik. Menulis-

kan perasaan pada sebuah jurnal dapat 

membantu kita untuk lebih lepas dan melihat 

semuanya dari kacamata yang lebih besar.

Cari bantuan professional

J ika  merasakan tanda- tanda depres i ,  

professional kesehatan mental atau psikolog 

bisa menawarkan dukungan dan bantuan.

Pada akhirnya, berdamai dengan keadaan dapat 

meminimalisir perasaan negatif yang memicu 

ketidaknyamanan mental. Selalu taati aturan-aturan 

yang sudah ditetapkan pemerintah, jalin komunikasi 

dengan kolega dan senantiasa menjaga kesehatan dan 

meningkatkan imunitas tubuh untuk berdampingan 

dengan Covid-19.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Pandemi Covid-19 memaksa munculnya ide-ide baru 

di kalangan ilmuan, peneliti, dosen bahkan 

mahasiswa dan pelajar untuk menciptakan platform 

dan inovasi proses pembelajaran yang efektif, efisien 

dan tidak membosankan. 

Sistem berbasis teknologi yang berani tentunya 

membutuhkan institusi pendidikan, guru, siswa dan 

orang tua yang melek teknologi. 

2. Kreativitas tanpa batas

Di tengah pandemi yang terus melaju, dunia 

pendidikan merupakan sektor yang harus mendapat 

perhatian agar tidak terdampak buruk. Laju Covid-19 

yang tidak tertahan mengharuskan sektor 

pendidikan beradaptasi. Sistem pembelajaran tatap 

muka ditiadakan, dan beralih ke Pembelajaran Jarak 

Jauh (PJJ). 

1. Percepatan transformasi pendidikan melalui 

sistem pembelajaran daring

Ancaman pandemi Covid-19 dapat dilihat dari sudut 

pandang yang berbeda dan diubah menjadi peluang 

untuk memajukan dunia pendidikan. Beberapa 

dampk positif pandemi terhadap sektor pendidikan 

antara lain:

Selama pandemi ini, pelajar tentunya menghabiskan 

waktunya untuk belajar di rumah. Hal ini  tentu saja 

membutuhkan kolaborasi inovatif antara orang tua 

dan guru untuk mengatasi berbagai keluhan selama 

pembelajaran daring. 

Dalam proses pembelajaran daring, internet 

merupakan sumber informasi yang mudah dan 

lengkap diakses. Internet tidak lagi hanya digunakan 

oleh siswa sebagai sarana hiburan, tetapi juga untuk 

mendapatkan informasi tentang materi pelajaran. 

Meski begitu, tentunya pemanfaatan internet harus 

mendapat pendampingan intens baik dari guru 

maupun orang tua. 

3. Munculnya kerjasama sinergis antara orang tua 

dan guru

4. Eksplorasi internet sebagai sumber informasi yang 

positif

Pembelajaran daring di tengah pandemi memiliki 

dilema tersendiri. Guru, siswa, dan seluruh pihak 

yang terlibat harus bijksana dalam menyikapi 

pembelajaran daring agar dapat berjalan dengan 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan optimal.

Kontributor: Selina Nazerra Shanum

(Tutor Pendidikan Kesetaraan) 

TRANSFORMASI PENDIDIKAN 
DI ERA PANDEMI
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YUK! CERMATI ETIKA 
BERMEDIA SOSIAL

3. Tidak banyak mengumbar informasi pribadi dan 

informasi sensitif orang lain

Fenomena tersebut menunjukkan adanya krisis etika 

berkomunikasi melalui media sosial. Mengutip riset 

Microsoft yang mengukur tingkat kesopanan 

pengguna internet sepanjang tahun 2020, 

dinyatakan bahwa Indonesia berada di urutan ke-29 

(dari 32 negara yang disurvei) dengan tingkat 

kesopanan yang paling rendah di Asia Tenggara.

1. Gunakan kata-kata yang sopan saat 

berkomunikasi dalam media sosial.

5. Memperhatikan keberadaan hak cipta

Pada prinsipnya, praktik berkomunikasi di ruang 

publik mensyaratkan kemampuan pengendalian diri, 

kedewasaan dalam bersikap, serta tanggung jawab 

atas setiap ucapan yang hendak atau sedang 

disampaikan. Yuk! gunakan media sosial sebaik 

mungkin dalam berbagi informasi dengan 

mengedepankan etika dan kejujuran.***

2. Hindari SARA, pornografi, dan kekerasan

Media Sosial adalah salah satu alat bantu dalam 

menyampaikan informasi dari seseorang kepada 

seseorang atau kelompok orang, untuk mencapai 

tujuan individu maupun tujuan kelompok. Beberapa 

perkembangan konten media sosial yang cukup 

menghawatirkaan saat ini adalah munculnya arah 

komunikasi yang menimbulkan kegaduhan publik 

dan atau merugikan pihak tertentu. Hal ini contohnya 

terlihat dari begitu mudahnya orang menumpahkan 

amarah tanpa memikirkan perasaan orang lain, cyber 

bullying, saling hujat, saling mencela, menghakimi 

orang lain, dan sebagainya. 

Memang semua orang diberi kebabasan berekspresi 

di media sosial. Namun kebebasan tersebut bukan 

berarti tidak menyertakan etika dalam penggunaan-

nya. Sebagai pengguna media sosial, kita harus 

mengenali etika yang perlu diperhatikan dalam 

penggunaan jejaring sosial agar tercipta kenyaman-

an dan terhindar dari kejahatan digital. Berikut ini 

adalah beberapa etika bermedia sosial yang dapat 

Kawan Dinamika terapkan:

4. Memastikan artikel yang disebarluaskan adalah 

artikel yang valid kebenarannya

Kontributor : Evi Mardiana 

(Blogger)
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Namun bukan berarti penggunaan gawai juga tidak 

memiliki faktor risiko ya, Kawan Dinamika.  

Penggunaan gawai yang berlebihan dapat me-

nyebabkan pusing kepala, nyeri pada leher, tangan 

terasa panas dan lain sebagainya. Sangat penting 

memberi batasan waktu penggunaan gawai untuk 

menekan risiko yang dapat terjadi pada kesehatan 

badan.***

Dijelaskan dari sumber tersebut bahwa radiasi 

elektromagnetik frekuensi radio yang dipancarkan 

dan diterima oleh gawai bersifat non-ionisasi dan 

sangat lemah. Energi non-ionisasi ini juga tidak 

memiliki energi yang cukup untuk merusak DNA. 

Inilah alasan penggunaan gawai tidak terbukti secara 

langsung menyebabkan kanker otak.

Lalu, apakah radiasi gadget atau gawai dapat 

menyebabkan penyakit seperti kanker otak? 

Jawabannya adalah TIDAK. 

Sampai sekarang ini, pendapat terkait radiasi gawai 

yang dapat menyebabkan kanker otak, masih menjadi 

kontroversi. Kekhawatiran tersebut muncul bukan 

tanpa alasan. Sebab, gawai memancarkan energi 

radio frekuensi serta jumlah pengguna gawai yang 

terus meningkat dengan sangat cepat. 

Faktanya, sampai saat ini tidak ada penelitian ilmiah 

mengenai hal tersebut. Dilansir dari laman resmi 

Cancer Research UK, tidak ada bukti ilmiah yang 

menunjukkan bahwa penggunaan gawai bisa 

meningkatkan risiko atau menyebabkan kanker otak. 

Kontributor : Agil Rafiansyah

(Content Writer)

RADIASI
GADGET

BERBAHAYA
NGGAK YA?

Sumber foto: Freepik
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Kontributor : Cirilius Agung P. 

(Ketua Komisi HAK Kevikepan Kedu)

TRI HARI SUCI 
DALAM AGAMA KATOLIK

Puncak dari hari Tri Suci adalah hari Minggu Paskah 

dimana pada hari ini umat Kristen akan merayakan 

kemenangan akan kebangkitan Yesus Kristus yang 

mengalahkan maut. Peristiwa Kristus inilah yang 

memberikan pengharapan bagi umat yang percaya 

akan kelahiran kembali, kekuasaan Allah Tritunggal, 

kemenangan atas dosa, dan semua hal yang merusak 

kehidupan manusia.

Kamis Putih juga merupakan hari rekonsiliasi. Pada 

hari ini gereja menyambut para petobat yang kembali 

berdamai dengan Allah dan jemaat. Sesudah 

Perayaan Ekaristi meriah, diadakan perarakan 

Sakramen Mahakudus dan tuguran (malam berjaga) 

di hadapan Sakramen Mahakudus. Perayaan Kamis 

Putih ditata sebagai berikut: Pembukaan; Liturgi 

Sabda; Pembasuhan Kaki; Liturgi Ekaristi dan 

Pemindahan Sakramen Mahakudus.

Menurut Liturgi Gereja Katolik, perayaan Paskah 

diawali dengan Trihari Suci, yakni Kamis Putih, Jumat 

Agung dan Sabtu Suci atau tiga hari suci Paskah. 

Trihari Suci diawali dengan misa petang pada Kamis 

Putih, memuncak pada perayaan Malam Paskah, dan 

berakhir pada ibadah Sore Minggu Paskah. Selama 

Trihari Suci Paskah ini, gereja merayakan misteri 

terbesar karya penebusan sengsara, wafat dan 

kebangkitan Yesus. 

Perayaan Sabtu Suci/malam Paskah adalah malam 

suci kebangkitan Tuhan, yang juga merupakan 

puncak dari rangkaian Trihari Suci. Pada malam 

Paskah ini, gereja juga membaptis para katekumen. 

Kebiasaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa 

dengan dibaptis, pada katekumen ambil bagian 

dalam misteri Paskah, mati dan bangkit bersama 

Kristus. Sebagaimana Kristus wafat, dikubur, lalu 

bangkit, demikian pula para baptisan mati terhadap 

dosa, dikuburkan (ditenggelamkan dalam air), dan 

bangkit (keluar dari air) untuk hidup baru sebagai 

anak Allah.

Dalam hubungan ini pula, kaum beriman diajak 

membarui janji baptis dalam perayaan malam 

Paskah. Maka perayaan (malam) Paskah juga selalu 

menjadi perayaan kebangkitan kita sebagai orang 

beriman, mati terhadap dosa, dan hidup baru sebagai 

anak Allah. Liturgi malam Paskah disusun sebagai 

berikut: Upacara Cahaya yang berpusat pada Kristus 

Sang Cahaya; Liturgi Sabda, yaitu merenungkan 

karya-karya agung Allah sejak awal mula; Liturgi 

Baptis, di sini gereja membaptis para katekumen dan 

membarui janji baptis; Liturgi Ekaristi, dimana kita 

diundang ke perjamuan Tuhan, yakni perjamuan 

sukacita karena kebangkitan-Nya.

Jumat Agung adalah hari kedua dari Trihari Suci.Tidak 

ada misa di hari ini, yang ada adalah rangkaian ibadat 

sabda yang dilaksanakan di pukul 15.00 sore, 

bertepatan dengan jam di mana Yesus wafat di kayu 

salib. Di hari Jumat Agung ini, gereja Katolik 

mengenang sengsara dan wafat Yesus. Pada hari itu 

tidak ada perayaan Ekaristi. Gereja menjalani puasa 

Paskah yang dipandang penting. Bila mungkin, puasa 

ini diperpanjang sampai hari Sabtu Suci supaya kita 

dapat merayakan kegembiraan kebangkitan Tuhan. 

Ibadat Jumat Agung terdiri dari tiga bagian yaitu 

Liturgi Sabda, Penghormatan Salib dan Komuni.

Di hari Kamis Putih, semua umat mengenang momen 

saat Yesus sedang makan Paskah bersama para 

murid-Nya. Dan di momen itulah, kata-kata 

konsekrasi pertama kali dikumandangkan, yakni 

”Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu” dan “Inilah 

darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang akan 

ditumpahkan bagimu, dan bagi semua orang, demi 

pengampunan dosa. Lakukanlah ini, untuk 

mengenangkan Daku”.
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WANITA 
YANG DIRINDUKAN SURGA

Kontributor : Chairunisa

Mengutip Sabda Rasulullah SAW, 

Kutipan di atas menjelaskan bahwa bukan berarti 

wanita harus selalu berdandan cantik, menggunakan 

make up, atau perhiasan mewah. Perhiasan yang 

dimaksud dalam hadis tersebut adalah akhlak mulia, 

yang akan membawa seorang wanita masuk ke 

surga. Sebagai wanita, ada beberapa hal yang dapat 

dipedomani terkait kutipan tersebut: 

1. Seorang wanita muslim yang menjaga salat lima 

waktu  tidak terputus 

Menjadi seorang wanita merupakan anugerah 

terindah, apalagi jika dipoles dengan iman dan akhlak 

mulia. Tiada hal yang lebih membahagiakan bagi 

seorang muslimah, selain memperoleh gelar sebagai 

perhiasan dunia yang terindah. 

2. Seorang wanita muslim yang menjalankan pusa 

Ramadhan.

Puasa  Ramadhan wajib hukumnya bagi pria 

maupun wanita, walaupun terkadang bagi wanita 

ada yang tidak sempurna puasanya, akan tetapi 

Allah SWT memberi kesempatan untuk membayar 

hutang puasa tersebut. 

3.  Wanita muslim yang menghindari zina

"dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan 

dunia adalah wanita salihah" (Hadits Riwayat Muslim 

dari Abdullah Ibnu Umar) 

4.   Wanita yang taat pada suaminya

Ketaatan pada suami dibatasi dalam perkara dan 

tidak bertentangan dengan syariat islam 

5.   Wanita penyabar.

6.  Wanita yang mendidik anak perempuan dengan 

baik.

Pahala bagi seorang ibu yang berhasil mendidik 

anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan 

salihah, maka kelak akan diangkat oleh Allah SWT 

ke surga. 

Penyakit adalah ujian yang akan menyucikan kita 

dari dosa yang kita lakukan asalkan kita sabar 

dalam menghadapinya. Orang yang sedang 

diberi ujian oleh Allah SWT berupa sebuah 

penyakit, namun rida dengan sakitnya, yakin 

bahwa ujian tersebut datangnya dari ALLah SWT, 

dan menerimanya dengan sabar serta iklas, 

maka wanita muslim tersebut akan masuk 

golongan wanita yang dirindukan oleh surga. 

Dosa zina hukumnya sangat berat.Wanita muslim 

yang  berusaha untuk menghindari zina termasuk 

dalam wanita yang dirindukan oleh surga (surat Al 

Isra':32) 

7.    Sabar dalam menerima cobaan, terlebih 

penyakit. 

8.     Selalu mencari rida suami 

9.     Tidak menyakiti orang lain 

10.   Menyayangi binatang 

11.   Amar ma'ruf nahi munkar 

12. Melahirkan keturunan dan mampu mendidik 

menjadi anak saleh dan salihah. 

Mari kita senantiasa menjaga setiap perilaku, 

perkataan, perbuatan terhadap saudara yang bukan 

mahram, dan jangan sampai hal tersebut menjadi 

penyebab adanya zina.***

13.  Wanita yang berbakti kepada kedua orang tuanya 
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“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apa pun juga, 

tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah 

dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 

Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati 

dan pikiranmu dalam Kristus Yesus”
Filipi 4:6-7

Kristen

Hindu
“Mantapkanlah yoga dan lakukanlah kegiatanmu, wahai Dananjaya (Arjuna),

lepaskanlah keterikatan dan tetap teguh baik dalam keberhasilan 

maupun kegagalan, karena ketenangan pikiran itu disebut sebagai yoga”

Taittitiya Upanisad III. 1

 “Carilah dengan Jalan Suci, akan hasilnya berserahlah kepada Firman. 

Inilah mencari yang tidak terlalu berfaedah untuk didapatkan, 

dan carilah itu di luar diri”

Konghucu

Meng Zi – Cien Siem 3.2

“Dengan mengikuti 'Jalan' ini, engkau dapat mengakhiri penderitaan. 

Dan jalan ini pula yang Kutunjukkan setelah Aku mengetahui 

bagaimana cara mencabut duri-duri (kekotoran batin)”

Taittitiya Upanisad III. 1

Budha
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