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RODANYA

Program Pemberdayaan
Masyarakat Maju, Sehat & Bahagia

Satgas Percepatan Program Rodanya Mas Bagia :

Rodanya Mas Bagia Dorong Partisipasi Masyarakat 
dalam Pembangunan
Kontributor	:	Ricky	Fausta	Bagaskara

Sekretaris Tim Pengendali dan Ketua Satgas 

Percepatan Program Rodanya Mas Bagia sekaligus 

Kabag Pemerintahan M Yunus, mengatakan program 

Rodanya Mas Bagia mendapatkan alokasi APBD 

sebesar 30 juta per tahun kepada setiap Rukun 

Tetangga (RT) untuk membiayai program dan 

kegiatan di setiap RT atau gabungan RT dalam satu 

RW di wilayah Kota Magelang. Alokasi anggarannya 

disesuaikan dengan kebutuhan melalui usulan warga 

dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan 

transparan, partisipatif, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan utama program ini  adalah untuk 

memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi 

masalah dan membantu mengartikulasikan 

kebutuhannya, memfasilitasi pembangunan sarana 

dan prasarana lingkungan RT, dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan 

pembangunan sarana, prasarana dan pem-

berdayaan masyarakat yang mampu meningkatkan 

peran serta dan mendorong keberdayaan 

masyarakat dalam pembangunan. Bentuk 

perencanaan dana tersebut berupa pembangunan 

sarana prasarana lingkungan dan kegiatan 

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), 

seperti pelatihan, sosial isasi ,  peningkatan 

administrasi RT dan sebagainya.

Program Rodanya Mas Bagia (Pemberdayaan 

Masyarakat Maju, Sehat dan Bahagia) secara 

keseluruhan selama 1 (satu) tahun menyerap 

anggaran sebesar Rp 30 miliar lebih untuk 

1.031 RT yang tersebar di tiga kecamatan dan 

telah dianggarkan pada tahun 2022 yang 

sebagian kegiatan sudah dilaksanakan serta 

hasilnya sudah mulai dirasakan oleh warga 

masyarakat Kota Magelang.

Komponen pelaksana Program Rodanya Mas 

Bagia adalah seluruh stakeholder jajaran 

Pemerintah Kota Magelang yang di -

sempurnakan dengan pembentukan tim, yaitu 

tim pengendali, tim verifikasi usulan dan 

perencanaan, tim verifikasi keuangan, tim 

verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) 

dan gambar teknik, tim monitoring, tim 

pembina teknis, tim koordinasi tingkat 

kecamatan dan tim fasilitasi tingkat kelurahan. 

Sedangkan komponen masyarakat memiliki 

peranan penting sebagai pemeran utama, 

meliputi RT dan RW, tokoh masyarakat, pokmas 

d a n  w a r g a  d e n g a n  g a rd a  t e rd e p a n  

terealisasinya pelaksanaan Rodanya Mas Bagia 

berada di tangan Kelompok Masyarakat 

(Pokmas). 

Posisi garda terdepan, Pokmas memerlukan 

pembekalan yang tentunya akan diberikan 

secara bertahap terutama mengenai  

mekanisme swakelola tipe 4. Aktivitas Pokmas 

akan sering berinteraksi dengan kelurahan 

dalam hal penyusunan proposal, Kerangka 

Kerja Acuan (KAK) hingga terbitnya kontrak 

kerja antara Kelurahan dan Pokmas hingga 

dana RT tersebut dapat dicairkan melalui 

rekening Pokmas. Selanjutnya dana dapat 

dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan 

p e n g g u n a a n n y a  m e l a l u i  m e k a n i s m e  

penatausaahaan keuangan dan pengadaan 

barang/jasa sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

PEMERINTAHAN
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M. Yunus mengatakan, keberhasilan program 

"Rodanya Mas Bagia" membutuhkan monitoring 

dan evaluasi secara berjenjang dan ber-

kesinambungan sehingga diperlukan pen-

dampingan. Awal pelaksanaan program ini 

Pemerintah Kota Magelang telah melakukan 

seleksi pendamping program "Rodanya Mas 

Bagia" berjumlah 70 orang yang tersebar mulai 

dari tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan 

melalui kontrak kerja dengan Pemkot Magelang 

pada Tahun Anggaran 2022 dengan harapan 

mampu melakukan pendampingan kepada 

komponen masyarakat terutama membantu 

ketua RT dan jajarannya dalam mengelola dana 

tersebut untuk keberhasilan Program Rodanya 

Mas Bagia.

M. Yunus juga menjelaskan bahwa tenaga 

pendamping berkedudukan di kelurahan, 

bertugas melakukan pendampingan bagi RT 

dalam kegiatan "Rodanya Mas Bagia" mulai tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan 

pertanggungjawaban.

"Para pendamping harus paham pelaporan 

alokasi dananya, alur penganggarannya, 

bagaimana membuat laporan perencanaan, 

kegiatan, anggaran, termasuk penguatan 

pemberdayaan masyarakat," ujarnya.

Selain itu M. Yunus menerangkan bahwa 

kelurahan sudah melaksanakan kontrak dengan 

48 pokmas se-Kota Magelang dan semua sudah 

melakukan pencairan dana.

“Total Target Nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp 

15,4 milyar dan sudah masuk dalam kontrak 

sebesar Rp. 13 milyar. Jumlah pencairan sampai 

dengan bulan Juni 2022 kurang lebih Rp. 5,2 milyar 

d a n  s u d a h  d i b e l a n j a k a n  s e r t a  d i p e r -

tanggungjawabkan kurang lebih sebesar Rp.1,5 

milyar, diharapkan sebelum akhir tahun anggaran 

2022 kontrak sudah terealisasi 100 %”, papar 

Yunus.

Sebagai upaya supporting terhadap Program 

Rodanya Mas Bagia, OPD lain ikut mengampu 

program ini yaitu pada Dinas Kesehatan, Dinas 

Sosial, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 

DPUPR, Satpol PP, Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan, Dinas Peternakan dan Pertanian, 

Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Magelang.

Yunus mengatakan anggaran yang diampu OPD 

tersebut sudah memasuki tahapan pelaksanaan 

dan proses pengadaan yang mekanismenya 

bekerjasama dan melibatkan Pokmas, RT dan RW 

dengan total anggaran kurang lebih sebesar Rp 14 

Milyar.

Pihaknya juga melakukan persiapan dukungan 

dalam APBD 2022 dan APBD 2023, yaitu berupa 

usulan anggaran operasional bagi Pokmas (pada 

OPD, Kecamatan/Kelurahan), insentif bagi 

pengurus Pokmas, serta dukungan fasilitasi bagi 

kelurahan berkaitan dengan kebutuhan sarana dan 

prasarana bagi sekretariat tim fasilitasi kelurahan 

maupun tenaga pendamping dan sekretariat 

Pokmas dalam mekanisme perubahan maupun 

penetapan APBD.***

PEMERINTAHAN
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S
ejak akhir tahun 2021 hingga saat ini polemik 

harga dan ketersediaan minyak goreng terus 

menjadi sorotan dan gaduh di kalangan 

pedagang maupun ibu-ibu di Indonesia. Mulai dari 

permainan harga yang sempat naik turun sampai 

penimbunan produk yang menyebabkan minyak 

goreng langka di berbagai daerah.

Banyak yang menilai bahwa langkanya minyak 

goreng disebabkan oleh terbatasnya stok salah satu 

bahan dasar berupa minyak kelapa sawit alias CPO. 

Alokasi CPO terbagi menjadi dua tempat, yaitu 

domestik dan ekspor. Untuk domestik, CPO 

dialokasikan ke industri pangan, oleokimia dan 

biodiesel. Data ekspor CPO yang didapat dari 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 

(GAPKI) pada tahun 2020 menurun menjadi 34% dari 

tahun 2019 yang mencapai 37,39% dan pada tahun 

2021 mengalami peningkatan kembali menjadi 

34,2%. Sedangkan alokasi CPO untuk biodiesel dan 

pangan meningkat dalam 3 tahun terakhir dengan 

adanya program B20 dan B30. 

Produksi CPO pada tahun 2021 mengalami 

penurunan +/- 1% dari tahun sebelumnya, namun di 

tahun 2022  terjadi peningkatan menjadi 49%. 

Bahkan untuk konsumsi CPO dari tahun ke tahun 

pun meningkat hingga mencapai 20,59 juta ton. 

Meski demikian di tahun 2022 harga CPO meningkat 

cukup drastis di pasar dunia. Dari data tersebut 

tergambarkan bahwa CPO yang di ekspor tidak 

mempengaruhi kelangkaan minyak goreng di dalam 

negeri, sebab jumlah pemasukan CPO dalam negeri 

terus meningkat.

Pada 1 Februari lalu, pemerintah sempat 

menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak 

goreng dari harga Rp.11.500 hingga Rp.14.000 untuk 

kemasan premium. Namun hal ini berimbas pada 

kelangkaan dan beberapa kasus penimbunan 

minyak goreng. Setelah pemerintah mencabut HET 

minyak goreng, minyak kembali muncul di pasaran 

namun dengan harga yang sangat tinggi, yaitu mulai 

Rp.24.000 per liter. 

Keadaan ini berdampak bagi banyak pelaku usaha 

baik ritel, pedagang maupun ibu-ibu. Pedagang ritel 

tentu saja keberatan dengan HET dari pemerintah. 

Perusahaan sudah membeli minyak goreng dengan 

harga tinggi namun harus menjual ke pasar dengan 

harga rendah.

Keadaan ini makin menimbulkan banyak asumsi 

mengenai kelangkaan dan naiknya harga minyak 

goreng, salah satunya adalah asumsi bahwa pilihan 

kebijakan lebih memprioritaskan pangan untuk 

energi daripada pangan untuk perut rakyat. Banyak 

pengusaha yang kemudian memilih meningkatkan 

alokasi CPO untuk biodiesel karena lebih 

menguntungkan.

POLEMIK
MINYAK
GORENG

Kontributor : Cecilia Bintang Rizky H
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 Terlebih lagi dengan kebijakan terbaru dimana mulai 

tanggal 10 Juli 2022 pemerintah mewajibkan 

penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk 

pembelian minyak goreng curah, Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan bahwa 

wacana ini tentunya akan menyulitkan masyarakat 

dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak 

memiliki smartphone. Berbeda dengan sudut 

pandang pemerintah tentunya, bahwa penggunaan 

PeduliLindungi dapat memudahkan pelacakan dan 

pengawasan pendistribusian minyak goreng curah. 

Sementara itu pelaku usaha yang menjadikan 

minyak goreng sebagai bahan utama juga 

mengeluhkan tingginya minyak goreng. Salah 

satunya Ibu Sriyati (48), seorang pedagang jajanan di 

SMP Negeri 2 Kota Magelang yang mengeluhkan 

tingginya harga minyak yang membuatnya merugi. 

Perempuan paruh baya yang sehari-hari berjualan 

aneka jajanan dari gorengan, ayam geprek hingga 

snack ringan ini mengaku kesulitan setelah harga 

minyak goreng naik hingga dua kali lipat.

“Ya kalau pegawai kan taunya harga gorengan naik, 

untungnya besar. Kalau saya taunya harga gorengan 

naik, untungnya lebih sedikit, sekarang semua itu 

naik, tidak ada yang murah, kan akhirnya kita tidak 

bisa jual murah,” ungkapnya. 

Semoga permasalahan minyak goreng ini bisa 

diselesaikan secepatnya oleh pemerintah. Negara 

harus hadir untuk menjawab kebutuhan publik, hal 

ini harus bisa dibuktikan agar Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia bisa terwujud.***

“Saya berharap harga minyak dan bahan- bahan 

lainnya bisa seperti dulu lagi, jangan terlalu mahal 

karena saya juga mau kualitas yang terbaik untuk 

dagangan saya tanpa harus mengurangi porsinya,” 

harap Sriyati. Menanggapi kebijakan dari 

pemerintah tentang penggunaan aplikasi Peduli 

Lindungi untuk pembelian minyak curah, dirinya 

mengaku tidak terlalu memikirkan karena tidak 

menggunakan minyak curah.

“Dari naik sampai sekarang, saya tidak pernah 

mengurangi porsi atau mengganti minyak goreng 

dengan minyak curah, kasihan anak anak, dulu saya 

jual seribu rupiah sekarang juga saya jual seribu,” 

ujarnya. Sriyati juga mengaku dirinya mengambil 

untung dari jajanan lain yang tidak membutuhkan 

minyak goreng. Selain minyak goreng, ia 

mengeluhkan harga bahan baku lain yang naik 

seperti terigu dan juga cabai.

Berbeda dengan Ibu Siti (50) yang berjualan 

beraneka macam gorengan di daerah Jl. D.I. 

Panjaitan mengatakan bahwa dirinya terpaksa 

menaikkan harga gorengan dari yang semula Rp 

1.700 menjadi Rp 2.500 sampai dengan Rp 3.000 

akibat kelangkaan dan naiknya harga minyak yang 

sangat tinggi ini. Siti mengatakan bahwa untung dari 

berjualan gorengan saat ini tidak banyak walaupun 

dia menaikkan harga karena sudah tergerus oleh 

modal minyak goreng.

Ia juga berharap pemerintah segera menyelesaikan 

permasalahan harga minyak dan berharap tidak ada 

lagi kelangkaan minyak apabila ada penurunan 

harga nanti. Siti juga berharap pemerintah tidak 

menyusahkan masyarakat dengan kebijakan 

membeli minyak curah dengan aplikasi Peduli 

Lindungi karena banyak dari rekan rekannya sesama 

pedagang gorengan tidak memiliki smartphone. 

Sumber Foto : Freepik

PEREKONOMIAN



DINA
MIKA Edisi 85 KESEHATAN

12

Sesuai dengan Keputusan Dirjen 

Yankes Nomor HK.02.02/I/1684/2022, 

definisi hepatitis adalah suatu kondisi 

yang ditandai dengan peradangan 

parenkim hati. Peradangan dapat 

terjadi akut (hepatitis akut), biasanya 

berlangsung kurang dari enam bulan 

dengan normalisasi fungsi hati 

berikutnya, atau kronis (hepatitis 

kronis).

Kontributor: Mimin Triyanti, S.Kep,Ners., M.Kes.M.H.

Hepatitis akut dapat disebabkan 

karena non-infeksi dan infeksi. 

Penyebab hepatitis non-infeksi pada 

anak-anak termasuk kondisi imuno-

logi (misalnya penyakit autoimun), 

penyakit  metabol ik  (misalnya 

penyakit Wilson, tirosinemia) dan 

paparan racun atau obat-obatan 

(misalnya asetaminofen). Penyakit 

hati karena agen infeksi yang 

paling umum adalah 

virus hepatotropik 

primer (Hepatitis A, 

B, C, D, E) dengan 

g e j a l a  u m u m  

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

termasuk mual, 

muntah, mialgia, 

l e s u ,  k e l e l a h a n ,  

demam, sakit perut, dan 

diare. Gejala-gejala ini 

t e r k a d a n g  b e r t a h a n  

selama beberapa minggu.

JANGAN PANIK!

Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan 
Kota Magelang

AYO KENALI GEJALA AWAL HEPATITIS AKUT

Gejala awal hepatitis ini adalah mual, muntah dan diare 

berat, demam ringan. Sedangkan 

gejala lanjut berupa air 

kencing berwarna pekat 

s e p e r t i  t e h ,  B A B  

berwarna putih pucat, 

warna mata dan kulit 

menguning, gangguan 

pembekuan darah dan 

kejang serta kesadaran 

menurun. Cara penularan 

penyakit hepatitis akut diduga 

berasal dari kontak dan droplet 

melalui saluran pencernaan 

dan saluran pernafasan. 

Penyakit hepatitis akut berat yang belum diketahui 

penyebabnya ini bukan ditimbulkan virus penyebab 

Hepatitis A, B, C, D dan E. Pertama kali dilaporkan di 

Inggris Raya pada 5 April 2022, kemudian tanggal 8 

April masuk di tiga negara lain dengan kasus serupa. 

Pada tanggal 15 April 2022 penyakit ini ditetapkan 

sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) oleh WHO. Per 21 

April 2022 dilaporkan lebih dari 170 kasus ditemukan 

di 12 negara. Kasus ini masuk ke Indonesia pada 16-30 

April 2022. Tiga anak dilaporkan meninggal dunia 

akibat terinfeksi penyakit misterius ini.
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KESEHATAN

Empat langkah 
penting penanganan 
hepatitis akut:

Waspada gejala awal, seperti 

diare, mual, muntah, sakit 

perut, dan dapat  disertai 

demam ringan

Jika muncul gejala awal, jangan 

panik. Segera bawa pasien ke 

puskesmas dan rumah sakit 

terdekat untuk mendapatkan 

pertolongan lanjutan

Jangan menunggu muncul 

gejala lanjutan, seperti kulit 

dan mata kuning, agar tidak 

terlambat

Jika terjadi penurunan 

kesadaran, segera bawa 

pasien ke rumah sakit 

dengan fasilitas ICU Anak

Pencegahan dan pengendalian infeksi dilakukan dengan 
memutus rantai penularan penyakit. Oleh karenanya 
untuk mencegah anak dari risiko infeksi hepatitis akut, 
orang tua perlu meningkatkan kewaspadaan dengan 
melakukan tindakan pencegahan.

Upaya pencegahan dengan PHBS dan Prokes

mencuci tangan 
dengan sabun

konsumsi makanan 
dan minuman matang

menggunakan alat 
makan sendiri

hindari kontak 
dengan orang sakit

jaga kebersihan 
rumah dan lingkungan 

memakai masker

menjaga jarak mengurangi kontak 
dan mobilitas 

menghindari keramaian 
dan kerumunan

Perlu adanya kerja sama yang baik antara orang tua, 

tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan 

agar bisa menemukan gejala hepatitis akut sedini 

mungkin agar anak segera mendapatkan 

pertolongan medis.

Jangan panik, perkaya informasi 
dan selalu budayakan hidup sehat
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Kontributor Mimin Triyanti, S.Kep,Ners., M.Kes.M.H
Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Magelang

Naiknya iuran kepesertaan ini menimbulkan 

berbagai reaksi, sebagian menurunkan status 

kepesertaannya ke kelas yang lebih rendah dan 

menumpuk di kelas III. Di bulan September 2021 

tercatat lebih dari 3.400 warga Kota Magelang yang 

terdaftar sebagai peserta mandiri tidak mampu lagi 

membayar iuran dan para pekerja yang terkena PHK 

menyebabkan kartu kepesertaannya menjadi tidak 

aktif. Akibatnya, banyak peserta yang terkendala 

mendapatkan akses menuju fasilitas kesehatan 

karena harus rawat inap, kontrol rutin dan 

sebagainya. 

Tanggung jawab Pemerintah Kota Magelang adalah 

memfasilitasi warganya yang miskin dan tidak 

mampu agar tetap mendapatkan akses pelayanan 

kesehatan dengan baik, salah satunya adalah 

mengaktifkan kembali peserta JKN KIS yang tidak 

aktif dengan didaftarkan sebagai peserta JKN KIS 

yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah setiap 

bulannya. Proses tersebut mengharuskan peserta 

untuk mengurus ke Dinas Kesehatan. 

etiap warga negara punya hak mendapatkan 

Sjaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan 

dasar hidup layak dan meningkatkan 

martabat menuju masyarakat Indonesia yang 

sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan 

bahwa jaminan kesehatan berupa jaminan 

perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 

manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

iurannya.

Manfaat yang dijamin program Jaminan Kesehatan 

Nasional ( JKN) berupa pelayanan kesehatan 

perseorangan yang komprehensif, meliputi 

pelayanan promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis. 

Program JKN bertujuan untuk meningkatkan 

pencapaian universal health coverage dan derajat 

kesehatan masyarakat. Kondisi ini dapat dicapai jika 

semua masyarakat menjadi peserta JKN aktif. 

Namun pandemi Covid-19 membawa dampak yang 

cukup besar pada sendi-sendi ekonomi masyarakat. 

Peserta mandiri JKN KIS merupakan kelompok yang 

terdampak, karena mereka membayar iuran dari 

dananya sendiri, dan kebanyakan bergerak pada 

sektor informal, sektor yang justru sangat rentan 

terhadap krisis akibat pandemi Covid-19. Ditambah 

lagi adanya penetapan Peraturan Presiden No. 64 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 

No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, 

dimana ada perubahan kenaikan iuran peserta 

jaminan kesehatan.

 

MENGURUS 
JAMINAN KESEHATAN 
CUKUP 
DARI RUMAH SAJA
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Sebelum ada inovasi layanan DAKWAH, peserta 

harus datang ke Dinas Kesehatan dengan membawa 

p e r s y a ra t a n  b e r u p a  f o t o ko p i  K K ,  S u ra t  

Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang diketahui 

oleh RT, RW dan Kelurahan. Dokumen tersebut 

kemudian akan diverifiikasi oleh Dinas Kesehatan 

untuk mendapatkan rekomendasi untuk keperluan 

aktivasi ke BPJS Kesehatan. 

Layanan DAKWAH adalah Pendaftaran JKN KIS 

melalui WA dari Rumah. Caranya dengan 

mengirimkan foto KK ke nomer Whatsapp (WA) 0813-

9803-11-01. Petugas akan melakukan verifikasi dan 

memberikan penjelasan melalui WA, selanjutnya 

petugas melakukan proses aktivasi sehingga peserta 

tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan. 

Kartu aktif dan langsung dapat digunakan, semua 

informasi dapat diperoleh hanya melalui WA. 

Bagaimana dengan peserta mandiri yang 

menunggak membayar iuran atau peserta PPU 

(pegawai swasta) yang terkena PHK sehingga kartu 

kepesertaannya tidak aktif tapi membutuhkan rawat 

inap dengan segera? 

Tenang saja, dengan layanan DAKWAH peserta akan 

tetap dilayani baik dan akan tetap diproses 

kepesertaannya. Sementara tunggakan itu menjadi 

urusan peserta dengan BPJS kesehatan, tugas dari 

pemerintah hanya memfasilitasi warganya yeng 

membutuhkan pelayanan kesehatan dengan segera. 

Saat ini juga sudah ada program rehap dari BPJS 

Kesehatan untuk pembayaran tunggakan dengan 

cara mencicil.***

Artinya, mereka harus mengurus kesana kemari. 

Selain itu, layanan kepesertaan JKN KIS yang dibiayai 

oleh Pemerintah Kota Magelang hanya dilayani pada 

hari dan jam kerja saja, sehingga warga yang 

membutuhkan jaminan kesehatan secara 

mendadak pada hari libur karena terkendala 

pembiayaan di rumah sakit ketika membutuhkan 

rawat inap segera, akan kesulitan mendapatkan 

informasi.

Solopos.com

INOVASI
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POTENSI 
DAMPAK PSIKOLOGIS 
PENYETARAAN 
JABATAN FUNGSIONAL
Kontributor : Mulyaningsih

Kebijakan pemerintah menyesuai-

kan jabatan administrator dan 

pengawas menjadi fungsional 

menuai banyak tanggapan. Tahun 

2022 ditargetkan sebagai batas 

akhir penyesuaian jabatan. Semua 

unsur pemerintahan “terpaksa” 

mengikuti arus pusat.  Siap tidak 

s iap ,  semua pegawai  yang  

terdampak kebijakan tersebut 

harus segera menyesuaikan diri. 

Perubahan pasti menimbulkan hal-

hal baru dan berlawanan dengan 

kemapanan. Banyak orang yang 

tidak mau berubah dan meng-

hadapi perubahan, terutama 

mereka yang berada pada zona 

nyaman. Bagi mereka yang sudah 

merasakan zona nyaman, tentu 

berat meninggalkannya. Hal inilah 

yang banyak dialami pejabat 

administrasi. Dengan adanya 

perubahan tatanan birokrasi  

sudah pasti  menimbulkan pro dan 

kontra.

Mereka yang “pro”, mencoba untuk berfikir realistis tentang 

pentingnya birokrasi yang “ramping” dalam menghadapi 

perubahan yang cepat. Diperlukan sumber daya manusia 

(SDM) dengan kompetensi yang tinggi dan profesional, 

dibandingkan dengan birokrasi yang gemuk dan “lemot”. 

Birokrasi perlu dirampingkan agar lebih fit dan bergerak secara 

cepat dan terukur. 

Sedangkan mereka yang kontra memandang dari segi 

efektifitas kebijakan. Apakah kebijakan akan berjalan mulus? 

Pengalihan fungsi dari struktural ke fungsional yang 

menekankan sisi keahlian (skill) tanpa strategi pengembangan 

kapasitas SDM secara sistematik dipastikan akan 

menghasilkan output yang lemah.

Terlepas dari pro dan kontra, ada catatan penting untuk kita 

ketahui, yaitu dampak psikologis dengan diterbitkannya 

kebijakan tersebut bagi pegawai. Tepatnya, bagi pejabat 

struktural yang "terlanjur" menikmati posisinya atau bagi staf 

(pelaksana) yang tetap memiliki harapan ingin menduduki 

sebuah jabatan struktural yang lebih tinggi. Selama ini, 

"jabatan" struktural masih dipahami sebagai peluang karir 

yang diidam-idamkan banyak orang karena dinilai memiliki 

domain "kekuasaan", meski pada level terendah sekalipun.

Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebenarnya dipilih karena 

faktor keahlian. Dengan adanya perpindahan  dari struktural 

ke fungsional, pegawai yang tidak memiliki keahlian “dipaksa” 

dialihkan menjadi fungsional berbasis keahlian. Hal ini secara 

manajemen SDM sebenarnya sangat beresiko jika dipaksakan. 

Akan tetapi hal ini tentu tetap harus terjadi dan dijalani. 
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Peralihan jabatan dapat memunculkan efek 

psikologis, antara lain

Hal ini karena adanya gambaran 

ketidakyakinan terhadap  fakta yang ada. 

Perubahan dari jabatan struktural 

dimana biasa mempunyai bawahan 

sedangkan sekarang harus bekerja 

01.Munculnya Sikap Pesimis 

Pegawai

Akibat ketidaksiapan terjadi perubahan 

jabatan sehingga dapat memunculkan 

ketegangan dalam mempelajari peran 

baru dari status jabatannya.

03.Timbulnya Kecemasan

04. Mengalami “Kebingungan” Peran dalam 

Memegang Jabatan yang Baru

05. Pejabat yang Sudah Merasa Berada pada Zona 

Nyaman Khawatir Jika Kenyamanan dan Prestise Tidak 

Didapat Lagi.

3.Menerima bahwa jabatan, pangkat, posisi atau apapun 

yang terkait dengan jabatan merupakan amanah yang 

harus di emban, sehingga bekerja dalam posisi apapun 

tidak akan mengubah performa kemampuannya.

2.Mendorong pegawai untuk lebih maju dan tetap 

memahami masih terbuka kesempatan untuk bergerak 

maju dan berprestasi dengan meningkatkan kualitas diri

Bagaimana segera mensikapinya?

1.Menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku

Pada akhirnya bagaimana cara pandang individu yang 

menentukan nyaman atau tidaknya dengan adanya 

perubahan jabatan.***

Hal ini tentunya tidak berlaku bagi pegawai yang memang 

berjiwa fungsional. Bagi mereka yang diangkat menjadi 

pejabat struktural dan karena adanya perubahan aturan 

dikembalikan menjadi fungsional tentunya tidak 

mengalami 'jetlag' jabatan. Mereka cenderung lebih 

menerima dan sebagian justru merasa diuntungkan 

dengan dikembalikan ke jabatan fungsional. 

Ketakutan akan karir yang tidak 

berkembang dan seolah-olah menjadi JFT 

02 .Munculnya Kegamangan 

Secara Massif Atas Nasib Karir di 

Masa Depan. 

Sumber Foto: Freepik

PSIKOLOGI
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Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Magelang tahun anggaran 

2021. Opini tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali, di kantor BPK RI 

Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Senin (23/5/2022).  Ayub 

Amali, sangat mengapresiasi setiap Kepala Daerah dan 

jajarannya yang telah memenuhi ketentuan undang-undang 

untuk menyampaikan LKPD tepat waktu.***

Kali ke 6, BPK RI Berikan Opini WTP 
atas Laporan Keuangan Kota Magelang

Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang mulai membangun 

permukiman di Kampung Gumuk Sepiring, Kelurahan Tidar 

Utara, Kecamatan Magelang Selatan. Pembangunan 

ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Wali 

Kota Magelang M. Mansyur, Kamis (19/5/2022). 

"Harapannya (setelah dibangun) kampung ini menjadi lokasi 

yang asri, indah, kalau ada yang datang jadi terkesan dan 

menyenangkan," tutur M. Mansyur.***

Kampung Gumuk Sepiring

Peletakan Batu Pertama 
Pembangunan Permukiman 

Kota Magelang Kembali Raih Penghargaan 
TOP BUMD Awards 2022

Kota Magelang kembali meraih penghargaan pada ajang TOP 

BUMD Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Top 

Business di Dian Ballroom Hotel Rafless, Jakarta, Rabu 

(21/4/2022). Penghargaan tersebut diterima langsung oleh 

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, Sp. PD., KGH. 

Kota Magelang mendapatkan 5 penghargaan yaitu TOP 

Pembina BUMD 2022 untuk Wali Kota Magelang, TOP CEO 

BUMD 2022 untuk Direktur Utama Perumda BPR Bank 

Magelang dan Direktur Utama Perumda Air Minum Kota 

Magelang, serta Perumda BPR Bank Magelang sebagai TOP 

BUMD 2022 kategori Perumda BPR Bintang 4 dan Perumda 

Air Minum Kota Magelang  dan TOP BUMD 2022 kategori 

Perumda Air Minum Bintang 4.***

SIARAN PERS

BERITA DALAM GAMBAR
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Peringatan Hari Jadi ke-1116 Kota Magelang tahun 2022 

dilaksanakan secara sederhana dan tidak mengurangi 

makna hari jadi yang diperingati setiap 11 April. Diawali 

dengan tasyakuran pada Minggu (10/4/2022). Kemudian 

upacara di halaman kantor Pemkot Magelang, Senin 

(11/4/2022). Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota 

Magelang M. Yunus memaparkan, rangkaian peringatan Hari 

Jadi ke-1116 Kota Magelang dilanjutkan dengan senam 

bersama di Alun-alun Kota Magelang (13 April 2022), 

pagelaran wayang kulit dengan dalang lokal, sepeda sehat, 

rally mobil kuno (PPKMI), seni budaya rakyat.***

Peringatan Hari Jadi ke-1116 Sederhana, 
Fokus pada Pemberdayaan Masyarakat

Kota Magelang berhasil meraih penghargaan pada 

Penganugerahan Realisasi APBD tahun 2021 dan Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah tahun 2022 

di Hotel Bidara Jakarta, Kamis (2/6/2022). Para peraih 

penghargaan mendapatkan piagam dan tropi, serta grand 

prize masing-masing berupa 1 unit mobil ambulans dari PT 

Taspen Persero. Penghargaan diberikan oleh Menteri Dalam 

Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada acara 

tersebut.***

Kota Magelang Sabet Taspen Awards dan 
Peringkat Dua Kota dengan Pendapatan 

Daerah Tertinggi di Indonesia

SIARAN PERS

Jajaran perangkat daerah di Pemerintah Kota (Pemkot) 

Magelang dituntut untuk lebih dinamis dalam tata kelola 

pemerintahan sesuai dengan perkembangan situasi dan 

kondisi yang ada. Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur 

Aziz, mengatakan bahwa seluruh perangkat daerah di 

pemerintahannya harus memiliki etos kerja yang membawa 

perubahan ke arah lebih baik untuk Kota Magelang dalam 

Bintek dan Pendampingan Penyusuan Renja dan Perubahan 

Renstra Perangkat Daerah Kota Magelang di Hotel Atria, 

Kamis (9/6/2022).***

Jajaran Pemkot Magelang Dituntut Dinamis 
dalam Tata Kelola Pemerintahan

BERITA DALAM GAMBAR
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INDONESIA 
BERSIAP 
MENUJU 
DIGITAL ID

Kontributor: Ahmat Sholichin, S.Sos., MPP, M,Ec.De

Pada tahap awal pengembangan 

yang menjadi sasaran adalah 

penduduk yang berusia 17-45 

tahun yang secara asumsi 

sebagian besar adalah generasi 

yang melek teknologi atau tidak 

gagap teknologi (gaptek). Harapan 

ke depan seiring berjalannya 

waktu sasaran akan diperluas lagi. 

"Lima sampai tujuh tahun ke 

depan masyarakat kita 99% sudah 

menggunakan identitas digital. 

Sekarang bertahap," imbuhnya 

saat diwawancarai oleh reporter 

televisi  CNBC Indonesia di 

program Profit beberapa waktu 

yang lalu.

Transformasi identitas digital bagi 

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

berbagai kondisi yang wajib 

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

implementasikan. Adapun syarat-

syarat tersebut adalah:

Dukcapil kabupaten/kota sudah 

menerapkan SIAK terpusat. Pada 

tahap awal di  tahun 2021 

sebanyak 58 kabupaten/kota 

menjadi pilot project penerapan 

SIAK terpusat yang diikuti dengan 

penerapan digital ID. Ke depannya 

seluruh kabupaten/kota (514 

daerah) akan mengikuti pene-

rapan SIAK terpusat.

2. Penduduk sudah memiliki 

KTP-el

Penduduk yang dapat memiliki 

digital ID adalah yang sudah 

melakukan dan memiliki pe-

rekaman data biometric KTP-el

Salah satu inovasi yang saat ini 

sedang dikembangkan dan segera 

d i implementas ikan  ada lah  

identitas digital bagi penduduk. 

Identitas digital atau yang lebih 

sering disebut dengan digital ID 

adalah identitas yang diberikan 

kepada seseorang yang secara 

fisik sudah diidentifikasi ke-

tunggalannya oleh Ditjen Dukcapil 

Kemendagri yang kemudian 

diberikan juga kepada pemiliknya 

dalam bentuk digital.

Direktorat Jenderal Kependudu-

kan dan Pencatatan Sipil Kemen-

terian Dalam Negeri (Ditjen 

Dukcapil Kemendagri) sebagai 

o t o r i t a s  y a n g  m e m p u n y a i  

kewenangan dalam urusan 

administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil tidak henti-

hentinya melakukan inovasi 

dalam rangka meningkatkan 

kual i tas pelayanan kepada 

masyarakat. 

1 .  S i s t e m  I n f o r m a s i  

Administrasi Kependudukan 

(SIAK) Terpusat

Untuk tahapan awal, Dirjen 

Dukcapil Kemendagri, Prof. Dr. 

Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. 

mengatakan, “Targetnya adalah 

penduduk yang sudah memiliki 

smartphone. Jumlahnya 70% 

penduduk atau lebih dari 200 

juta”. 

Jangan heran apabila sebentar lagi warga masyarakat dapat 

melakukan berbagai transaksi yang membutuhkan 

identitas diri tanpa mengeluarkan keping KTP dari dompet. 

Cukup dengan menggunakan smartphone maka transaksi 

dapat diselesaikan. Bagaimana hal ini mungkin terjadi?
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sehingga sudah tunggal dalam 

database kependudukan nasional.

3.  Mempunyai smartphone

Untuk penerapan digital  ID  

dibutuhkan media smartphone, 

oleh karena itu penduduk harus 

memilikinya sebagai syarat utama.

4. Smartphone terinstal aplikasi 

Dukcapil QR Code Reader

Dalam smartphone sudah terinstal 

aplikasi Dukcapil QR Code Reader 

yang disediakan secara bebas 

pakai  o leh Dit jen Dukcapi l  

Kemendagri .  Apl ikasi  dapat 

diunduh di Google Playstore.

2 .  M e n g h e m a t  a n g g a r a n  

pemerintah dalam pengadaan 

blangko KTP-el, ribbon, film dan 

cleaning kit sebesar 200-400 milyar 

Rupiah per tahun.

3. Tidak tergantung pada vendor 

karena dikembangkan sendiri oleh 

Ditjen Dukcapil.

4. Tidak memerlukan anggaran 

khusus dalam pembangunan 

sistem identitas digital  ke-

pendudukan.

5.  Smartphone  terkoneksi  

dengan internet

Manfaat dan keuntungan peng-

gunaan digital ID yang dirasakan 

apabila telah berjalan di Indonesia, 

antara lain:

1. Pelayanan adminduk menjadi 

mudah, cepat, efektif dan efisien.

5.   Menurunkan biaya verifikasi 

data pada pelayanan publik karena 

menghilangkan peran middle man.

Syarat lain yang juga harus 

dipenuhi adalah smartphone yang 

dipergunakan sebagai penyimpan 

data digital ID terkoneksi dengan 

jaringan internet. Ketersediaan 

paket data internet menjadi hal 

yang mutlak harus dimiliki.

Ÿ Kode QR hanya dapat dipindai 

satu kali.

Saat ini. Ditjen Dukcapil juga 

menggandeng Bank Central Asia 

(BCA) dalam uj i  penerapan 

keamanan sistem identitas digital 

dalam pelayanan perbankan. 

Berbagai aspek keamanan telah 

dikaji dan diperhitungkan dengan 

masak-masak agar inovasi ini tidak 

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

merugikan bagi penggunanya. Kita 

tunggu saja hasilnya beberapa 

waktu ke depan. Di samping itu, 

Ditjen Dukcapil juga sedang 

menyiapkan payung hukum 

turunan dari Undang-Undang 

Administrasi Kependudukan yang 

mengatur implementasi inovasi 

digital ID. 

Ÿ Menampilkan foto penduduk 

yang sudah memakai watermark 

dengan ukuran sudah diperkecil 

serta dienkripsi.

Ÿ Kode QR memiliki time to live (90 

detik), sehingga pada waktu 

tertentu kode QR tersebut tidak 

aktif (expired).

Ÿ Mengikat NIK, nomor HP, e-mail, 

UDID (untuk pengguna IOS) dan 

android ID (untuk pengguna 

android).

Jadi nantinya kita tidak akan 

memiliki keping KTP di dompet kita 

sebagai identitas diri karena sudah 

tersimpan di  gadget  smart-

phone.***

S u m b e r :  D i t j e n d u k c a p i l  

Kemendagri dan disarikan dari 

beberapa sumber lain

Ÿ Verifikasi wajah dan NIK.

Lalu apakah KTP-el fisik tidak 

berlaku lagi?

Penerapan digital ID tentunya 

membutuhkan tahapan dan waktu 

yang tidak singkat. Namun pasti 

akan diimplementasikan secara 

menyeluruh kepada penduduk 

Indonesia. Pada tahap transisi, 

Ditjen Dukcapil akan menerapkan 

double  track serv ices ,  ya i tu 

pelayanan menggunakan dua jalur, 

digital dan manual. Jadi sebelum 

diberlakukan secara menyeluruh 

secara nasional, maka KTP-el fisik 

masih diperlukan.

B a g a i m a n a  d e n g a n  

keamanannya?

Yang pasti muncul dalam benak 

khalayak umum dan muncul 

menjadi pertanyaan adalah soal 

keamanan penggunaan digital ID 

mela lu i  smartphone .  D i t jen  

Dukcapil bekerja sama dengan 

Badan Siber Sandi Negara (BSSN) 

sedang mematangkan finalisasi 

mitigasi kerawanan yang mungkin 

muncul dengan penerapan digital 

ID. Digital ID yang dikembangkan 

sudah didisain sedemikian rupa 

untuk menjamin keamanan bagi 

penduduk. 

Langkah-langkah pengamanan 

dilakukan yaitu sebagai berikut:

Ÿ Kode QR yang dienkripsi dan 

dinamis (berubah-ubah) pada 

setiap dokumen kependuduk-

an.

Ÿ Kode QR yang mencatat histori 

akses terhadap dokumen 

kependudukan. Histori akses 

hanya satu kali  dan ada 

penanda jika kode QR tersebut 

dipindai.

Ÿ Kode verifikasi yang berisi link 

untuk aktivasi dikirimkan oleh e-

mail resmi Ditjen Dukcapil ke            

penduduk yang mendaftar.

Sumber Foto: Freepik

KAWAN DINAMIKA
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"Pengunjung bisa mencapai ribuan orang di akhir 

pekan, dan kira-kira di hari biasa mencapai 500 

hingga 1.000 orang, dengan luas lahan 70 hektar", 

ungkapnya.

estinasi wisata unggulan Kota Magelang 

Dsalah satunya adalah Kebun Raya Gunung 

Tidar, yang kini semakin ramai dikunjungi 

wisatawan. Gunung Tidar terkenal sebagai destinasi 

budaya dengan adanya makam Syeh Subakir, Kiai 

Semar atau Ismoyo Jati dan Kiai Sepanjang.  

Destinasi ini tidak hanya dikenal sebagai tempat 

wisata ziarah namun juga dikembangkan untuk 

wisata olahraga dan alam.

Kepala UPT Kebun Raya Gunung Tidar, Yhan 

Noercahyo Wibowo mengungkapkan pengunjung 

Kebun raya Gunung Tidar semakin meningkat dari 

tahun ke tahun.

GUNUNG TIDAR

SPOT WISATA BARU: 

MONUMEN TANAH AIR SATU BANGSA 
GARDU PANDANG TAMAN ELANG JAWA DAN 

Kontributor: Retno Untari
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Ayo kita berwisata ke Kebun Raya Gunung Tidar!***

Destinasi ini tetap memberlakukan penerapan 

protokol kesehatan ketat meski pandemi melandai. 

Wisatawan harus memakai masker dan mencuci 

tangan sebelum memasuki area wisata. Kebun Raya 

Gunung Tidar juga telah mendapatkan sertifikat 

Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety 

(Keamanan), dan Environment Sustainability 

(Kelestarian Lingkungan) atau CHSE yang didapatkan 

dari Kementerian Pariwisata RI.

Bila kita masuk ke area Kebun Raya Gunung Tidar 

kita memasuki konsep wisata alam berupa hutan 

pinus, pohon salak dan aneka ragam hayati lainnya. 

Dengan ketinggian 503 meter di atas permukaan air 

laut, Kebun raya Gunung Tidar  dapat menjadi salah 

satu pilihan wisata kesehatan, dengan fasilitas hiking 

dengan jogging track menanjak. Apabila ingin 

mencapai puncak, maka wisatawan harus menaiki 

kurang lebih 500 anak tangga yang dilengkapi 

pengaman. Wisatawan dapat berolahraga dan 

mendapatkan udara segar sembari menikmati 

pemandangan asri.

Gardu Pandang Taman Elang Jawa dan Monumen 

Tanah Air Satu Bangsa menjadi spot wisata baru di 

Gunung Tidar. Tak sekedar berwisata ziarah, 

pengunjung bisa menikmati lanskap Kota Magelang 

dari puncak gunung ini.

"Kami menambah gardu pandang Taman Elang Jawa 

di puncak Gunung Tidar, hal itu merupakan 

pengembangan konsep wisata alam, sehingga 

diharapkan wisatawan lebih puas dalam menikmati 

pemandangan alam Kota Magelang dari ketinggian," 

jelas Yhan.

Di gardu pandang ini juga terdapat Monumen Tanah 

Air Satu Bangsa, dimana merupakan tanda jika Kota 

Magelang pada tanggal 9 September 2017 pernah 

menjadi tuan rumah berlangsungnya Hari Olahraga 

Nasional XXXIV. Pada monumen tersebut terdapat 

empat pilar penyangga dan instalasi bola yang 

menyimbolkan keselarasan dan kesatuan, 

dilengkapi bentuk lengkung yang tergambar peta 

Indonesia di tengah monumen. Terdapat juga obor 

berwarna kuning yang memiliki simbol sebagai 

kemakmuran dan kejayaan tersangga empat pilar. 

Obor juga mengartikan semangat olahragawan 

meraih prestasi.

Makin menarik, bukan?
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Alterga Edi Tri Anggoro pemilik Jerawood Craft yang 

b iasa  d isapa  Erga  terus  mengobarkan ap i 

semangatnya ketika pandemi melanda. Erga 

membuat jam tangan dari limbah kayu, dan 

produknya diminati Ganjar Pranowo hingga Sandiaga 

Uno. Erga mengatakan proses research and 

development produknya telah dilakukan sejak bulan 

Agustus 2019.

“Pada bulan Februari hingga Maret 2020 

kami meluncurkan produk, namun 

langsung dihantam pandemi”, ucapnya.

"Bulan Maret kami siap merilis produk, namun 

pandemi Covid-19 menimpa hingga beberapa 

karyawan dirumahkan. Namun kami tetap berusaha 

memasarkan produk," ungkapnya.

Erga sempat  mengurungkan niatnya untuk 

memasarkan produknya ketika pandemi pertama kali 

menyerang Indonesia sekitar bulan Maret.

Erga tidak membayangkan jika usaha yang dirintis 

saat pandemi Covid-19 akan bertahan dan produknya 

bisa diterima masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, 

Ganjar Pranowo saat mengunjungi showroom 

Jerawood Craft di tahun 2020, terkesima dengan 

aneka kerajinan limbah kayu buatan Jerawood Craft 

dan Komunitas Kajima (Kayu Aji Mandiri), salah 

satunya adalah kerajinan jam dinding berbentuk logo 

tim sepak bola Manchester United (MU). 

Ganjar Pranowo bangga melihat kreativitas anak-

anak muda di Jerawood Craft yang mengoptimalkan 

limbah kayu dengan hasil produk kerajinan yang 

memiliki nilai jual tinggi, apalagi dibuat dengan cara 

mekanisasi.

Pranata Humas Ahli Muda pada Diskominsta Kota Magelang

Kontributor : Yuliani Purwaningsih, S. Sos

Produk  Je rawood  C ra f t 

Diminati Ganjar dan Sandiaga 

Hingga Tembus Pasar Ekspor

“ “
Saat itu Ganjar juga membeli speaker aktif dari kayu 

dan beberapa produk lainnya seperti cinderamata 

dari kayu bertuliskan bahasa Jawa.

"Ini bagus, pengerjaannya sudah pakai robot. Keren 

ini. Ini bisa terus dikembangkan, tinggal dikreasi lagi 

dan ditingkatkan kualitasnya," kata Ganjar, yang saat 

itu didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Magelang Catur Budi Fajar 

Sumarmo.

Ganjar  juga  meminta  agar  Jerawood Craf t 

memasarkan produknya melalui media sosial.

 facebook.com/Jerawood Craft 

Sumber gambar:

Indonesia
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Erga menjelaskan, Jerawood Craft merupakan industri kerajinan dari limbah kayu yang 

merupakan wadah perajin kayu di Magelang dalam berkreasi, yang dalam penggarapannya 

menggunakan teknologi agar lebih cepat dan hasilnya produknya presisi. 

Dalam pengaplikasian ilmunya sebagai web developer internet marketing, Erga 

memasarkan produknya melalui media sosial Instagram. Produk Jerawood juga 

tersedia di 3 e-commerce dan di workshop gallery Jerawood Craft, antara 

lain di galeri UKM Pasar Kotagede dan Bandara YIA, Kulonprogo.

Erga juga sedang menjajaki dunia ekspor terkait produk limbah 

kayunya itu. Erga mengaku didampingi oleh Dinas Koperasi dan 

UMKM Jateng dalam persiapannya. 

"Saat ini kami didampingi dinas untuk bisa ekspor. Semoga produk 

kami bisa laku keras di pasar internasional," harapnya. 

Di saat pandemi salah satu produk olahannya, yakni speaker yang 

disambut baik di pasaran, kemungkinan disaat WFH masyarakat 

membutuhkan speaker untuk bekerja atau hanya untuk 

hiburan. Niat usahanya semakin bulat ketika dia 

melihat adanya limbah kayu dari pabrik mebel 

berupa dari kayu-kayu tidak terpakai.

Hasil dari limbah kayu tersebut dijual mulai 

harga Rp 25.000 hingga ratusan ribu rupiah 

berupa produk elektronik hingga houseware. 

Produk rakitannya, antara lain jam digital, jam 

tangan, speaker, jam meja, kacamata dari kayu, 

houseware, dan kitchenware seperti talenan. 

Erga memilih merakit sendiri mesin produksi-

nya karena lebih menghemat biaya jika dibanding-

kan mengimpor mesin dari China.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno 

juga mengapresiasi produk usaha kerajinan limbah kayu Jerawood, 

saat menghadiri kegiatan Pengembangan Kabupaten/Kota (KaTa) 

Kreatif Indonesia di Puri Asri Magelang beberapa waktu yang lalu. 

Sandiaga Uno juga sempat praktik merakit sebuah jam tangan kayu 

produk Jerawood yang diukir dengan namanya “Sandi Uno”. Jam 

tangan kayu produk Jerawood ini menjadi karya kolaborasi, dengan 

tali strap Batik Lasem khas rembang yang dibatik di atas denim.***

"Dalam produksi kita gunakan CNC 

Router, CNC Grafir, printer 3 

dimensi dan sejumlah teknologi 

lainnya. Untuk pemasaran, agar 

j a n g k a u a n n y a  l u a s ,  k a m i 

mengoptimalkan media sosial", 

ungkapnya.

jerawood.id

“
jerawood.id

jerawood.id

INFO UNIK
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PMI DIRIKAN 
POS PELAYANAN TERPADU

Tujuan didirikannya Posko Pertolongan Pertama 

(PP) ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman 

khususnya masyarakat Kota Magelang dan 

sekitarnya dalam merayakan Hari Raya  Idul Fitri 

Tahun 2022.

Posko mulai beroperasi dari tanggal 25 April 2022 

sampai dengan 7 Mei 2022. Pelayanan Posko PP 

tersebut dibagi menjadi tiga shif yaitu dari pukul 

07.00 - 14.00 WlB, 14.00 - 21.00 WlB, 21.00 - 07.00 

WlB. Setiap shif terdiri dari tiga orang  anggota 

relawan dan satu driver.***

agelang, Sesuai program Kerja PMI Kota 

MMagelang dalam menghadapi arus 

mudik Lebaran tahun ini maka telah 

didirikan Pos Pelayanan Posko Pertolongan 

Pertama (PP) dan Ambulance serta Tenda Rest Area 

di Aloon - Aloon Kota Magelang bekerjasama 

dengan Polresta, Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) terkait serta Organisasi Kemanusian seperti 

ORARI, Pramuka yang turut serta bertugas di Pos 

Pelayanan  dan Ambulance.

DONOR DARAH BERKAH RAMADHAN 
DAN BUKA PUASA BARENG

Kegiatan ini bermaksud memberikan apresiasi 

kepada pendonor yg telah mendonorkan darahnya 

di UDD PMI Kota Magelang.  Adapun hadiah yg 

akan diundi berupa Sepeda Gunung, Kulkas, Mesin 

Cuci, Mini Gold dan hadiah menarik lainnya.

alam rangka menyambut Ramadhan 1443 

DH, UDD PMI Kota Magelang bekerja sama 

dengan Stakeholder mengadakan Undian 

Berkah Donor Ramadhan dengan periode 25 

Februari s/d 31 Mei 2022.

Mekanisme undian yaitu setiap pendonor yang 

sudah mendonorkan darahnya dalam periode 

diatas mendapat kupon yang akan diundi pada 4 

Juni 2022 dan hasil pengundiannya akan 

ditayangkan langsung di media sosial UDD PMI 

Kota Magelang.

Selain Berkah Donor Ramadhan, UDD PMI Kota 

Magelang juga mengadakan Donor Darah dan 

Buka Puasa Bareng selama bulan Ramadhan 

bertempat di aula UDD PMI Kota Magelang. Setiap 

komunitas dapat mendaftarkan dalam kegiatan 

tersebut Kegiatan tersebut bertujuan memotivasi 

kepada masyarakat untuk berdonor darah supaya 

menjaga kestabilan stock darah di UDD PMl Kota 

Magelang.***

MAGELANG PEDULI

MAGELANG DALAM AKSI
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MAGELANG PEDULI

SC 119 Magelang Emergency Service 

Pmerupakan pusat pelayanan kegawat-

daruratan medis Pra Rumah Sakit bagi 

masyarakat Kota Magelang, seperti pasien dengan 

stroke, serangan jantung, korban kebakaran, 

korban kecelakaan dan pelayanan kegawat-

daruratan medis lain nya.

Unit ini terbentuk sebagai UPT PSC 119 

berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 

65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja UPT 

PSC 119 pada Dinas Kesehatan Kota Magelang 

tanggal 20 Desember 2021 dan diresmikan oleh 

Bapak Wali Kota Magelang pada tanggal 25 Januari 

2022 dengan penyerahan secara simbolis 

ambulans pelayanan Kesehatan. 

PSC 119 Kota Magelang telah mengembangkan 

layanan bukan hanya pelayanan kegawat-

daruratan medis saja tetapi juga memfasilitasi 

semua pelayanan kesehatan pra Rumah sakit 

secara gratis untuk masyarakat yang berada di 

wilayah Kota Magelang. Program JSAS (Jemput 

Sakit Antar Sehat) dan layanan SIAMOR (Siaga 

Among Raga) merupakan wujud kepedulian 

Pemerintah Kota Magelang kepada masyarakat 

sekaligus mendukung program unggulan Walikota 

Magelang yang dalam perkembangannya cakupan 

layanan PSC 119 semakin luas, meliputi layanan 

khusus antar  jemput bagi  lansia  yang 

membutuhkan kontrol rutin ke fasilitas pelayanan 

kesehatan namun terkendala akses baik sarana 

transportasi maupun karena keterbatasan fisik, 

layanan homecare untuk memantau kesehatan 

balita dan lansia secara rutin, layanan jemput sakit 

yang memfasi l i tasi  semua pasien yang 

membutuhkan kontrol rutin ke rumah sakit, 

layanan antar sehat yang memfasilitasi layanan 

penjemputan pasien yang lepas rawat dari rumah 

sakit pulang ke rumah. Semua layanan ini hanya 

diperuntukkan bagi warga masyarakat yang 

berada di Kota Magelang dengan Layanan Call 

Center (0293) 3219613 dan 085848577000.***

PSC 199
UNIT TANGGAP SEHAT

Layanan homecare 27 April 2022

Penangganan orang dengan gangguan jiwa tanggal 

15 April 2022 di kelurahan Wates

Sosialisasi layanan PSC 119 , SIAMOR dan bhakti 

sosial tim psc 119 di kampung organik kelurahan 

panjang tgl 26 Desember 2021

MAGELANG DALAM AKSI
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Pandemi dikenal oleh masyarakat Jawa dengan istilah 

pagebluk. Pagebluk yang mirip dengan pandemi Covid–19 

pernah terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda tahun 1918. 

Selain pelarangan kerumunan, ada kewajiban 

mengenakan masker selama pandemi. Razia dilakukan 

oleh aparat bagi warga masyarakat yang tidak 

mengenakan masker. Didapati bahwa ternyata ada 

anggota masyarakat yang benar–benar tidak mau 

memakai masker dengan berbagai alasan. Selain masker, 

sanitasi mulai menjadi perhatian karena virus akan 

bertahan di lingkungan bersanitasi buruk.

Hal itu bisa saja disebabkan ketidaktahuan, tapi tidak 

sedikit yang melakukannya karena bengalnya cara pikir. 

Ada yang merasa tidak takut dengan virus yang tak kasat 

mata itu. Ada yang percaya dengan ketahanan tubuhnya. 

Namun tidak sedikit yang menganggap bahwa wabah 

Covid-19 hanya rekayasa karena ada pihak yang ingin 

menjual masker, vaksin, adanya rumah sakit yang 

mengambil keuntungan dengan meng-covidkan pasien, 

dan lain sebagainya. Mereka tidak berpikir bahwa 

membuat rekayasa internasional secara kompak tidaklah 

mudah. Dibutuhkan koordinasi antar negara satu sama 

lain agar seiya sekata. Namun membicarakan golongan ini 

ibarat berdebat dengan orang yang percaya bahwa bumi 

ini datar. Pelarangan kerumunan secara otomatis 

melarang kegiatan–kegiatan yang berakibat pada 

pengumpulan massa. Kegiatan entertainment menjadi 

sektor yang paling terpukul karenanya. Mereka yang 

sebelumnya mencari nafkah dari dunia entertainment 

tanpa keahlian di bidang lain, bisa dipastikan berada dalam 

kondisi ekonomi yang mengenaskan karena tidak ada 

pemasukan sama sekali. 

embicarakan pandemi Covid-19 

Myang menyerang seluruh negara 

di dunia akan selalu mengingat-

kan kita pada situasi sebelum pandemi 

menyerang. Dahulu kita bisa bersosialisasi 

d i m a n a p u n  t a n p a  m e n j a g a  j a ra k .  

Orang–orang di pasar melakukan jual beli 

dan berbincang satu sama lain tanpa 

canggung dalam jarak dekat.  Per-

temuan–pertemuan di ruangan tertutup 

yang kadang tidak baik ventilasinya dahulu 

begitu mudah dilakukan tanpa pikir panjang. 

Kerumunan yang padat di bangunan ber–AC 

dahulu merupakan hal yang tidak menjadi 

masalah. Bersalaman dan berpelukan antar 

relasi tertentu, dahulu menjadi sebuah 

kedekatan yang tak tergantikan.Wabah itu 

pun datang...

Kita dikejutkan saat nyawa dengan mudahnya 

melayang dalam waktu yang s ingkat .  

Sebelumnya terlihat sehat, beberapa hari 

kemudian terdengar kabar kematian. Tidak 

hanya di Indonesia tapi di semua negara. Saat 

virus Corona menyerang secara membabi buta, 

kebiasaan–kebiasaan sebelumnya pun 

kemudian berubah drastis. Semua harus 

dikondisikan. Kerumunan dilarang. Masyarakat 

Indonesia yang hobi berkumpul sangat kesulitan 

menjalankan larangan tersebut. Meski nyawa 

bertumbangan, kerumunan seringkali tetap 

terjadi.

BANGKIT BERSAMA 
PASCA PAGEBLUK

Kontributor: Novo Indarto
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Setiap negara mengerahkan 

ilmuwan-nya dalam menghadapi 

pandemi Covid -19. Kebijakan 

eksekutif kadang selaras dengan 

Berbagai negara kewalahan dalam 

urusan pemakaman maupun 

kremasi. Semua harus antri. Situasi 

tersebut berlangsung cukup lama. 

Para ahli sejak awal sudah 

mengingatkan bahwa pandemi 

bisa berjalan dalam kurun waktu 2 

hingga 3 tahun. Kita lalu menjadi 

ingat bahwa Flu Spanyol terjadi 

selama 2,5 tahun sejak 1918 hingga 

1920. 

Beberapa pihak menyangsikan 

prediksi tersebut karena kita telah 

berada pada era modern yang 

tentunya akan berbeda jika 

dibandingkan era kolonial yang 

teknologinya masih terbatas. Saat 

waktu berjalan terasa lambat dan 

virus Covid-19 tak jua menghilang, 

sebagian besar dari kita baru sadar 

bahwa ternyata pendapat para ahli 

tersebut benar adanya. Epi-

demiolog yang sebelumnya tidak 

dianggap, pada masa ini menjadi 

rujukan bagi berbagai pihak. Ilmu 

mereka diuji pada masa ini. Durasi 

pandemi pun ternyata benar 

berjalan sekitar 2,5 tahun. 

Kala itu penyakit influenza yang 

menyerang dikenal dengan istilah 

Flu Spanyol. Orang Jawa menyebut, 

malam kena penyakitnya maka 

paginya mati, atau pagi kena maka 

malam mati. Para penggali kubur 

sangat kewalahan sehingga ada 

suatu cerita dimana mayat–mayat 

dijajar di jalanan dekat makam 

untuk menunggu antrian pe-

makaman.  Ternyata hal itu juga 

terjadi pada saat pandemi Covid-

19.

Bangkit dari keterpurukan akibat 

pandemi merupakan keniscayaan, 

namun bagaimana cara bangkitnya 

menjadi persoalan tersendiri. 

Fakta mengatakan bahwa pasca 

arus mudik lebaran 2022 yang 

tidak lagi dilarang, grafik sempat 

merangkak naik. Meski sebagian 

masyarakat Indonesia telah 

menjalani vaksinasi Covid-19, 

namun virus Corona sangat mudah 

bermutasi. Kebal terhadap virus 

varian lama belum tentu kebal 

terhadap varian baru. Karena itu, 

sangatlah logis kalau kebangkitan 

pasca pandemi harus tetap 

menerapkan protokol kesehatan. 

Berdesakan di ruang tertutup, 

sebelum pandemi pun merupakan 

kondisi yang tidak baik untuk 

kesehatan. Maka terlebih pasca 

pandemi, kerumunan yang terlalu 

padat sebaiknya diatur kepadatan-

nya.  Venti lasi  yang leluasa,  

sebenarnya sudah dianjurkan 

sebelum pandemi, maka mem-

pertahankan ventilasi yang baik 

merupakan kondisi yang sangat 

dianjurkan pasca pandemi. Selain 

menghemat pengeluaran listrik 

untuk Air Conditioner, juga lebih 

sehat. ***

Sebelum pandemi, orang yang 

sakit batuk dan influenza seyogya-

nya menjauh dari orang-orang. 

Prinsip yang sama seharus-nya 

diterapkan dengan kesadaran 

tinggi saat kebangkitan ini.  

Kegiatan seyogyanya telah berjalan 

normal seperti sedia kala, hanya 

saja kebiasaan baru harus masih 

dipertahankan. Masker harus tetap 

dipakai kecuali saat kita sendirian 

atau berada di alam bebas yang 

jauh dari orang-orang. 

Kini, di akhir semester pertama 

2022, grafik penambahan kasus 

Covid-19 telah jauh menurun 

dibanding satu tahun belakangan. 

Sebagian pihak bahkan meng-

anggap bahwa pandemi telah 

selesai. yang ketat era pandemi 

seperti mencuci tangan tidak lagi 

d i lakukan.  Semua larangan 

dianggap tidak berlaku lagi. 

Kerumunan terjadi lagi. Banyak 

yang tidak lagi memakai masker 

dalam berkegiatan sehari-hari di 

ruang publik. Di sisi lain, grafik yang 

perlahan merangkak naik tidak 

disadari...

Di waktu yang sama, semua negara 

harus menguras anggarannya 

untuk menanggulangi pandemi 

Covid-19. Pengeluaran-di bidang 

lain harus distop untuk dialihkan 

pada penanggulangan pandemi. 

eksekutif mengeluarkan kebijakan 

yang berbeda. Banyak sekali kasus 

yang tidak perlu disebutkan di sini. 

Satu yang pasti, setiap negara 

berkurang drastis pendapatannya.

Bagaimanapun, kita tidak bisa 

berjalan di tempat seperti saat 

pandemi merajalela. Ekonomi 

harus berjalan lagi. Kegiatan 

masyarakat harus berjalan lagi. 

Entertainment yang sempat mati 

total harus berjalan lagi untuk 

menghidupi keluarga pegiatnya. 

Mal-mal dan beberapa tempat lain 

yang sebelumnya ditutup harus 

dibuka lagi agar roda ekonomi bisa 

kembali berputar. Semua negara di 

dunia mengalami defisit dengan 

angka yang berbeda-beda. Ada 

yang benar-benar terpuruk namun 

ada pula yang dengan cepat 

melesat pulih menuju kondisi 

ekonomi sedia kala. 



DINA
MIKA Edisi 85

30

OPINI



DINA
MIKA Edisi 85

31

“Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan 

  jangan gemetar karena mereka, sebab TUHAN, Allahmu, 

  Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan 

  membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. "

UI. 31:16

Katolik

“Seorang yang pandai memutar kata-kata 

 dan bermanis muka,

 sesungguhnya jarang yang berperi Cinta Kasih.”

Konghucu

Sabda Suci I.3

Hindu

“Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran disucikan dengan 

kebenaran, jiwa disucikan dengan pelajaran suci dan 

tapa brata, kecerdasan dengan pengetahuan yang benar”

MD V. 109

ROHANI
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IBADAH KURBAN MENUMBUHKAN JIWA SOSIAL
Penyuluh Agama Islam Fungsional Kota Magelang

Kontributor : Titik Soeprapti, S.Ag

S
etiap bulan  Zulhijjah umat muslim di seluruh 

dunia melaksanakan hari besarnya yang 

disyariatkan oleh Allah SWT. Hari besar 

tersebut lazim disebut dengan hari raya IDUL ADHA  

atau  HARI RAYA KURBAN.

Dalam Islam kurban adalah salah satu ibadah yang 

dianjurkan pelaksanaannya , terutama bagi muslim 

yang memiliki kelapangan harta. Ibadah kurban 

disyariatkan  dilakukan pada hari raya Idul Adha (10 

Zulhijah) dan hari-hari tasyrik (11, 12, dan 13 

Zulhijah). Hukum ibadah kurban ialah sunah 

muakadah. Artinya, kurban sangat dianjurkan 

pelaksanaannya bagi umat Islam.

2. Mensyukuri nikmat 

Ibadah kurban sama halnya dengan ibadah haji, 

bersifat simbolik. Kurban bukanlah sebuah ritual 

menumpahkan darah untuk mendapatkan 

pertolongan Allah melalui kematian makhluk lain. 

Kurban bagi umat Islam adalah ungkapan terima 

kasih kepada Allah atas limpahan rezeki dengan cara 

berbagi makanan berharga kepada mereka yang 

kurang mampu.

Ketulusan dan pengorbanan besar  yang  

diteladankan Nabi Ibrahim AS itu oleh  agama Islam  

d i jadikan dasar   kaum musl imin dalam 

melaksanakan  perintah Allah SWT pada surat Al-

Kautsar ayat 2 yang artinya:

"Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali 

tidak dapat  mencapai (keridaan) Allah, tetapi 

ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya”

Pada saat inilah diperlukan jiwa berkurban untuk 

kepentingan orang lain, jiwa penyayang yang bisa  

mendengar dan memperhatikan sesama. 

Ibadah kurban ini disyariatkan bagi umat Islam , 

berawal dari peristiwa ketika Nabi Ibrahim AS 

memberikan pengorbanan yang besar dan 

mengagumkan, yaitu ketulusan  melaksanakan 

perintah Allah untuk  menyembelih putranya sendiri 

Ismail, demi pengabdiannya yang besar kepada Allah 

SWT, dan Allah SWT membalas pengabdiannya itu 

dengan menukar Ismail AS dengan seekor kibasy 

(semacam biri-biri ), karena sesungguhnya perintah 

Allah kepada nabi Ibrahim AS untuk menyembelih 

putranya sendiri hanyalah untuk menguji keimanan 

Nabi  Ibrahim AS, apakah lebih mencintai Sang Khalik 

atau anak sebagai harta yang sangat berharga.

"Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan 

berkurbanlah ( sebagai ibadah dan mendekatkan diri 

kepada Allah)”. Kurban dapat dijadikan ukuran bagi 

setiap kita, sampai seberapa jauh kesediaan kita 

untuk berkurban demi pengabdian kita kepada Allah 

SWT, karena Allah tidak menerima daging kurban 

kita, kecuali dengan niat pengabdian yang tulus 

ikhlas sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj  

ayat 37 yang artinya:

Dengan demikian  nilai atau hikmah dari ibadah 

kurban yang bisa kita ambil adalah :

1. Ikhlas

Keikhlasan hamba dalam menjalankan  

pengabdian kepada Sang Khalik/Pencipta, yaitu 

mengembalikan lagi hak Allah kepada Allah,  

akan menumbuhkan  kedekatan diri dengan 

Sang Pencipta untuk mencapai keridaan-Nya

Ini tercermin dari sikap  yang ingin berbagi, 

membantu, bersimpati, berempati pada yang lain 

dan jauh dari sikap egois.

Ibadah kurban adalah suatu ibadah yang  mampu 

menumbuhkan jiwa sosial, mendekatkan diri pada 

Allah SWT dan mendekatkan diri pada sesama.***

3. Menumbuhkan jiwa sosial pada sesama
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YANG KOKOH

MEMELIHARA 
KESATUAN 

Kontributor: Lis Rosalina*

*Penyuluh Agama Kristen

uhan menciptakan manusia sebagai makhluk 

Tsosial. Maksudnya adalah bahwa setiap orang 

harus berinteraksi dengan sesamanya. Setiap 

orang butuh kehadiran pihak lain dalam hidupnya. 

Kita hidup bukan oleh dan untuk diri sendiri, 

melainkan juga untuk orang lain. Oleh karena itu, kita 

harus menyadari bahwa di sekitar kita ada orang lain 

dan juga ada Tuhan. 

Dalam Efesus 4:1-6 kita didorong untuk giat 

memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai 

sejahtera. Kesatuan itu telah ada karena umat 

percaya diikat bersama oleh satu tubuh, satu Roh, 

satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu 

baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua.

Untuk memelihara kesatuan yang kokoh dibutuhkan 

kerendahan hati. Dalam bahasa Yunani tidak ada 

istilah kerendahan hati yang tidak dihubungkan 

dengan pengertian kehinaan. Kata sifat dari "rendah 

hati" dalam bahasa Yunani sering dikelompokkan 

dengan kata budak, rendah, tidak terpandang, 

cemar. Kerendahan hati yang sejati akan muncul 

apabila kita berhadapan dengan diri sendiri dan 

menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa, 

manusia hina dan memperoleh panggilan karena 

anugerah Tuhan.

Seseorang yang rendah hati adalah orang yang tau 

diri, mengenal siapa dirinya. Orang yang rendah hati 

mengetahui bahwa hidupnya adalah hanya oleh 

kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan dan 

kehebatannya. Hidup dengan rendah hati berarti 

kita menjauhkan sikap angkuh, sombong dan tinggi 

hati. Sebab orang yang seperti ini sama seperti orang 

yang merendahkan Tuhan dalam hidupnya. 

Orang yang lemah lembut, sekalipun dia punya 

kuasa, dia tidak menggunakan kekuasaanya untuk 

menindas orang lain. Orang yang lemah lembut 

adalah orang yang menghargai sesamanya, tidak 

memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. 

Orang yang lemah lembut itu bukanlah orang yang 

lemah, orang yang lemah lembut itu adalah orang 

yang kuat tetapi dapat menguasai diri dan dapat 

menempatkan diri dengan baik dan benar dalam 

segala situasi. 

Dengan kerendahan hati, kelemahlembutan dan 

kesabaran kita dapat saling menerima, saling 

melengkapi dan saling menopang. Kita harus 

berkomitmen untuk hidup berpadanan dengan 

panggilannya, yaitu panggilan untuk memelihara 

kesatuan roh di dalam Kristus. Implikasinya ialah 

tidak ada lagi perlakuan yang membeda-bedakan 

satu dengan yang lain, tidak ada lagi kelompok yang 

merasa 'lebih dekat' dengan Tuhan dan tidak ada lagi 

kelompok yang dianggap 'bukan siapa-siapa' di 

dalam jemaat. Semuanya, satu di dalam Kristus. ***

Kita memang sudah berbeda, jenis kelamin berbeda, 

suku berbeda, warna kulit mungkin berbeda, 

pemikiran pun berbeda dan lain sebagainya. Namun 

perbedaan itu bukan berarti menghancurkan 

kesatuan, justru perbedaan itu akan  menghasilkan 

harmoninasi yang indah dan mempererat kesatuan. 

Dalam kesatuan harus ada penerimaan satu dengan 

yang lain. Jangan ada tembok pemisah yang 

membuat kita hidup dalam keterpisahan dan 

keterasingan satu dengan yang lain. 

ROHANI
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WAISAK
SINGKAT
SEJARAH
MENGULIK

*Penyuluh Agama Budha
Kontributor : Etik Widyianingsih. S.Ag*

Ketika Buddha mencapai usia 80 tahun, dan telah 

membabarkan dhamma (ajaran-Nya) selama 45 

tahun kepada semua makhluk, akhirnya Beliau 

wafat atau Mahaparinibbana di Kusinara 

tepatnya di bawah pohon Sala kembar pada 

tahun 543 sebelum Masehi.

3.  Buddha mencapai parinibbana.

mat Buddha merayakan hari raya Waisak 

Utahun 2022 pada tanggal 16 Mei 2022/2566 

BE (Buddhis Era). Hari raya Waisak terjadi 

pada saat bulan waisaka atau bulan purnamasidi 

yang mana saat itu secara bersamaan terjadi tiga 

peristiwa penting terutama bagi umat Buddha di 

seluruh dunia. Oleh karena itu Waisak merupakan 

salah satu hari besar untuk pemeluk agama Buddha 

,tidak sekedar sebagai perayaan, namun juga 

merupakan momentum peringatan tiga peristiwa 

penting yang disebut sebagai Tri Suci Waisak, yaitu:

1. Kelahiran Pangeran Siddharta (Bodhisatva 

Siddharta).

Pangeran Siddharta adalah seorang putra 

pangeran dari pasangan Raja Sudhodana dan 

ratu Mahamaya yang lahir di Taman Lumbini 

pada tahun 623 sebelum Masehi. Kelahiran 

Pangeran Siddharta ini adalah sebagai calon 

Buddha (Bodhisatva) yang nantinya mencapai 

pencerahan  sempurna/ kebahagiaan tertinggi 

sebagai Buddha (makhluk yang telah tercerahkan 

terbebas dari segala hawa nafsu dan segala 

kekotoran batin)

2. Bodhisatva Siddharta mencapai penerangan 

sempurna.

Boddhisatva Siddharta meninggalkan istananya 

untuk mencari kebebasan dari penderitaan yaitu 

usia tua, sakit dan mati. Boddhisatva Siddharta 

menjadi seorang petapa untuk mendapatkan 

pencerahan dan mencari obat bagi  penderitaan 

semua makhluk. Setelah enam tahun beliau  

berlatih dan menjadi petapa akhirnya beliau 

mencapai penerangan sempurna di bawah 

pohon Bodhi di Hutan Gaya pada usia 35 tahun 

pada saat bulan Waisaka tahun 588 sebelum 

Masehi

Kompas.com

ROHANI
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1. Pengambilan air berkah di mata air Jumprit, 

Temanggung, Jawa Tengah dan menyalakan 

obor yang menggunakan sember api abadi di 

Mrapen, Grobogan, Jawa Tengah. 

Di Indonesia , hari raya Waisak juga mengikuti hasil 

keputusan resmi WFB. Umat Buddha di Indonesia 

menggelar hari raya Waisak yang berpusat di Candi 

Sewu, Candi Mendut dan Candi Borobudur sejak 

tahun 1929. Perayaan tersebut digagas oleh 

Himpunan Theosofi Hindia Belanda karena saat itu 

anggota mereka terdiri dari campuran Eropa serta 

Jawa Ningrat.

2. Melaksanakan ritual Pindapatta dengan 

memberi dana makanan kepada para bhikkhu 

dan bhikkhuni untuk melakukan kebajikan. 

Meditasi bersama dilakukan oleh para umat 

Buddha pada detik-detik puncak saat bulan 

purnamasidi pada bulan Waisaka untuk 

menghormati dan mengingat kembali tiga 

peristiwa penting, yaitu lahirnya bodhisattva 

Sidharta di Taman Lumbini, Petapa Siddharta 

mencapai penerangan sempurna di bawah 

pohon Boddhi di hutan Gaya dan Buddha 

perinibbana di bawah pohon Sala kembar di 

Kusinara.Sebelumnya Candi Borobudur pernah cukup lama 

tidak difungsikan sebagai pusat kegiatan keagamaan 

pasca dibangun pada abad ke-8 dan abad ke- 9 

Masehi. Setelah diizinkan, perayaan Waisak di Candi 

Borobudur berhasil menghidupkan kembali nilai 

spiritual terdahulu sekaligus jadi bukti toleransi 

antar umat beragama di Indonesia.

Waisak sudah berlangsung sejak sebelum abad ke-

19 dan dilaksanakan tertutup di Vihara. Di akhir abad 

ke-19, perayaan Waisak mulai bergeser karena ada 

pengaruh gerakan modernisasi yang berawal dari 

negara Sri Langka, lalu masuk ke Asia Timur dan 

Tenggara. Umat Buddha Sri Langka meminta agar 

hari suci waisak diakui secara resmi seperti hari-hari 

besar keagamaan lain. Keputusan merayakan Tri 

Suci Waisak kemudian diresmikan dalam konferensi 

Persaudaraan Buddhis Sedunia atau World 

Fellowship of Buddhists (WFB) pertama di Sri Langka 

pada tahun 1950.

Itulah tadi serangkaian sejarah singkat perayaan Hari 

Raya waisak dari zaman kuno sampai masuk ke 

Indonesia. ***

Perayaan Waisak di Indonesia umumnya di 

selenggarakan melalui beberapa prosesi, antara lain:

news.detik.com

ROHANI
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