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Siaran

Perkembangan

Televisi

Indonesia

Pada 20 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan 

Keputusan Presiden tentang pembentukan Yayasan 

TVRI sebagai badan yang mengatur kegiatan TVRI. Di 

tahun pertamanya, TVRI mampu menjaring 10.000 

pemilik televisi di Indonesia. Sukses tersebut 

mengantar TVRI untuk mendirikan stasiun televisi di 

beberapa kota besar, seperti Yogyakarta, Medan, 

Makassar, Palembang, dan Balikpapan sepanjang 

periode tahun 1963-1976. TVRI sebelumnya hanya 

memberikan tayangan dengan warna hitam putih 

dengan 12 stasiun televisi dan delapan studio 

produksi. Hingga akhirnya, pada 1 September 1979, 

siaran berwarna mulai diperkenalkan. 

Perkembangan televisi dan siaran pertelevisian 

memiliki jejak sejarah yang cukup panjang di 

Indonesia. Televisi pertama di Indonesia dibawa dari 

Uni Soviet saat Pameran Perayaan 200 tahun Kota 

Yogyakarta. Selanjutnya televisi mulai tayang secara 

perdana pada 17 Agustus 1962 bersamaan dengan 

perayaan Hari Proklamasi Republik Indonesia ke-17. 

Tayangan tersebut menyiarkan upacara peringatan 

hari kemerdekaan yang digelar di Istana Negara dari 

pukul 07.30-11.02 WIB. 

Pada 24 Agustus 1962, Presiden Soekarno 

meresmikan televisi pertama di Indonesia, yakni 

Televisi Republik Indonesia (TVRI). Tanggal tersebut 

kemudian ditetapkan menjadi hari kelahiran TVRI. 

Pada hari yang sama, TVRI menyiarkan siaran 

langsung pembukaan Asian Games ke-4 yang digelar 

di Senayan, Jakarta. 

Sebagai satu-satunya stasiun televisi yang me-

nyajikan liputan acara negara, sidang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, program berita, olahraga, 

hiburan, dan program lainnya, ternyata TVRI tidak bisa 

sendiri dalam menjangkau siaran yang dibutuhkan 

masyarakat. Perkembangan stasiun televisi kemudian 

terealisasi dengan munculnya siaran televisi swasta 

pertama di Indonesia pada 24 Agustus 1989, yakni 

Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Hingga kini, 

stasiun televisi nasional di Indonesia berjumlah 15 

saluran. Seiring berkembangnya dunia digital, hadir 

pula saluran televisi jaringan dan berbagai saluran 

televisi lokal.  

Kontributor : Eszy Celina Azmi

Sumber Foto: Freepik
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Sejak satu dekade yang lalu, banyak perusahaan siaran 

publik maupun swasta mulai beralih ke teknologi frekuensi 

penyiaran digital. Indonesia sebenarnya telah tertinggal 

dalam penerapan teknologi siaran digital. Dalam penyiaran 

digital, frekuensi akan digunakan oleh 5-13 stasiun televisi 

secara bersama-sama melalui sistem siaran multipleksing. 

Lembaga penyiaran tidak perlu lagi melakukan investasi 

untuk membangun infrastruktur pemancar. Sebab, hal 

tersebut akan dilakukan oleh penyelenggara multipleksing. 

Lembaga penyiaran dapat fokus pada proses produksi 

konten siaran, sementara proses pemancaran akan 

dilakukan melalui sewa saluran multipleksing. Dengan 

mekanisme seperti itu, biaya investasi infrastruktur 

penyiaran akan semakin murah, karena bisa ditanggung 

secara bersama-sama oleh beberapa lembaga penyiaran. 

Hingga tahun 2000, siaran televisi dipancarkan dalam 

bentuk gelombang analog. Secara fisik, televisi komersial 

menggunakan jaringan penyiaran yang dibuat 

berdasarkan sistem penyiaran radio yang dikembangkan 

sekitar tahun 1920-an. Pemancar frekuensi radio 

berkekuatan tinggi digunakan untuk memancarkan 

gelombang televisi. Penyiaran televisi disebarkan melalui 

gelombang radio VHF dan UHF dalam jalur frekuensi yang 

ditetapkan antara 54-890 megahertz. Kini gelombang 

televisi juga sudah mampu memancarkan jenis suara 

stereo ataupun bunyi keliling di banyak negara. 

Semua manfaat televisi digital akan dinikmati masyarakat 

secara gratis karena proses digitalisasi penyiaran ini 

dilakukan pada penyiaran tetap tidak berbayar (free to air). 

Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, 

siaran televisi digital bukanlah siaran televisi melalui 

internet atau streaming. Untuk dapat menikmati siaran 

televisi digital, masyarakat hanya memerlukan antena Ultra 

High Frequency (UHF) serta perangkat televisi yang selama 

ini digunakan untuk menerima siaran televisi analog. 

Mudah bukan? Yuk segera  beralih ke televisi digital! ***
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Dalam rangka ikut andil menyukseskan misi Kota 

Magelang adalah “Meningkatkan masyarakat yang 

religius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan 

IMTAQ”, SMP Negeri 2 Kota Magelang menginisiasi 

beberapa program dan yang fokus orientasinya pada 

peningkatan nilai religius peserta didik. Legal standing 

dari program keagamaan tersebut merujuk pada 

Keputusan Wali Kota Magelang No. 421/35/112 Tahun 

2002 tentang Penetapan Sekolah Umum Model 

Pendidikan Agama Islam Kota Magelang.  Apa saja 

programnya?

5. Peringatan Hari Besar Islam

Sejalan dengan hukum salat duha sebagai ibadah 

sunah, pembiasaan kegiatan ini di SMP Negeri 2 Kota 

Magelang sifatnya suka rela. Namun begitu tetap 

disediakan daftar hadir dan juga isian kegiatan pada 

buku Agenda Anak Sholih agar memotivasi semangat 

peserta didik dalam menjalankan ibadah sunah. 

3. Salat Zuhur dan Salat Jum’at

2. Salat Duha

4. Kewanitaan

Pada saat peserta didik laki-laki menunaikan salat 

Jum’at, peserta didik perempuan diberi materi dan 

kesempatan untuk mendiskusikan berbagai hal terkait 

masalah wanita, seperti persoalan haid, nifas dan 

sebagainnya sebagai bekal pengetahuan di kemudian 

hari.

Kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari Senin-Sabtu 

mulai dari jam 06.30-07.00 WIB dan wajib diikuti oleh 

seluruh peserta didik. Bagi yang beragama Islam 

dilaksanakan di Masjid diisi dengan pembacaan 

sayyidul istighfar, asmaul husna, ayat kursi, sholawat, 

dan kultum bergiliran oleh peserta didik untuk 

menggembleng mental dan memperdalam ilmu 

agama mereka. Bagi yang beragama Kristen dan 

Katolik juga melaksanakan kegiatan pembiasaan pagi 

di ruang agama masing-masing. 

1. Pembiasaan Pagi

Ketika waktu salat dzuhur tiba, setelah salah satu 

p e s e r t a  d i d i k  l a k i - l a k i  m e n d a p a t  g i l i ra n  

mengumandangkan azan dan ikamah, baik peserta 

didik, guru, karyawan, dan masyarakat sekitar 

melangsungkan salat jamaah di masjid SMP Negeri 2 

Kota Magelang. Begitu pula ketika salat Jum’at

Sebagai salah satu upaya untuk menyemarakkan syiar 

Islam, SMP Negeri 2 Kota Magelang secara rutin 

melakukan berbagai kegiatan peringatan hari besar 

Islam. 

Untuk meningkatkan kualitas SMP Negeri 2 Kota 

Magelang juga menginisiasi inovasi berupa Kelas 

Tahfidz bagi peserta didik baru beragama Islam dan 

Kelas Pendalaman Iman bagi peserta didik baru 

beragama Kristen dan Katolik. SMP Negeri 2 Kota 

Magelang menggandeng berbagai pihak mulai dari 

para hafidz, pondok pesantren, dan juga Kantor 

Kementerian Agama Kota Magelang. Apabila peserta 

didik sudah bisa memenuhi target di kelas tahfidz 

dengan baik, maka mereka akan mendapatkan 

sertifikat tahfidz dari Kantor Kementerian Agama Kota 

Magelang. Sebagai bukti prestasi non-akademik, baik 

untuk mendaftarkan sekolah ke jenjang yang lebih 

tinggi maupun untuk mendapatkan beasiswa. Hal 

yang lebih utama dengan adanya kelas tahfidz ini 

diharapkan terbentuk insan-insan yang religius, 

berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan IMTAQ 

sesuai misi Kota Magelang. 

Meskipun program-program di atas sedikit terhambat 

karena pembelajaran tatap muka masih sebatas 

keinginan hati, namun tak ada rotan akarpun jadi. 

Masih ada media internet dan televisi. Tidak ada kata 

menyerah! Sekolah terus berinovasi meski di tengah 

pandemi!. ***

SEKOLAH PANTANG MENYERAH:
KULIK IDE SMPN 2 KOTA MAGELANG 

UNTUK TINGKATKAN IMTAQ DI MASA PANDEMI

Kontributor: Prastio, S.Pd.I., M.Pd. 
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Nasionalisme 
Sang Kumbakarna
Kontributor: Ika Fitriana 

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia, 

nasionalisme semestinya tumbuh di setiap warga. 

Pada 17 Agustus 2021 lalu, Indonesia merayakan 

kemerdekaan ke-76. Tahun ini pula negara ini 

memperingati kemerdekaan tanpa gegap gempita 

seperti tahun-tahun sebelumnya. Kesenyapan hari 

besar bangsa ini menjadi momentum untuk 

merenungi bahwa Ibu Pertiwi memang sedang tidak 

baik-baik saja akibat wabah Covid-19. 

hingga pendidikan. Sekian juta warga negara Indonesia 

terbaring sakit akibat virus ini, puluhan ribu 

diantaranya meninggal dunia. Belum lagi geliat 

perekonomian yang mendadak lumpuh dan cerita-

cerita pilu lainnya. 

Pemerintah telah hadir dengan segala kebijakannya 

untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini. Mulai dari 

realokasi dan refokusing anggaran negara untuk 

penanganan Covid-19, menambah fasilitas kesehatan 

masyarakat, membagikan bantuan sosial (bansos), 

sampai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat (PPKM) dan program percepatan vaksinasi 

Covid-19 guna membentuk kekebalan kelompok (herd 

immunity). 

Kumbakarna adalah salah satu tokoh pewayangan 

dalam cerita Ramayana yang dikenal memiliki jiwa 

patriot dan nasionalisme tinggi. Tubuhnya sebesar 

gunung dan berwajah mengerikan, namun jujur dan 

bijaksana. 

Alkisah, di sebuah negara bernama Alengka, 

Kumbakarna bangun dari tidur panjangnya. Ia harus 

turun ke medan perang membela negaranya karena 

diserang pasukan Wanara (kera) yang dipimpin oleh 

Rama dari negara Kosala. Sejatinya peperangan 

berakhir jika Prabu Rahwana bersedia mengembalikan 

Dewi Shinta yang sudah ia culik dari Rama. Namun 

pendirian kakak kandung Kumbakarna itu tak goyah 

sehingga memicu kemarahan Sang Rama dan ribuan 

pengikutnya.  

Kumbakarna sungguh marah dan tidak menyukai sifat 

sang kakak yang angkara murka. Walau demikian, 

negaranya terlanjur diserang musuh. Ia pun bertaruh 

nyawa demi menyelamatkan Alengka. Kumbakarna 

pun gugur di tangan Rama sebagai pahlawan bangsa di 

peperangan terbesar dalam jagad Ramayana itu. 

Cerita di atas dapat ditarik benang merah, bahwa 

Kumbakarna membela negara tidak melihat apa atau 

siapa yang memimpin. Baginya, loyalitas bukan hanya 

kepada figur seseorang, akan tetapi lebih kepada tanah 

air. 

Tidak dipungkiri pandemi ini mengantam hampir 

semua sektor, dari kesehatan, ekonomi, sosial, budaya 

Akan tetapi kebijakan-kebijakan itu tidaklah efektif jika 

hanya pemerintah saja yang bekerja. Penanganan 

Covid-19 membutuhkan kesadaran individu dan 

kelompok untuk bersama-sama bekerja keras agar 

tujuan terbebas dari pandemi ini bisa tercapai. 

Memupuk kesadaran harus dimulai dari diri sendiri 

dari hal-hal kecil, seperti disiplin menerapkan 5M 

(memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 

menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas). 

Kesadaran ini tidak lain untuk melindungi diri sendiri 

dan orang lain di sekitarnya dari ancaman virus. 

Bangsa ini butuh pahlawan-pahlawan untuk 

membangun optimisme keluar dan bangkit setelah 

terpuruk karena wabah. Pahlawan-pahlawan itu 

adalah diri kita sendiri, yang tanpa pamrih, tanpa 

menyalahkan, tanpa memandang apa dan siapa yang 

berkuasa. ***

Sumber Foto: Pinterest 
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MENGENAL 
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

DI RSUD TIDAR

1. Melakukan identifikasi potensi limbah medis yang 

dihasilkan dari ruangan-ruangan yang berpotensi 

menghasilkan limbah B3 medis seperti ruang 

rawat inap, poliklinik rawat jalan, ruang operasi, 

laboratorium, IGD, ICU, ruang haemodialisa dan 

radiologi. 

K
ebersihan rumah sakit merupakan salah satu 

aspek utama terbentuknya citra yang baik. 

Perwujudan citra ini perlu upaya yang tidak 

mudah karena berkaitan langsung dengan aspek 

kebiasaan, perilaku masyarakat, kondisi lingkungan 

dan sosial teknologi. Terciptanya kebersihan 

paripurna perlu keterlibatan seluruh civitas 

hospitalia. 

Kegiatan rumah sakit tentunya menghasilkan sisa 

atau buangan yang disebut limbah medis. Limbah 

medis tersebut harus dikelola dengan benar, karena 

termasuk dalam kategori Bahan Berbahaya dan 

Beracun (B3) yang bersifat infeksius. Pengelolaan 

lingkungan rumah sakit yang tidak tepat akan 

beresiko terhadap penularan penyakit, radiasi dan 

resiko bahan kimia.

RSUD Tidar mengelola limbah medis dengan baik 

sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Pengelolaan limbah B3 medis di RSUD Tidar 

Kota Magelang melalui beberapa tahapan yaitu:

Selanjutnya dikelompokkan jenis limbah yang 

sama dari setiap sumbernya. Sumber dan jenis

Kontributor: Widiyatmi
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Simbol yang digunakan sesuai sifat dan 

karakteristik. Label sekurang-kurangnya 

memuat nama limbah, identitas penghasil 

limbah, tanggal dihasilkan limbah B3 dan tanggal 

pengemasan limbah B3.

3.  Menempatkan limbah pada wadah penampung-

an limbah medis (tempat sampah berlabel 

infeksius) di setiap area/ruangan pelayanan 

perawatan yang berpotensi menghasilkan 

limbah B3 medis.

5. Mengemas limbah B3 medis/limbah infeksius 

yang akan diserahkan ke pihak ketiga dengan 

menempelkan s imbol  dan label  pada 

kemasannya.

7. Mencatat dan mendokumentasikan limbah B3 

medis yang dihasilkan ke dalam logbook harian 

dan neraca limbah bulanan. 

Untuk RSUD Tidar, masa izin dari Wali Kota 

Magelang berlaku selama lima tahun. Limbah 

dengan karakteristik infeksius, benda tajam dan 

patologis disimpan pada penyimpanan Limbah 

B3 dengan masa waktu penyimpanan sesuai 

dengan ketentuan, yakni paling lama 2x24 jam, 

pada temperatur >0°C. 

6. Menyimpan Limbah B3 medis/infeksius di TPS 

limbah B3 yang berizin.

Wadah dilengkapi dengan tutup yang rapat, 

terbuat dari bahan anti tusukan (plastik, logam) 

dan anti bocor, serta dilengkapi dengan kantong 

plastik berwarna kuning (infeksius) dan simbol 

infeksius sesuai karateristik limbah medis.

2. Pengurangan limbah dari sumbernya dan 

melakukan daur ulang. 

4.    Memilah limbah B3 medis/limbah infeksius yang 

dihasilkan, kemudian menempatkan pada 

wadah. 

MOU harus meliputi triparted (penghasil, 

transporter dan pengolah). Izin angkutan harus 

terdaftar di Kementerian Perhubungan dan 

masih berlaku. Pihak ketiga penyedia jasa harus 

sudah menggunakan kendaraan yang berizin dari 

Kementrian Perhubungan dan dilengkapi GPS 

tracking yang terhubung dengan aplikasi Si Lacak 

dari Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.

 

8.  Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang 

berijin untuk pengangkutan dan pengolahan 

limbah B3 medis. 

9. Melakukan pengolahan limbah B3 medis 

bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki 

Izin operasional Pengelolaan Limbah B3 dari 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

Pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan 

RSUD Tidar harus sudah menerapkan manifest 

elektronik yang langsung terhubung dengan 

aplikasi Si Raja Limbah. Pemanfaatan teknologi 

dalam pengelolaan limbah medis ini selaras 

dengan komitmen dan pengembangan RSUD 

Tidar sebagai smart hospital.***

Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

penaatan prosedur kerja penanganan medis, 

menghindari penggunaan material yang 

mengandung B3, daur ulang limbah dan 

menghindari terjadinya penumpukan bahan 

sehingga tidak kadaluwarsa.

Pelaporan limbah dilaksanakan setiap tiga bulan 

sekali ke Kementrian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan lewat aplikasi Si Raja Limbah. Khusus 

untuk Limbah Covid - 19 dilaporkan setiap 

seminggu sekali ke DLHK Provinsi Jawa Tengah 

dan dilaporkan setiap bulan ke Kementerian 

Kesehatan, Dinas KesehatanProvinsi Jawa 

Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang 

serta Dinas Kesehatan Kota Magelang

 

jenis limbah yang dihasilkan kemudian dicatat 

berdasarkan karakteristik bahayanya. 
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SI BULAN ADA,
IBU BAHAGIA

Kontributor: Reta Kumalasari

Pada tahun 2018-2019, masih terdapat pelaporan 

kelahiran terlambat sekitar 9,47%. Keterlambatan 

tersebut mengakibatkan hak-hak dasar anak sebagai 

warga negara tidak dapat segera terpenuhi.  Oleh 

karena itu, Disdukcapil Kota Magelang merumuskan 

kebi jakan inovasi  pelayanan dengan me-

ngedepankan prinsip stetsel aktif, pengintegrasian 

layanan dengan menggandeng faskes (rumah sakit 

bersalin atau klinik bersalin di  wilayah Kota 

Magelang) dan BPJS, serta memanfaatkan aplikasi 

web service dan WhatsApp pengaduan untuk 

mempermudah layanan Si Bulan. SI BULAN ditujukan 

untuk memberikan kemudahan dan kecepatan 

kepada masyarakat dalam pengurusan akta 

kelahiran, meningkatkan tertib administrasi 

kependudukan (adminduk) dan Gerakan Indonesia

S
I BULAN - Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran, 

merupakan salah satu inovasi pelayanan 

publik yang dikembangkan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) 

Kota Magelang. Melalui inovasi ini, dipastikan ibu 

membawa akta kelahiran sebelum meninggalkan 

rumah sakit bersalin. Layanan ini dikembangkan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang UU 

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan. 

unsplash.com
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Sadar Adminduk (GISA), meningkatkan cakupan 

kepemilikan akta kelahiran dan pemutakhiran 

database kependudukan,  membangun sinergi dan 

kolaborasi dalam pemberian layanan piblik dan 

mendukung terwujudnya pelayanan adminduk yang 

m e m b a h a g i a k a n  m a s y a ra k a t .  S I  B U L A N  

memfasilitasi pengurusan akta kelahiran melalui 

petugas faskes dengan memanfaatkan aplikasi web 

service dan WhatsApp sebagai sarana komunikasi.  

Semua dokumen pendukung yang diperlukan 

diunggah oleh operator faskes melalui web service 

dan diproses oleh operator Disdukcapil. Ibu yang 

melahirkan beserta keluarga cukup menyedikan 

nama si bayi dan tidak perlu repot mengurus akta 

kelahiran putranya, karena sudah diurus 

oleh faskes. Kutipan akta kelahiran yang 

akan diantarkan oleh petugas Disdukcapil 

ke faskes dimana ibu melahirkan, sehingga 

ibu pulang sudah langsung membawa akta 

kelahiran.

Melalui SI BULAN maka penerbitan 

dokumen akta kelahiran menjadi lebih 

cepat, tepat dan akurat, sehingga hak-hak 

bayi langsung terlindungi secara hukum. 

Selain aakta kelahiran, melalui SI BULAN 

juga menghasilkan outout berupa KIA, KK 

dan ucapan selamat atas kelahiran anak 

dari Wali Kota (4 in 1), serta dokumen 

kepesertaan BPJS Kesehatan (JKN KIS) atas 

nama sang bayi. Fasilittasi ini dapat 

dinikmati warga Kota Magelang secara 

gratis atau tidak dipungut biaya.

Pada tahun 2021 semua faskes persalinan 

di Kota Magelang sudah bekerja sama 

menghadirkan layanan SI  BULAN.  

Diharapkan pelayanan 'SI BULAN' secara 

nyata dapat memotong rantai birokrasi dan 

waktu pelayanan pengurusan dokumen 

Akta Pencatatan Sipil. Selain itu,'SI BULAN' 

telah terbukti dapat mengakselerasi 

percepatan pencapaian target cakupan 

kepemilikan akta Kelahiran, meningkatkan 

cakupan kepemilikan KIA, meningkatkan 

cakupan kepemilikan KK, pemutakhiran 

D a t a  K e p e n d u d u k a n  d a n  u n t u k  

m e w u j u d k a n  p e l a y a n a n  y a n g  

membahagiakan masyarakat.  Program SI 

Bulan pun ternyata membawa manfaat bagi Rumah 

Sakit Bersalin atau Klinik Bersalin yaitu antara lain : 

meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit 

Bersalin / Klinik Bersalin, meningkatkan kepercayaan 

dan citra Rumah Sakit Bersalin/Klinik Bersalin dan 

meningkatkan Brand Image Rumah Sakit  

Bersalin/Klinik Bersalin. Semoga dengan hadirnya 

inovasi Si Bulan, masyarakat termudahkan dalam 

m e n d a p a t k a n  d o k u m e n  A d m i n i s t r a s i  

Kependudukan menuju terwujudnya Magelang 

Maju, Sehat dan Bahagia.***

unsplash.com
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Kawan Dinamika… Mungkin sebagian dari kamu 

masih belum familiar dengan istilah generasi Z (Gen 

Z). Gen Z dan generasi milenial adalah orang-orang 

yang lahir di tahun 1995-2011. Sedangkan generasi 

sebelumnya yang lahir di tahun 1981-1994 disebut 

generasi Y dan yang lahir tahun 1965-1980 disebut 

generasi X. Ada beberapa fakta unik generasi Z ini 

yang membedakannya dengan generasi sebelumnya.

Menurut para ahli Gen Z merupakan orang yang 

terlahir saat perkembangan teknologi berjalan sangat 

pesat. Generasi mereka ini lahir saat manusia sudah 

familiar dengan semua yang serba digital seperti 

internet, gadget, komputer dan teknologi maju 

lainnya. Agar lebih mengenal lagi seperti apa 

karakteristik generasi Z ini, mari kita simak beberapa 

hal yang sangat mencolok dan menjadi ciri mereka.

Generasi Z ini sangat tidak suka dengan sesuatu yang 

serba dikekang. Mereka ingin bebas berkreasi, 

berpendapat, berekspresi dan lain sebagainya. Hal ini 

juga Nampak di dalam lingkup keluarga karena anak 

tidak suka diperintah bila tidak ada penjelasan logis 

yang diberikan.

Inilah beberapa fakta unik dan karakteristik yang 

menjadi keunikan generasi Z:

3. Menyukai kebebasan

2. Ingin sesuatu yang serba instan

Semakin majunya jaman membuat orang semakin 

terpacu untuk menjadi sukses. Ini adalah fakta unik 

generasi Z yang paling terlihat. Ukuran kesuksesan 

generasi Z ini bukan lagi berpatok dengan pandangan 

sukses dinilai bila sudah menjadi pegawai atau PNS 

seperti pola piker generasi sebelumnya. 

Permasalahan generasi Z ini adalah menyukai 

sesuatu yang berbau instant dan kurang sabar 

dengan serangkaian proses yang harus dilalui. Hal ini 

adalah pengaruh dari lingkungan mereka yang sudah 

serba cepat dan instant. Di sinilah tugas orang tua 

untuk memberikan bimbingan ekstra pada anak 

jaman millennial ini agar lebih bersabar melalui 

tahapan demi tahapan proses yang ada.

1. Memiliki ambisi yang besar untuk menjadi orang 

sukses

FAKTA UNIK GENERASI Z 
Kontributor: Cecilia Bintang  

INFO UNIK
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Karakteristik generasi Z Indonesia salah satunya 

adalah keinginan untuk mendapatkan pengakuan. 

Pengakuan ini biasanya berbentuk reward yaitu 

hadiah, pujian, sertifikat dan lain sebagainya. Ini 

merupakan sebuah bukti kalau mereka ingin selalu 

diakui eksistensinya.

7. Akrab dengan dunia digital

8. Akan menjadi populasi terbesar di dunia

Fakta unik generasi Z selanjutnya adalah tingginya 

rasa percaya diri dan sangat optimis menjalani hidup. 

Ini adalah sisi positif yang harus terus didukung dan 

dikembangkan. Orang tua harus senantiasa 

memupuk percaya diri ini dan jangan sekali-kali 

membuat anak merasa rendah diri hanya karena 

kegagalan yang sepele.

Hal yang sangat menonjol dan menjadi fakta unik 

generasi Z adalah sangat kritis dalam segala hal. 

Mereka sangat cermat dan detail dalam menghadapi 

semua hal. Ini erat kaitannya dengan mudahnya 

mereka mengakses teknologi sehingga apa saja yang 

membuat mereka penasaran dapat segera dicari 

jawabannya dengan bantuan teknologi.

4. Percaya diri

5. Berpikir kritis

6. Ingin mendapat pengakuan

Tidak seperti generasi sebelumnya, generasi Z ini 

sudah sangat akrab dengan dunia digital. Mereka 

cenderung menyukai berkomunikasi dengan media 

sosial dibanding harus berinteraksi secara langsung. 

Hal ini sebenarnya sangat memprihatinkan karena 

menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh 

sehingga cenderung acuh tak acuh pada orang 

sekitarnya.

Fakta unik generasi Z yang harus kamu ketahui 

selanjutnya adalah bahwa generasi ini akan menjadi 

populasi terbesar di dunia. Itu artinya persaingan 

dalam segala hal akan semakin ketat dan perlu daya 

juang yang tinggi untuk mewujudkan keinginan. Hal 

ini sangat cocok sekali dengan mental para generasi Z 

yang memiliki percaya diri tinggi, optimis dan 

bersemangat menjadi sukses.

9. Bermental entrepreneur

Generasi ini adalah generasi yang sangat luar biasa. 

Kehidupan mereka dalam memandang tingkat 

kesuksesan sudah tidak lagi berpatokan pada 

pandangan lama. Mereka lebih suka bekerja menurut 

passion mereka sehingga lebih menikmatinya.

10. Generasi yang sangat open minded

Majunya jaman membuat para generasi Z ini 

mendapatkan informasi dengan cepat. Melalui 

gadget, berbagai hal yang ditanyakan akan dengan 

cepat mendapatkan jawabannya. Ini adalah salah 

satu fakta unik generasi Z yang memiliki ciri open 

minded dan mudah mempelajari hal baru. 

Keunggulan mereka yang percaya diri, optimis, 

kompetitif ini akan menciptakan lingkungan orang 

yang mempunyai skill tinggi.

Ternyata fakta unik generasi Z sangat mengagumkan 

sekali. Bagi kamu yang termasuk generasi Z, 

bersiaplah untuk menjadi seseorang yang luar biasa 

di masa depan karena kamu telah hidup di jaman 

yang serba mudah dan dibentuk oleh lingkungan 

yang mendukung. 

Selamat berkompetisi dengan para generasi Z yang 

lain dan raihlah kesuksesan dengan sesuatu yang 

kamu sukai.***
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TETAP HAPPY MESKI PANDEMI
Kontributor: dr. Sabar P. Siregar, Sp.KJ*

 P a n d e m i  C o v i d - 1 9  

berdampak pada hampir semua 

aspek kehidupan di  dunia.  

Pencapaian-pencapaian dalam 

kehidupan sebelumnya seolah 

m e n j a d i  t i d a k  a d a  a r t i n y a  

semenjak pandemi tiba.

 Di tengah pandemi ini, 

terlihat jelas bahwa apapun usaha 

kita adalah berbatas, karena 

sejatinya kita semua hanyalah 

manusia biasa. Oleh karenanya, 

janganlah saling menyalahkan 

ketika penanganan pandemi 

menampakkan kekurangan disana 

sini. Jangan hanya berfokus pada 

kekurangan-kekurangan yang ada, 

namun fokuslah mempersiapkan 

h a l - h a l  ke  d e p a n .  B i a r l a h  

kekurangan yang telah terjadi tetap 

tinggal di masa lalu, dan dijadikan 

sebagai pengetahuan untuk 

m e n g h a d a p i  masa 

depan.

 H i d u p  

h a r u s  t e r u s  

b e r l a n j u t .  

P a n d e m i  i n i  

memang nyata, 

n a m u n  h i d u p  

b u k a n  h a n y a  

pandemi saja.  Masih banyak 

sisi kehidupan lain di luar 

pandemi. Semua berjuang 

sesuai peran masing-masing. 

Meski "kecil", kehadiran peran 

positif kita di masa pendemi akan 

menjadi sangat berarti. Jangan 

menganggap remeh sesuatu yang 

“kecil”. Lihat saja Corona, si virus 

super kecil namun eksistensinya 

memberi dampak yang dahsyat. 

 Untuk tetap happy meski 

pandemi, sangat tergantung pada 

p i l i h a n  m a s i n g - m a s i n g .  

Tumbuhkan kebahagiaan mulai 

dari mensyukuri apa 

yang kita miliki. 

 

Contoh kecil, ketika Kawan 

Dinamika masih dapat membaca 

tulisan ini, berarti kalian masih 

diberi kesempatan melanjutkan 

hidup, masih memiliki fungsi 

tubuh yang aktif meski terkadang 

tidak selalu seratus persen fit. 

Tubuh berfungsi karena adanya 

rangkaian aktivitas dari sejumlah 

besar sel-sel. Saat sel-sel seirama 

dan saling mendukung, maka 

tubuh akan berada dalam 

keadaan sehat (fisiologis). 
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 Contoh lain, aktivitas 

organ pencernaan yang tidak 

stabil tentunya akan membuat 

kita tidak nyaman. Saat kita 

terserang batuk dan pilek, nafsu 

makan menjadi berkurang, tubuh 

terasa sangat tidak nyaman. Oleh 

karenanya keadaan sehat itu 

penting dan merupakan modal 

untuk melakukan semua aktivitas.

 Tidak ada yang abadi di 

dunia ini, termasuk pandemi ini 

pasti suatu saat akan berakhir. 

Sehabis hujan ada pelangi. 

Ta n a m a n  d i  t a m a n  t a n p a  

m e n e n u n  t e t a p  d a p a t  

menghasilkan bunga-

bunga yang indah. 

 Artinya apa? Ada sumber 

kehidupan yang melindungi 

tanaman dan burung-burung itu. 

Jika tanaman dan burung saja 

dilindungi, apalagi manusia 

sebagai mahluk yang jauh lebih 

mulia dan berharga. Jadi, selama 

Kawan Dinamika masih dapat 

menikmati keindahan bunga dan 

kicauan burung, tetaplah happy, 

karena itu menjadi bukti bahwa 

kita masih sehat.

 Meski  diterpa uj ian,  

jangan putus syukur. Tetap 

berfikir positif dan jaga kesehatan 

diri. Meski pandemi, kita tetap 

harus happy!

 Burung-burung di udara 

kicaunya tetap merdu dan 

bulunya tetap indah terpelihara 

meski di tengah pandemi.

 Coba sejenak kita ingat 

jantung kita. Bagaimana setiap 

hari jantung berdenyut terus 

menerus setiap detik selama 

puluhan tahun tanpa henti. 

Bukankah itu menakjubkan? 

Bagaimana jika tiba-tiba berhenti 

k a re n a  f u n g s i  t u b u h  k i t a  

terganggu?

 Keadaan fisiologis terjadi 

jika komunikasi antara sel-sel 

terjalin dengan baik. Sebaliknya, 

j i ka  komunikas i  antar  se l  

terganggu, maka berpotensi 

m e m u n c u l k a n  g a n g g u a n  

kesehatan.

*Praktisi Psikiater 
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Kota Magelang berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 

2021 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Kemen PPPA), yang diserahkan secara virtual pada Kamis, 

(29/7/2021). Kota Magelang memenangkan penghargaan kategori 

Nindya dan dinilai telah memenuhi kriteria dalam evaluasi kinerja dari 

semua stakeholder anak di wilayah ini. "Anak-anak di Kota Magelang 

ini bisa terlindungi dari segi pelayanan kesehatan, pendidikan, fasilitas 

dan lain sebagainya," terang Wali Kota Magelang Dokter Aziz. Pemkot 

Magelang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan 

perempuan dan anak sampai dengan dukungan anggaran serta 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan dan 

perlindungan anak, serta menyediakan segala fasilitas publik yang 

ramah anak.***

Kota Magelang Sandang Kota Layak Anak 
2021 Kategori Nindya

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) 

Luhut Binsar Panjaitan berkesempatan mengunjungi Hotel 

Borobudur Indah Kota Magelang, yang menjadi lokasi isolasi 

mandiri terpusat (isoter) pasien Covid-19 tanpa gejala (OTG). Luhut 

didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, 

disambut Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, Wakil Wali 

Kota Magelang, Sekda Kota Magelang, Ketua DPRD, pejabat 

Forkopimda dan segenap pejabat Pemkot Magelang, Jumat 

(6/8/2021). "Saya titip, karena dari data kita, Covid-19 varian Delta 

sangat ganas, kalau tidak cepat ditangangi nanti saturasi oksigen 

kurang dari 90 persen susah ditangani. Kita beruntung di sini ada 

tim kesehatan, makanan tercukupi, Bapak, Ibu jangan berkecil 

hati," ujar Luhut.***

Luhut Binsar Panjaitan 

di Hotel Borobudur Indah Kota Magelang
Semangati Pasien Covid-19 

Pemkot Magelang 
Dorong Percepatan Vaksinasi Covid-19

Bagi Lansia
Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang terus mendorong percepatan 

vaksinasi Covid-19, khususnya bagi lansia. Wali Kota Magelang dr. 

Muchamad Nur Aziz menyebut banyak lansia yang masih takut 

divaksin dengan berbagai alasan. "Lansia masih banyak yang takut 

(divaksin), makanya sosialisasi dari Dinas Kesehatan (Dinkes), 

camat, lurah, betul-betul kita galakkan," terang Dokter Aziz, usai 

meninjau vaksinasi Covid-19 lintas agama bersama Gubernur Jawa 

Tengah Ganjar Pranowo, di Universitas Muhammadiyah Magelang, 

Rabu (8/9/2021). Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

mengapresiasi Unimma, Pemkot Magelang dan Pemkab Magelang 

yang telah berpartisipasi dalam percepatan vaksinasi Covid-19 

kepada masyarakat, khususnya bagi lansia yang berisiko tinggi.***

SIARAN PERS
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Kota Magelang memborong 5 penghargaan pada ajang TOP BUMD 

Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business di 

Dian Ballroom Hotel Rafless, diterima langsung oleh Sekretaris 

Daerah Kota Magelang Joko Budiyono yang mewakili Wali Kota 

Magelang Jakarta, Jumat (10/9/2021). Kelima penghargaan itu 

antara lain untuk Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz (TOP 

Pembina BUMD 2021), Direktur Utama Perumda BPD Bank 

Magelang Hery Nurjianto (TOP CEO BUMD 2021), dan Direktur 

Utama Perumda Air Minum Kota Magelang Muh Haryo Nugroho 

(TOP CEO BUMD 2021), untuk Perumda BPR Bank Magelang (TOP 

BUMD 2021 kategori Perumda BPR Bintang 4) dan Perumda Air 

Minum Kota Magelang (TOP BUMD 2021 kategori Perumda Air 

Minum Bintang 4).***

OP BUMD Awards 2021, 
Kota Magelang Borong 5 Penghargaan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan 

kepada Pemerintah Kota Magelang atas perolehan predikat opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 kali berturut-turut dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 

2016-2020. Penghargaan disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri 

Mulyani secara virtual kepada Wali Kota Magelang dr. Muchamad 

Nur Aziz, bersamaan dengan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah tahun 2021, di ruang Command Center 

Kantor Wali Kota Magelang, Selasa (14/9/2021). "Dengan 

penghargaan WTP ini,  sangat bersyukur. Harapannya birokrasi 

Pemkot Magelang semakin maju, cermat, dalam menjalankan 

pengabdian kepada nusa dan bangsa," tutur Dokter Aziz.***

Kota Magelang Dapat Penghargaan dari 
Menteri Keuangan 

Raih Opini WTP 5 Kali Berturut-turut, 

Masyarakat menyambut baik program WiFi gratis untuk RW yang 

dicanangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang. Kepala Badan 

Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini 

Rahayu menjelaskan, WiFi untuk RW ini adalah salah satu program 

unggulan Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, mendukung 

program Balai Belajar, pengembangan potensi usaha dan kebutuhan 

masyarakat lainnya. Selasa (28/9/2021). Pihaknya akan bekerjasama 

dengan provider agar mereka membatasi atau hanya menyediakan 

layanan yang sesuai. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan 

atau pemanfaatan yang tidak perlu. Wali Kota Magelang dr Muchamad 

Nur Aziz mengatakan adanya wifi ini selain untuk belajar daring, juga 

sebagai pendukung UMKM dan mewujudkan 1.500 start up.***

Warga Sambut Baik Program Wifi Gratis 
Tiap RW di Kota Magelang

SIARAN PERS
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ASYIKYA JALAN-JALAN 
KE DESA WISATA TIDAR DUDAN

Kontributor: Eno Untari

K
egiatan kepariwisataan dapat menimbulkan 

multiplier effect bagi perekonomian 

masyarakat dan diharapkan mampu 

mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan. 

Di tengah keterbatasan sumber daya alam, 

masyarakat Kota Magelang tetap semangat dan 

kreatif  dalam meningkatkan produktivitas 

wilayahnya. Hal tersebut diwujudkan melalui 

penciptaan desa wisata, salah satunya Desa Wisata 

Tidar Dudan. Desa wisata ini memiliki spot wisata 

seperti makam Kyai Dudan, saung Legok Asri Kuliner, 

olahraga panahan dan pemancingan yang berada di 

kawasan Pondok Pesantren Tidar Dudan Kota 

Magelang.

Lurah Tidar Utara Kota Magelang, Tenny Iis Mulyadi 

mengatakan Pondok Pesantren Tidar Dudan Kota 

Magelang memiliki potensi wisata yang unggul, 

karena merupakan pondok pesantren modern 

dengan berbagai inovasi yang menarik dengan tetap 

bertumpu pada kaidah sebuah pondok pesantren. 

Sementara itu Ketua Desa Wisata Tidar Dudan, 

Muhammad Dzaky Zamani mengatakan pihaknya 

memiliki beragam kegiatan di desa wisata ini. "Selain 

religi, ada wisata rekreasi dan edukasi, juga potensi 

perikanan dan tanaman organik yang menarik 

sebagai bahan pendidikan anak-anak," jelasnya.

Potensi wisata di Desa Wisata Tidar Dudan Kota 

Magelang antara lain:
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KH. Musyarofi Zarkasyi 

Makam pendiri Ponpes Tidar Dudan Magelang, 

Merupakan tempat peninggalan batu dan bentuk 

dasar rencana bangunan masjid menghadap kiblat, 

yang konon akan dibangun seorang wali dalam 

satu malam, namun gagal didirikan. Peninggalan ini 

berupa batu berbentuk kentongan dan mirip 

dengan kendang.

Watu Kendang

Wisata Religi Makam Kyai Dudo

Makam Kyai Dudo merupakan makam seseorang 

yang sangat penting dalam sejarah perkembangan 

Kota Magelang, tokoh agama yang memegang teguh 

ajaran agama Islam dan merupakan cikal bakal 

Kampung Tidar Dudan.
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Grebeg Lele

Grebeg Lele adalah tradisi masyarakat kampung 

Dudan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan 

serta event untuk menumbuhkan semangat gotong 

royong masyarakat, yang dilaksanakan bertepatan 

dengan bulan rajab/ruwah untuk menyongsong 

datangnya bulan suci Ramadhan. 

Ÿ POKDAKAN (Kelompok Budi Daya Ikan) Tidar 

Manfaat Barokah

Kelompok wirausaha ini dikembangkan sejak 2013 

dan mempunyai peranan strategis dalam 

pembangunan sumber daya manusia, terutama 

dalam penyediaan pangan bermutu dan bergizi. 

Ÿ Republic Godhong

Wisata Kewirausahaan yang meliputi:

Kelompok ini berfokus pada usaha tanaman hias 

untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, 

serta sebagai penyedia lapangan kerja, 

pengentasan kemiskinan dan penciptaan 

lingkungan yang lestari. 

Ÿ Panahan Tradisional

Ÿ Santri Weekend

Ÿ Edukasi Pembuatan Tahu

Ÿ Edukasi Budi Daya Ikan Air Tawar

Ÿ Edukasi Pembibitan Tanaman

Beberapa spot wisata edukasi seperti: 

Ÿ Outbound Dudan
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Saung Legok Asri Kuliner dan Pemancingan

Wisata Kuliner 

Kebudayaan "Omah Dolanan" 

Wisata Kesenian dan 

Mengenalkan dolanan tradisional, antara lain rebana, 

jathilan dan Kubro Dudan

Mengenalkan cara memancing dan memanah ikan 

dengan besi panah, dan menjala ikan serta 

“kandangan” yaitu membuat rumah-rumahan di 

Sungai Elo untuk memijah ikan

Jadi tunggu apalagi, Kawan Dinamika!

Yuk jalan-jalan ke Desa Wisata Tidar Dudan!

Wisata Alam Sungai Elo
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MENGAPA MATA PELAJARAN 
BAHASA JAWA HARUS DIPERTAHANKAN?

Kontributor: Sri Mulyani, M.Pd

"Semua bangsa yang berjaya adalah bangsa yang 

berhasil mengembangkan nilai dan hikmah 

budayanya lewat bahasanya. Tidak ada bangsa yang 

cemerlang dengan meminjam atau meniru bahasa 

bangsa lain" (Othman, 2008). Bahasa Jawa yang 

merupakan salah satu wujud kearifan lokal yang 

diberikan dalam proses pembelajaran sangat 

berkaitan erat dengan penguatan pendidikan 

karakter peserta didik. Dalam dunia pendidikan yang 

berkaitan dengan kearifan lokal berlandaskan pada 

5 pilar. Pilar pertama yaitu pendidikan berlandaskan 

pada eksistensi manusia sejak dalam kandungan, 

pendidikan harus berlandaskan kebenaran dan 

keluhuran budi, pendidikan harus mengembangkan 

pada ranah moral (sikap) dan spiritual bukan hanya 

pada aspek kognitif dan psikomotor, dan perlunya 

sinergitas antara budaya, pendidikan, dan 

pariwisata. Salah satu pilar pendidikan berbasis 

karakter yang sangat kental dalam pembelajaran 

bahasa Jawa adalah penerapan unggah-ungguh. 

Diantara nilai budaya unggah-ungguh dalam 

masyarakat Jawa yaitu antara lain adalah sikap saling 

menghormati, menghargai, sikap sopan santun 

dalam berbicara, tingkah laku dan bijak dalam 

bertindak terhadap orang lain. Filosofi unggah-

ungguh sendiri bisa diketahui bahwa manusia Jawa

ujuan pendidikan adalah untuk mempertajam 

Tkecerdasan, memperkukuh kemauan, serta 

memperhalus perasaan_ Tan Malaka. 

Sehingga diharapkan peserta didik selain 

mempunyai kecerdasan kognitif, terampil dalam 

bekerja namun juga mempunyai karakter yang baik. 

Dengan demikian semua bertanggung jawab untuk 

menghasilkan outcome peserta didik yang berakhlak 

mulia. 

gudeg.net
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Pemahaman unggah-ungguh tentu saja perlu 

dipetakan menjadi dua hal yaitu berkaitan dengan 

unggah-ungguh dalam berbicara (undha-usuk basa) 

dan juga unggah-ungguh yang berkaitan dengan 

sikap (tata krama).  Keduanya merupakan 

implementasi dari karakter toleransi. Sikap toleransi 

yang berkaitan dengan unggah-ungguh yaitu adanya 

sikap menghargai dan menghormati kepada orang 

lain dan bersikap sopan santun. Nilai disiplin yang 

tergambarkan dalam penggunaan unggah-ungguh 

yaitu bisa dengan tepat bagaimana bersikap kepada 

orang yang lebih tua dengan teman sesuai dengan 

kapasitasnya. Nilai-nilai karakter lain yang berkaitan 

dengan penggunaan unggah-ungguh adalah nilai 

komunikatif, cinta damai, dan peduli sosial yang 

tinggi. 

Penanaman karakter yang termuat dalam muatan 

lokal bahasa Jawa yang semakin hilang pada saat ini 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu keteladanan 

dan pembiasaan. Keteladanan merupakan nasihat 

yang tak perlu dibicarakan secara berulang kali dan 

dengan nada keras namun akan mampu 

menanamkan karakter yang baik secara alamiah. 

Proses pembiasaan tentu saja bukan hal yang mudah 

karena harus mempunyai modal ilmu terlebih dahulu 

sebelum menggunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karena itu sebagai masyarakat yang peduli 

terhadap penanaman karakter yang baik terhadap 

orang lain harus mampu memberi keteladanan yang 

baik dan memberikan kesempatan untuk 

membiasakan diri dalam kehidupannya. Saatnya kita 

kembali menggali nilai kearifan lokal untuk 

membenahi penanaman karakter pada peserta 

didik.*** 

selalu menghargai orang lain apalagi orang tersebut 

lebih tua atau dituakan dalam masyarakat. Unggah-

ungguh pada generasi muda saat ini semakin luntur.

 

Mata pelajaran bahasa Jawa pada masa ini semakin 

mendapatkan tantangan yang berat. Tantangan 

tersebut tidak hanya berasal dari eksistensi mata 

pelajaran muatan lokal tersebut dalam kurikulum 

namun juga masyarakat pengguna yang semakin 

sedikit. Banyak diketahui bahwa peserta didik 

disekolah baik dalam pendidikan dasar atau 

menengah telah banyak yang lebih memilih 

menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa 

Jawa. Hal itu yang menyebabkan peserta didik tidak 

terbiasa bahkan tidak mengenal unggah-ungguh 

dalam berbahasa Jawa. Kesulitan peserta didik untuk 

menerapkan unggah-ungguh basa berawal dari tidak 

mengerti dan memahami unggah-ungguh. Siswa 

harus terbiasa mengenal dan menggunakan bahasa 

Jawa sehingga akan tumbuh rasa cinta dan rasa 

memiliki bahasa dan budaya Jawa itu sendiri. 

gudeg.net
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EKSISTENSI  RADIO  DI  ERA  DIGITAL
Kontributor: Aan Budi S.

Radio merupakan salah satu media yang sampai 

sekarang masih diakui eksistensinya. Selama 

pandemi Covid-19, pemanfaatan radio di Indonesia 

kembali mengalami tren positif. Merujuk laman 

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia 

(PRSSNI), pada April hingga Juni 2020, pendengar 

radio di 10 kota besar di Indonesia naik lebih dari 

satu juta orang dibandingkan sebelum pandemi.

Dengan adanya kemajuan teknologi, radio tetap 

dapat menyampaikan informasi baik melalui siaran 

analog maupun melalui akses internet. Hal tersebut 

tidak lepas dari peran lembaga radio yang selalu 

berkomitmen untuk berubah dan mengikuti 

perkembangan zaman dengan membangun 

website, melakukan streaming, podcast, aplikasi 

android serta aktif di media sosial.

Saat ini Indonesia sedang melakukan penataan 

kanal frekuensi televisi dengan mematikan siaran 

analog secara bertahap untuk beralih menjadi 

siaran digital.

Bagaimana dengan media radio? 

Tentu saja radio juga akan mengalami 

digitalisasi di Indonesia. Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 21 Tahun 2009 tentang Standar 

Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio 

pada Pita Very High Frequency (VHF) di 

Indonesia menyatakan bahwa dalam 

rangka mengatasi  permasalahan 

penggunaan frekuensi pada Band II 

VHF untuk penyiaran radio FM yang 

tidak sesuai dengan rencana induk, 

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

permohonan untuk penggunaan 

kanal frekuensi dari masyarakat, 

maka perlu dicarikan saluran 

s i a r a n  a l t e r n a t i f  d e n g a n  

menggunakan standar penyiaran 

radio digital, DAB Family.

Saat ini terdapat sejumlah standar penyiaran radio 

siaran digital yang berkembang di dunia, seperti 

Digital Audio Broadcasting (DAB), Digital Radio 

Mondiale (DRM), dan In-Band On-Channel (IBOC). 

Jika dibandingkan dengan analog, suara yang 

dipancarkan siaran radio digital lebih baik dan lebih 

tahan terhadap gangguan. Selain itu dengan siaran 

radio digital, tidak akan terdapat tumpang tindih 

dengan siaran radio lain yang sering ditemui pada 

gelombang FM. 

Secara teknis radio digital memang harus mengganti 

perangkat pengirim maupun penerima. Namun jika 

dikalkulasi, penggunaan sistem digital akan lebih 

menghemat biaya perawatan alat dan listrik karena 

mengunakan pemancar dengan daya yang lebih kecil 

dibandingkan pemancar FM. Harapannya, dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan 

Penyiaran yang mewajibkan transisi televisi dari 

analog ke digital paling lambat 2 November 2022 

mendatang, radio juga bisa secepatnya 

merasakan ikut bermigrasi analog ke 

digital.
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Hasil Program Penilaian Pelajar Internasional 

(Programme for International Students Assessment, 

PISA) 2018 menempatkan Indonesia pada posisi ke-

71 dari 79 negara. Indonesia jauh tertinggal dari 

Singapura di ranking 2 dan Malaysia di peringkat ke-

48. PISA merupakan salah satu tolok ukur dalam 

memonitor dan membandingkan hasil pendidikan 

dalam soal literasi membaca, literasi matematika 

dan literasi sains. Mengutip dari katadata.com, 

rendahnya skor PISA Indonesia terkait erat dengan 

sejumlah problem diantaranya kondisi psikologis 

siswa, dimana 41% siswa mengalami perundungan 

(peringkat 5 teratas dari 78 negara), 49% guru belum 

berijazah S1 dan rendahnya belanja pendidikan di 

Indonesia yakni 6 kali lebih rendah dari standar 

OECD (Organization for Cooperation and Economic 

Development).

Sistem pendidikan nasional yang mumpuni untuk 

menghadapi tuntutan zaman adalah sebuah 

keniscayaan. Sayangnya, sejak UU Sisdiknas 

diundangkan pada tahun 2003, sistem pendidikan di 

Indonesia masih menghadapi beberapa problem 

yang pelik. Kenaikan angka harapan lama sekolah 

dan rata-rata lama sekolah di Indonesia masih 

bersifat kuantitas, belum mencerminkan kualitas 

pendidikan secara utuh. Tahun 2019, rata-rata lama 

sekolah di Indonesia rata-rata berada pada angka 8 

tahun atau setara tidak tamat SMP, tertinggal dari 

Singapura pada angka 11,5 tahun, Malaysia 10,2 

tahun, dan Filipina 9,4 tahun. 

“Merdeka Belajar” lahir sebagai sebuah kebijakan di 

awal periode jabatan Nadiem sebagai sistem 

pendidikan baru yang lebih fokus pada 

pengembangan peserta didik. Konsep Merdeka 

Belajar sebenarnya tidak benar-benar baru. Praktik-

praktik dalam sistem pendidikan di Finlandia 

memiliki kemiripan dengan intisari Merdeka Belajar. 

Finlandia adalah salah satu negara yang sering 

dirujuk sebagai negara dengan sistem pendidikan 

terbaik di dunia. Alih-alih berfokus pada capaian nilai 

ujian, fokus pendidikan di Finlandia adalah 

menciptakan lingkungan belajar yang sehat, 

harmonis, dan membahagiakan bagi siswa. 

Beberapa poin penting dari sistem pendidikan di 

Finlandia adalah:

 Kemudahan akses pendidikan untuk semua

Situasi tersebut cukup menggambarkan bahwa 

perlu dilakukan perbaikan dalam sistem pendidikan 

kita. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem 

Makarim menyebutkan bahwa sistem pendidikan di 

Indonesia saat ini sangat kaku, tidak fleksibel bahkan 

tidak kreatif. Sistem pendidikan terlalu banyak 

aturan dan standarisasi sehingga membebani murid 

dan guru dan tidak bisa mengembangkan diri. 

Pendidikan dasar di Finlandia berlangsung selama 

10 tahun. Dimulai dari umur 6 tahun saat siswa mulai 

pre-primary education selama satu tahun, untuk 

mengembangkan keterampilan learning to learn 

yang umumnya dilakukan dengan pendekatan 

bermain. Selanjutnya di kelas 1 hingga kelas 6 siswa 

diajar oleh guru yang sama, di kelas 7 hingga 9 siswa 

diajar oleh guru sesuai dengan mata pelajarannya. 

Pendidikan dasar tersebut dijamin gratis dengan 

fasilitas makan siang, kesehatan (ada dokter umum 

dan dokter gigi di sekolah), transportasi, dan layanan 

psikolog. 

MENGEJAR LAJU LOKOMOTIF PERADABAN 
DENGAN MERDEKA BELAJAR

Kontributor: Rahayuningtyas

PENDIDIKAN
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Ÿ Otonomi yang luas bagi sekolah dan guru

Guru dapat secara akurat memetakan dan 

memperhatikan kemajuan siswa dan membantu 

mereka mencapai tujuan. Otonomi yang luas ini 

tentu saja diimbangi dengan kompetensi guru yang 

tinggi. Guru di Finlandia minimal harus memiliki 

ijazah Master.  Profesi guru adalah profesi yang 

paling ketat dan selektif di seluruh negeri. Jika 

seorang guru tidak berkinerja baik, maka kepala 

sekolah bertanggung jawab untuk mengatasinya.

Ÿ Jam belajar di sekolah yang singkat

Siswa di Finlandia menyelesaikan total 6.300 jam 

belajar dalam 9 tahun masa belajar mereka, 1.200 

jam lebih sedikit daripada rata-rata jam belajar 

negara-negara yang tergabung dalam OECD. 

Sekolah dimulai jam 9 pagi dan berakhir pada jam 2 

siang. Diantara pelajaran terdapat waktu istirahat 

15-20 menit yang ditujukan agar anak bisa makan, 

meregangkan tubuh, menghirup udara segar, dan 

melepaskan tekanan.

Ÿ Siswa merdeka dari kewajiban Ujian Akhir 

Sekolah

Semua anak di seluruh Finlandia dinilai berdasarkan 

individu dan sistem penilaian yang ditetapkan oleh 

guru masing-masing dengan fokus pengujian pada 

pemahaman subjek. Mereka berupaya menghindari 

tujuan hanya untuk lulus ujian. Guru harus paham 

dan kenal betul karakter masing-masing siswa. Hal 

ini didukung dengan pembatasan jumlah siswa yang 

rata-rata 19 orang saja dalam satu kelas. Untuk 

mengetahui kemajuan pembelajaran secara 

keseluruhan Kementerian Pendidikan mengambil 

sampel kelompok-kelompok di berbagai sekolah. 

Satu-satunya tes bagi siswa adalah Ujian Matrikulasi 

Nasional, yang merupakan tes sukarela untuk siswa 

di akhir sekolah menengah atas (setara dengan 

sekolah menengah Amerika). 

Pencapaian Finlandia sebagai "negara adidaya" 

dalam bidang pendidikan rupanya tidak membuat 

mereka berpuas diri. Pada tahun 2016 (lagi-lagi) 

dilakukan reformasi pendidikan, Kerangka 

Kurikulum Nasional 2016 menekankan pentingnya 

pendekatan multi-disiplin untuk pendidikan dan 

memperkenalkan konsep pengajaran "berbasis 

fenomena". Konsep ini mengajarkan siswa 

bagaimana menerapkan berbagai keterampilan dan 

pengetahuan dalam satu kelas. Pendekatan ini lebih 

mirip dengan pemecahan masalah dalam 

kehidupan nyata dan akan memberikan 

pemahaman yang lebih jelas bagi siswa tentang 

kompleksnya dunia. Salah satu bagian paling 

inovatif adalah bahwa siswa harus dilibatkan dalam 

perencanaan periode studi berbasis fenomena dan 

berkontribusi dalam menilai apa yang telah mereka 

pelajari dari perencanaan tersebut.

Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa 

"kemerdekaan itu hendaknya ditanamkan dalam 

cara anak-anak berpikir". Ing Ngarso Sung Tuladha 

(pendidik berada di depan memberi teladan), Ing 

Madya Mangun Karsa (pendidik selalu berada di 

tengah dan terus memprakarsai/memotivasi), dan 

Tut Wuri Handayani (pendidik selalu mendukung 

dan mendorong peserta terus maju). Belajar dari 

Finlandia serta merefleksikan pemikiran Ki Hajar 

Dewantara, Merdeka Belajar adalah terobosan baru 

sebagai bentuk pergesaran perspektif dalam 

melakukan penilaian kemajuan peserta didik, 

dimana fokus penilaian tidak hanya bertumpu pada 

penilaian yang sifatnya tekstual, tapi juga 

mempertimbangkan kemampuan peserta didik 

dalam mengembangkan karakter dan menggali 

potensi diri. 

Penyesuaian diri dengan kebijakan baru bukanlah 

hal yang mudah terlebih dalam situasi pandemic. 

Namun, there's always silver lining in silver cloud, 

selalu ada hikmah dalam setiap musibah. Pandemi 

Covid-19 mengembalikan peran orang tua sebagai 

madrasah pertama bagi anak-anak, serta 

mendorong guru dan sekolah untuk tanggap dan 

trengginas beradaptasi pada berbagai bentuk 

perubahan. Semoga tak surut semangat anak 

bangsa untuk belajar, tak lelah untuk berusaha 

apapun tantangannya agar tak semakin tertinggal 

langkah kita dalam peradaban.***

 

Ir.Soekarno

 tapi berfikir tanpa belajar sangat berbahaya’’

Quote : 

”Belajar tanpa berfikir tidak ada gunanya,

PENDIDIKAN
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BAHAYA PENYAKIT 'AIN DALAM ISLAM
Kontributor: Hafidz Arsyil

Penyakit 'ain merupakan penyakit 

non medis yang nyata adanya, 

disebabkan oleh rasa iri atau 

dengki terhadap orang lain. Kata 

'ain berasal dari kata 'ana-Ya'inu 

(Bahasa Arab) yang artinya kurang 

lebih adalah “tatapan seseorang 

yang menampilkan kekaguman, 

namun dibarengi dengan rasa iri 

dan kebencian terhadap orang 

yang ditatapnya”. 

Dikutip dari buku Thibbun Nabawi 

oleh M. Saifudin Hakim & Siti 

Aisyah Ismail, penyakit 'ain adalah 

penyakit yang disebabkan oleh 

pandangan mata orang yang 

hasad atau kagum (takjub) kepada 

anak-anak. Dalam sebuah hadis 

riwayat Muslim, penyakit 'ain itu 

nyata kebenarannya. Sehingga 

Rasulullah SAW menganjurkan 

umatnya untuk menerimanya 

(HR. Muslim No. 2187).

Contoh sederhana dari penyakit 

'ain ini adalah ketika ada dua ibu 

tengah mengobrol, ibu pertama 

terlalu memuji kelebihan anaknya. 

Kemudian setan berperan dan 

meniupkan rasa iri dan dengki 

pada ibu kedua,  sehingga 

terlepaslah panah hasad yang 

mengenai anak dari ibu pertama 

dan menyebabkan anak tersebut 

menjadi sakit.

Setan selalu mengintai untuk 

melahap ungkapan lisan yang 

tidak dibarengi dengan menyebut 

nama Al lah,  sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk memberi 

kemalangan pada jasad orang 

yang didengki dengan izin Allah, 

terlebih jika jasad tersebut tidak 

dibentengi dengan zikir dan wirid. 

Ibnu Qoyyim rohimahulloh pernah 

mengatakan, bahwa terkadang 

seseorang bisa saja mengarahkan 

'ain kepada dirinya sendiri dan 

orang, seperti itu adalah termasuk 

jenis manusia yang paling jahat. 

Bahkan Rasulullah SAW saja 

pernah terkena sihir, hingga Ia 

meminta Aisyah untuk dirukiah. 

Penyakit 'ain ini cukup berbahaya, 

oleh karena itu hendaklah 

merukiah diri secara mandiri atau 

meminta bantuan ahli. Cara 

rukiah mandiri dengan membaca 

doa selawat syifa tibbil qulub, Al 

Fatihah, ayat Kursi,  surat Al Ikhlas, 

surat Al Falaq, dan surat An Naas 

pada medium (air) kemudian 

meminumnya.

2.  Menjaga diri dari sifat sombong

Sementara itu beberapa hal yang 

dapat dilakukan untuk menjaga 

diri dari penyakit 'ain diantaranya 

adalah:

1. Saat memuji atau mengagumi 

s e s u a t u ,  u c a p k a n l a h  

subhanallah atau masyaallah 

sebelum memujinya

3. Menjaga batasan-batasan 

sebagai seorang muslimah

Allah SWT Sang Maha Pencipta 

segala hal yang ada di alam 

semesta ini. Oleh karena itu sudah 

seharusnya kita sebagai manusia 

selalu mengingat dan menyertai 

Allah dalam setiap apa yang kita 

lakukan dan kita rasakan.  ***

Ain bisa ada di tubuh orang yang 

ahli ibadah, bisa juga di orang 

yang sering berbuat dosa. Pemilik 

'ain sering tidak menyadari ada 

'ain dalam dirinya.
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Allah Sebagai Teladan Utama 
dalam Mengasihi dan Mengampuni

Kontributor : Julius Calvin

Sejauh mana kita mampu mengasihi  dan 

mengampuni orang lain? 

Allah tidak pernah berhenti mencintai manusia. Ia 

selalu menawarkan perdamaian kepada kita. Bukti 

bahwa Allah sangat mencintai kita ialah dengan 

mengutus Putera-Nya yang tunggal untuk me-

nyelamatkan dunia dari kejahatan dan dosa. Karya 

keselamatan ini mengajak dan menyadarkan kita 

bahwa kasih Allah tidak bisa dibayar, tulus dan tak 

berkesudahan. 

Dalam seruan-Nya kepada umat-umat yang belum 

bertobat, Yesus berkata: "Waktunya telah genap, 

Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan 

percayalah kepada Injil!" (Mrk 1: 15). Pernyataan ini 

merupakan undangan kepada para pendengar pada 

saat itu dan berlaku juga untuk kita umat beriman 

yang percaya kepada-Nya. Pertobatan ini menuntut 

kita untuk menyadari dengan iman yang teguh, 

totalitas dan radikal dalam menanggapi sabda Yesus 

itu. Artinya, iman sejati kepada-Nya membawa kita 

pada keselamatan dan kehidupan kekal. Buah-buah 

dari pertobatan sejati itu ditandai dengan sikap tobat 

yang totalitas dan radikal, mengasihi sesama tanpa 

mengharapkan balasan, mengampuni atau me-

maafkan kesalahan orang lain tanpa perhitungan. 

Artinya pengampunan tanpa batas. Sekali lagi perlu 

kita ketahui bahwa Allah merupakan teladan dalam 

hal mengasihi dan mengampuni.***

Dalam keseharian manusia, “mencintai dan 

mengampuni” adalah kata-kata yang mudah 

diucapkan, namun sangat sulit untuk dilaksanakan 

dalam kehidupan konkret. Bagi sebagian orang, 

mencintai dan mengampuni orang yang telah 

berbuat dosa terhadap mereka adalah sesuatu yang 

tidak mudah, butuh waktu dan proses yang panjang. 

Sebagai insan yang lemah, tentu kita menyadari hal ini 

sebagai kodrat kemanusiawian. Akan tetapi, segala 

sesuatu itu mungkin. 

Jarang sekali ditemukan dalam kehidupan ini ada 

orang yang dengan lapang dada menerima situasi 

atau peristiwa sulit seperti ini dalam kehidupannya. 

Akan tetapi, rahmat Allah memampukan kita untuk 

pentingnya mengasihi dan mengampuni kesalahan 

orang lain betapapun besar kesalahan dan dosanya.

Kita dapat mengampuni sesama kita seberapapun 

besar dosa dan kesalahannya terhadap kita, asalkan 

kita sungguh-sungguh mau membuka diri terhadap 

kehendak dan rencana keselamatan Allah. Sebab bagi 

Allah, segala sesuatu itu mungkin. Apa yang dipikirkan 

manusia tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan 

Allah. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana 

manusia. Hal ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak 

dapat didefinisi dengan pikiran kita yang terbatas.

Dalam gereja Katolik sikap saling mengampuni atau 

memaafkan menjadi hal yang mendasar terciptanya 

kerukunan antarumat sebagai perwujudan kasih 

Allah yang telah mengampuni manusia dan bahkan 

membebaskan manusia dari belenggu dosa maut 

serta membawa seluruh umat-Nya pada ke-

selamatan. Tindakan memaafkan atau mengampuni 

adalah suatu wadah demi terciptanya suatu kebaikan 

bersama, (bonum commune). Yesus Kristus adalah 

teladan yang baik dalam hal pengampunan. Yesus 

yang adalah Putera Allah mampu memaafkan 

kesalahan orang-orang yang telah menyiksa, 

menyalibkan Dia. Hendaklah kita demikian, meng-

ampuni dan mendoakan orang-orang yang mem-

benci kita. Dalam konteks kehidupan umat Katolik 

mencintai atau mengasihi adalah hukum yang 

pertama sebagai pegangan hidup, sebab hukum ini 

merupakan perintah Tuhan sendiri bahwa hidup 

orang yang beriman kepada-Nya harus didasari 

dengan kasih.

Sumber Foto: Freepik
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“Jagalah dirimu! Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia, dan jikalau 

ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap 

engkau tujuh kali sehari dan tujuh kali ia kembali kepadamu dan berkata: 

Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia.”

Lukas 17:3-4

Kristen

Hindu
“Dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat, dan cinta kasih 

bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama dalam suka maupun duka 

dan memberi maaf” 

Bhagavad Gita XII.13

“Dari tiga hal, kita dapat mengenal seorang bijaksana,

Apa yang tiga itu ? Dia bisa melihat kekurangannya.

Bila dia melihat kekurangannya, dia mencoba memperbaikinya.

Dan bila seseorang mengakui kekurangannya,

dia memaafkannya sebagaimana mestinya”

Anguttara Nikaya I,103

Buddha

 “Adapun rasa hati berbelas-kasihan itu menunjukkan adanya benih 

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

benih kesadaran menjunjung kebenaran, rasa hati hormat dan 

mengindahkan itu menunjuk kan adanya benih kesusilaan, dan 

rasa hati membenarkan dan menyalahkan itu menunjukkan 

adanya benih kebijaksanaan”

Konghucu

Mengzi Bab VI A. 6 ayat ke 7
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