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PKL Hilang, Muncul Otoped
KORANBERNAS.ID,
Y O G YA K A R TA - - P a s c a
relokasi Pedagang Kaki Lima
(PKL) Mailoboro ke Teras
Malioboro 1 di eks Bioskop
Indra dan Teras Malioboro
di eks Dinas Pariwisata DIY,
trotoar di kawasan Malioboro
menjadi lengang. Tidak ada
lagi hiruk-pikuk pedagang
dan orang-orang yang hendak
berbelanja. Hanya pejalan kaki
yang diperbolehkan melewati
trotoar tersebut.
Namun kondisi ini justru
memunculkan ide baru.
Beberapa orang menangkap
peluang usaha, memanfaatkan
situasi lengang Jalan Malioboro
itu dengan membuka persewaan
otoped dan skuter listrik.
Banyak pemilik persewaan
otoped yang menggunakan
trotoar untuk jalur otoped.
Sejak bermuculan sekitar
Oktober 2021 lalu, keberadaan
otoped dan skuter listrik
ini memang memunculkan
pro dan kontra. Di satu sisi,
seiring pulihnya sektor wisata,
keberadaan otoped menjadi
daya tarik tersendiri bagi
wisatawan. Namun di sisi lain,
beroperasinya otoped di jalan
raya bisa mengganggu lalu
lintas.
Padahal saat ini ada lebih
dari 200 unit otoped dan
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skuter listrik yang disewakan.
Kendaraan listrik tersebut
dikelola lebih dari delapan
pelaku usaha. Penggunaan
otoped yang dipatok harga Rp
35.000 per jam ini beroperasi

mulai sore hingga dini hari.
Gubernur DIY, Sri Sultan
Hamengku Buwono X, akhirnya
turun tangan menyikapi pro
kontra kemunculan otoped dan
skuter listrik yang lalu-lalang

di Jalan Malioboro. Sultan
kemudian mengeluarkan
Surat Edaran (SE) pelarangan
penggunaan skuter listrik
di sepanjang kawasan Tugu
hingga Malioboro dan Titik

Nol Km.
Larangan tersebut tertuang
dalam Surat Edaran (SE) Nomor
551/4671 tentang Larangan
Operasional Kendaraan
Te r t e n t u M e n g g u n a k a n
Penggerak Motor Listrik.
Kendaraan tertentu tersebut
meliputi skuter listrik,
hoverboard, electric unicycle,
dan otopet listrik.
Aturan ini juga sesuai
dengan Peraturan Menteri
Perhubungan (Permenhub)
Nomor 45 tahun 2020 yang
menyebutkan kendaraan
berbasis listrik merupakan
kendaraan khusus. Kendaraan
seperti skuter listrik dan
otoped harus melintas di jalur
khusus atau kawasan tertentu,
bukannya di jalan umum.
Kebijakan ini mulai
diberlakukan Senin (4/4/2022)
lalu. Pemda memberikan sanksi
tegas bagi pelanggar aturan
larangan tersebut dengan
menyita otoped.
Sultan menyebutkan,
kawasan trotoar Malioboro
yang saat ini bersih dari
Pedagang Kaki Lima (PKL)
diperuntukkan sepenuhnya
bagi pejalan kaki. Kebijakan
ini ditegaskan kembali
karena banyak area trotoar
Malioboro yang digunakan
untuk penyewaan otoped dan
Bersambung ke hal 2

Wisatawan Malioboro Butuh Kenyamanan
KORANBERNAS.
I D , Y O G YA K A R TA
-- Otoped dan skuter
listrik sebenarnya bisa
menjadi daya tarik
pariwisata DIY. Apalagi
saat ini sektor pariwisata
tengah berbenah pasca
melandainya kasus
Covid-19 dan pulihnya
perekonomian DIY.
“Sebetulnya komunitas
ini menjadi daya
tarik wisata daripada
Bentor (becak motor,
red) yang justru masih

boleh beroperasi,” ujar
Deddy Pranowo, Ketua
Perhimpunan Hotel dan
Restoran (PHRI) DIY,
kepada Koranbernas.id,
Rabu (20/4/2022).
Apalagi, otoped
merupakan kendaraan
listrik yang ramah
lingkungan dan saat
ini banyak digandrungi
wisatawan. Bila ini tidak
b o l e h b e ro p e ra s i d i
kawasan sumbu filosofi,
harusnya Bentor pun juga
diperlakukan sama.

Namun, menurut
Deddy, memang harus
ada batasannya. Pemda
dan Pemkot Yogyakarta
perlu membuat aturan
dan jalurnya agar tetap
aman, nyaman dan tidak
mengganggu lalu lintas.
“Pemerintah harus
konsisten. Jangan pilih
kasih. Bagi kami pekerja
pariwisata, keberadaan
Bentor jauh lebih
mengganggu,” ujarnya.
Deddy menambahkan,
apabila otoped tidak boleh

beroperasi di Malioboro
dan sekitarnya, maka bisa
dialihkan ke tempat lain.
Misalnya saja dialihkan
ke Jalan Jendral Sudirman.
“Jadi dari Tugu ke timur
dengan jalur khusus yang
dibuat Pemda. Kemudian
tempat persewaannya
tidak boleh di trotoar
jalan,” paparnya.
Deddy menambahkan,
bila keberadaan otoped
dan skulter listrik ditata,
maka akan menjadi
bagian dari solusi

memecah keramaian yang
menumpuk di Malioboro.
“Ini akan baik dan
justru saling mengisi,”
tandasnya.
Sedangkan pengamat
p ar iw i s at a s ekal i g u s
mantan Kepala Dinas
Pariwisata DIY, Tasbir SH
M.Hum, mengungkapkan
penggunaan otoped dan
sejenisnya di jalan umum
memang mengganggu
ke p e n t i n g a n p u b l i k .
Bahkan berbahaya bagi
pengguna jalan yang lain,

termasuk juga akan timbul
kesemrawutan.
“Kendaraan ini
peruntukannya di
kawasan terbatas, bukan
di jalan umum,” ujarnya.
Karena itu Tasbir setuju
pengoperasian otoped
di kawasan Tugu hingga
Titik Nol dilarang. Dengan
demikian masyarakat dan
pengguna jalan merasa
aman dan nyaman.
Apalagi Malioboro dan
kawasan titik nol menjadi
lokasi yang strategis bagi
Bersambung ke hal 2

Dawet Kemayu

Navigasi

Stunting Merugikan
Stunting bukanlah penyakit tetapi
d a m p a k nya m e r u g i k a n s e r t a
berbahaya bagi kelangsungan generasi
HAL
penerus bangsa.
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Berkat inovasi, Dawet Kemayu terus
berkembang, saat ini memiliki
memiliki 263 outlet di Jawa HAL
dan Bali.
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PKL Hilang...
skuter listrik.
“Saya hanya menyediakan
(trotoar Malioboro) untuk
pejalan kaki. Nggak ada otoped,
nggak ada yang lain,” tandasnya.
Meski ada aturan tersebut,
hingga saat ini masih saja
beberapa pengelola yang nekat
menyewakan otoped. Akibatnya
Satpol PP DIY menyita 15
otoped dan skuter listrik di
Malioboro. Skuter listrik yang
diamankan beroperasi pada
malam hari pada pukul 22.00
WIB hingga dini hari.
“Para pemilik skuter listrik
nekat beroperasi pada dini
hari untuk menghindari
pengawasan petugas. Pada
Senin malam beberapa hari
lalu kami mendapatkan ada 15
skuter yang beropasi dini hari
sehingga kami amankan,” papar
Noviar Rahmad, Kepala Satpol
PP DIY, Rabu (20/4/2022).
Noviar menyebutan, otoped
dan skuter listrik diamankan
di Posko Satpol PP DIY di
Kompleks Kepatihan. Pemilik
skuter listrik dipanggil untuk
dilakukan pembinaan dan
menandatangani pernyataan
tidak mengoperasikan lagi dari
Tugu hingga Titik Nol yang
merupakan kawasan Sumbu
Filosofi DIY.
Ta k h a n y a p e n g e l o l a
p e r s e wa a n d i M a l i o b o ro ,
Satpol PP juga mengamankan
tiga skuter milik hotel yang
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Sambungan dari hal 1

berkeliaran di Malioboro.
Te r nya t a a d a h o te l ya n g
menyewakan otoped kepada
para tamunya.
“Hotel yang menyewakan
(skuter listrik) tetap kami
tindak. Mereka pakai helm dan
skuter dengan merek nama
hotel. Jangankan hotel, (skuter
listrik) milik pribadi saja tidak
diperbolehkan beroperasi di
Malioboro,” paparnya.
Butuh Solusi
Ketua Paguyuban Pemilik
Persewaan Skuter Listrik
Malioboro, Adi Kusuma Putra
Suryawan, mengungkapkan
pihaknya berharap ada solusi
dari Pemda DIY untuk pemilik
otoped dan skuter listrik. Sebab
saat ini mereka kesulitan untuk
menyewakannya.
Padahal pelaku usaha skuter
listrik merupakam warga
sekitar. Pengelolaan usaha
tersebut pun dilakukan warga
lokal.
“Akibat aturan dari Pemda
DIY, maka banyak warga yang
kehilangan pekerjaan. Harapan
kami ada solusi. Mungkin boleh
beroperasi sekitar sini (sirip
Malioboro),” ujarnya.
Adi menjelaskan, otoped dan
skuter di Malioboro seluruhnya
merupakan milik warga sekitar.
Bahkan semua dikelola warga
lokal yang melibatkan sekitar
100 orang. Mereka adalah
pekerja harian, terutama

sebagai operator atau penjaga
secara bergantian.
Kami siap dibina mengikuti
aturan yang ada. Karena banyak
yang kehilangan pekerjaan,
seperti di tempat saya ada 15
orang yang bekerja,” paparnya.
Sedangkan Kepala Dinas
Perhubungan (Dishub) DIY,
Ni Made Dwipanti Indrayanti,
menegaskan penataan otoped
atau skuter listrik bukan tanpa
alasan. Kebijakan tersebut
dibuat demi keselematan
penggunanya maupun
pengguna kendaraan lain.
Pemda akan menyita
otoped atau skuter listrik
bila pemilik masih ngeyel,
tetap menyewakannya
pada masyarakat maupun
wisatawan. Kebijakan tersebut
diberlakukan 24 jam penuh,
mulai dari Tugu hingga Titik
Nol, termasuk saat kawasan
M a l i o b o ro d i t u t u p p u ku l
18.00 hingga 21.00 WIB setiap
harinya.
Pemda tidak akan
membuat jalur khusus bagi
otoped dan skuter listrik di
kawasan Tugu hingga Titik
Nol. Sesuai Permendikbud,
otoped dan skuter listrik hanya
diperbolehkan beroperasi
di kawasan khusus seperti
destinasi wisata dan lainnya.
“Kalau tetap menyewakan ya
kita ambil untuk ditahan, disita
otopednya,” tegasnya. (yve)

Wisatawan Malioboro...
Sambungan dari hal 1

wisatawan. Siapapun yang
ke DIY belum lengkap kalau
tidak mampir ke Malioboro
dan sekitarnya atau sekedar
nongkrong di kawasan tersebut.
Karenanya keamanan dan
kenyamanan semua orang
harus diutamakan. Boleh saja
otoped dan sejenisnya dicarikan
tempat khusus, namun bukan
di Malioboro. Sebab di kota
lain pun keberadan otoped

juga tidak dibolehkan di ruang
publik.
“Jadi Malioboro memang
menjadi tempat yang nyaman
untuk jalan-jalan ataupun
nongkrong. Tentu menjadi
kurang nyaman kalau kemudian
muncul komunitas otoped yang
bermain-main di kawasan ini.
Mereka akan mengganggu
pengguna jalan yang lain,”
tandasnya. (aro)

Petani Milenial Garda Terdepan Pembangunan Bangsa
K O R A N B E R N A S .
ID,YOGYAKARTA -- Kondisi dunia
yang sangat cepat berubah
memerlukan pemimpin yang
sesuai. Perubahan yang dinamis
cepat dan serba tidak terduga
memerlukan kerja cerdas dan
cepat pula. Alasan ini menjadikan
para anak muda yang tergabung
dalam petani muda milenial
cerdas Yogyakarta menghimpun
dukungan agar Ridwan Kamil
maju menjadi presiden Republik
Indonesia pada 2024 mendatang.
“ Ko n d i s i d u n i a b e g i t u
dinamis, sekarang tiba-tiba ada
perang, tiba-tiba ada Covid-19
lalu dengan cepat ada vaksin.
Kondisi seperti ini butuh seorang
pemimpin yang cepat sekali
untuk merubah kebijakan atau
menanggapi situasi seperti itu,”
kata Bagas Barata Putra, Inisiator
relawan Ridwan Kamil petani
muda milenial Daerah Istimewa
Yogyakarta, di sela-sela deklarasi
dukungan, Senin (25/4/2022).
“Kalau pemimpin Indonesia
segenerasi dengan Kang Emil
kan bisa membuat Indonesia
lebih maju, karena kondisi politik
sudah berbeda dari ilmu politik
zaman dulu,” lanjutnya.
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Deklarasi dukungan kepada Ridwan Kamil agar maju mencalonkan diri sebagai
presiden RI pada 2024 mendatang
Bagas melanjutkan, dukungan
ini merupakan perwakilan dari
petani muda milenial di Daerah
Istimewa Yogyakarta yang
melihat sosok Ridwan Kamil
merupakan seorang pemimpin
yang sangat cerdas dan mewakili
aspirasi petani muda milenial.

“Selanjutnya petani muda
milenial ini merupakan garda
terdepan dari kemajuan bangsa
Indonesia, karena jika tidak ada
petani muda bangsa ini pasti akan
tidak bisa berkembang dengan
baik,” kata dia.
“Bagi kami, sosok RK

merupakan seorang pemimpin
yang melayani hal kekinian,
pokok-pokok pikiran beliau,
aspirasi-aspirasi beliau sangat
mewakili kami baik dari bidang
segi pembangunan pendidikan
selanjutnya juga kebudayaan.
Yogyakarta sebagai wilayah yang

memiliki kebudayaan tinggi
merasa terapresiasi dengan
kehadiran sosok Ridwan Kamil.
Maka selayaknya RK maju
mencalonkan diri pada 2024,”
imbuhnya.
Deklarasi dukungan ini dari
beberapa elemen petani muda,
Bagas melanjutkan, ada petani
salak, petani padi hingga peternak
sapi dan peternak domba.
Bagas mengakui Yogyakarta
memang bukanlah wilayah
pertanian. Namun dengan
predikat Yogyakarta sebagai Kota
Pendidikan tentu banyak pemuda
yang dapat memberikan contoh
atau inspirasi saat kembali ke
daerah.
Dia melanjutykan, saat
kembali ke daerah masingmasing diharapkan petani-petani
muda ini bisa mengakomodir
petani-petani konvensional di
daerah. Maka akan banyak sekali
program-program dari dunia
pendidikan untuk petani muda
milenial cerdas yang ada di
seluruh Indonesia.
“Kami ingin Yogyakarta bisa
menjadi raw model pertanian
yang ada di Indonesia,” tutupnya.
(rne)
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Stunting Bukan Penyakit tetapi Dampaknya Merugikan
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN – Anggota Komisi IX
DPR RI, Sukamto, menegaskan
stunting bukanlah penyakit
tetapi dampaknya merugikan
serta berbahaya bagi
kelangsungan generasi penerus
bangsa. Pemerintah sudah
mencanangkan Indonesia
Emas 2045. Dimulai dari
sekarang, semua pihak harus
memberikan dukungan supaya
target tersebut tercapai.
“Mulai saat ini kita usahakan
pada 2045 jangan ada bayi
stunting karena memberatkan
keluarga dan pemerintah.
P ro g ra m Ba n gga Kencana
sudah mengatur kelahiran dan
mengatasi jangan sampai ada
stunting,” ungkapnya kepada
wartawan, Jumat (22/4/2022),
usai menjadi pembicara
Sosialisasi dan KIE Program
Bangga Kencana Bersama
Mitra Kerja di Provinsi DIY
bagi Kalurahan Selomartani
Kalasan Sleman.
Anggota Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB)
DPR RI dari daerah pemilihan
(dapil) DIY ini mengakui,
stunting tidak bisa dihilangkan
sama sekali namun bisa ditekan.
“Pada prinsipnya stunting
itu bukan penyakit melainkan
kekurangan gizi kronis,
terjadi saat ibu mengandung
kekurangan gizi, atau anakanak yang dilahirkan dari ibu
yang masih muda saat hamil,”
ucapnya.
S e c a ra n a s i o n a l a n g k a
stunting tercatat pada kisaran

ISTIMEWA

Sosialisasi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Provinsi DIY bagi
Kalurahan Selomartani Kalasan Sleman, bersama anggota Komisi IX DPR RI, Sukamto.
24 persen sedangkan DIY
17 persen. Pemerintah terus
melakukan percepatan agar
turun menjadi 14 persen,
sesuai standar badan kesehatan
dunia, WHO.
Sukamto mengimbau agar
pernikahan sesuai dengan
anjuran pemerintah, minimal
perempuan usia 19 tahun dan
laki-laki 21 tahun.
Dia juga meminta ibu hamil
senantiasa memperhatikan
pola makan jangan sampai
kekurangan gizi. Saat bayi
lahir sampai berusia balita,
pemenuhan gizi tetap harus
diperhatikan.
Sosialisasi bertema Karena
Anak adalah Pembawa Harapan
Cegah Stunting Sejak Dalam
Kandungan kali ini juga dihadiri
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan

KB (DP3AP2KB) Kabupaten
Sleman, Suci Iriani Sinuraya,
Kepala Perwakilan BKKBN DIY,
Shodiqin, Inspektur Utama
BKKBN Ari Dwikora Tono serta
Inspektur Wilayah II BKKBN,
Sunarto.
Peserta, terutama kaum
ibu, terlihat penuh antusiasme
m e n g i ku t i j a l a n nya a c a ra
hingga selesai apalagi tersedia
doorprize aneka peralatan
elektronika mulai dari seterika,
alat penanak nasi, kompor gas,
televisi maupun sepeda sebagai
hadiah utama.
Sependapat dengan
Sukamto, dalam kesempatan
itu Ari Dwikora Tono juga
menegaskan stunting pasti
pendek tetapi pendek belum
te n t u s t u n t i n g . “ S t u n t i n g
bukan penyakit tapi kondisi
pertumbuhan kurang gizi
kronis yang mempengaruhi
kondisi bayi,” ungkapnya.

Setelah terbit Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan Stunting, Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
ditunjuk sebagai kooordinator.
“WHO menyatakan suatu
negara jika tingkat stunting
di atas 20 persen maka ada
masalah kesehatan penduduk.
Kemudian Bapak Presiden
menetapkan pada 2024 stunting
harus turun menjadi 14 persen.
Masih kurang 10 persen, itu
sungguh tidak mudah,” ucapnya
seraya mengajak semua elemen
untuk bekerja keras.
Diakui, stunting meng
akibatkan kecerdasan sese
orang tidak optimal. Begitu
pula motoriknya. Yang pasti,
dampak jangka panjang bisa
mempengaruhi kualitas tenaga
kerja ketika kelak bayi itu
tumbuh dewasa.

“Ketika tidak disiapkan
maka bonus demografi bisa
menjadi bencana demografi,
kita sudah bersaing secara
global. Saya mengajak untuk
betul-betul memperhatikan
stunting. Dulu, stunting sudah
turun tapi masih di atas standar
WHO,” jelasnya.
Menurut dia, upaya
percepatan penurunan angka
stunting harus menggunakan
cara-cara yang baru, dimulai
sejak sebelum pasangan
menikah supaya tidak
melahirkan bayi stunting.
Tiga bulan sebelum menikah
pasangan calon pengantin perlu
mendaftarkan diri melalui
aplikasi elsimil yang telah
diluncurkan secara nasional
di Bantul, beberapa waktu lalu.
Selama tiga bulan
calon pengantin dipantau
kesehatannya. Jika hasilnya
sehat langsung menikah,
jika kurang sehat diberikan
tambahan vitamin dan tetap
menikah. Apabila calon
pengantin kondisinya sehat
harapannya akan melahirkan
generasi yang sehat.
Tim pendamping sudah
terbentuk sampai tingkat desa.
Ari pun berharap daerahd a e ra h p e rl u m e m b e n t u k
Tim Percepatan Penurunan
Stunting (TPPS).
Ini penting mengingat
stunting mempengaruhi
kemampuan negara. Dampak
stunting bisa pengaruhi negara
terkait dengan daya saing
tenaga kerja. (*)

Lazismu RS PKU Muhammadiyah Berbagi Kegembiraan
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN – Suasana Masjid
Sudjak di lingkungan RS PKU
Muhammadiyah Gamping Jalan
Wates Km 5,5 Ambarketawang
Gamping Sleman, Sabtu
(23/4/2022) petang, terlihat
semarak.
Meski proses pem bang
unannya belum sepenuhnya
selesai, masjid yang mulai
didirikan tahun 2017 ditandai
peletakan batu pertama oleh
Ketua Umum PP Muhammadiyah
Haedar Nashir itu, dipenuhi
jamaah.
Mereka sedang mengikuti
pengajian yang diselenggarakan
LazisMu RS PKU Muhammadiyah
Yo g ya k a r t a d a n RS P KU
Muhammadiyah Gamping.
Melengkapi pengajian
kali ini, LazisMu RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta
dan RS PKU Muhammadiyah
Gamping membagikan kado
dan THR (Tunjangan Hari Raya)
untuk duafa.

SHOLIHUL HADI/KORANBERNAS.ID

Eka Budy Santoso (kiri) memimpin yel-yel pada kegiatan pentasyarufan dana
LazisMu RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Gamping.
Warga penerima terlihat
bergem b i ra , se b a ga i m a n a
harapan Ketua LazisMU RS
PKU Muhammadiyah, Alfis
Khoirul Khisoli S Kom I,
kegiatan pentasyarufan dana
tersebut mampu memberikan
kegembiraan. Usai salat Magrib
berjamaah, secara tertib mereka

menukarkan kupon ke panitia.
Inilah wujud kepedulian
LazisMU RS PKU Muhammadiyah
untuk mengisi keberkahan bulan
suci Ramadan 1443 H serta
menyambut lebaran Idul Fitri.
Ta m p a k h a d i r p a d a
kesempatan itu, Eka Budy Santoso
S Sos MPd Med CPR dari bagian

Humas, Hukum dan Pemasaran RS
PKU Muhammadiyah Yogyakarta
serta Direktur Kerohanian PKU
Muhammadiyah Yogyakarta,
Muhammad Isnawan SE.
Dalam tausiyahnya menjelang
berbuka puasa, Isnawan berpesan
untuk senantiasa mensyukuri
karunia Allah SWT berupa rezeki

maupun kesehatan.
Dia berpesan, momentum
sepuluh hari terakhir penghujung
Ramadan agar dimanfaatkan
untuk mencari lailatul qodar, satu
malam di mana pahala ibadah
sama dengan 1.000 bulan atau 83
tahun, lebih tua dari umur ratarata manusia zaman sekarang.
Isnawan yang juga Wakil
Ke t u a P i m p i n a n W i l aya h
Muhammadiyah (PWM) DIY
itu mengajak jamaah untuk
meluangkan waktu di malam hari
untuk ke masjid.
”Pada akhir Ramadan ini
harus mau melek bengi. Niatkan
untuk itikaf. Harus bisa. Siapa
tahu ini merupakan Ramadan
terakhir,” ujarnya memberikan
motivasi.
Tak lupa, atas kemurahan
rezeki yang diberikan Allah SWT,
Isnawan menganjurkan supaya
mengerjakan salat sunah Duha.
“Jangan lupa untuk salat Duha,
dua rakaat,” kata dia. (*)
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Suasana terminal keberangkatan YIA.
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Agus Pandu Purnama memberikan keterangan pers.

YIA Pintu Masuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri
KORANBERNAS.ID,
KULONPROGO – Yogyakarta
International Airport (YIA)
ditetapkan sebagai pintu masuk
bagi Pelaku Perjalanan Luar
Negeri (PPLN). PT Angkasa
Pura I Bandara Internasional
Yo g y a k a r t a ( Y I A ) a k a n
memperbaiki kinerja trafik
penumpang dan penerbangan
rute internasional seiring dengan
penetapan tersebut.
General Manager Bandara
I n te r n a s i o n a l Yo g ya k a r t a
Marsma Agus Pandu Purnama
kepada koranbernas.id, Kamis
(21/4/2022), mengungkapan
dengan ditetapkannya YIA
sebagai pintu masuk PPLN
optimistis pertumbuhan trafik
akan semakin baik.
Sampai Maret tahun ini,
YIA mencatat pertumbuhan
trafik penumpang hingga 81,93
persen yaitu melayani 544.137

penumpang pada Januari-Maret
2022. Pertumbuhan ini naik
pesat dibandingkan periode yang
sama tahun 2021.
Saat ini pun, apabila
dibandingkan dengan Februari,
selama bulan Maret jumlah
penumpang yang menggunakan
transportasi udara melalui YIA
tumbuh 29,4 persen dengan ratarata penumpang 6.046 per hari.
“Pergerakan pesawat udara
yang mengalami kenaikan
sebesar 8,49 persen atau 1.304
pergerakan pesawat. Lalu lintas
kargo yang juga menunjukkan
tren pertumbuhan sebesar
18,37 persen atau 634.512
kg pada Maret 2022. Kami
optimistis trafik ini terus tumbuh
dengan adanya penerbangan
internasional,” ungkap Agus
Pandu Purnama.
Merujuk Surat Edaeran (SE)
Kementerian Perhubungan RI

Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan
Luar Negeri (PPLN) dengan
Transportasi Udara pada Masa
Pandemi Covid-19 yang efektif
berlaku 6 April 2022, ditetapkan
sepuluh bandara di Indonesia
untuk menjadi pintu masuk
PPLN.
Dari jumlah itu, enam di
antaranya merupakan bandara
yangberadadibawahpengelolaan
PT Angkasa Pura I. Yaitu, Bandara
I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara
Juanda Surabaya, Bandara Sam
Ratulangi Manado, Bandara
Zainuddin Abdul Majid Lombok,
Bandara Sultan Hasanuddin
Makassar dan Bandara
Internasional Yogyakarta.
“Untuk memastikan kesiapan
o p e ra s i o n a l p e n e rb a n ga n
internasional, PT Angkasa
Pura I YIA telah melaksanakan
koordinasi bersama dengan

seluruh pemangku kepentingan.
Baik itu CIQ, ground handling,
maskapai, perwakilan
Kementerian Kesehatan RI,
Kantor Otoritas Bandara Wilayah
III, Dinas Kesehatan, Satgas
Covid-19 Kulonprogo, Dinas
Sosial DIY, BPBD DIY, Polres
Kulonprogo, dan Kodim 0731
Kulonprogo. Secara umum
seluruh instansi menyatakan
kesiapan dalam mendukung
penerbangan internasional
melalui YIA,” kata Agus Pandu.
YIA sudah mempersiapkan
simulasi operasional
penerbangan internasional
setidaknya H-3 jelang
penerbangan internasional
dibuka pada 29 April 2022.
Agus menegaskan, YIA
menyambut baik saat ditetapkan
sebagai pintu masuk bagi PPLN.
Dia yakin kebijakan ini dapat
memberi multiplier effect bagi

pemulihan ekonomi dan industri
pariwisata nasional, khususnya
di wilayah Yogyakarta dan
sekitarnya secara berkelanjutan.
Hal ini didukung pula dengan
adanya SE Dirjen Imigrasi No.
IMI-0549.GR.01.01 tentang
kemudahan keimigrasian dalam
rangka mendukung pariwisata
berkelanjutan di masa pandemi
Covid-19. Salah satunya adalah
rencana diterapkan visa on arrival
(VOA) di bawah kewenangan
Kantor Imigrasi.
“ K i t a s e m u a b e r h a ra p
kebijakan baik ini memberi
manfaat yang baik untuk
kesejahteraan masyarakat
Yo g y a k a r t a .
Untuk
mengakomodir potensi
pertumbuhan trafik melalui
YIA, kami juga menambah jam
operasional menjadi pukul 07:00
- 21:00,” tandasnya. (anu)

Pasar Bonsai Stabil, Nilai Jualnya Tinggi
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA -- Kementerian
Pertanian (Kementan) RI melalui
Politeknik Pembangunan
Pertanian (Polbangtan)
Yogyakarta Magelang bekerja
sama dengan Komisi IV DPR
RI mengadakan Bimbingan
Teknis (Bimtek) bagi Penyuluh
dan Petani Milenial Kabupaten
Cilacap Jawa Tengah.
Gelaran Bimtek merupakan
salah satu upaya Kementerian
Pertanian meningkatkan
kapasitas Sumber Daya
Manusia (SDM) Pertanian untuk
mewujudkan pertanian yang
maju, mandiri dan modern.
“Kita fasilitasi mereka, kita
tingkatkan pengetahuan dan
kemampuan mereka melalui
pelatihan. Kita manfaatkan
teknologi, alsintan, jejaring
hingga jejaring pemasaran,”
kata Syahrul Yasin Limpo,
M e n te r i Pe r t a n i a n d a l a m
keterangan tertulisnya, Minggu
(24/4/2022).

Secara terpisah, Kepala
Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian,
Dedi Nursyamsi, mengatakan
peningkatan produktivitas
pertanian dilakukan melalui
peningkatan kualitas,
kapasitas dan pengetahuan
SDM pertanian, baik penyuluh
maupun petani. “SDM yang
tentunya berdaya saing tinggi,
berkompetensi dan jeli melihat
potensi pasar,” ujarnya.
Bimtek diikuti 70 petani
dan 10 orang penyuluh ini
mengangkat tema Budidaya
dan Pemasaran Bonsai.
Hadir langsung dalam acara
Teti Rohatiningsih selaku
perwakilan Anggota Komisi
IV DPR RI, Wakil Direktur
II Polban gtan Yogyaka rta
Magelang, Sujono serta
perwakilan Dinas Pertanian
setempat.
Saat membuka acara
Sujono berharap bimtek ini
selain memberikan tambahan

pengetahuan bagi peserta, juga
dapat membangun jejaring di
antara petani maupun instansi.
“Membangun pertanian,
memulai bisnis pertanian itu
tidak bisa sendirian. Kami harap
Bapak Ibu dapat mengambil
momen pada kegiatan ini untuk
membentuk kelompok, agar kita
bisa saling belajar sekaligus
wadah untuk berproduksi
dan membangun kerja sama,”
jelasnya.
Melalui kegiatan Pengabdian
Masyarakat, lanjut Sujono,
P o l b a n g t a n Yo g y a k a r t a
Magelang siap bekerja sama
dan mendampingi kegiatan
pengembangan pertanian dan
usaha agribisnis sebagai tindak
lanjut bimtek ini.
Te t i R o h a t i n i n g s i h
menyatakan melalui kegiatan
i n i p i h a k nya b e r m a k s u d
menggali potensi bisnis bonsai
di Wilayah Cilacap. Sudah
banyak komunitas pecinta
maupun penjual bonsai di

wilayah Cilacap.
“Kami ingin mendorong
usaha Cilacap menjadi sentra
bonsai. Karena usaha bonsai ini
mempunyai pasar yang stabil,
segmen yang unik dan khas
yaitu hobiis, dan tidak terlalu
terpengaruh dinamika ekonomi
serta keuntungan ekonomi yang
tinggi,” ujarnya.
Teti menyatakan bimtek
merupakan salah satu upaya
memberikan pendidikan
yang cukup bagi masyarakat,
agar bisa berkarya sehingga
terbentuk masyarakat sejahtera
dan tercipta lingkungan sosial
yang kondusif.
Ketua Litbang Persatuan
Pecinta Bonsai Indonesia (PPBI)
Budi Kuswanto menjabarkan,
dalam berbisnis bonsai, kualitas
barang adalah kunci utama
keberhasilannya.
“Setidaknya ada empat
kriteria yang harus dipenuhi
pada pohon bonsai, yaitu
penampilan, keserasian, gerak

dasar dan kematangan. Dari
empat kriteria inilah pohon
bonsia memiliki nilai jual yang
tinggi,” ujarnya.
Budi menyebutkan ada
beberapa pohon bonsai yang
mudah dikembangkan dan
mempunyai nilai jual tinggi
seperti, beringin, hokianti atau
arsia, anting putri dan melati
gambir. “Tanaman tersebut
ralatif mudah dikembangkan
dan tidak perlu teknik tinggi,”
tegasnya.
Surur Hidaya, selaku
perwakilan Dinas Pertanian
Kabupaten Cilacap yang
mendukung penuh kegiatan
ini menyampaikan pihaknya
saat ini telah mendukung
dengan menerbitkan kebijakan
mengenai budidaya tanaman
bernilai ekonomi tinggi seperti
halnya bonsai. Pihaknya selalu
memberikan pendampingan
yang intensif kepada
masyarakat.
(rne)
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Indonesia Minim Profesor Bidang Pariwisata
K O R A N B E R N A S .
ID,YOGYAKARTA -- Indonesia
sebagai negara yang kaya akan
destinasi pariwisata ternyata
tidak memiliki profesor khusus
pariwisata yang cukup. Minimnya
profesor pariwisata menjadi
rebutan bagi kampus di negara
yang memiliki 247 perguruan
tinggi pariwisata serta lebih dari
600 prodi pariwisata.
Untuk menambah orangorang yang secara khusus
mumpuni dibidang pariwisata,
Sekolah Tinggi Pariwisata
Ambarrukmo (STIPRAM) terus
berupaya membuka program
doktor studi pariwisata. Upaya
gigih ini telah dilakukan Stipram
sejak 2019 lalu.
“Kami bersikeras untuk bisa
menciptakan dan mencetak
guru-guru besar pariwisata. Kita
tidak perlu impor dari luar negeri,
karena kita pasti bisa,” kata
Suhendroyono, Ketua Stipram
saat seremoni penyerahan SK
Izin Pembukaan Program Studi
Pariwisata, Program Doktor,
Jumat (22/4/2022) di Kampus
Stipram, Banguntapan, Bantul,
Yogyakarta.
“Hari ini adalah hari
bersejarah dan sangat tinggi
nilainya bagi dunia akademik,
Khususnya bagi Stipram. Bagi
kami, sore hari ini rasanya
seperti lolos dari lubang jarum.
Bukan sekedar ujian, tetapi juga
nasib yang menentukan dengan
uluran Tuhan yang Maha Kuasa,”
lanjutnya.
Tidak bisa dipungkiri, lanjut

MUHAMMAD ZUKHRONNEE MS/KORANBERNAS.ID

Penyerahan surat keputusan Izin Pembukaan Program Studi Pariwisata, Program Doktor, Jumat (22/4/2022) di Kampus
Stipram, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Hendro, saat ini negara industri
seperti Jepang yang terkenal
dengan industri pabrikan dan
mesin pun telah mengalihkan
industrinya ke industri
pariwisata. Sudah semestinya
Indonesia sebagai negara yang
kaya akan ragam pariwisata
tidak boleh ketinggalan memiliki
profesor pariwisata.
“Makasetelahsuratkeputusan
ini turun, kami segera membuka
pendaftaran program dooktoral
ini dengan diskon 50 persen.
Program doktoral ini pula

kami fokuskan kepada murni
ilmu, sama dengan komitmen
kami yang ingin menggarap
ilmu pariwisata ini sepenuhpenuhnya sesuai dengan janji
saat disahkan pada 2007,”
lanjutnya.
Sementara Kepala Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi
(L2Dikti) Wilayah V DIY,
Aris Junaidi menambahkan
pembukaan studi pariwisata
program Doktor dan ini benarbenar perjuangan yang luar
biasa.

“Sejak 2019 mendapat
rekomendasi dari L2dikti wilayah
V kemudian proses yang panjang
karena belum memenuhi syarat,
Namun Stipram tidak menyerah,
hingga akhirnya hari ini SK
Kemendikbudristek terkait
dengan penambahan Program
Studi Pariwisata, Program
Doktor bisa diraih,” paparnya.
Stipram, lanjut Aris
merupakan Perguruan Tinggi
ketiga di Indonesia yang berhasil
membuka program doktor
khusus pariwisata. Hal ini

tentu membanggakan, selain
itu tanggungjawab untuk terus
melaporkan progresnya pun
menjadi kewajiban selama dua
tahun.
“Karena ini telah memenuhi
administrasi, mohon dikawal
betul struktur yang sangat
rinci dan detail bagaimana
membedakan antara S1, S2 dan
S3 ini sangat krusial. Artinya
dari learning outcomenya harus
memenuhi standar nasional
sesuai permendikbuk,” tutupnya.
(rne)

Jelang Lebaran, BBPOM Temukan Produk Pangan Kadaluwarsa
KORANBERNAS.ID, YOG
YAKARTA -- Menjelang hari raya
Idul Fitri 1443H, Balai Besar
Pengawasan Obat dan Makanan
(BBPOM) mengintensifkan
pengawasan pangan. Kegiatan
ini rutin dilakukan untuk
mengantisipasi beredarnya
produk yang tidak memenuhi
syarat.

“Hingga 21 April 2022, dari
total 99 sarana yang diperiksa,
sebanyak 23 di antaranya masuk
dalam kategori tidak memenuhi
ketentuan,” papar Trikoranti
Mustikawati, Kepala BBPOM DIY,
Senin (25/4/2022).
Intensifikasi pengawasan
pangan menjelang ldul Fitri
2022 merupakan salah satu

MUHAMMAD ZUKHRONNEE MS/KORANBERNAS.ID

Beberapa sample makanan yang tidak memenuhi syarat
untuk diedarkan dan dikonsumsi

pengawasan post-market yang
dilakukan BBPOM di DIY untuk
memastikan produk pangan di
peredaran aman dan bermutu.
“ Ko m i t e n k a m i d a l a m
mengawal keamanan pangan
terus dilakukan meski di tengah
pandemi. Itulah sebabnya kami
tetap mengedepankan penerapan
protokol kesehatan yang ketat,”
ucapnya.
Selain itu, tercatat pula ada
sejumlah produk pangan yang
tidak memenuhi syarat edar, yakni
83 dalam kondisi rusak, 96 produk
dalam kondisi kedaluwarsa dan
36 produk tanpa izin edar (TIE).
Tr i ko ra n t i m e n g i m b a u
masyarakat menjadi konsumen
cerdas. Hal ini dapat dilakukan
dengan lebih teliti melakukan
cek label dan kemasan. Pasalnya
beberapa wilayah di perbatasan
masih banyak ditemukan
makanan kedaluwarsa.
“Mohon berhati-hati terhadap
bumbu siap pakai dan makanan
berperisa, kemasan rusak banyak
ditemukan pada susu, saus dan
sejenisnya. Sementara makanan
tanpa ijin edar banyak ditemukan

di Jawa,” lanjutnya.
Intensifikasi pengawasan
pangan menjelang Idul Fitri
tahun 2022 dilakukan BBPOM
di Yogyakarta bekerja sama
dengan lintas sektor terkait.
Pemeriksaan di sarana distribusi
berupa distributor, pasar modern
(hypermart , supermarket ,
swalayan), toko dan pasar
tradisional dan dilakukan sejak
28 Maret 2022.
Khusus sentra makanan takjil,
BBPOM di Yogyakarta telah
menerjunkan mobil laboratorium
keliling untuk uji cepat bahan
berbahaya formalin, boraks,
rhodamin B dan methanyl yellow.
Sampai saat ini telah dilaksanakan
pengawasan di 7 titik sentra
takjil di kabupaten/kota dengan
jumlah 110 sampel yang hasilnya
memenuhi syarat.
Pelaku UMKM yang menjual
takjil ramadan, lanjut Trikoranti,
kini sudah cukup mengerti
perihal makanan yang sehat dan
layak. Pengetahuan ini membuat
hasil pengujian sampling
mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya.

Komitmen BBPOM di
Yogyakarta untuk mengawal
keamananpangandanmelindungi
kesehatan masyarakat terus
dilakukan meskipun dalam masa
pandemi Covid-19, dengan tetap
berpedoman pada protokol
kesehatan.
BBPOM di Yogyakarta juga
akan menindak oknum pelaku
usaha yang tidak memenuhi
ketentuandalamrangkamenjamin
peredaran pangan yang aman dan
bermutu.
Sementara Kepala BBPOM,
Penny K Lukito, menambahkan
selain produk pangan secara
u m u m p e n g a wa s a n j u g a
dilakukan terhadap parcel yang
akan diedarkan.
Ketentuan pembuat parcel
adalah tidak mengedarkan atau
memperjualbelikan produk
pangan olahan, obat, obat
tradisional dan kosmetik tanpa
ijin edar (TIE), kadaluarsa,
rusak (penyok, kaleng berkarat,
cembung, bocor, berubah warna)
serta mengandung bahan
berbahaya.
(rne)
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Kembangkan Ujiaja, Mahasiswa UGM Kurangi Angka Pengangguran
KORANBERNAS.ID, YOG
YAKARTA -- Pengangguran
masih menjadi tantangan dan
cenderung menjadi ancaman di
Indonesia saat ini. Berdasarkan
data dari Badan Pusat Statistik
(BPS), tingkat pengangguran
terbuka Indonesia pada Agustus
2021 sebesar 6,49 persen atau
9,10 juta jiwa dari total 140,15
juta orang angkatan kerja.
Kebanyakan pengangguran
pun merupakan penduduk usia
produktif.
Padahal jumlah penduduk
dengan usia produktif di
Indonesia lebih banyak di
banding penduduk dengan usia
non produktif. Dengan adanya
bonus demografi pada periode
2030–2040, maka jumlah
p en duduk usia prod ukt if
di negara ini diperkirakan
mencaipai 64 persen dari
total 297 juta jiwa penduduk
Indonesia. Karenanya tren
pengangguran diperkirakan
akan semakin meningkat dari
tahun ke tahun.
D a r i ke p r i h a t i n a n i n i ,
mahasiswi Teknologi Informasi
(TI) UGM, Zabina Asfahani
berpikir keras untuk membuat
platform di sektor pendidikan,
Apalagi di masa pandemi
COVID-19, pembelajaran online
menjadi satu-satunya pilihan.
Ta k s e k e d a r p l a t f o r m
belajar online, Zabina mencoba
mengembanglan platform
digitalisasi pendidikan yang
menghubungkan guru atau
para profesional dengan siswa

YVESTA PUTU AYU/KORANBERNAS.ID

Mahasiswi TI UGM, Zabina Asfahani (kanan) menjelaskan tentang platform buatannya Ujiaja di
Yogyakarta, Jumat (22/04/2022) petang.
dalam bentuk aplikasi belajar
online. Dengan demikian selain
siswa mendapatkan ilmu secara
online, lapangan kerja pun bisa
terbuka bagi para pengajar atau
tenaga pendidiknya.
“Karenanya
saya
mencoba membuat platform
digitalisasi Ujiaja yang bisa
menghubungkan guru dan para
profesional dengan siswa dalam
bentuk aplikasi belajar online,”

ungkap Zabina di Yogyakarta,
Jumat (22/4/2022) petang.
P l a t fo r m i n i , m e n u r u t
mahasiswi semester IV ini,
m e m i l i k i b e b e ra p a f i t u r
da n fa si l i ta s p e n di di ka n .
Diantaranya fasilitas kelas
privat dan fasilitas tryout yang
dikemas secara lengkap mulai
dari akses yang mudah, kualitas
soal yang prediktif, analisis hasil
try out beserta rekomendasinya

yang disuguhkan secara lengkap
d a l a m b e n t u k s e r t i f i ka t /
portofolio.
Pemanfaatan platform ini
akan memiliki efek luberan.
Dengan adanya komunikasi
secara online antara peserta
didik dan mentor maka akan
menciptakan lapangan kerja
bagi para intelektual muda,
terutama para mahasiswa
dan guru-guru yang selama

ini mengalami kendala dalam
mencari kerja tambahan di
masa pandemi.
“Kalau platform ojol (ojek
online-red) yang bermitra
dengan penyedia start upnya adalah para sopir atau
pengantar jasa, maka yang
menjadi mitra Ujiaja adalah
para guru dan pengajar les
privat. Kita bisa bayangkan
berapa juta angka mitra kerja
yang mungkin bisa terserap
dengan platform ini,” jelasnya.
Zabina menambahkan,
melalui platform yang
dibuatnya, para guru dan
mentor bisa menyelenggarakan
layanan tryout untuk tes studi
lanjut. Bahkan mereka bisa
memberikan les privat yang
profesional dan terpercaya
b a g i p e s e r t a d i d i k ya n g
membutuhkan.
Kedekatan antara mentor
dan peserta didik tersebut
akan menciptakan hubungan
dan komunikasi yang
harmonis dalam penggunaan
platform. Mereka bahkan bisa
menyelenggarakan riset secara
bersama-sama.
“Dengan teknologi
pembelajaran, maka kebutuhan
para pelajar dan pembelajar
terhadap sebuah platform
belajar yang asyik, simple,
mu rah , d an s o l u t i f s er t a
memunculkan lapangan
kerja bisa terwujud dan pada
akhirnya bisa mengurangi angka
pengangguran,” imbuhnya.
(yve)

Implementasi Nilai Keislaman, UAD Berbagi dengan Dhuafa
KO R A N B E R N A S , YO GYA K A RTA
-- Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
Yogyakarta membagikan 2.000 paket
sembako di bulan Ramadan 1443
H. Kegiatan merupakan bagian dari
Program UAD Berbagi di Aula Masjid
Islamic Center Kampus 4 UAD, Bantul,
Kamis (21/4/2022).
Penyaluran bantuan ini melibatkan
sejumlah Pimpinan Ranting
Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PRM
dan PRA) di lingkungan kampus. Mulai
dari PRM Tamanan, PRM Nitikan, PRM
Giwangan, PRM Warungboto, PRM
Glagahsari dan lainnya.
Paket sembako diberikan kepada
k a u m d h u a f a d a n m a s ya r a k a t
membutuhkan yang tinggal di sekitar
lingkungan kampus. Agenda tahunan
ini sebagai bentuk implementasi nilainilai dari visi UAD.
Re k to r UA D, M u c h l a s M T
mengungkapkan, bantuan paket
sembako yang disalurkan tahun ini
meningkat 100 persen dibanding
tahun sebelumnya. Pada 2021 lalu,
UAD juga membagikan paket sembako

YVESTA PUTU AYU/KORANBERNAS.ID

UAD membagikan 2.000 paket sembako bagi kaum dhuafa di kampus
setempat
sebanyak seribu paket.
“Merupakan bentuk rasa syukur,
serta implementasi dari spirit visi
UAD yaitu menjadi perguruan tinggi
yang unggul dan inovatif, mengabdi
kepada kepentingan bangsa, dan umat

manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam,”
paparnya.
Sementara Ketua Panitia Ramadhan
di Kampus (RDK) UAD, Nur Cholis
menambahkan, Program UAD Berbagi
tahun ini dibagi menjadi dua jalur.

Untuk jalur pertama dilaksanakan
dalam bentuk penyaluran bantuan
melalui RDK yang dialokasikan ke
masyarakat yang berada di sekitar
lingkungan kampus.
Penyaluran bantuan dilakukan
melalui lembaga-lembaga filantropi.
Seperti Lembaga Zakat, Infaq, dan
Shadaqah (Lazis) UAD yang bekerja
sama dengan Lembaga Pengembangan
Studi Islam (LPSI).
“Kami mendistribusikan bantuan
b e r u p a b e r a s s e b a nya k 9 . 1 0 0
kilogram,” jelasnya.
Perwakilan PRM, Sukemi Tirta
menyampaikan rasa syukur atas
bantuan yang disalurkan UAD. Ia
menyatakan, bantuan paket sembako
yang diberikan dapat membantu
jamaah, terutama yang terdampak
Covid-19.
“Sehingga, dalam penyerahan
kepada masyarakat akan dilakukan
seleksi pendataan kembali agar
benar-benar sampai pada orang yang
membutuhkan,” imbuhnya.
(yve)
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Bupati Minta Maaf, Tidak Semua Jalan Rusak Diperbaiki
KORANBERNAS.ID,
KEBUMEN--Bupati Kebumen
Arif Sugiyanto mengatakan,
mendekati musik mudik libur
Hari Raya Idul Fitri 1443 H,
Pemerintah Kabupaten Kebumen
te n ga h fo ku s m e l a ku ka n
perbaikan jalan rusak parah
di sejumlah wilayah. Namun
demikian, tidak semua jalan rusak
bisa diperbaiki sebelum Lebaran.
“MendekatiLebaran, beberapa
jalan sedang kita perbaiki melalui
Dinas PU-PR, untuk ruas jalan
utama kabupaten. Tujuannya
apa?. Supaya para pemudik dan
masyarakat bisa melakukan
mobilitas dengan aman dan
nyaman di Kebumen,” kata Arif
Sugiyanto dalam keterangan
persnya, Selasa (19/4/2022).
Arif Sugiyanto menyadari,
banyak laporan dari masyarakat
tentang jalan rusak. Terlebih
pada saat musim hujan
sekarang ini. Namun dengan
segala keterbatasan anggaran, ia
menyampaikan permintaan maaf
kepada masyarakat karena tidak
semua jalan rusak bisa diperbaiki
menjelang Lebaran tahun ini.
M e m a n g b a nya k j a l a n
yang rusak, tapi tidak semua
bisa diperbaiki pada Lebaran
ini. “Karena dengan segala
keterbatasan itu, kami meminta
maaf jika pelayanan dari

pemerintah belum sesuai yang
diharapkan,” kata Arif Sugiyanto.
Perbaikan infrastruktrur jalan
menjadisalahsatuprogramutama
yang dikedepankan. Pemerintah
tahun ini sudah menganggarkan
Rp 113 miliar untuk perbaikan
jalan. Pembangunannya
dilakukan secara bertahap.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kebumen Haryono Wahyudi
menambahkan, beberapa jalan
rusak yang tengah diperbaiki
menjelang mudik Lebaran ini
adalah Jalan Selokerto Buayan,
Jalan Purwodeso, Petanahan,
kemudian Tamanwinangun
sampai Bocor. Ketiga ruas jalan
kabupaten, jalan penghubung ke
Jalan Lintas Selatan Selatan dan
Jalan Pantai Selatan Jawa.
“Itu beberapa jalan utama
kabupaten yang sedang kita
perbaiki mendekati Lebaran.
Beberapa jalan itu memang
terlihat rusak parah,” ujar
Haryono Wahyudi.
Selain jalan utama, jalan
alternatif yang rusak beberapa
juga tengah diperbaiki oleh
pemerintah. “Sebelum 28 April
kita harapkan di jalan-jalan utama
sudah ada penanganan darurat di
sana dengan cara tambal sulam,”
kata Haryono. (nwh)

ISTIMEWA

Perbaikan jalan yang menghubungkan Kota Kebumen dengan Kabupaten Wonosobo, di
Desa Bandung Sruni, Kecamatan Kebumen.

Merusak Jalan dan Irigasi, PT SST Diprotes Warga
KORANBERNAS.ID,KLATEN-PT Sumber Sandang Top (SST)
yang sedang membangun pabrik
di Desa Dukuh Kecamatan
Delanggu Kabupaten Klaten
diprotes warga. Warga menuding
perusahaan telah merusak
infrastruktur yang selama ini
menjadi andalan banyak orang.
Infrastruktur yang diklaim
sudah rusak dan hilang
akibat pembangunan pabrik,
diantaranya jalan, sumber air
dan saluran irigasi. Akibatnya,
sekarang ini banyak petani
kebingungan dengan kondisi
sawah yang masih ada.
“Warga menuntut agar jalan
yang rusak dan saluran yang
hilang dikembalikan lagi ke
fungsi awal. Selain itu minta
Sungai Sigong harus di luar
pabrik,”kata Sutris dan Riko,
warga Desa Dukuh Kecamatan
Delanggu, Minggu (17/4/2022).
Sungai Sigong kata mereka,
sudah ada sejak dulu. Aliran
sungai itu berfungsi sebagai
saluran irigasi sawah petani.
Karena fungsi sungai itu untuk
masyarakat banyak, seharusnya
dipelihara dan dirawat. Namun
kenyataannya, PT Sumber
Sandang Top “mencaplok” sungai
itu dan memagarnya dengan
tembok. Akibatnya petani tidak

MASAL GURUSINGA/KORANBERNAS.ID

Sejumlah poster bertuliskan tuntutan Masyarakat Peduli Desa Dukuh Kecamatan Delanggu
yang masih dipajang di pinggir jalan depan pabrik milik PT Sumber Sandang Top.
bisa lagi leluasa memanfaatkan
aliran sungai untuk irigasi.
Warga juga mempertanyakan
mengapa pihak terkait
memperbolehkan dan
mengizinkan perusahaan
“mencaplok” sungai. Meski
sekarang ini pihak perusahaan
menyatakan warga sewaktuwaktu boleh memanfaatkan
sungai dengan masuk kawasan
pabrik, namun ke depannya
warga merasa ragu. Karenanya
mulai sekarang ini warga
menuntut perusahaan segera

mengembalikan fungsi awal
sungai dan saluran yang dulu ada.
Sebenarnya kata Sutris dan
Riko, sekitar tiga minggu lalu
warga yang tergabung dalam
Masyarakat Peduli Desa Dukuh
sudah menggelar aksi demo
di depan pabrik. Mereka juga
memasang sejumlah poster
dengan sejumlah tuntutan. Meski
poster poster itu masih ada di
pinggir jalan di depan pabrik
namun tetap saja tidak ada
tanggapan dari perusahaan dan
instansi terkait.

Selain tuntutan meng
embalikan jalan, aliran sungai
dan saluran irigasi yang hilang,
warga juga menuntut peninjauan
kembali ganti rugi sawah petani
yang dibeli perusahaan. Sebab
ketika mau membangun tidak
pernah ada pembicaraan soal
ganti rugi. “Warga tidak pernah
diajak berembug. Perusahaan
hanya datang ke rumah warga
dan menyerahkan uang Rp 1,5
juta per patok. Satu patoknya
dua ribuan meter,” kata beberapa
warga.

Senada dikemukakan Kepa
la Desa Dukuh Supeket Joko
Setyawan. Ditemui Minggu
(17/4/2022) siang dirinya
merasa prihatin terhadap kondisi
yang dihadapi warga dan petani
pasca dibangunnya pabrik
milik PT Sumber Sandang Top.
Sejak berdiri bangunan banyak
infrastruktur rusak dan hilang,
seperti jalan dan saluran irigasi.
“Kami juga bingung saluran
irigasi yang selama ini menjadi
andalan petani kok bisa berada
di dalam pabrik. Memang sih
sekarang ini katanya petani
boleh melihat dan memanfaatkan
saluran. Tapi besok-besok kita
tidak tahu. Sebab saluran berada
di dalam pabrik,” kata Joko,
panggilan Supeket Joko Setyawan.
Karenanya kata dia, agar
warga tidak bergejolak diminta
kepada pihak perusahaan untuk
mengabulkan tuntutan itu.
Selalu pemangku wilayah, Joko
mengaku sudah beberapa kali
memfasilitasi namun tetap saja
tidak ada realisasi atas tuntutan
warga.
Hingga berita ini dibuat
belum diperoleh konfirmasi dari
pihak pabrik. Pasalnya tidak ada
petugas maupun aktivitas lokasi
pabrik yang sedang dibangun. (*)
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Editorial

Larangan Semu

PANDEMI Covid-19 di Yogyakarta meluruh.
Memang, masih ada serangan virus jenis Omicron,
tetapi relatif dapat terkendali dan tidak menimbulkan
banyak kematian seperti pada awal pandemi dengan
jenis virus varian sebelumnya. Realitas ini sekaligus
menggairahkan kehidupan ekonomi warga masyarakat.
Para pelaku ekonomi di sektor pariwisata melihat
peluang menjanjikan. Mereka mampu membaca
keinginan masyarakat yang relatif sudah gelisah
berada di rumah dan butuh sesuatu yang baru untuk
relaksasi pikiran yang selama pandemi kesal karena
gerak dibatasi dengan sejumlah aturan ketat. Muncullah
skuter listrik dan otoped yang bisa disewa untuk sekadar
jalan-jalan di pusat kota. Banyak orang sudah mahfum.
Jalur jalan antara Tugu Yogyakarta di utara hingga titik
nol di simpang empat Kantor Pos Besar di selatan adalah
tempat paling diminati wisatawan untuk menikmati
keindahan Kota Yogyakarta.
Wahana baru wisata ini pun banyak peminat.
Sudah lazim, kalau kemudian bermunculan pengusaha
persewaan skuter listrik dan otoped. Sebagai barang
modal, satu skuter listrik berharga sekitar Rp 5
jutaan. Bahkan ada yang kurang dari itu. Tentu semua
bergantung pada kualitas.
Akibatnya, jalanan di sumbu filosofi Keraton
Yogyakarta itu riuh dengan skuter listrik, otoped
dan sejenisnya. Kendaraan dengan penggerak motor
listrik. Sudah pasti, jalanan semakin semrawut karena
bertambah dengan wisatawan pengguna skuter listrik
dan otoped.
Realitas itu, rupanya yang menjadi dasar Gubernur
DIY menerbitkan Surat Edaran No. 551/4671
tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu
Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Marga
Utama, Jalan Malioboro dan Jl. Marga Mulya. Surat
Edaran itu menyebutkan, dalam rangka perwujudan
satuan ruang strategis sumbu filosofi diperlukan
penataan kawasan, khususnya kawasan pedestrian yang
meliputi Jalan Marga Utama, Jalan Malioboro, dan Jalan
Marga Mulya. Penataan kawasan tersebut termasuk
dalam pengaturan penggunaan kendaraan tertentu
menggunakan penggerak motor listrik. Kendaraan
tertentu menggunakan penggerak motor listrik tersebut
meliputi: skuter listrik, hoverboard, electric unicycle,
dan otoped listrik.
Ada hal yang janggal memang. Kalau benar jalur itu
adalah kawasan pedestrian (pejalan kaki), mengapa yang
dilarang hanya kendaraan tertentu yang menggunakan
penggerak motor listrik yang justru tidak menimbulkan
polusi? Mengapa mobil, motor, becak motor, andong
tidak dilarang?
Satu hal yang pasti, surat edaran tidak dikenal
dalam sistem perundang-undangan di Indonesia,
sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Artinya, SE No. 551/4671 tidak memiliki kekuatan
hukum mengikat. Bila hanya berdasarkan SE itu,
sama artinya skuter listrik dan sejenisnya tetap boleh
beroperasi. **
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Puasa dan Hikmah Kebangsaan

APALAH artinya puasa, bila
kehidupan bersama dalam ranah
kebangsaan tidak menjadi semakin
nyaman dan tenteram? Boleh jadi,
puasa sekadar rutinitas. Atau
mungkin, puasa sekadar untuk
menggugurkan kewajiban. Sungguh
celaka, bila puasa hanya kepurapuraan, demi citra semata.
Pertanyaan dan pernyataan
di atas sengaja dijadikan awal
pembicaraan tentang puasa, agar
hikmah puasa ramadhan tahun ini
benar-benar dapat terejawantahkan
dalam kehidupan bersama seluruh
komponen bangsa Indonesia.
Artinya, melalui puasa ramadhan,
dapat dihasilkan perubahan
signifikan perilaku bangsa, ke arah
terwujudnya perilaku taat pada
perintah-perintah-Nya, sekaligus
terjauhkan dari segala bentuk
pelanggaran terhadap laranganlarangan Allah SWT. Dalam kalimat
singkat dan padat, target puasa
ramadhan yakni menjadi orang
bertaqwa, benar-benar dapat diraih.
Tersirat dalam firman Allah SWT:
“Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orangorang sebelum kamu agar kamu
bertakwa, [QS. al-Baqarah (2): 183]
Telah menjadi pemahaman dan
keyakinan umat Islam, bahwa puasa
ramadhan adalah salah satu bentuk
ibadah yang sudah ditentukan
syarat dan rukunnya. Oleh sebab
itulah, maka pelaksanaanya terikat
pada berbagai syarat dan ketentuan
yang ditetapkan Allah SWT. Begitu
pentingnya kaidah demikian, maka
para ulama mengingatkan bahwa
berbagai pandangan, pendapat,
ataupun tafsir dan takwil mengenai
tuntunan ibadah puasa ramadhan,
tidak boleh diikuti, kecuali
berdasarkan dalil yang bersumber
dari al-Qur`an dan as-Sunnah,
penunjukan keduanya.
Puasa ramadhan harus diniatkan
karena perintah dan demi ridha
Allah SWT semata. “Padahal mereka
hanya diperintah menyembah Allah,
dengan ikhlas menaati-Nya sematamata karena (menjalankan) agama,
dan juga agar melaksanakan shalat
dan menunaikan zakat; dan yang
demikian itulah agama yang lurus
(benar)” [QS. al-Bayyinah (98): 5].
“Dari Umar r.a. bahwa Rasulullah
saw bersabda: Sesungguhnya semua
perbuatan ibadah harus dengan
niat, dan setiap orang tergantung
pada niatnya …” [Ditakhrijkan oleh
al-Bukhari, Kitab al-Iman]. Bahkan,
Nabi Muhammad saw bersabda
pula bahwa puasa tidak sah jika
tidak didahului dengan niat. “Dari
Hafshah Ummul Mu’minin r.a.
(diriwayatkan bahwa) Nabi SAW
bersabda: Barangsiapa tidak berniat
puasa pada malam hari sebelum
fajar, maka tidak sah puasanya.”
[Ditakhrijkan oleh Al-Khamsah, lihat
Ash-Shan‘aniy, II, 153].
Sudah tentu, tuntunan berpuasa

Oleh:
Sudjito Atmoredjo
ramadhan bersifat universal. Artinya,
berlaku umum, bagi muslimin/
muslimat manapun, tak terikat
batas negara atau bangsa tertentu.
Dalam pengertian demikian, maka
upaya mengambil hikmah puasa
ramadhan bagi bangsa Indonesia,
dapat dikategorikan sebagai upaya
membumikan tuntunan puasa
ramadhan, sesuai atau dalam konteks
jati diri bangsa Indonesia.
Untuk memahami jati diri
bangsa Indonesia, perlu diawali
dari firman Allah SWT: “Wahai
manusia, sesungguhnya, Kami
menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang wanita, dan
menjadikanmu bersuku-suku dan
berbangsa-bangsa, agar kamu saling
mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kamu
di sisi Allah adalah orang yang
bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal”
[QS. al-Hujarat (49): 13].
Terpulang pada firman Allah
SWT di atas, memang benar, bangsa
Indonesia terdiri dari berbagi suku
bangsa. Jumlahnya sedemikian
banyak. Karakter dan budayanya
berbeda-beda. Walau demikian,
perbedaan-perbedaan tersebut,
telah diupayakan diminimalisir,
untuk selanjutnya dicari kesamaankesamaannya, sebagai sarana
perekat kesatuan antar-mereka.
Momentum Soempah Pemoeda 28
Oktober 1928, dijadikan tonggak
komitmen persatuan antar-berbagai
suku bangsa itu menjadi bangsa
Indonesia. “Kami poetera dan poeteri
Indonesia mengakoe berbangsa
satoe bangsa Indonesia”. Itulah
komitmen kebangsaan yang memiliki
nilai historis tinggi dan mulia.
Persatuan sebagai bangsa
itulah yang kini perlu (wajib)
diaktualiasikan sebagai bentuk
saling menghormati, saling
mengakui, bahkan saling melindungi
antarsuku, antar-pemeluk agama
yang berbeda-beda, utamanya ketika
umat Islam sedang menunaikan
ibadah ramadhan. Umat Islam
yang lurus dalam menjalankan
agamanya, pastilah bersikap toleran
dan berwawasan kebangsaan. Itulah
jati diri umat Islam. Tak perlu umat

agama lain, atau siapa pun, mengajari
umat Islam soal-soal beribadah pada
bulan puasa, apakah soal: berbuka,
shalat taraweh, zakat, toleransi, dan
lain-lain. Umat Islam sudah dewasa,
tahu diri, tak minta-minta dihormati
ketika sedang berpuasa. Justru, sikap
ramah, sopan, santun, lemah-lembut,
sebagai karakter islami, dipupuk
melalui puasa ramadhan.
Dalam pada itu, komponen
bangsa non muslim/muslimah,
hendaknya mengenal dan
memahami karakter islami itu
dengan sikap serupa. Artinya, sikap
ramah, sopan, santun, lemah-lembut,
semestinya juga dibuktikan dalam
perilaku keseharian. Bila semangat
kebangsaan demikian terjaga, sangat
diyakini, upaya-upaya mengadu
domba antar-umat beragama dapat
dicegah dan ditangkal.
Hendaknya dipahami bersama,
bahwa dalam ranah kebangsaan,
bulan ramadhan, bukanlah sekadar
milik umat Islam saja, melainkan
milik komponen bangsa seluruhnya.
Semuanya, mestinya, berupaya untuk
meningkatkan kesalehan individual,
kesalehan sosial-kebangsaan, hingga
upaya peningkatan ketaqwaan
kepada Allah SWT. Khusus untuk
umat Islam, puasa ramadhan,
hendaknya dijadikan momentum,
sarana pelatihan, untuk penajaman
empati, kepekaan sosial-kebangsaan,
dan membangun solidaritas terhadap
sesamanya.
Berkaitan dengan pemikiran di
atas, sekaligus refleksi atas situasi
kebangsaan Indonesia hari-hari ini,
maka izinkan saya menyampaikan
pesan-pesan moral-kebangsaan
sebagai berikut: Pertama, luruskan
niat puasa ramadhan karena dan
demi Allah SWT. Jangan sekali-kali
terkomtaminasi noda-noda politik,
kesukuan, ego-keagamaan, dan egoego lainnya.
Kedua, internalisasikan spirit
dan nilai-nilai puasa ramadhan
pada masing-masing individu, dan
oritentasikan untuk kemaslahatan
bangsa.
Ketiga, aktualisasikanlah nilainilai islami, agar nilai-nilai tersebut
mewarnai rona kehidupan bangsa,
sehingga terjalin hubungan harmonis
antar-sesama komponen bangsa.
Keempat, apapun yang selama
ini terserak dan terkoyak sebagai
keretakan bangsa, perlu dirajut,
ditenun, dan dijahit lagi, agar
terjalin sebagai persatuan bangsa.
Sungguh tak elok, bila sesama
umat Islam saling berolok-olok
soal-soal khilafiah, hanya karena
perbedaan organisasi, partai, atau
kelompok tempat bernaung. Belum
sempurnalah iman seseorang, hingga
mencintai saudaranya (bangsanya)
sebagaimana mencintai dirinya
sendiri.
Wallahu’alam.***
Prof. Dr. Sudjito Atmoredjo,
S.H., M.Si.
Guru Besar Ilmu Hukum UGM
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Giat Berliterasi Hindari Keterpurukan
BELAKANGAN ini atmosfer
kehidupan kita riuh oleh
berita-berita tentang
masyarakat yang tertipu oleh
investasi bodong. Agaknya
motif ekonomi dalam rupa
ingin hidup kaya mendadak
menjadi “magnet”, mengapa
m a s ya ra k a t b e r b o n d o n g bondong rela menanamkan
uangnya di tempat investasi
yang keberadaannya atau
legalitasnya dalam tanda kutip
“diragukan”.
Mendengar kabar tentang
maraknya masyarakat yang
menjadi korban penipuan,
s e l a i n m e n g u n d a n g ra s a
prihatin beberapa kalangan
mengaku speechless-meminjam istilah dalam
bahasa gaul artinya bungkam
atau tidak bisa bicara. Sebuah
ungkapan seseorang akan
rasa kaget terhadap sesuatu,
sampai tidak bisa berkatakata.
Agaknya logis jika
speechless, mengingat korban
penipuan itu selain berduit
tentu tidak sedikit dari mereka
berasal dari kalangan terdidik.
Beberapa di antaranya akrab
dengan pendidikan tinggi.
Pertanyaan mengapa sampai
jadi korban penipuan?
Menurut penulis, selain
dipengaruhi hasrat besar
berupa motif ekonomi,
terbatasnya akses informasi
perihal cara berinvestasi yang
a m a n m e m b e r i p e n ga r u h
minimnya pengetahuan
masyarakat akan informasi
yang valid atau akurat tentang
konten yang menyangkut tata
cara berinvestasi. Pendek kata,
kemampuan literasi-dalam hal
mengakses bacaan (informasi)
yang mengangkat topik atau
isu tertentu, masih sangat
minim. Masyarakat kita masih
terbiasa menggantungkan
i n fo r m a s i d a r i p l a t f o r m platform digital di telepon
pintarnya ketimbang misalnya
mencari sumber referensi yang
jelas dan terpercaya lewat
media buku atau e-book.
Pada sisi lain, informasi
saat ini kian tumpah ruah
dan masyarakat kesulitan
membedakan mana informasi

Oleh: FL. Agung Hartono
berkuaitas dan mana informasi
yang cenderung hoaks atau
kabar bohong. Pada aspek
ini, kemampuan masyarakat
untuk berliterasi menjadi
p e n t i n g a ga r c e rd a s d a n
cermat memilih dan memilah
informasi.
Banyak definisi tentang
literasi. Pun dalam literasi
s e n d i r i d i ke n a l b e ra g a m
jenis setidaknya ada enam
jenis, yakni literasi baca dan
tulis, numerasi, sains, digital,
budaya dan finansial. Dari
ragam pengertian literasi itu,
substansinya menyebutkan
literasi sebagai kemampuan
dalam diri seseorang untuk
menulis dan membaca.
Dalam konteks yang lebih
luas, keaktifan membaca dan
menulis itu akan menambah
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pengetahuan dan ketrampilan,
berpikir kritis dalam
memecahkan masalah, serta
kemampuan berkomunikasi
secara efektif yang dapat
mengembangkan potensi
dan berpartisipasi dalam
kehidupan masyarakat.
Hulu sampai Hilir
Dalam literasi dikenal 4
(empat) tingkatan literasi.
Ya k n i m e n g u m p u l k a n
bahan bacaan, memahami,
mengemukakan ide atau
gagasan baru teori baru, dan
kreativitas serta inovasi baru
serta kemampuan menciptakan
barang atau jasa yang bermutu.
Literasi yang berkaitan
dengan aktivtas membaca dan
menulis sampai kini masih
dihadapkan pada dua sisi
permasalahan. Pertama dalam

sisi hulu, yaitu penulisan,
penerbitan, distribusi, dan
regulasi. Kedua dari sisi hilir,
yakni rendahnya kegemaran
membaca, rendahnya indeks
literasi, ketimpangan rasio
buku dan jumlah penduduk,
anggaran terbatas, dan
kurangnya pustakawan.
Peran Pustakawan
Pustakawan sebagai
t e n a g a ya n g p r o f e s i o n a l
sangat dibutuhkan perannya
untuk mengurai satu persatu
permasalahan di atas. Salah satu
kegiatan yang dapat dilakukan
yakni dengan cara ceramah,
konseling, penyebaran buku
panduan, pamflet , brosur
maupun cara promosi.
Pustakawan memiliki peran
strategis di tengah masyarakat
untuk ‘membumikan’ kegiatan

berliterasi, mengingat tingkat
literasi memiliki hubungan
vertikal akan kualitas suatu
bangsa.
Masih dalam suasana
pandemi, pustakawan harus
melakukan inovasi layanan.
Salah satunya dengan
mengoptimalkan pelayanan
jasa virtual perpustakaan,
mengingat saat ini banyak
berita palsu yang beredar
membuat masyarakat
membutuhkan sumber
informasi yang terpercaya lewat
jasa layanan perpustakaan.
Pustakawan juga memiliki
fungsi penting lain, yakni
sebagai sebagai agen literasi
penyedia informasi. Misalnya
kaitannya dengan isu korban
p e n i p u a n ya n g b e r ke d o k
investasi tersebut, pustakawan
harus proaktif menghadirkan
konten informasi dari
sumber terpercaya dan
konten informasi itu disertai
pendapat para pakar di bidang
investasi, sehingga masyarakat
mendapatkan informasi yang
komprehensif tentang masalah
investasi.
Inovasi layanan yang
demikian merupakan salah
satu wujud pustakawan
berkontribusi menghadirkan
transformasi perpustakaan.
Kini perpustakaan tidak
sekadar tempat menyimpan
dan mengelola koleksi bahan
pustaka saja, melainkan
sesuai perkembangan
zaman, perpustakaan hadir
sebagai penyedia informasi
digital yang terpercaya dan
d a p a t m e n c e rd a s ka n d a n
mencerahkan masyarakat.
Ke g e m a ra n b e r l i t e ra s i
berpengaruh kepada cara
b e r f i k i r, b e r t i n d a k d a n
berperilaku seseorang. Orang
yang memiliki referensi yang
cukup tentu tidak akan mudah
menerima informasi atau
ajakan yang menjerumuskan
atau malah membuat jadi
terpuruk kehidupannya. Jadi
mari giat berliterasi! *
FL. Agung Hartono, S.Sos
Pustakawan Ahli Muda ISI
Yogyakarta

Komisaris Utama: Drs. Yos Suharto, M.Si. Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Putut Wiryawan. Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi: Heru Catur
Nugroho. Redaktur Pelaksana: Yvesta Putu Ayu Palupi Sidang Redaksi: Putut Wiryawan, Heru Catur Nugroho, Yvesta Putu Ayu Palupi, Warjono, Sholihul Hadi, Rosihan Anwar, Arie
Giyarto, Sukendar, Daniel Tatag, Muhammad Zukhronnee Muslim, Leo Setiawan Prasojo, Rahadian Prasetyo, Nila Hastuti (Sleman), Sariyati Wijaya (Bantul), Sutaryono (Gunungkidul),
Anung Marganto (Kulonprogo), Masal Gurusinga (Klaten), V. Kirjito (Muntilan), Bekti Maharani (Semarang), Nanang W Hartono (Kebumen), Endri Yarsana (Temanggung), Wahyu
Asmani (Purworejo), Prasetiyo (Purbalingga). Disainer: Muhammad Zukhronnee Muslim, Lilik Sumantoro. Divisi Iklan: Christina Hesti Apri Wulandani (Kepala).
RW-009, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. Telp.
+6274-583831. NPWP: 31.692.786.2-541.000
Alamat web: https://koranbernas.id Tarif Iklan
Cetak: Display warna Rp 18.000,-/mmk; hitam putih
Rp 9.000,-/mmk. Kolom: Rp 6.000,-/mmk (minimal 1
kolom x 30 mm, maksimal 1 x 100 mm). Iklan baris
Rp 6.000,-/baris. Iklan keluarga/duka cita: Rp 5.000,-/
mmk. Advertorial warna Rp 14.000,-/mmk, hitam
putih Rp. 7.000,-/mmk (minimal ¼ halaman). Semua

harga ditambah PPN 10 %.
Tarif Iklan Online:
Posisi atas: Rp. 220.000,-/3 hari, Rp. 385.000,-/7 hari,
Rp. 660.000,-/14 hari, Rp. 1.100.000,-/30 hari.
Posisi di bawah berita:
Rp. 198.000,-/3 hari, Rp. 352.000,-/7 hari, Rp.
572.000,-/14 hari, Rp. 990.000,-/30 hari.
Posisi samping kanan:
Rp. 165.000,-/3 hari, Rp. 275.000,-/7 hari, Rp.

495.000,-/14 hari, Rp. 825.000,-/30 hari.
Posisi bawah: Rp. 110.000,-/3 hari, Rp. 192.500,-/7
hari, Rp. 330.000,-/14 hari, Rp. 550.000,-/30 hari.
Semua harga sudah termasuk PPN 10 %.
Harga iklan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa
pemberitahuan terlebih dahulu.
Bank: Bank Mandiri A/C: 900-003-7272-367
Penerbit: PT Rajawali Siaga
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Ribuan Perantau Gunungkidul Kembali ke Desa
KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL
– Lebaran Idul Fitri 1443 H menjadi
momentum kebahagiaan perantauperantau Gunungkidul yang selama
ini mencari nafkah di berbagai kota
besar di Indonesia, untuk kembali ke
desa kelahirannya. Ini selaras dengan
kelonggaran yang diberikan pemerintah
untuk mudik, tahun ini.
Dalam rangka mudik dan masa libur
lebaran tahun 2022 dan memperlancar
lalu lintas, Dinas Perhubungan Pemkab
Gunungkidul menurunkan 854 personel
dari berbagai unsur meliputi TNI, Polri,
Dinas Perhubungan, Satpol PP, Ormas
dan OPD terkait.
Kepala Dinas Perhubungan
Gunungkidul, Rahmadian Wijayanto,
menyatakan dengan diperbolehkannya
mudik lebaran maka pemudik tahun ini
bisa mencapai sekitar 50.000 orang.
“Tahun 2019 jumlah pemudik hanya
30.000 orang, tahun ini bisa meningkat
hingga 50.000 pemudik, bahkan
dimungkinkan lebih,” kata Rahmadian
Wijayanto, Senin (18/4/2022), di ruang
rapat Bupati Gunungkidul.
Untuk memonitoring data pemudik,
Pemkab Gunungkidul memanfaatkan
Sistem Intormasi Desa (SID) sehingga
datanya lebih cepat dan akurat.
Adapun kegiatan operasi dilakukan
H-7 sejak 25 April dan H+7. Pemkab
juga memperbaiki sarana dan prasarana
di antaranya lampu penerangan jalan

SUTARYONO/KORANBERNAS.ID

Bupati Gunungkidul Sunaryanta memimpin rapat terkait arus mudik
lebaran Idul Fitri 1443 H.
umum, perlengkapan jalan serta
melakukan imbauan sosialisasi tentang
keselamatan lalu lintas.
Upaya lainnya adalah memasang
rambu lalu lintas di tanjakan Bundelan,
simpang tiga Mulo dan Bundaran Siyono
yang dipindah agak ke timur agar bus
besar dan kendaraan minibus bisa
masuk ringroad, bukan ke kota.

Rekayasa lalu lintas dilakukan pada
jalur utama Jogja - Wonosari. Sedang
jalur alternatif masuk Gunungkidul
melewati Kabupaten Bantul, melalui
tujuh jalur yang telah ditentukan yakni
Siluk – Panggang – Saptosari – Paliyan
- Playen - Wonosari.
Kemudian, Parangtritis - PurwosariPanggang - Saptosari- Paliyan - Playen-

Wonosari. Parangtritis – Purwosari
– JJLS -Saptosari – Paliyan - Wonosari.
Selain itu, juga melalui Imogiri –
Mangunan – Dlingo – Playen -Wonosari.
Jalur lainnya melintasi Bantul – Cinomati
– Dlingo –Playen - Wonosari. Piyungan
– Petir - Oro-oro – Nglanggeran –Sambi
- Gading – Wonosari serta Prambanan –
Sorogedug – Nglanggeran – Sambipitu
- Wonosari.
Dari arah timur atau Provinsi Jawa
Tengah dengan rute jalur utama Jalan
Wonogiri – Pracimantoro - Wonosari.
Sedangkan jalur alternatif melalui
Wonogiri dengan rute, Praci – Baran –
Semanu - Wonosari. Praci – Manyaran
– Semin – Karangmojo -Wonosari.
Sukoharjo-Ngawen-KarangmojoWonosari. Sukoharjo-Ngawen-NgliparWonosari.
Untuk mengatasi kepadatan arus lalu
lintas pada jalur utama kota Wonosari,
Dinas Perhubungan melakukan rekayasa
lalu lintas simpang tiga Amigo dengan
menutup lalu lintas dari arah barat.
Lalu lintas dari arah timur dialihkan
ke jalan Baron dan dari arah Selatan
dialihkan ke timur melalui jalan Mgr
Sugiyopranoto dan lalu lintas depan
Sewokoprojo ke arah selatan, ditutup.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta
berharap agar semua pihak melakukan
persiapan agar arus mudik lebaran ke
Gunungkidul berjalan tertib dan lancar.
(ryo)

Gunungkidul Punya Laboratorium Riset Pangan Halal
KORANBERNAS.ID,
G U N U N G K I D U L - - Wa k i l
Presiden Republik Indonesia
, KH Ma’ruf Amin, meresmikan
fasilitas riset pangan Badan
Riset Inovasi Nasional (BRIN)
sebagai laboratorium rujukan
riset halal di Indonesia.
Peresmian dilaksanakan
di Gedung BRIN, Kalurahan
Gading Kapanewon Playen
Gunungkidul,
Jumat
( 2 2 /4 /2 0 2 2 ). S erem onial
peresmian dihadiri Bupati
Gunungkidul Sunaryanta serta
bupati dari kabupaten lain di
DIY.
Ma’ruf Amin mengatakan,
laboratorium ini akan menjadi
urat nadi membantu pemerintah
meningkatkan produk layanan
masyarakat utamanya produk
halal di tengah meningkatkanya
permintaan produk halal dari
masyarakat dalam negeri
maupun luar negeri.
“Kita berharap laboratorium
rujukan riset halal ini akan
menjadi pendukung Indonesia
menjadi produsen produk halal
dunia 2024,” kata Ma’ruf Amin.
Fa s i l i t a s r i s e t p a n ga n ,
Badan Riset Inovasi Nasional
(BRIN) sebagai labiratorium
rujukan riset halal diharapkan
dapat mendukung baik sisi
industri riset dan penelitian
serta substitusi produk impor.
Utamanya dalam menggantikan
p ro d u k n o n h a l a l d e n g a n

SUTARYONO/KORANBERNAS.ID

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan fasilitas riset pangan BRIN sebagai laboratorium
rujukan riset halal di Indonesia, di Gedung BRIN Kalurahan Gading Kapanewon Playen
Gunungkidul.
produk bahan halal yang banyak
ditemukan di Indonesia.
“Melalui riset, penelitian
produk nonhalal, contohnya
babi, bisa digantikan dengan
produk halal yang bahan
bakunya banyak didapat di
berbagai daerah di Indonesia,”
terangnya
KH Ma’ruf Amin berharap
setelah diresmikan BRIN yang
ada di wilayah Gunungkidul,

DIY mampu menghasilkan
produk halal yang bisa diekspor
untuk mencukupi permintahan
produk halal dunia.
“ Ya n g p a l i n g p e n t i n g
memastikan kemanfaatan
kesesuaian hasil riset dengan
kebutuhan industri. Hasil riset
yang dihasilkan juga mampu
menginspirasi pemuda sebagai
peneliti muda,” katanya.
Ke p a l a B R I N, L a k s a n a

Tri Handoko, mengatakan,
fasilitas riset pangan Badan
Riset Inovasi Nasional (BRIN)
sebagai labiratorium rujukan
riset halal ini memiliki dua
target utama yakni substitusi
dan deteksi.
Substitusi dilakukan pada
produk yang diragukan
kehalalannya serta deteksi
kehalalan yang dapat dilakukan
melalui DNA maupun aroma.

“Menjadi pemain aktif
diproduk halal dunia
diperlukan riset yang cukup
canggih, sumber daya manusia
yang unggul dan infrastruktur
memadai. Kita bekerja sama
dengan berbagai perguruan
tinggu di Indonesia,” paparnya.
T r i
H a n d o k o
menyampaikan, laboratorium
rujukan riset halal di Indonesia
ini akan melayani sektor usaha
yang dikelola swasta. BRIN
berkomitmen meningkatkan
daya saing produk sebagai
p e l a ku r i s e t b a i k U K M K ,
komunitas maupun individu.
“BRIN telah menyediakan
tiga laboratorium yang
dilengkapi instrumen
penelitian canggih guna
m e n d u ku n g r i s e t p a n ga n
halal di Indonesia. Ketiga
laboratorium tersebut berada
di Cibinong, Serpong serta
Playen Gunungkidul,” kata
Handoko.
Gubernur DIY Sri Sultan
Hamengku Buwono X sangat
mendukung upaya pemerintah
menjadi produsen produk
halal dunia.
Harapannya produk halal
sehat khas Indonesia dapat
didorong hingga masuk pasar
global. “Saya sangat mendukung
dan mengapresiasi program
pemerintah ini, sekali lagi saya
ucapkan selamat,” katanya.
(ryo)
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BKSDA Translokasikan Beruang Madu
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN--Balai KSDA
Yogyakarta bekerjasama
dengan Center of Orangutan
Protecion (COP) dan
Wildlife Rescue CentreYayasan Konservasi Alam
Yogyakarta (WRC–YKAY)
mentranslokasikan
(mengembalikan ke
habitat aslinya) 1 ekor
satwa jenis beruang madu
(Helarctor malaynus),
Kamis (16/4/2022).
Perjalanan dari Bandara
Yogyakarta Internasional
Airport pada pukul 09.30
WIB menuju Bandara Sultan
Aji Muhammad Sulaiman
Balikpapan.
Satwa
yang
ditranslokasikan
merupakan satwa
dilindungi undang-undang
berdasarkan Peraturan
Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Nomor: P.106/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018
tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Nomor:
P.20/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/6/2018 tentang
Jenis Tumbuhan dan Satwa
Liar yang Dilindungi.
Berdasarkan The IUCN
Red List of Threatened
Species (daftar status
kelangkaan suatu
spesiesred), beruang madu
berstatus vulnerable atau
rentan, dan termasuk
appendix I CITES (Convention

ISTIMEWA

Proses pengiriman Beruang Madu ke Kalimantan oleh tim BKSDA Yogyakarta
on International Trade in
Endangered Species of Wild
Fauna and Flora atau daftar
seluruh spesies tumbuhan
dan satwa liar yang dilarang
dalam segala bentuk
perdagangan internasional).
Kepala Balai KSDA
Yogyakarta Muhammad
Wahyudi mengatakan,
pihaknya menerima
beruang madu ini dari
BKSDA Kalimantan Timur,
2 Maret 2022 silam. Hewan
dilindungi ini dititipkan
untuk memastikan
kondisi kesehatannya.
Selain beruang madu, ikut
dititipkan pula seekor orang
utan.
Dijelaskan, beruang

madu ini, sebelumnya
merupakan satwa yang
b e ra s a l d a r i Ta m a n
Satwa Sumekar Sumenep
Madura, yang diserahkan
ke Balai Besar KSDA Jawa
Timur. Selanjutnya Balai
Besar KSDA Jawa Timur
menyerahkan 1 (satu) ekor
Beruang Madu dan 1 (satu)
ekor orangutan (Pongo
pygmaeus) kepada Balai
KSDA Kalimantan Timur,
untuk direhabilitasi dan
kemudian dilepasliarkan ke
habitatnya.
Untuk memastikan
kondisi kesehatan beruang
madu dan orangutan yang
diserahkan tersebut, pada
tanggal 2 Maret 2022 Balai

KSDA Kalimantan Timur
melakukan penitipan
sementara kedua ekor satwa
tersebut ke Balai KSDA
Yogyakarta untuk dilakukan
pemeriksaan kesehatan di
Yogyakarta dan selanjutnya
segera ditranslokasikan
ke Balai KSDA Kalimantan
Timur.
Selama proses penitipan
satwa dan pemeriksaan
kesehatan, beruang
madu dan orangutan
yang dititipkan tersebut
menjalani rehabilitasi
di Lembaga Konservasi
Wildlife Rescue Centre Yayasan Konservasi Alam
Yogyakarta (WRC – YKAY).
“Setelah dilakukan

serangkaian tes kesehatan,
beruang madu dinyatakan
dinyatakan sehat dan siap
untuk ditranslokasikan.
Sementara
hasil
pemeriksaan kesehatan
orangutan belum keluar,
sehingga proses translokasi
orangutan ditunda dan
diharapkan pada bulan
Mei dapat ditranslokasikan
ke Pusat Rehabilitasi
Orangutan COP di Berau,”
kata Wahyudi menjelaskan.
Untuk memastikan
satwa dalam kondisi
baik dan sehat saat
ditraslokasikan, handling
satwadalamkandangangkut
diupayakan dilakukan
dengan memperhatikan

kesejahteraan satwa,
sehingga diharapkan satwa
dapat tiba di tempat tujuan
dengan aman dan sehat.
W a h y u d i
menyampaikan, kegiatan
ini dapat berjalan berkat
kerjasama yang baik
dengan berbagai pihak.
“Kami telah bekerjasama
dengan berbagai pihak
terkait seperti Balai KSDA
Kalimantan Timur, Balai
Besar KSDA Jawa Timur,
Balai Karantina Pertanian
Kelas II Yogyakarta, PT
Angkasa Pura I Yogyakarta,
Lembaga Konservasi WRC
– YKAY dan COP terhadap
upaya pelestarian dan
penyelamatan satwa di
I n d o n e s i a i n i ,” ka t a
Muhammad Wahyudi.
Muhammad Wahyudi
menjelaskan, Balai KSDA
Yogyakarta berusaha
mewujudkan upaya
penyelamatan satwa melalui
kegiatantranslokasimaupun
pelepasliaran satwa ke alam.
Hal tersebut sejalan dengan
arahan Direktur Jenderal
KSDAE, bahwa satwa hasil
perdagangan illegal serta
satwa penyerahan agar
segera dikembalikan ke
habitatnya.
“Beruang madu yang
ditranslokasi ini akan
menjalani rehabilitasi
lanjutan di Kalimantan
Timur hingga dipandang
siap untuk dilepasliarkan
kembali ke habitatnya,” jelas
Muhammad Wahyudi. (*)

Bedug Ramadhan Pun Meriah Dengan Karya Desainer
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN—Belasan karya 3
desainer, ikut memeriahkan
rangkaian peringatan
Hari Kartini yang digelar
bersamaan dengan
event Bedug Ramadhan
di Pendopo Agung
Ambarrukmo. Kegiatan ini
diselenggarakan kerjasama
antara Royal Ambarrukmo
Yogyakarta (RAY) dengan
Paguyuban Pecinta Batik
Sekar Jagad.
Karya-karya dari Lia
Mustafa, Philip Iswardono
dan Iffah M Dewi, tak
urung membuat suasana di
Pringgitan Pendopo Agung
Ambarrukmo semarak.
Anggota Sekar Jagad yang
sebagian diantaranya juga
model, memeragakan
karya-karya para desainer
ini di hadapan tamu dan
peserta pameran.
Selain fashion show,
rangkaian kegiatan juga

diisi dengan pembacaan
Puisi Kartini, Karawitan,
Pentas Tari dan Spontanitas
Seni.
“Kami sangat senang
bisa menjadi bagian dari
kegiatan ini. Kami berharap
bisa bersama-sama
membangkitkan kembali
batik di DIY,” kata pengurus
PPBI Sekar Jagad Indri Dwi
Nasari, usai acara.
Indri mengatakan,
kegiatan ini menjadi agenda
rutin yang dilakukan Sekar
Jagad. Namun lantaran
pandemi, kegiatan sempat
berhenti selama 2 tahun,
dan baru mulai lagi tahun
ini. Selain sebagai rangkaian
peringatan Hari Kartini,
melalui kegiatan ini Sekar
Jagad juga ingin terus
mensosialisasikan batik
sebagai kekayaan tak benda
milik Indonesia.
“Kami punya semangat
yang sama dengan Kartini

WARJONO/KORANBERNAS.ID

Seorang pengunjung tengah memilih produk
batik di acara Bedug Ramadhan 202.
untuk terus memelihara
dan melestarikan batik.
Saya berharap ssemangat
yang sama menular ke para
perajin dan pelaku UMKM
batik, “ lanjutnya.
Diakui, selama pandemi,
UMKM batik di DIY sempat
terpuruk. Para perajin
kesulitan menjalankan
aktivitas. Untuk membantu

mereka, Sekar Jagad
berupaya melakukan
berbagai upaya. Termasuk
di antaranya membagikan
modal berupa kain untuk
dibatik para perajin
dengan tema Corona. Hasil
karya mereka, kemudian
dilelang. Hasil lelangnya
dikembalikan lagi kepada
para perajin sebagai modal

kerja.
General Manager
RAY, Herman Corbuis
mengatakan, rangkaian
peringatan Hari Kartini
dengan tema “Semangat
Kartini Untuk Perempuan
Berdaya Juang Tangguh”
ini dipilih, dengan maksud
untuk aksi pemberdayaan
perempuan-perempuan
masa kini yang berjuang
penuh
semangat.
Utamanya di masa
pandemi dengan berbagai
peranan kehidupan yang
dijalani. Kini bukan hanya
pendidikan yang setara
dengan laki-laki seperti citacita awal seorang RA Kartini,
namun lebih meluas pada
kesetaraan perempuan
dengan laki-laki di berbagai
ranah kehidupan.
Di masa pandemi
ini pun wanita semakin
nampak juga turut menjadi
penggerak ekonomi rumah

tangga, selain perannya
menjadi seorang ibu,
istri dan teman sekaligus
pendidik bagi anak-anak
dalam kesehariannya
di tengah bermacam
kesibukan mereka.
“Salahsatunyakreatifitas
daninovasiperempuanyang
mengembangkan UMKM di
bidang produksi makanan,
minuman, kerajinan,
batik, dan dekorasi yang
ditampilkan juga di
Bedug Ramadhan Royal
Ambarrukmo,” katanya.
Marketing
&
Communications Manager
RAY Maria Perwitasari
menambahkan, Bedug
Ramadhan digelar sejak
15 April 2022 dan akan
berakhir 27 April 2022.
Kegiatan ini menggandeng
30 UMKM di DIY. Kegiatan
ini buka setiap hari mulai
pukul 15.00 sampai dengan
20.00 WIB. (*)
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Wabup Sidak ke SPPBE dan SPBU
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN--Pemkab Sleman
tak ingin kecolongan
dengan kelangkaan BBM
dan LPG subsidi menjelang
liburan Idul Fitri 1443 H.
Untuk itu, Wakil Bupati
Sleman Danang Maharsa,
menggelar sidak ke SPPBE
danSPBU,gunamemastikan
kesiapan suplai BBM dan
LPG ke masyarakat.
Sidak dilakukan Wabup,
Rabu (19/4/2022) sore.
U n t u k B B M , Wa b u p
melakukan sidak ke SPBU
Adisutjipto Yogyakarta.
Sedangkan untuk
memantau kesiapan suplai
LPG, Danang menggelar
sidak ke Stasiun Pengisian
dan Pengangkutan
Bulk Elpiji (SPPBE) PT
Narada Agung Nugraha di
Prambanan.
Danang mengatakan,
khusus untuk gas LPG
bersubsidi, Pemerintah
Kabupaten Sleman telah
mengajukan tambahan
kuota fakultatif sebesar
5% kepada PT Pertamina.
Pengajuan kuota tambahan
ini sebagai upaya
mengantisipasi adanya
l o n j a ka n p e r m i n t a a n
masyarakat menjelang hari
raya Idul Fitri tahun 2022.
“Kami senang. Sejauh
pengamatan yang kami
lakukan, persediaan LPG
subsidi dan BBm subsidi
aman. Kami akan terus
memonitor hingga usai Idul
Fitri nanti,” katanya.

Dikatakan, sidak yang
dilakukan adalah dalam
rangka pengawasan dan
pengendaliansertaevaluasi
te r h a d a p ke l a n c a ra n
pendistribusian bahan
bakar minyak (BBM) dan
LPG bersubsidi menjelang
h a r i raya I d u l F i t r i
tahun 2022. Pemerintah
Kabupaten Sleman lakukan
pemantauan ketersediaan
BBM dan Elpiji bersubsidi
di wilayah Depok dan
Prambanan.
Di SPBU Adisucipto,
Wakil Bupati bersama
sejumlah perangkat
daerah Kabupaten Sleman
melihat secara langsung
stok ketersediaan BBM
bersubsidi maupun nonsubsidi.
“Stok atau ketersediaan
( B B M ) re l a t i f a m a n .
Alhamdulillah menjelang
hari raya Idul Fitri juga
ada komitmen untuk
mencukupi,”jelas Danang.
Sementara untuk
ketersediaan LPG subsidi
(3 kg), dari hasil pantauan
di SPBBE PT Narada
Agung Nugraha, petugas
menyatakan sejauh ini
suplai aman.
“Secara
umum,
ketersediaan elpiji
bersubsidi juga aman
dan cukup. Dan tidak
ada kendala dalam
p e n d i s t r i b u s i a n n y a ,”
ungkap Danang.
(ila)

ISTIMEWA

Danang Maharsa memimpin sidak kw SPBU Adisutjipto dan ke SPPBE PT Narada Agung Nugraha di
Bokoharjo Prambanan.

Wabup Berharap Pariwisata Segera Pulih
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN--Wakil Bupati Sleman
Danang Maharsa berharap,
kepariwisataan di Sleman
segera bangkit dan pulih. Hal ini
sangat penting, sebab pariwisata
menjadi sektor andalan bagi PAD
di Sleman.
Hal ini diungkapkan Danang
Maharsa, saat menghadiri
acara Gerakan Kasih Ramadhan
2022, Senin (18/4/2022) sore.
Sleman menjadi tuan rumah
dari kegiatan yang diadakan
oleh Badan Promosi Pariwisata
Daerah DIY (BPPD DIY) dan
Indonesia Council For Small
Business (ICSB) DIY.
Acara yang bertempat di Wana
Jonggol Kapanewon Cangkringan
ini mengangkat tema “Nomadic
Tourism: Optimalisasi Konsep
Baru Wisata Luar Ruang Untuk
Semua Kalangan”.
Danang menyambut baik
diadakannya acara tersebut di
Kabupaten Sleman. Ia berharap
sektor pariwisata di Kabupaten
Sleman terus meningkat, setelah

ISTIMEWA

GKR Bendara memberikan sambutan dalam acara Gerakan Kasih Ramadhan di Sleman.
sebelumnya sempat terpuruk
akibat pandemi dua tahun
terakhir ini.
“Di Sleman, pariwisata
merupakan salah satu sektor
unggulan penyumbang PAD.

Pada masa Covid 19 sektor
pariwisata Sleman menjadi salah
satu sektor yang terdampak,
namun demikian perlahan sektor
pariwisata Sleman kembali
bergeliat,” katanya.

Berdasarkan data yang
dihimpun, Danang menyebut
pada triwulan pertama 2022
terjadi peningkatan jumlah
kunjungan dibanding triwulan
tahun sebelumnya. Tercatat

1.096.128wisatawanberkunjung
ke Kabupaten Sleman sepanjang
triwulan pertama 2022. Jumlah
kunjungan ini meningkat sebesar
181,79% (389.187 kunjungan)
dari triwulan tahun sebelumnya.
Sementara Ketua BPPD DIY,
GKR Bendara menyebut Gerakan
Kasih Ramadhan ini dilakukan
di 5 kabupaten/kota se-DIY
guna meningkatkan sektor
pariwisata. Di samping itu,
lanjutnya, kegiatan ini juga
merupakan gerakan sosial
dengan tujuan mengumpulkan
donasi bagi program pencegahan
stunting dan konsumsi produk
lokal UMKM dalam peningkatan
ekonomi masyarakat.
“Terimakasih juga kepada
Yayasan Pundi Amal Peduli
Kasih SCTV Indosiar yang telah
m e m b a n t u m e l a ks a n a ka n
beberapa kegiatan, antara lain
Donor Darah, Vaksinasi Booster,
talkshow, workshop serta bazaar
UKM,” ujarnya.
(ila)
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Dawet Kemayu Memiliki 263 Outlet di Jawa-Bali
KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Dawet Kemayu menggelar
perayaan ulang tahunnya yang
kedua di Candi Tirto Raharjo,
resto yang berlokasi di Kasongan
Kapanewon Kasihan Bantul,
Minggu (17/4/2022) sore.
Acara yang diisi dengan
pemotongan tumpeng, santunan
anak panti asuhan, pengajian
oleh Ustad Imam Wicaksono LC
MA dan pembagian doorprize
ini berlangsung hingga malam.
Acara ulang tahun PT Berkah
Maju Dawet Kemayu kali ini
bertema Two Be Grateful.
“Hari ini kita merayakan
ulang tahun sebagai wujud
syukur kita atas perjalanan
yang tidak mudah. Dawet ini
launching 5 Maret tahun 2020.
Tidak lama pandemi, sehingga
memukul penjualan kita. Kita
sempat kesulitan pada enam
bulan pertama,” kata Retno
Intansari Rahmawati, owner
Dawet Kemayu, saat konferensi
pers di lokasi acara.
Apalagi saat itu ada
pemberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB)
yang membuat aktivitas orang
berkurang dan berdampak pada
sepinya penjualan.
Intan beserta tim lantas
tidak putus asa. Mereka tetap
solid dan saling mendukung.
Berkat inovasi serta terus berdoa
akhirnya mereka bisa melewati
masa pandemi, bahkan usahanya
terus berkembang hingga saat
ini memiliki 263 outlet di Jawa
dan Bali.

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Perayaan dua tahun Dawet Kemayu di Candi Tirto Raharjo Resto Kasongan Bantul
Setiap hari outlet menjual 50
hingga 300 cup dengan harga
mulai Rp 10.000. Harga Dawet
Kemayu memang lebih tinggi
dari dawet biasanya karena
merupakan dawet premium dan
dawet pertama non-santan di
Indonesia.
“Kami mempelopori dawet
non-santan sehingga lebih
sehat dan non-kolesterol,” kata
perempuan kelahiran 32 tahun
silam tersebut.
Sebagai gantinya mereka
menggunakan susu. Pada
perkembangannya berganti

menggunakan fiber crème sebagai
pengganti santan dan susu. Fiber
crème berasal dari saripati ketela
sehingga menyehatkan.
Dawet Kemayu menjadi
jajanan lawas dengan tampilan
kekinian yang menyuguhkan
berbagai varian rasa dalam
berbagai kemasan. Dawet ini
juga menjadi franchise, sebagai
peluang usaha bagi masyarakat
serta membuka lowongan
pekerjaan.
“Dawet Kemayu dikelola oleh
tim yang profesional, sehingga
calon mitra franchise yang ingin

bergabung sudah diberikan
business plan dan promotion tools.
Sedangkan sistemnya, Dawet
Kemayu adalah franchise putus,
namun demikian mitra Dawet
Kemayu tetap mendapatkan full
support pendampingan dari tim
manajemen,” jelasnya.
Sebagai wujud apresiasi
kepada semua yang sudah
b e ke r j a ke ra s , t e r m a s u k
mitra, pihaknya memberikan
penghargaan berupa uang tunai,
emas, plakat dan sertifikat untuk
mitra teladan, mitra terloyal,
mitra cuan hunter, mitra tergigih

dan mitra terkreatif.
Seain itu, ada juga kategori
di luar mitra yaitu best deal
maker, karyawan teladan,
pramuniaga teladan dan loyal
customer. Pemberian reward
ini untuk memberikan motivasi
mitra dan karyawan agar
terus meningkatkan semangat
dan motivasi mereka dalam
ikut andil memajukan Dawet
Kemayu.
Diberikan pula penghargaan
kepada mitra yang telah dengan
setia dan suportif terhadap
Dawet Kemayu selama ini. (sra)

bakpia di Pedukuhan Sokowaten
dan Sorowajan. Pada setiap
pelatihan, peserta antusias
mendengar, mencatat dan ikut
mempraktikkan.
“Bakpia basah ini bisa
bertahan seminggu. Kami juga
membuat inovasi bakpia basah
yang tahan lama hingga setahun,
yakni bakpia kalengan sejak 2020
atau awal pandemi,” kata Miftah
kepada koranbernas.id.
Soal harga, lanjut Miftah,
memang lebih mahal karena
prosesnya lebih lama, termasuk
dipasteurisasi (proses yang
dilakukan untuk membunuh
mikroba dengan meminimalisasi
kerusakan protein akibat suhu
yang terlalu tinggi) sehingga steril
saat dikemas. “Alhamdulillah
responS pasar baik,” katanya.
Inovasi ini pula yang menjadi
salah satu penyokong tetap
eksisnya bakpia Zahrae 215
hingga sekarang.
CarikKalurahanBanguntapan,
Puthut Damarjati SE, memberi
apresiasi atas pelatihan yang
diberikan oleh SSS.
“Tentu saja ini menjadi

b e k a l ke te ra m p i l a n b a g i
perempuan atau ibu-ibu di
Kalurahan Banguntapan.
Selain bisa untuk dikonsumsi
sendiri, olahan juga bisa dijual
sehingga meningkatkan ekonomi
masyarakat. Inisiatif Mas Soni
ini besar artinya. Ibarat bantuan
berbentuk kail, bukan ikan,”
tandasnya.
Soni Maryanto mengatakan
pelatihan ini diharapkan sebagai
salah satu modal bagi peserta
ketikanantiakanmembukausaha.
Harapannya tercipta perempuan
Kalurahan Banguntapan yang
berdikari, tangguh dan mandiri.
“Pada akhirnya mereka
mampu meningkatkan ekonomi
keluarga masing-masing dan
tercipta kesejahteraan di
Kalurahan Banguntapan,” kata
warga Jagangrejo RT 04 tersebut.
Pelatihan seperti ini akan
dilakukan berkeliling secara
terus-menerus sehingga
penerima manfaat akan semakin
banyak. Bukan hanya bakpia,
namun SSS juga menggelar
pelatihan memasak gudeg basah
dan kue kering. (sra)

Bakpia Kaleng Awet hingga Setahun
KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Untuk kesekian kalinya
Srikandi Sedulur Soni (SSS),
sebuah komunitas yang dibentuk
Soni Maryanto, mengadakan
pelatihan keterampilan bagi
perempuan warga Kalurahan
Banguntapan Bantul.
Kali ini, dipilih pelatihan

membuat bakpia. Pesertanya
p u l u h a n i b u - i b u . M e re ka
berkumpul di Balai Pedukuhan
Karangbendo,
Sabtu
(23/4/2022), mendengarkan
pemaparan owner bakpia pathuk
Zahrae 215, Miftahul Jannah.
Membawa peralatan komplet,
Miftah menjelaskan proses

membuat makanan khas Jogja
tersebut. Dimulai dari pembuatan
isi atau kumbu kacang ijo,
pembuatan kulit hingga proses
pemanggangan sampai bakpia
matang siap disajikan.
Sebelum di Karangbendo,
SSS juga menggelar pelatihan
pembuatan gudeg basah serta

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Pelatihan membuat bakpia di Balai Pedukuhan Karangbendo Kalurahan Banguntapan Bantul.
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Matador Tracker, Alat Pantau Kendaraan dari Jarak Jauh
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA -- Perkembangan
dunia industri, khususnya
pertambangan dan konstruksi,
diwarnai berlomba-lombanya
berbagai pihak untuk melakukan
penelitian guna mendapatkan
mesin kendaraan yang lebih
efisien dan ramah lingkungan,
namun tetap bertenaga. Salah
satunya ada la h teknologi
Internet of Things atau IoT.
Widya Matador sebagai
salah satu start up yang
digagas oleh anak bangsa,
mengambil peluang tersebut.
Prehapsari, JM Marketing
Communication PT Widya
Matador, kepada koranbernas.
id, Kamis (14/4/2022),
mengatakan banyaknya isu
mengenai kenaikan BBM (Bahan
Bakar Minyak), menjadikan
perusahaan maupun industri
ingin biaya operasional
bisnisnya tetap efisien.
“Kami sudah menyiapkan
salah satu fitur dari Matador
Tracker untuk membantu
permasalah tersebut. Matador
Tracker merupakan sebuah
device yang akan mempermudah
operasional bisnis serta untuk
memantau posisi kendaraan
secara real time,” jelasnya.
Pemantuan bisa dilakukan
dari jarak jauh. Tak hanya
itu, Matador Tracker juga
dapat mengetahui perilaku
pengendara serta diagnostik
kelaikan armada.

ISTIMEWA

Penggunaan matador tracker untuk memantau kendaraan di lapangan dari jarak jauh.
User dapat menambahkan
berbagai sensor sesuai
kebutuhan, termasuk dengan
adanya fuel monitoring. Dengan
sensor ini, pengguna GPS Tracker

ini dapat memantau bagaimana
p e n g e m u d i m e m b a wa k a n
kendaraan.
Semua data yang ada pada
kendaraan dapat dengan mudah

diakses kapan saja melalui
Matador Tracker Dashboard
Monitoring. Dashboard ini juga
memberikan berbagai catatan
dan juga informasi kendaraan

yang berada di lapangan.
Untuk dapat memberikan
kemudahan tracking bahan
bakar, Electronic Control Unit
atau ECU mengambil parameter
data dari kendaraan.
Pada ECU terdapat fitur yang
umum digunakan yaitu OBD II
atau On Board Diagnostic. OBD
II menyediakan data kendaraan
secara real time, salah satunya
data fuel. Data tersebut yang
menjadi acuan Matador Tracker
dalam fitur Fuel Monitoring ini.
“Berbicara mengenai Widya
Matador sendiri, kami berfokus
pada pengembangan produk
IoT dan artificial intellegence
(kecerdasan buatan). Meskipun
belum genap satu tahun usia
kami, saat ini GPS Tracker yang
kita miliki sudah terpasang
lebih dari 600 unit di Myanmar,”
jelasnya.
Widya Matador tidak ingin
berhenti sampai di situ saja.
“Ke depan kami ingin terus
bersinergi dengan berbagai
aspek untuk memberikan
kontribusi yang baik. Dengan
kemampuan yang kami miliki,
kami ingin menggandeng lebih
banyak sektor untuk bekerja
sama,” katanya.
Pihaknya juga sangat
terbuka apabila masyarakat
ingin mengetahui produk
mereka dengan mengakses
website widyamatador.com
dan menanyakan beberapa hal,
termasuk demo produk. (sra)

Asyiknya Ibu-ibu Belajar Membuat Gudeg
KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Srikandi Sedulur Soni (SSS),
sebuah komunitas ibu-ibu yang
dibentuk Soni Maryanto, warga
RT 04 Jagangrejo Kalurahan
Banguntapan Bantul, menggelar
pelatihan membuat gudeg bagi
ibu-ibu di wilayah kalurahan
setempat. Mereka terlihat asyik
mengikuti pelatihan. Selain itu,
juga ada pelatihan pembuatan
bakpia serta kue kering.
“ Ke te ra m p i l a n i n i b i s a
dipraktikkan peserta, untuk
meningkatkan ekonomi
keluarga, misalnya dengan
berjualan gudeg, bakpia atau
pun kue kering,” kata Soni
Maryanto kepada koranbernas.
id, Minggu (10/4/2022).
Soni menggelar pelatihan
secara bergiliran di pedukuhan
se-Kalurahan Banguntapan
agar semua bisa merasakan
manfaatnya.
Soni dibantu relawan
mendatangkan narasumber
atau pemateri berpengalaman
apalagi Soni juga pelaku usaha
tiga jenis kuliner tersebut.
“Besar harapan saya
pelatihan ini memberikan
manfaat bagi masyarakat ,

khususnya ibu-ibu sehingga
menambah keterampilan
d a n m a m p u m e n c i p t a ka n
perempuan Banguntapan yang
mandiri dan berdikari,” kata
saudara sepupu Carik Kalurahan
Banguntapan, Puthut Damarjati
SE, tersebut.
Soni, yang tahun ini berniat
maju Pemilihan Lurah Desa
(Pilurdes) mengatakan,
kegiatan yang menyentuh
kepentingan masyarakat bukan
hanya pelatihan kuliner saja.
Dirinya secara rutin juga
berbagi paket sembako,
membagikan kacamata baca
bagi warga yang membutuhkan,
menggelar pengobatan gratis
serta menggelar senam
bersama di sanggarnya. “Ini
a d a l a h b e n t u k ko m i t m e n
dan pengabdian saya, yakni
bagaimana saya bermanfaat
bagi masyarakat ,” kata Soni.
Menurut Ketua panitia
pelatihan, Partinah, membuat
gudeg membutuhkan waktu
total sekitar empat jam. Mulai
dari nangka muda kupas,
dipotong, dicuci dan dikukus.
“Nangkanya, harus nangka
yang memang khusus untuk

masak gudeg. Di sini yang
terdekat penjualnya ada di Pasar
Kotagede,” katanya.
Usai dikukus, nangka
diproses menggunakan bumbu
dan dimasak hingga matang.
Kemudian ditambah lauk telur

rebus dan sambel goreng krecek.
Perpaduan itu menghasilkan
sajian gudeg basah yang
menggoda selera.
“Semoga
pelatihan
i n i b e r m a n fa a t d a n b i s a
dipraktikkan. Bahkan bisa juga

untuk inisiatif membuka usaha,
sehingga menjadikan perempuan
yang mandiri secara ekonomi,”
katanya. Pelatihan diikiuti 54
peserta dan akan bergilir ke
pedukuhan lain.
(sra)

ISTIMEWA

Ibu-ibu di Pedukuhan Sorowajan Kalurahan Banguntapan Bantul belajar membuat gudeg..
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Kickoff Pesparawi 2022 di Royal Ambarrukmo, Kamis (21/4/2022).

DIY Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Pesparawi Nasional XIII
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA -- DIY menjadi
tuan rumah penyelenggaraan
Pesta Paduan Suara Gerejawi
(Pesparawi) Nasional XIII
tahun 2022. Kegiatan akan
diselenggarakan pada 16-19 Juni
dan diikuti 10 ribu peserta dari 34
provinsi Indonesia.
“DIY ditunjuk Kemenag
tahun ini sebagai tuan rumah
Pesparawi yang diikuti peserta
dari seluruh indonesia,” ujar
Baskara Aji, Sekda DIY yang juga

Ketua Harian Pesparawi 2022,
di sela kickoff Pesparawi 2022
di Royal Ambarrukmo, Kamis
(21/4/2022).
Aji menjelaskan, terdapat
beberapavenueyangdipersiapkan
untuk perlombaan nantinya yakni
di Grha Sabha UGM, Taman
Budaya Yogyakarta, kampus
Sanata Dharma dan beberapa
lokasi lainnya. Pemda DIY juga
telah meminta bupati-walikota
untuk berkoordinasi menyambut
tamu yang hadir ke DIY.

“Kegiatan ini diharapkan
dapat menjadi momentum untuk
menunjukkan kepada seluruh
masyarakat Indonesia, bahkan
dunia, bahwa Yogyakarta adalah
kota yang menjunjung toleransi
dan keberagaman,” paparnya.
Sementara Pelaksana Tugas
Direktur Jenderal Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat
Kristen, Kementerian Agama RI,
Pontus Sitorus, mengungkapkan
Pesparawi kali ini menjadi salah
satu tolak ukur penyelenggaraan

acara nasional di masa pandemi.
Acara akan dihadiri oleh ribuan
peserta dari 34 provinsi dan
dapat menjadi ajang untuk lebih
memperkenalkan pariwisata,
kebudayaan dan ragam kuliner
Yogyakarta.
“Diharapkan acara ini akan
berdampak positif terhadap
upaya pemulihan ekonomi di
wilayah DIY pasca pandemi,”
ungkapnya.
Mengusung tema Harmoni
dalam Keragaman atau Harmony

in Diversit y, kegiatan ini
bertujuan untuk memupuk tali
persaudaraan, rasa kebersamaan
dan ungkapan kesetiaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu,
sebagai cerminan kebersamaan
dan kesatuan umat Kristen di
Indonesia pada umumnya.
“Acara ini juga diharapkan
dapat menjadi sarana untuk
menjadi penguatan toleransi
antar umat beragama di Indonesia
yang majemuk ini,” jelasnya.
(yve)

Agar Indonesia Tidak Mengalami Defisit Lagu Anak
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA
-- Indonesia mengalami defisit lagu
anak. Setidaknya dua dekade sudah
tidak ada lagi lagu hits anak yang pantas
dilantunkan anak usia dini. Ditambah
melesatnya perkembangan teknologi
informasi, anak masa kini lebih senang
melantunkan lagu orang dewasa atau
lagu barat yang sebenarnya berisikan
lirik yang tidak sesuai dengan usia
mereka.
Lagu seperti Diobok-obok-nya Joshua
Suherman, Libur Tlah Tiba milik Tasya
atau Jagoan yang dilantunkan Sherina
Munaf, memang masih terdengar pada
acara-acara tertentu, tetapi tidak sering.
Para penyanyi cilik era 90-an ini telah
menjadi dewasa. Tidak ada regenerasi
yang kini benar-benar membumi.
“Selama dua dekade ini lagu-lagu
yang menyasar segmentasi anak-anak
dan dapat memenuhi kebutuhan
tumbuh kembang anak-anak secara
psikologis maupun secara motorik
dan sebagainya, itu jarang sekali. Kita
kehilangan bintang-bintang cilik kita
yang sempat banyak,” papar Edi Irawan,
Koordinator Pokja Apresiasi dan Literasi
Musik, Kemendikbudristek saat ditemui
di sela-sela road show Jumpa KILA (Kita
Cinta Lagu Anak), Rabu (20/4/2022), di
Monumen Jogja Kembali.
Berangkat dari keprihatinan terhadap
fenomena ini, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Kemendikbudristek) melalui
Direktorat Jenderal Kebudayaan serta

Direktorat Perfilman, Musik, dan Media,
menyelenggarakan kegiatan Kita Cinta
Lagu Anak (KILA). Acara tahunan ini
telah dimulai sejak 9 Maret 2022 lalu,
bertepatan dengan Hari Musik Nasional.
“Sebagai program Lomba Menyanyi
Anak dan Lomba Cipta Lagu Anak,
KILA telah berhasil mengajak sejumlah
besar masyarakat Indonesia dari
berbagai daerah dan kalangan untuk
berpartisipasi. Pada 2021 yang lalu
program ini telah menjaring sekitar 1.500
pendaftar yang tersebar di berbagai
tempat di Indonesia,” imbuhnya.
Hal ini membuktikan semakin
besarnya animo masyarakat untuk
berpartisipasi dalam penguatan
ekosistem lagu anak Indonesia. Karena

lagu berperan sangat penting dalam
pendidikan anak, terutama dalam
mengatasi masalah-masalah sosial dan
masalah yang timbul dalam dunia
pendidikan.
“Diharapkan lagu anak dapat
berperan dalam mengkomunikasikan
keberagaman, toleransi dan anti
perundungan,” lanjutnya.
“ B i l a ke p e d u l i a n m a s ya ra k a t
tidak hanya sampai batas kepedulian,
maka akan terjadi gerakan kepedulian
akan kualitas pemimpin Indonesia
masa
d e p a n ,”
imbuhnya.
Memasuki tahun ketiganya, kegiatan
K I L A d i h a ra p k a n
dapat terus
berkembang dari waktu ke waktu dan

SHOLIHUL HADI/KORANBERNAS.ID

Pentas perdana Ramayana Ballet Purawisata, Rabu (23/3/2022)
malam, setelah vakum dua tahun.

bisa menginspirasi lebih banyak lagi
anak-anak Indonesia.
KILA 2022 merangkul masyarakat
di berbagai daerah untuk terlibat.
Bila di tahun sebelumnya KILA selalu
mengkomunikasikan programnya
melalui sosial media, situs web
dan lingkungan komunitas, pada
penyelenggaraan KILA 2022 melakukan
pendekatan yang lebih melibatkan
masyarakat luas, baik di tingkat nasional
maupun daerah.
Ke g i a t a n i n i j u ga m e r u p a ka n
kesempatan masyarakat untuk bertemu
langsung dengan para Duta KILA (para
pemenang lomba menyanyi tahun 2020
dan 2021) yang kebetulan berdomisili
di daerah sekitar. Diharapkan dengan
adanya kehadiran para Duta KILA akan
meningkatkan semangat anak-anak
di seluruh daerah untuk ikut bergabung,
baik dalam lomba menyanyi anak
maupun lomba cipta lagu anak tahun
2022.
Edi melanjutkan, diharapkan agar
tidak hanya anak dan orang tua yang
terlibat, tetapi juga mengundang
pemerintah daerah, kelompok
masyarakat maupun lembaga
pendidikan formal dan non-formal
untuk ikut berpartisipasi.  
Pendaftaran lomba KILA tetap
berlangsung sampai dengan 15 Mei
2022. Program ini tidak berbayar dan
registrasi serta persyaratan pendaftaran
peserta dapat dilihat pada tautan situs
www.kilaindonesia.id. (rne)
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Sambut Pemudik, Bupati Sleman Sibuk Reresik Destinasi Wisata
KORANBERNAS.ID,
SLEMAN -- Bupati Sleman,
Kustini Sri Purnomo, mengikuti
kegiatan Gotong Royong Reresik
Dhayohe Teka di obyek wisata
Puri Mataram Sleman, Jumat
(22/4/2022). Reresik Dhayohe
Teka merupakan kegiatan yang
diinisiasi Dinas Pariwisata
bersama Pelaku Pariwisata
Kabupaten Sleman. Kegiatan
dilaksanakan serentak di seluruh
destinasi wisata yang ada di
Kabupaten Sleman sesuai Surat
Edaran Kepala Dinas Pariwisata
Nomor: 556/429.
Ku s t i n i m e n g a p re s i a s i
kegiatan tersebut, karena
sejak pandemi Covid-19, dunia
pariwisata Sleman memang
terkena dampak yang besar.
Sehingga untuk menyambut libur
Lebaran tahun 2022 ini perlu
dipersiapkan sebaik mungkin,
baik itu destinasi wisata maupun
usaha jasa pariwisata.
“Seluruh stakeholder
pariwisata, baik itu Pemerintah
Kabupaten Sleman, pengelola
destinasi pariwisata, maupun

ISTIMEWA

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, mengikuti kegiatan gotong royong Reresik Dhayohe Teka di
obyek wisata Puri Mataram Sleman, Jumat (22/4/2022).
pengelola usaha jasa pariwisata,
harus bergerak secara
kolektif bersama-sama untuk
mempersiapkan diri sebagai
tuan rumah yang baik,” kata
Kustini.

Selain itu, Kustini juga
mengingatkan untuk tetap
menerapkan protokol kesehatan
yang ketat di destinasi wisata. Hal
ini untuk menjamin wisatawan
mendapatkan pariwisata Sleman

yang bersih, sejuk, indah dan
aman.
“Kita siapkan destinasi
maupun usaha jasa pariwisata
yang bersih, sejuk, indah dan
tentu saja aman. Kita pastikan

penerapan protokol kesehatan
Covid-19 berbasis CHSE,” tutur
Kustini.
Sementara Kepala Dinas
Pariwisata Sleman, Suparmono,
mengatakan gerakan ini berawal
dari forum diskusi yang diikuti
lebih dari 60 pengelola destinasi
dan desa wisata yang berada
di wilayah Kabupaten Sleman.
Mereka bersepakat untuk
membuat gerakan bersama
Reresik Dhayohe Teka.
Menurut Suparmono, tagline
tersebut selaras dengan slogan
Sesarengan Mbangun Sleman
atau bersama-sama membangun
Sleman dalam persiapan
menyambut lonjakan kunjungan
pemudik dan wisatawan ke
Kabupaten Sleman pada periode
libur Lebaran tahun 2022 ini.
“Langkah awal yang perlu
dilakukan adalah memastikan
kebersihan, kesejukan, dan
keindahan destinasi pariwisata
dan usaha jasa pariwisata yang
ada di seluruh Kabupaten
Sleman,” kata Suparmono.
(ila)

Ada New Icon Instagramable di Balkondes PGN Karangrejo
KORANBERNAS.ID, MAGELANG
– Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin,
mengunjungi Balkondes PGN
Karangrejo, Magelang, Jawa Tengah,
Kamis (21/04/2022). Wapres meninjau
sinergi antara badan usaha, dalam hal
ini PT PGN Tbk selaku Subholding Gas
Pertamina dengan masyarakat sekitar,
untuk mengembangkan destinasi wisata
berbasis energi ramah lingkungan.
Program ini sesuai arahan Presiden RI,
Joko Widodo. Pemerintah terus berupaya
mengembangkan Destinasi Pariwisata
Super Prioritas, salah satunya di Kawasan
Borobudur.
“Dengan layanan kelas internasional
dan menggunakan energi gas bumi
yang ramah lingkungan, Gasblock di
Balkondes PGN Karangrejo diharap
mampu mendukung program tersebut.
Apalagi Balkondes Karangrejo melibatkan
masyarakat sekitar, sehingga juga bisa
mendongkrak perekonomian desa,” kata
Wapres.
Balkondes PGN Karangrejo baru-baru
ini memperkenalkan Gasblock sebagai
ikon terbaru dari Balkondes Karangrejo.
Tujuannya untuk mewujudkan interaksi
dan kolaborasi energi, baik gas bumi yang
ramah lingkungan, serta Desa Energi PGN
yang unik, asri, serta kaya akan budaya
Indonesia.
Untuk memoles tampilan Balkondes,
dihadirkan new icon instagramable dalam
bentuk monumen, yaitu Meter Regulating
System (MRS) ukuran G.1600. Selain itu,
Gasblock juga menghadirkan Restoran
Truntum dengan layanan berkelas
yang dihiasi pemandangan perbukitan
menoreh dan sawah warga.
Direktur Utama PGN, M Haryo Yunianto,
menyatakan pihaknya mendukung
penuh program pemerintah dalam

pengembangan ekonomi komunal
di daerah wisata sesuai komitmen
ESG Pertamina. PGN berkomitmen
mengembangkan desa energi Karangrejo
yang bisa menjadi brenchmark desa
sekitarnya sebagai desa yang berdaya,
mandiri, sustainable dan ramah
lingkungan.
“Nuansa alam dan kearifan lokal
masyarakat sekitar sangat membantu
dalam keberhasilan Balkondes PGN
Karangrejo. Alhamdulillah, tahun 2021
Balkondes PGN Karangrejo mampu
survive di masa pandemi Covid-19,”
jelasnya.
Layanan Balkondes PGN Karangrejo
disiapkan untuk menopang destinasi
p r i o r i t a s K a w a s a n B o r o b u d u r.
Pengelolaan Balkondes PGN Karangrejo
tak lepas dari kolaborasi dengan warga

sekitar, di mana saat ini Balkondes
tersebut dikelola oleh 20 orang warga
asli Karangrejo.
Menurut Kepala Desa Karangrejo,
Muhamad Hely Rofikun, kehadiran
Balkondes menjadi hal yang sangat
penting dalam pengembangan ekonomi
warga, di mana sebelum ada Balkondes,
kunjungan wisatawan hanya tertuju ke
Candi Borobudur saja.
“Setelah Balkondes diresmikan pada
tahun 2017, alhamdulillah wisatawan
mulai menyebar ke desa-desa di sekitar
kawasan candi Borobudur dan bagi
kami Balkondes merupakan tonggak
kebangkitan ekonomi desa. Selama
tahun 2021 kemarin, keuntungan yang
diperoleh mencapai sekitar Rp 200 juta,”
ujar Hely.
Dampak positif lainnya adalah
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Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengunjungi Balkondes PGN Karangrejo,
Magelang, Jawa Tengah, Kamis (21/04/2022).

penciptaan lapangan kerja baru yang
langsung berhubungan dengan Balkondes
maupun UMKM yang juga mendapat
berkah dari kehadiran Balkondes ini. Ada
banyak produk buatan UMKM masyarakat
Karangrejo yang ikut dipasarkan di
Balkondes ini dan diminati oleh para
wisatawan dan tamu penginapan. Mulai
dari keripik, hingga gula aren.
Kolaborasi energi dan Balkondes
PGN Karangrejo juga diwujudkan dalam
lanskap keindahan bumi Borobudur dan
pembangunan pipa gas sepanjang 3.900
meter untuk melayani 204 Sambungan
Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga warga
sekitar Balkondes. Tepatnya di Dusun
Kretek dan Bumen.
Selanjutnya gas bumi juga digunakan
sebagai energi untuk water heater
homestay Balkondes, meja obor beberapa
lokasi, dan obor api abadi di beberapa
titik.
“Desa Energi Karangrejo juga sudah
tersertifikasi yang membuktikan bahwa
layanan homestay ini dapat diandalkan,”
kata Haryo.
Balkondes PGN Karangrejo memiliki
layanan homestay yang terdiri atas empat
homestay family, dua homestay couple,
dan empat room single. Menempati tanah
seluas tiga hektare, Balkondes Karangrejo
menyediakan fasilitas penginapan,
pertemuan, serta rumah makan. Selain
itu, Truntum Gasblock juga menyediakan
menu Indonesia dan western.
“Tujuan dibangunnya Balkondes
PGN Karangrejo adalah sebagai
wadah perusahaan dan masyarakat
dalam meningkatkan pemberdayaan
ekonomi masyarakat sekitar, serta
memperkenalkan Desa Karangrejo
sebagai desa energi,” pungkas Haryo.
(yve)

