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Demi Sumbu Filosofi, PKL Malioboro Direlokasi
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA -- “Kenapa
kami harus pindah? Tidak
bisakah ditata saja karena sudah
puluhan tahun kami jualan di
Malioboro?”
Pertanyaan itu muluncur
dari mulut sejumlah Pedagang
Kaki Lima (PKL) di Malioboro.
Mereka tiba-tiba mendapatkan
kabar akan direlokasi ke
bangunan eks Bioskop Indra
dan eks Dinas Pariwisata pada
Januari 2022 mendatang.
Ya. Pemda DIY bersama
Pemkot Yogyakarta memang
berencana akan merelokasi
sekitar 1.600 hingga 1.800 PKL
Malioboro ke dua tempat baru.
Relokasi ini tentu ada tujuannya,
yakni demi memuluskan usulan
Sumbu Filosofi DIY menjadi
salah satu Warisan Budaya Dunia
Tak Benda (Intangible Cultural
Heritage) ke UNESCO (United
Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization) atau
Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan, dan Kebudayaan
PBB.
Malioboro merupakan
bagian dari sumbu filosofi DIY,
yakni garis lurus imajiner yang
menghubungkan antara Tugu
Pal Putih, Keraton Yogyakarta,
dan Panggung Krapyak. Filosofi
inilah yang hendak dilestarikan
Pemda melalui pengajuan ke
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UNESCO tersebut.
Pemda sudah membentuk
t i m u n t u k p e n ga j u a n ke
UNESCO dengan menggandeng
Dewan Kebudayaan dalam
merumuskan kebijakan terkait
kerja sama dengan UNESCO.
D e n ga n d e m i k i a n u s u l a n
penetapan sumbu filosofi yang
dilakukan sejak 2019 lalu bisa
segera direalisasikan.
Meski PKL memahami

kebijakan tersebut, mereka
tetap saja menolak bila harus
direlokasi. Penolakan relokasi
PKL bukan tanpa sebab. PKL
di sisi timur beralasan tidak
merugikan penggunaan trotoar
para pejalan kaki maupun
pemilik toko.
“PKL di sisisi timur Malioboro
kan tidak berjualan di trotoar
yang dipakai pejalan kaki.
Juga tidak mengganggu toko

sehingga mestinya tidak perlu
direlokasi,” ungkap Wawan
Suhendra, Ketua DPD Asosiasi
Pedagang Kaki Lima Yogyakarta
(APKLY), Rabu (15/12/2021).
Mereka meminta Pemda
dan Pemkot menata PKL untuk
m e m p e rc a n t i k M a l i o b o ro
daripada merelokasi. PKL
bah kan men awarkan ad a
sejumlah perguruan tinggi
(PT) yang membantu mereka

mewujudkan penataan
Malioboro tanpa harus
memindah mereka.
Sebab kebijakan merelokasi
tersebut tidak adanya jaminan
kepastian penghasilan untuk
PKL. Mereka khawatir relokasi
akan merugikan. Padahal
ada 2.000 lebih PKL yang
menggantungkan hidupnya
dengan berjualan di Malioboro.
“Menata kan tidak harus
memindah PKL,” ujarnya.
Wawa n m e n u t u r k a n ,
keunikan Malioboro dengan
pedagang kaki lima kini mulai
banyak diduplikasi berbagai
pemerintah daerah lain. Mulai
dari Pemerintah Kota Solo,
Pemerintah Kota Surabaya,
hingga Pemerintah Kota Medan.
“Kenapa
sekarang
Pemerintah Yogyakarta justru
ingin mengubahnya, mau seperti
di Singapura (tanpa PKL)? Kotakota lain justru ingin seperti
Maliboro,” ujarnya.
Hal senada disampaikan
Wa k i l K e t u a P a g u y u b a n
Handayani Sukino yang mengaku
tidak siap bila kebijakan tersebut
segera dilakukan pada Januari
2022 mendatang. Dia belum
mendapatkan informasi detil
terkait relokasi tersebut.
Bila kebijakan tersebut
dilakukan, PKL akan dirugikan.
Malioboro pun akan menjadi
Bersambung ke hal 2

“Magnet Malioboro Itu Ya Free Shopping”
KORANBERNAS.
I D, YO GYA K A RTA - Penasihat DPD Asita
DIY, Edwin Imedi Himna,
m e n ga ku i M a l i o b o ro
menjadi salah satu
magnet bagi wisatawan
ya n g b e r ku n j u n g ke
Yogyakarta. Terutama
keberadaan Pedagang
Kaki Lima (PKL)
s u d a h m e n j a d i i ko n
yang terpatri lama di
hati masyarakat dan
pelancong.
Dihubungi via telepon,

Ismed yang juga Ketua
Komite Asean DPP Asita
ini berpendapat, pasti
akan ada rasa shock
ketika keberadaan PKL di
Malioboro dipindah atau
relokasi. Shock bukan
hanya dialami PKL, tapi
juga wisatawan yang
datang berkunjung ke
Jogja dan Malioboro.
Namun DPD Asita,
kata Edwin, pasti akan
m e n d u ku n g p ro g ra m
dari pemerintah daerah
yang akan melakukan

penataan terhadai
PKL Malioboro. Hanya,
mereka berharap setelah
relokasi dilakukan,
seluruh pemangku
kepentingan hendaknya
juga memberikan solusi
terbaik, agar wisatawan
yang datang ke Jogja tidak
kemudian “kehilangan”
dengan apa yang mereka
cari selama ini. Upayaupaya lebih serius
d a n ko n s i s te n p e r l u
dilakukan untuk bisa
mengarahkan wisatawan

yang datang ke lokasilokasi baru keberadaan
PKL nantinya.
Ditanya apakah
Malioboro dan PKL
menjadi destinasi wajib
b a g i w i s a t awa n s a a t
ke Yogyakarta, Edwin
menjawab untuk
w i s a t awa n d o m e s t i k
memang iya. Sebagai
kearifan lokal yang lekat
d e n g a n Yo g y a k a r t a ,
sudah pasti wisatawan
menjadikan Malioboro
sebagai destinasi

wajib kunjung. Namun
untuk wisatawan
asing, sejauh ini belum.
B i a s a nya w i s a t a wa n
domestik akan banyak
membelanjakan uangnya
untuk berburu oleh-oleh
di sekitaran Malioboro,
tidak terkecuali aneka
souvenir dan juga pakaian
khas termasuk kaos,
sandal, dan sebagainya.
“Magnetnya ya
free shopping. Karena
di Malioboro, bagi
wisatawan domestik dari

luar kota, pilihannya
begitu banyak dengan
harga yang relatif
murah. Para pedagang
di Malioboro, selama ini
juga terus berbenah untuk
memberikan harga yang
standar bagi wisatawan.
Artinya, Malioboro sudah
menjadi pusat oleh-oleh
bagi pelancong,” kata
Edwin.
Secara terpisah Ketua
Ko m i s i B D P R D D I Y,
Dwi Wahyu Budiantoro,
menyatakan penataan
Bersambung ke hal 2
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Demi Sumbu...

kawasan yang sepi pengunjung laiknya
penerapan program Selasa Wagen saat
semua PKL tutup.
“PKL di Malioboro yang membuat
Jalan Malioboro menjadi ramai seperti
sekarang. Saya waktu jualan tahun 1995,
Malioboro masih sepi. Tapi saat ini ramai
karena adanya PKL,” ungkapya.
Karenanya, daripada dipindah,
mereka meminta Pemda melakukan
pembinaan pada PKL. Apalagi PKL tidak
membebani negara karena dapat mandiri
mencari penghasilan.
“Saat pandemi, PKL banyak berhutang
ke bank. Dengan adanya relokasi ini, jadi
beban bagi kami. Padahal kami tidak
membebani negara. Bisa usaha walaupun
jualan bakso dan soto,” ungkapnya.
Demi Keadilan Bersama
Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi Pratiwi,
Jumat (10/12/2021), mengungkapkan
usulan sumbu filosofi sudah dilakukan ke
Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) melalui UNESCO sejak 2019 lalu.
Sumbu imajiner atau bentang garis dari
Laut Selatan, Panggung Krapyak, Keraton
Yogyakarta, Malioboro, Tugu Yogyakarta
hingga Gunung Merapi merupakan tata
ruang Yogyakarta yang dirancang oleh
pendiri Keraton Yogyakarta Sri Sultan
Hamengku Buwono (HB) I tersebut
sangat penting dilestarikan sebagai
bagian dari keistimewaan DIY.
“Sebab nilai sumbu filosofi sangat
adiluhung. Yakni melambangkan
konsep Manunggaling Kawula Gusti
yang memiliki filosofi keselarasan,
keseimbangan hubungan manusia
dengan Tuhan, manusia dengan manusia,
manusia dengan alam dan jagad seisinya,”
jelasnya.
Karenanya, setelah mempercantik
kawasan pedestrian dari Nol Kilometer
dan Malioboro, Revitalisasi kawasan
Tugu Pal Putih, kini pembenahan
kawasan yang bersinggungan dengan
sumbu filosofi tersebut terus dilakukan.
Relokasi PKL Malioboro pun sudah
secara bertahap dikaji agar kawasan
tersebut dapat dinikmati semua pihak.
“Malioboro bukan hanya milik para
pemilik toko atau PKL yang ada di
kawasan tersebut, tetapi milik seluruh
masyarakat Jogja atau bahkan masyarakat
di luar Jogja yang juga merasa memiliki,”
paparnya.
Keadilan dan kenyamanan hidup

yang kemudian terjadi di kawasan
Malioboro inilah yang kemudian menjadi
pertimbangan besar relokasi. Masyarakat
luas juga memiliki hak yang sama untuk
mengapresiasi kawasan Malioboro.
“Jadi konsekuensi-konsekuensi yang
nanti akan muncul itu memang juga
akan kita siapkan mitigasinya dengan
implementasi yang juga bertahap,”
terangnya.
Dian menambahkan, tahapan-tahapan
untuk menuju ke arah Malioboro yang
lebih tertata ini memang tidak dalam
jangka waktu pendek. Karena berangkat
dari nilai penting itu tidak semata-mata
secara fisik akan mengubah tatanan
yang ada, tetapi lebih mengutamakan
pada satu kearifan lokal, keadilan dan
kenyamanan hidup, kehidupan dan
penghidupan semua pelaku usaha
dan masyarakat luas yang biasanya
mengapresiasi kawasan Malioboro.
“Nah, kalau masalah image kemudian
memori kolektif, kemudian beserta
konteks makna nilai kehidupan di
Malioboro itu tidak akan dihilangkan,
hanya akan secara bertahap dikuatkan
kembali melalui penataan-penataan
yang berbasis pada kearifan lokal.
Yaitu kearifan warisan budayanya, baik
tangible maupun intangible,” lanjutnya.
“Keadilan bersama antara pemilik
toko dengan PKL dengan masyarakat
pengguna dan pengapresiasi Malioboro
akan terjadi kenyamanan bersama. Kirakira seperti itu. Tapi kalau [akibatnya]
ini ada perpindahan dan layanan, ini kan
sebenarnya hanya tahapan-tahapan yang
harus dilalui untuk proses ke arah yang
lebih baik,” ungkapnya.
Relokasi Gratis
Secara terpisah Kepala Dinas Koperasi
dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, saat
dikonfirmasi, Minggu (05/12/2021)
mengungkapkan Pemda DIY akan
menggratiskan lapak bagi Pedagang
Kali Lima (PKL) Malioboro yang akan
direlokasi pada Januari 2022 mendatang.
Mereka tidak perlu membayar lapak
di dua titik relokasi, baik di bangunan
eks Bioskop Indra maupun eks Dinas
Pariwisata DIY.
“Iya, kita gratiskan untuk penataan
PKL di dua titik itu. Ini sebagai afirmasi
pemerintah dalam menumbuhkan
ekonomi, pemerintah hadir saat kita
ini bagi pelaku usaha untuk naik kelas,”
paparnya.

Magnet Malioboro...
atau relokasi pedagang kaki lima (PKL)
Malioboro merupakan kewenangan
Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta.
Dalam hal ini Dinas Kebudayaan
(Disbud) Kota Yogyakarta.
Penegasan ini disampaikan saat
menerima audiensi Asosiasi Pedagang
Kaki Lima Yogyakarta (APKLY) di
ruang Komisi B, Rabu (15/12/2021).
“Kewenangan relokasi PKL Malioboro
ini ada pada Dinas Kebudayaan Kota
Yogyakarta,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan
ini mengatakan, dewan belum bisa

menanggapi secara langsung terkait
rencana relokasi tersebut. Alasannya,
perlu melakukan koordinasi dengan
Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta.
“Kami menerima aspirasi dari temanteman, namun belum bisa berkomentar
karena itu kewenangan ada di Dinas
Kebudayaan Kota Yogyakarta. Kami
Komisi B akan melakukan koordinasi
terlebih dahulu dengan pihak-pihak
terkait,” tegasnya.
Namun demikian, Dwi, panggilan
akrabnya, meminta agar Pemda DIY
tetap melakukan koordinasi secara
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Sambungan dari hal 1

Relokasi saat ini tidak akan berbayar
bagi PKL. Ke depan Pemda akan
melakukan evaluasi terus menerus
kebijakan tersebut. Dari sekitar 1.6001.800 PKL di Malioboro yang akan
dipindah dua dititik relokasi, 50 persen
PKL akan menempati bangunan eks
Bioskop Indra di sisi selatan. Sedangkan
di sisi utara, 50 persen PKL lainnya kan
ditempatkan di eks Dinas Pariwisata.
Masing-masing titik relokasi akan
ditempati PKL dengan beragam klaster
seperti kerajinan, fashion maupun
kuliner. Pemda menyediakan fasilitas
yang dibutuhkan untuk mendukung
tempat baru tersebut.
“Jadi kan selain wisatawan bisa
membeli kerajinan atau fashion, mereka
juga bisa menikmati kuliner di tempat
yang sama,” ujarnya.
S iw i m e n a m b a h k a n , re l o k a s i
dilakukan dalam rangka penataan
kawasan Malioboro sebagai bagian dari
program Sumbu Filosofi sebagai Warisan
Budaya Dunia Tak Benda ke UNESCO.
Pemda tengah melakukan proses
pendataan dalam program tersebut.
Karenanya, PKL diminta untuk
t i d a k m e ra s a k h awa t i r d e n g a n
adanya kebijakan tersebut. Termasuk
ketakutan bila pemindahan tersebut
akan merugikan mereka. Relokasi
tersebut justru memberikan keamanan,
kenyamanan bagi PKL untuk berjualan.
“PKL yang membutuhkan tempat
yang nyaman dan permanen untuk
berjualan, tidak perlu pindah-pindah. Di
tempat yang baru, mereka tidak hanya
menampilkan produk yang dijual, namun
juga membuat tempat itu jadi dikangeni
wisatawan dan pengunjung karena aman,
nyaman dengan produk yang berkualitas
dan istimewa,” paparnya.
Pemda DIY dan Pemkot Yogyakarta
tengah menyiapkan skema dan strategi
dalam penataan PKL Malioboro. Termasuk
manajemen lalulintas agar wisatawan
tetap bisa menikmati keindahan
Malioboro sekaligus berbelanja ke PKL.
Pemindahan tersebut dilakukan
bagi PKL yang legal atau memiliki ijin
berjualan. Mereka yang selama ini
sudah terdaftar di beberapa paguyuban
dipastikan bisa ikut direlokasi ke tempat
baru.
“Daftar ini akan jadi bagian list yang
digunakan untuk relokasi. Kalau tidak
masuk list, berarti mereka memang tidak

terdaftar selama ini di Malioboro. Nanti
akan ada intervensi beda,” ungkapnya.
Siwi menyebutkan, di tempat baru
yang lebih permanen, PKL tidak perlu
memindahkan lapak-lapak mereka.
Selain itu, legalitas berjualan pun akan
mereka miliki sebagai bagian dari UMKM
di DIY.
Legalitas tersebut sangat penting
agar usaha PKL semakin meningkat.
Apalagi mereka akan mendapatkan ID
Card yang dikeluarkan oleh Pemda untuk
pengembangan usaha.
“ID Card itu akan jadi legalitas mereka
saat mengembangkan jejaring atau saat
membutuhkan pembiayaan. Ini kan lebih
nantinya akan ada trust (kepercayaanred) dari klien karena mereka memang
benar berjualan dan menjadi binaan
Pemda,” paparnya.
S e k d a D I Y, B a s k a r a A j i ,
mengungkapkan relokasi tersebut tidak
akan merugikan perekonomian PKL.
Pemda justru ingin menata kehidupan
mereka lebih jelas dengan merelokasi
mereka ke tempat yang lebih permanen.
“Relokasi itu kan untuk memberikan
kepastian kepada PKL. Kalau diberikan
tempat permanen, menjamin
keberdayaanya. Kedua, dalam rangka
untuk penataan Sumbu Filosofis,”
ungkapnya.
Untuk itu, Aji berharap PKL menaati
kebijakan yang ditetapkan. Sebab
program tersebut untuk kebaikan semua
pihak, termasuk PKL.
“Lebih bagus sebaiknya diikuti saja.
Tujuannya itu untuk hal yang tidak baik,
tetapi memberikan kepastian untuk
berusaha,” tandasnya.
(rne/yve)

Sambungan dari hal 1

intens dengan Pemkot Yogyakarta.
Koordinasi ini sangat diperlukan
sebelum relokasi dilaksanakan.
Artinya, perlu persiapan yang
matang. “Perlu persiapan yang lebih
matang dan koordinasi yang baik agar
membuat PKL ini percaya dengan
program ini (relokasi),” tandasnya.
A n g g o t a Ko m i s i B D P R D D I Y,
Aslam Ridlo, menambahkan dirinya
yakin penataan Malioboro pasti akan
meningkatkan perekonomian, tidak
hanya PKL tetapi juga masyarakat.
Apabila terjadi kekurangan untuk

relokasi, misalnya, bisa diselesaikan
dengan memanfaatkan Hotel Mutiara.
Menurut anggota Fraksi PKB ini,
jika Malioboro tertata dengan baik,
rapi dan nyaman, hampir pasti bisa
meningkatkan perekonomian. “Kita
Komisi B akan melakukan komunikasi
dengan OPD (Organisasi Perangkat
Daerah) terkait. Tujuan kita adalah
bagaimana bisa secara bersama-sama
membangun Malioboro demi ekonomi,”
ungkap Aslam.
(aro/sol)
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Saat Yoga Menyatu dengan Seni Tari
www.koranbernas.id

KORANBERNAS.ID,
SLEMAN – Datang khusus
dari Jakarta, Master Yoga
Yu d h i W i d d y a n t o r o ,
memberikan pelatihan
yoga di Omah Petroek
Karangklethak Pakem
Sleman,
Selasa
(21/12/2021). Kegiatan
ya n g d i ke m a s d a l a m
acara Yoga Art kali ini
terbilang istimewa.
Sejumlah
30a n p e g i a t yo g a d a r i
J a k a r t a , Yo g y a k a r t a ,
Solo maupun Semarang
tidak hanya melakukan
senam yoga tetapi
juga diajak berkeliling
mengenal kompleks
Omah Petroek, bersama
Romo P Sindhunata
selaku pengelola tempat
tersebut.
Selain itu, juga
diadakan tumpengan dan
do a b e rsa ma d engan
harapan acara seperti
itu dapat berlangsung
secara berkala di
tempat tersebut. Udara
pegunungan yang sejuk
dan segar, pepohonan
yang rindang dan asri,
membuat peserta merasa
nyaman.
P u n c a k nya a d a l a h
saat Yudhi Widdyantoro
berkolaborasi dengan
seniman tari Bimo
Wiwoho, tercipta
gerakan-gerakan yoga
yang lain dari biasanya.

Kepada wartawan usai
acara, Yudhi Widdyantoro
juga menginginkan Yoga
Art dapat secara rutin
digelar di Omah Petroek.
Dia mengakui, selama ini
booming yoga sepertinya
sudah sampai pada titik
jenuh dan terkesan
kering. Artinya, perlu
ada pembaruan.
Ketika
yoga
dikolaborasikan dengan
seni tari ternyata hasilnya
luar biasa. “Ketika ada
art saya merasakan
ada kebaruan. Menurut
saya, yoga dan seni tidak
terpisahkan. Yoga juga
di-manage sebagai seni
kehidupan, bagi saya
ini memperkaya batin,”
ujarnya.
Dengan sentuhan seni,
lanjut dia, yoga semakin
menyentuh batin lebih
dalam. Selama ini yoga
dikenal dengan gerakan
yang aneh-aneh bahkan
disertai jungkir balik.
Dengan paduan seni tari,
gerakan-gerakan itu lebih
bermakna.
Yudhi sendiri tidak
m e n d u ga , ko l a b o ra s i
dengan Bimo Wiwoho
langsung nyambung
begitu saja. Terus terang,
dirinya hanya berlatih
sepuluh menit sebelum
tampil bersama dosen
Institut Seni Indonesia
(ISI) Yogyakarta itu.
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Foto bersama peserta Yoga Art di Omah Petroek Karangklethak Pakem Sleman.
“Seperti diterangkan
Bimo, unsur tari itu
wiraga, wirasa, wirawa.
Yoga idealnya begitu
juga,” kata Yudhi seraya
menambahkan kebetulan
d i r i nya b e ra s a l d a r i
keluarga penari.
Gerakan yoga selain
bersifat menahan (nafas)
juga disertai gerakan
mengalir atau flow. “Saya
merasa banyak orang
melakukan yoga tetapi
kurang mengeksplorasi
wirasa dan wirawa, bahwa
nafas dan suara alam itu
juga wirama. Yoga itu jalan
untuk lebih mengenali
diri kita sendiri, lebih
memperhalus rasa

dengan adanya unsur
seni,” terangnya.
Sepakat dengan
Yudha, Frieda Yotaliana
selaku inisiator Yog Art
dari IkiGueNuswantara
menginginkan kegiatan
seperti ini bisa dijadikan
agenda rutin dengan
melibatkan lebih banyak
seniman.
Perpaduan yoga
dengan seni merupakan
yang pertama kali
diadakan di Yogyakarta.
Insiprasi itu datang saat
Frieda berkunjung ke
Omah Petroek pada 2012.
Dia melihat Omah Petroek
saat dekat dengan alam.
(sol)
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Master Yoga Yudhi Widdyantoro
memperagakan gerakan yoga yang
dipadukan unsur seni tari.

Baca Puisi di Taman Pintar Berhadiah Salak
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA – Menandai
peringatan Hari Ibu, pengelola
K a m p u n g E d u k a s i Wa t u
Lumbung Bantul bersama
a k t r i s s e ka l i g u s s e n iwa t i
Sitoresmi Prabuningrat, Selasa
(21/12/2021) mengadakan
kegiatan yang terbilang unik.
Pada acara yang berlangsung
di Taman Pintar Yogyakarta
itu, setiap pengunjung yang
membacakan puisi diberikan
hadiah berupa buah salak
pondoh.
Kepada wartawan di
sela-sela acara, Muhammad
Boy Rifai selaku pengelola
K a m p u n g E d u k a s i Wa t u
Lumbung mengatakan, kegiatan
tersebut dirancang untuk
memuliakan ibu. “Kami ingin
semua yang datang ke Taman
Pintar menyadari bahwa ibu
adalah bagian dari kehidupan,”
ungkapnya.
Secara khusus, pihaknya
juga mengundang anak-anak
yatim dan piatu beserta 20

pengelola panti asuhan. “Salak
kita pilih sebagai hadiah bagi
siapa pun yang datang. Habis,
saya ambil lagi. Kebun masih
luas, kebun ibu pertiwi,” kata
Boy.
Tak hanya membaca puisi,

anak-anak dari panti asuhan
itu juga bisa melihat komik.
Ada pula performa wayang
milenium wae oleh Ki Mujar
Sangkerta. Sedangkan chef
Andi memperoleh amanah
memasak ayam untuk mereka,

dilanjutkan acara jalan-jalan
menikmati wahana permainan
Ta m a n P i n t a r, d e s t i n a s i
wisata milik Pemerintah Kota
(Pemkot) Yogyakarta itu.
Boy memberikan apresiasi
pihaknya diberikan kesempatan

SHOLIHUL HADI/KORANBERNAS.ID

Sitoresmi Prabuningrat memberikan motivasi di hadapan anak-anak yatim dan piatu,
Selasa (21/12/2021), di Taman Pintar Yogyakarta.

mengadakan kegiatan di Taman
Pintar selama lima hari. “Saya
memindahkan semua aktivitas
saya di Watu Lumbung selama
lima hari di sini,” tambahnya.
Sepakat dengan Muhammad
Boy Rifai, dalam kesempatan
itu Sitoresmi menyatakan
dirinya sebagai seorang muslim
m e ra s a s a n ga t b e r sy u ku r
bisa memberikan pemahaman
tentang makna seorang ibu di
hadapan anak-anak yatim dan
piatu.
Menurut Sitoresmi, makna
peringatan hari ibu bukan
hanya sekadar bagaimana
seorang ibu bisa menyaingi
laki-laki, tulang punggung
sebagian dari rumah tangga
ada di pundak ibu.
Yang lebih penting adalah
seseorang mampu menangkap
makna dan hakikatnya. “Makna
dan hakikat hari ibu apabila
sudah tertangkap maka bisa
diimplemasikan pada seluruh
aspek. Insyaallah kena semua,”
jelasnya. (sol)
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Sesi foto bersama bersama peresmian Taman Aksara Kampung Aksara Pacibita.

Yogyakarta Punya Taman Aksara Jawa
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA – Keberadaan
Yogyakarta sebagai pusat
budaya Jawa kini semakin kokoh
m e ny usul dil uncurkannya
Taman Aksara Kampung Aksara
Pacibita. Taman yang berada
di Payak Cilik 01 Padukuhan
Bintaran Wetan 06 Srimulyo
Piyungan Bantul itu, secara
re s m i d i l u n c u r k a n S e n i n
(13/12/2021) malam.
Taman yang berada di tepian
sungai dan lokasinya sangat
dekat dengan situs Payak
tersebut diresmikan oleh Kepala
Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) DIY, Dian Lakshmi
Pratiwi, ditandai pembukaan
selubung gapura, pemecahan
kendi serta pergelaran wayang
beber.
Begitu masuk taman
ini, pengunjung langsung
disambut gazebo yang asri
dan tertata rapi. Aksara-aksara
Jawa terpasang hampir di
setiap tempat, termasuk pada
pepohonan maupun gapura
masuk.
Keberadaan taman ini sangat
bermakna bagi pelestarian dan
pengembangan salah satu
aksara terindah di dunia ini,
sekaligus menjadi jawaban
kekhawatiran akan musnahnya
aksara Jawa. Dengan taman ini,
ke depan kampanye penggunaan
aksara Jawa diyakini semakin
menggeliat.
“Taman Aksara Jawa dan
Situs Payak yang luar biasa ini
menjadi bagian dari kampung
aksara. Dari pilot project 12
desa yang ditunjuk, sepuluh
di antaranya desa budaya
termasuk Srimulyo. Semoga
tempat ini menjadi inspirasi
pembelajaran bagi kampung
lain,” ungkap Dian Lakshmi.
Menurut dia, Dinas
Ke b u d aya a n t i d a k h a nya
memberikan dukungan penuh

tetapi juga memberikan
apresiasi kepada pemerintah
kalurahan setempat maupun
komunitas aksara Jawa.
Harapannya, aksara
Jawa menjadi semakin
lazim dipelajari sehingga
b e r ke m b a n g t i d a k h a nya
sebagai dekoratif melainkan
menjadi identitas jati diri
Kalurahan Srimulyo khususnya
dan DIY pada umumnya.
Taman yang diberi nama
Pacibita itu menjadi wahana
bagi masyarakat untuk belajar
d a n p ra k t i k m e n u l i s d a n
membaca aksara Jawa.
“Taman di mana kita bisa
m e l i h a t a k s a ra d i s e t i a p
sudutnya dan di situ juga
terdapat metode cepat
menghafal aksara sehingga
m a sya ra ka t b i s a b e r m a i n
sekaligus belajar aksara. Taman
aksara didukung keindahan
alam sehingga membuat
nyaman dan kita berharap
bisa menjadi pusat belajar
aksara Jawa, sehingga bisa
memberantas buta aksara,”
kata Sukadi, ketua Taman
Aksara Pacibita.
Melalui gerakan seperti
itu, masyarakat Jawa bisa
lebih njawani karena marwah
suatu bangsa terdapat pada
aksaranya. Apalagi aksara Jawa
mengandung filosofi kehidupan
masyarakat yang sangat luhur.
Dengan belajar aksara Jawa
juga akan terbentuk pribadi
yang baik, bertata krama dan
menjunjung tinggi adat Jawa
yang penuh kesantunan.
“Kami juga memimpikan
kelak bisa melihat pada setiap
baliho dan produk masyarakat
Jawa bisa bertuliskan aksara
Jawa, sehingga kepercayaan
diri kita akan tumbuh dan
bangga dengan aksaranya
sendiri. Itu yang memotivasi
kita membuat taman aksara,”

kata Sukadi.
Komunitas Kampung Aksara
Pacibita sebagai komunitas
penggerak dan pegiat aksara
Jawa berdiri pada 3 Maret 2020
atas inisiatif dari beberapa
pegiat aksara Jawa di wilayah
ini, untuk menyemarakkan
kampung mereka dengan aksara
Jawa. Salah satu yang dilakukan
adalah membuat papan nama
Kepala Keluarga (KK) setiap
rumah di lingkungan kedua RT
tersebut dengan aksara Jawa.
Buletin aksara Jawa
Kegiatan terus berlanjut
dengan mengadakan pelatihanpelatihan aksara Jawa untuk
internal komunitas dan anakanak. Atas dukungan Dinas
Kebudayaan pada pertengahan
2021, Kampung Aksara
Pacibita menerbitkan buletin
“Kampung Aksara” dan buletin
Jumat “Mataraman” mulai
Juli-Oktober dan diedarkan di
seluruh DIY, menjangkau 80
Masjid dan 110 Kalurahan.
Penerbitan buletin
dimaksudkan sebagai upaya
mendorong masyarakat
u n t u k ke m b a l i m e n e n g o k
eksistensi aksara Jawa dan
memanfaatkannya dalam
tradisi membaca dan menulis.
Sukadi menjelaskan,
Kampung Aksara Pacibita
bertujuan melestarikan
aksara Jawa sebagai tradisi
k e p e n u l i s a n m a s ya r a k a t .
Kegiatannya antara lain
melakukan digitalisasi naskahnaskah beraksara Jawa ke
dalam bentuk teks agar mudah
diakses oleh publik.
Kemudian, enyelenggarakan
pelatihan-pelatihan tata tulis
aksara Jawa kepada masyarakat
dewasa dan anak-anak,
memanfaatkan aksara Jawa
untuk keperluan komunikasi,
publikasi dan layanan umum
di ranah sosial.

Ta m a n A ks a ra Pa c i b i t a
dilengkapi empat gazebo untuk
keperluan istirahat, makan dan
minum pengunjung. Ada ruang
pelatihan berbentuk limasan
ukuran 4 x 6 meter, dapur,
langgar (musala), pendapa
dan fasilitas kamar mandi. Juga
ada homestay bagi yang ingin
menginap serta ada jaringan
internet.
Akhmad Fikri selaku
inisiator dan pembina
Kampung Aksara Pacibita
m e n a m b a h k a n , u p aya i n i
merupakan visi dan juga ambisi
sebagai pusat pelatihan dalam
pemberantasan buta aksara
Jawa. Agar generasi muda
khususnya semakin menvintai
warisan budaya mereka.
“Aksara Jawa adalah ruh
bagaimana menemukan
identitas dan masa lalu kita
yang gemilang. Ia menjadi anak
panah yang melesat kencang
menembus kesadaran kita
dalam menghadapi tantangan
m o d e r n i t a s d a n re vo l u s i
digital,” kata Ahmad Fikri.
Baginya, sangat berbahaya
jika kaum muda tidak mampu
membaca aksara Jawa. Bisa
saja aksara ini hilang musnah

tinggal sejarah jika tidak
ada upaya melestarikannya.
“Aksara Jawa harus digunakan
masif pada ranah kehidupan
sosial,” kata dia.
Melalui kampanye yang
m a s i f s e p e r t i i t u , a ks a ra
Jawa akan lebih membumi.
Masyarakat tidak asing lagi
jika setiap hari dicekoki, dalam
tanda kutip, aksara leluhur itu.
Di kampung Aksara itu, kaum
muda memperoleh pelatihanpelatihan pembelajaran aksara
Jawa. Meskipun di sekolah
dasar hingga menengah telah
dipelajari, namun kebanyakan
mereka sudah lupa.
Ini terjadi karena aksara
Jawa tidak digunakan dalam
kehidupan sehari-hari
termasuk di dalam aktivitas
sosial media. Justru anak-anak
muda sepertinya teracuni
aksara dari luar seperti aksara
Korea, China maupun Jepang.
Harapannya, masyarakat
Jawa tak kehilangan ke-Jawaa n m e re k a . Ke b e ra d a a a n
taman ini juga mendukung
p e n c a n a n g a n Yo g y a k a r t a
sebagai Kota Hanacara, Aksara
Jawa Hanjayeng Bawana. (sol)
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Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakshmi Pratiwi
meresmikan Taman Aksara Kampung Aksara Pacibita.
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Gelar PTM, DIY Kebut Vaksinasi Anak
www.koranbernas.id

KORANBERNAS -- Percepatan
vaksinasi anak usia 6-11 tahun
segera dilaksanakan di seluruh
daerah yang memenuhi syarat.
Daerah Istimewa Yogyakarta
salah satunya, yaitu capaian vaksin
di provinsi yang melaksanakan
vaksinasi anak harus sudah lebih
dari70persenuntukdosispertama.
Sedangkan capaian vaksinasi di
DIY untuk dosis pertama sudah
mencapai 97,53 persen dari total
sasaran sekitar 2,8 juta penduduk.
Kickoff vaksinasi di DIY
dilaksanakan Sabtu (18/12/2021)
di gedung Wana Bhakti Yasa atau
selang 4 hari dari kickoff nasional
yang dilaksakan di beberapa
sekolah di Jakarta pada Selasa
(14/12/2021) lalu. Percepatan
vaksinasi anak ini merupakan
salah upaya terbentukya
kekebalan komunal pada anak
guna pencegahan virus corona
termasuk varian baru SARS-CoV-2
(B.1.1.529) atau dikenal dengan
nama Omicron.
“Diawal kickoff ini kita
kerjasama dengan dinas
kesehatan kota jogja dan anakanak dari SD Muhammadiyah.
Harapannya setelah ini dinas
kabupaten, kota juga untuk bisa
mulai melaksanakan vaksinasi
untuk anak-anak sehingga bisa
[mengantisipasi] varian omicron
yang justru lebih suka [menular]
pada anak-anak,” ungkap Ketua
Satgas Covid-19 DIY, Sri Paduka
Paku Alam X disela vaksinasi di
Yogyakarta, Sabtu (18/12/2021)
Siang.
Menurutnya, kabupaten/kota
diminta mendorong sekolah dan
orang tua untuk segera membawa
anak-anak mereka untuk
mengikuti vaksinasi. Ditargetkan
capaian vaksinasi anak bisa segera
diselesaikan pada awal tahun 2022
mendatang.
“Ya secepatnya bisa segera
selesai, kalau ada stok [vaksin]
langsung disuntikkan,pokoknya
teko [datang] saja,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Satgas
Imunisasi Ikatan Dokter Anak

YVESTA PUTU AYU/KORAN BERNAS

Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X saat meninjau kickoff vaksinasi anak usia
6-11 tahun di gedung Wana Bhakti Yasa.
Indonesia(IDAI)DIYogyakarta,Mei
Neni Sitoresmi mengatakan, anakanak memang rentan terpapar
varian baru yaitu Omicron yang
lebih mudah menular. Sebab
mereka selama ini belum pernah
mendapatkan vaksinasi sehingga
lebih beresiko.
“Selama ini yang lebih banyak
yang divaksin kan usia diatas
12 tahun. Karena itu justru ini
kesempatan yang baik untuk
mengadvokasi seluruh orang
tua, vaksinasi itu penting untuk
mencegah paparan omicron pada
anak,” ungkapnya.
Cakupan imunisasi yang tinggi
pada anak-anak diharapkan akan
menimbulkan herd immunity atau
kekebalan komunal pada varianvarian baru Covid-19. Sebab bila
cakupan vaksinasi rendah, mutasi
virus akan mudah terjadi.
Apalagi anak usia 6 tahun
juga belum boleh mendapatkan
vaksinasi Covid-19. Bila kekebalan
komunal tercapai melalui capaian
vaksinasi usia diatas 6 tahun maka
diharapkan balita-balita dan kaum
rentan lain tidak akan terpapar
virus.
“Mudah-mudahan dengan
cakupan vaksinasi yang lebih luas
pada anak-anak maka diharapkan
kita lebih siap [menghadapi varian
baru],” tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan
( D i n ke s ) D I Y Pe m b a j u n
Setyaningasatutie

mengungkapkan, pada kick off
kali ini, selain bekerja sama dengan
Dinkes Kota Jogja, pihaknya juga
menggandeng sejumlah sekolah
di Kota Jogja. Adapun target dari
vaksinasi kali ini adalah sebanyak
1.300 anak usia 6-11 tahun.
Dikatakannya, usai kick off,
vaksinasi akan dilanjutkan ke
sekolah-sekolah bersamaan
dengan program Bulan Imunisasi
Anak Sekolah (BIAS). Ini dilakukan
agar vaksinator dari puskesmas
setempat bekerja lebih efektif.
Sebab, anak usia 6-11 tahun
termasuk golongan rentan
terinfeksi Covid-19, dan varian
Omicron.
“Jadi, biar tidak bolak-balik
ke sekolah. Kelas 1 dan 2 bisa
divaksin DPT (Difteri, Pertusis dan
Tetanus) , kelas 3 dan 4 yang tidak
mendapatkan program BIAS bisa
divaksin Covid-19. Kelas 5 dan 6
putri kan mendapatkan vaksinasi
HPV (Human Papilloma Virus) ,”
tutup Pembajun.
SecaraterpisahKetuaPersatuan
Guru Republik Indonesia (PGRI)
Kabupaten Purworejo, Irianto
Gunawan, mendukung vaksinasi
Covid-19 anak usia 6 hingga 11
tahun.Gunawanberharapvaksinasi
bisa mempercepat pembelajaran
tatap muka tanpa membuat orang
tua merasa khawatir. Setelah
capaian vaksinasi mencapai herd
immunity (kekebalan tubuh)
70 persen, saatnya melakukan

vaksinasi untuk anak usia 6-11
tahun.
“Mestinyadipastikanduluvaksin
jenis apa yang akan dipakai. Aman,
nyaman atau tidak bagi anak-anak.
Vaksin akrab dengan anak-anak,
dari dulu untuk mencegah penyakit
semacam polio, hepatitis, campak
dan lain-lain, anak-anak juga
diberikan vaksin,” kata Gunawan.
Dia menyarankan, pelaksanaan
vaksinasi anak jangan disamakan
dengan masyarakat umum.
Terdapat beberapa prosedur yang
perlu diperhatikan agar anak
merasa nyaman.
“Lebih baik penyuntikan
vaksin dilakukan sekolah supaya
bisa lebih terkontrol jam dan
tempatnya. Jangan digabung
dengan masyarakat umum,
namanya anak-anak pasti orang
tua akan mengantar, justru akan
menimbulkan kerumunan,”
ujarnya, Sabtu (18/11/2021).
Menurut Gunawan, vaksin
sangat perlu bagi anak-anak
karena tidak semua orang tua
paham bagaimana mencegah
Covid-19.Vaksinanak-anakpenting
meskipunimunmerekarelatifkuat,
namun rentan tertular.
Sekretaris Dinas Kesehatan
KabupatenPurworejo,Ekaningtyas,
mengatakan saat ini capaian
vaksinasi sudah 70 persen. Artinya,
Kabupaten Purworejo sudah bisa
melaksanakan vaksinasi anak usia
6 hingga 11 tahun.

Nostalgia dengan Menu Idola Remaja

KORANBERNAS -- Masih inget
ayam krispi Hot & Cheesy KFC yang
kemunculannya beberapa tahun lalu
bikin heboh? Pada penghujung 2016
KFC Indonesia menghadirkan Hot &
Cheesy chicken, ayam krispi KFC yang
dibalut dengan saus keju premium yang
menghadirkan kenikmatan yang cheesy
dan spicy yang banyak disukai anak-anak
dan remaja.
Produk yang awalnya merupakan
produk edisi special karena hanya hadir tiga
bulan di KFC akhirnya pun hadir kembali
pada Agustus 2017 karena pemintaan KFC
Lovers. Pada kehadiran keduanya hot &
cheesy juga hadir dalam menu hot rods yaitu
potongan strip ayam krispi yang dibalut

saus hot and cheesy.
Empat tahun telah berselang tanpa Hot
& Cheesy Chicken dan ternyata KFC Lovers
tidak berhenti meminta dan berharap
KFC Indonesia untuk menghadirkannya
kembali. Melihat antusias KFC Lovers
terserbut, KFC Indonesia kini kembali
menghadirkan menu Hot & Cheesy Chicken
yang kali ini hadir dalam paket Golden
Combo.
Eric Leong, Chief Executive Officer
PT Fast Food Indonesia Tbk, dalam
keterangantertulisnyaRabu,(22/12/2021)
menjelaskan, Sering kali pihaknya
menerima permintaan dan tantangan
dari KFC Lovers, khususnya di media sosial,
untuk menghadirkan kembali Hot & Cheesy

chicken. Hal tersebut dikarenakan mereka
sangat merindukan sensasi cheesy & spicy
yang membalut ayam krispi.
“Tentunya antusiasme tersebut
telah meyakinkan kami untuk kembali
menghadirkan menu fenomena KFC
Indonesia tersebut, yaitu Hot & Cheesy
Chicken,” imbuhnya.
Kemewahan Golden Combo dapat
dinikmati KFC Lover di seluruh wilayah
Indonesia mulai 22 Desember 2021
dan akan tersedia hanya sampai dengan
Februari 2022. Golden Combo terdiri atas
Golden Combo 1 menyajikan 1 potong hot &
cheesy chicken bersama nasi & 1 Coca Cola
atau float dengan harga paket Rp 35.000,
sedangkan Golden Combo 2 menyajikan

“Sore tadi (kemarin) sudah
dikejar door to door vaksin.
Alhamdulillah sudah mencapai
70 persen,” kata Eka, Sabtu
(19/12/2021).
MeskipunKabupatenPurworejo
sudah mencapai herd immunity
namun masyarakat jangan lengah,
tetap patuhi protokol kesehatan
(prokes), dengan pola 5 M, yaitu,
mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir, memakai
masker, menjaga jarak aman,
menghindari kerumunan dan
mengurangi mobilitas.
Hadang Omicro
Sebanyak 900 warga mengikuti
kegiatan vaksinasi dosis 2 astra
zeneca yang digelar Badan Intelijen
Negara Daerah (BINDA) DIY
di Kantor Kalurahan Muntuk
Kapanewon Dlingo,Bantul,Minggu
(19/12/2021). Dengan mematuhi
protokol kesehatan,warga terlihat
antri untuk mendapat vaksinasi
yang digelar bekerjasama dengan
Puskesmas Dlingo tersebut.
“Saatiniyangkitasisirdiwilayah
Muntuk mencapai 900 orang,” kata
koordinator wilayah vaksinasi
Bantul BINDA DIY Saiful.
Menurut Saiful, mereka
melaksanakan vaksinasi ke
kalurahan hingga pedukuhan guna
mendekatkan lokasi vaksin dengan
masyarakat. Mengingat jumlah
warga yang belum vaksin di Bantul
pada kisaran 10 persen hingga 15
persen,maka dikebut agar akhir
tahuninibisamencapai100persen.
“Warga mungkin ada kendala
ketika belum vaksin diantaranya
terkait akses dan mobilitasva.
Maka kita dekatkan lokasi vaksin
ke mereka,”katanya.
Secara terpisah Bupati Abdul
HalimMuslihmengatakanvaksinasi
menjadi salah satu cara untuk
mengantisipasi adanya varian
baru Covid-19. Selain tentunya
penerapan prokes yang ketat.
“Maka bagi yang belum
vaksin silahkan untuk mengikuti
kegiatan vaksinasi dalam upaya
meningkatkanimunitastubuh,”kata
Bupati.(rne/sra/mwa)

2 potong hot & cheesy chicken bersama
nasi & 1 Coca Cola atau float dengan harga
paket Rp 49.545.
“Hot & cheesy chicken menunjukkan
bahwa kami di KFC Indonesia berani
untuk terus mengeksplorasi rasa demi
memuaskan selera dan tantangan dari KFC
Lovers,” tambah Eric.
Kehadiran Golden Combo didampingi
dengan kehadiran Very Berry Float, menú
float baru KFC yang selama ini menjadi
favorit KFC Lover. Very Berry Float adalah
perpaduan mix berry soda dengan lychee
popper ditambah topping ice cream
vanilla yang perpaduannya menghadirkan
kesegaran suasana liburan KFC Lovers.
(rne)
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Keterserapan Lulusan SMK Kesehatan Tinggi
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KORANBERNAS -- Keterserapan
lulusan kesehatan untuk terjun ke dunia
kerja sangat tinggi. Bahkan banyak negara
membutuhkan membutuhkan Sumber
Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan
dari Indonesia, termasuk DIY.
“Lulusan kami sampai saat ini sudah
cukup banyak yang berkarya di Jepang
sebagai perawat di panti-panti jompo,
dan gajinya cukup besar sampai Rp 15
juta perbulan. Sebenarnya sudah banyak
permintaan selain Jepang seperti dari
Jerman, Taiwan dan Cina. Tapi memang
pilihan kembali pada anak-anak sendiri,”
papar Kepala SMK Kesehatan Binatama,
Nuri Hastuti, dalam Peringatan HUT ke-9
di sekolah setempat, Jumat (17/12).
Menurut Nuri, kebutuhan SDM lulusan
SMK Kesehatan di luar negeri cukup
banyak. Beberapa negara seperti Jepang,
Taiwan, Cina dan Jerman saat ini mengalami
kekurangan tenaga kesehatan, khususnya
dalam membantu penanganan kesehatan
para lansia.
Karenanya banyak perushaaan meminta

lulusan SMK Binatama berkarya di negaranegara tersebut. Untuk meningkatkan
kompetens lulusan, SMK Binatama
memberikan keahlian tambahan bagi

siswanya yakni kemampuan berbahasa
asing seperti Inggris, Jepang dan Korea
selain Bahasa Jawa.
“Kami mempersiapkan para siswa

ketika lulus dan bisa berkarya tak terbatas
negara melalui kemampuan bahasa asing.
Perawat dari Yogyakarta ini memang
dikenal lebih telaten dan sabar, mungkin
ini yang membuat negara-negara luar
menyukai. Kini tinggal memantapkan
niat dan keberanian anak-anak kita untuk
bekerja di luar negeri,” paparnya.
Sementara, Kepala Balai Pendidikan
Menengah Kabupaten Sleman, Tukiman
mengungapkan SMK Kesehatan Binatama
memang perlu membekali siswanya
dengan kemampuan berbahasa asing. SMK
sedianya memang diminta membentuk
jejaring dengan industri agar lulusannya
bisa msksimal terserap ke dunia kerja.
“SMK memang kami harapkan
bisa berjejaring dengan industri dan
mempersiapkan siswanya untuk bisa
masuk ke dunia kerja. SMK Kesehatan
Binatama ini juga mempersiapkan dari
segi wirausaha dan hal tersebut baik bagu
siswa. Jadi, nanti mereka bisa bekerja dan
bahkan punya sampingan usaha yang
maju,” ungkapnya. (rne)

KORANBERNAS -- Sebentar lagi para
pelajar akan memasuki libur akhir semester
atau biasa disebut dengan libur Natal dan
Tahun Baru (Nataru). Untuk di Kabupaten
Purworejo sendiri, libur terhitung dimulai
24 Desember 2021.
“Libur semester terhitung mulai 24
Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.
Siswa akan menerima hasil belajar (rapor)
pada Jumat (24/12/2021),” jelas Kepala
Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga
(Dindikpora) Kabupaten Purworejo, Sukmo
Widi Harwanto, Senin (20/12/2021) siang,
di kantornya.
Dia menambahkan, sebelum liburan tiba,
pihaknya berpesan kepada pihak sekolah
selama melakukan kegiatan sekolah harus
mengaktifkan fungsi Satgas Penanganan
Covid-19 di Satuan Pendidikan.
“Satuan Pendidikan wajib menerapkan
protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat
dengan pendekatan 5 M terhadap semua
civitas,” tandas Sukmo.
Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6
Kabupaten Purworejo, Teguh Widodo terus
menghimbau siswa dan siswi SMP Negeri 6
untuk patuh terhadap protokol kesehatan.
“Alhamdulillah siswa-siswi kami
sangat mematuhi protokol kesehatan. Di
lingkungan sekolah kami sudah menyiapkan
tempat cuci tangan pakai sabun dengan air
mengalir, tempat duduk satu bangku untuk
satu siswa,” jelas Teguh.
Teguh mengatakan semuanya disiapkan
oleh pihak sekolah, agar siswa mudah dalam
menerapkan prokes dengan pendekatan
5 M. Dan sebelum liburan tiba, pihaknya
berkoordinasi dengan orang tua agar selama
liburan menjaga putra putrinya untuk
senantiasa tetap mematuhi prokes dengan
pola 5 M.
“Kami menghimbau agar peserta didik
untuk tidak diajak / melakukan perjalanan
keluar kota,” sebutnya.
Selain itu, untuk vaksinasi siswa SMP
Negeri 6, pada sebulan yang lalu mencapai
98 persen, beberapa anak ada yang belum
vaksin karena tak lolos skrining kesehatan.

“Dengan vaksinasi Covid-19 hampir 100
persen di SMP Negeri 6 untuk persiapan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM),” tandas
Teguh.
Sementara Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri 1 Kabupaten Purworejo,
menjadi percontohan untuk melaksanakan
Pembelajaran Tatap Muka (PTM) selama
pandemi Covid-19.
Sekolah yang terletak di Jalan Mayjend
Sutoyo Purworejo ini, ditunjuk oleh Dinas
Pendidikan dan Olahraga (Dindikpora)
Kabupaten Purworejo sebagai percontohan
Sekolah Menengah Pertama untuk
melakukan Pembelajaran Tatap Muka dalam
pandemi Covid-19. Program berlangsung
sejak Maret 2022. Untuk pembelajaran
percontohan di Jawa Tengah masing-masing
kabupaten atau kota diwakili 1 sekolah saja.
Sebagai percontohan, tentu saja sekolah
yang menempati bangunan eks Belanda
tersebut tidak kendor dalam menerapkan
protokol kesehatan (prokes).
Kepala SMP N 1 Kabupaten Purworejo,
Jawa Tengah, (Jateng), Sutarto mengatakan,
pihaknya selalu berusaha mematuhi
protokol kesehatan secara ketat. Dia
mengimbau agar warga sekolah baik guru,
siswa dan karyawan untuk jangan kendor
mentaati protokol kesehatan.
Di depan pintu masuk sekolah dan
di depan ruang kelas, sudah tersedia
beberapa tempat cuci tangan dan juga sudah
disediakan sabun cair. Sebelum memasuki
ruangan setiap siswa wajib cuci tangan
terlebih dahulu. Siswa juga wajib memakai
masker serta menjaga jarak aman.
Hingga saat ini, siswa yang melakukan
PTM sebanyak 50 persen, sehingga 1 bangku
untuk 1 siswa.
“Saya berharap agar warga sekolah
baik guru, siswa maupun karyawan semua
mematuhi protokol kesehatan minimal
dengan pola 5M. Yaitu mencuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir, memakai
masker, menjaga jarak aman, menghindari
kerumunan dan mengurangi mobilitas,”
ujar Sutarto.

Usaha kepatuhan terhadap protokol
kesehatan tidak sia-sia, terbukti selama
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Jawa Bali diberlakukan,
keluarga besar SMP N 1 nihil kasus Covid-19.
Kepatuhan terhadap protokol kesehatan
juga diikuti oleh masyarakat Purworejo
pada umumnya. Hal tersebut bisa terlihat
dari melandainya jumlah pasien Covid-19
di Kabupaten yang bersebelahan dengan
Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, meskipun angka Covid-19
di Kabupaten Purworejo melandai, namun
virus Corona masih tetap mengintai. Sebagai
contoh sampai saat ini masih ada puluhan
warga Purworejo terpapar positif Covid-19.
“Saya selalu mengingatkan para guru
untuk patuhi prokes. Setelah itu giliran
para guru sebagai wali kelas meneruskan
pesan kepatuhan terhadap prokes kepada
orangtua atau wali siswa agar selalu
mematuhi prokes di rumah masing-masing,”
sebut Sutarto.
Dia menambahkan setiap wali kelas
memiliki ruang komunikasi dengan orang
tua dengan grup WhatsApp. Masing-masing
kelas memiliki group sendiri.
“Siswa SMP Negeri 1 Purworejo
menyadari arti penting protokol kesehatan
dan sudah menjadi karakter anak patuh
terhadap prokes,” katanya.

MenurutSutarto,selainmematuhiprokes
pihaknya turut membantu pemerintah
dengan program vaksinasi Covid-19 untuk
herd immunity (kekebalan kelompok)
sebesar 70 persen.
“Untuk siswa SMP N 1 Purworejo yang
berusia minimal 12 tahun, 100 persen sudah
divaksin. Demikian juga untuk guru dan
karyawan,” jelasnya.
Selama pandemi Covid-19, Sutarto
mengemukakan, adanya kendala
dalam perubahan pola pembelajaran.
Dari pembelajaran tatap muka menjadi
pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau
pembelajaran dalam jaringan (daring).
“Saat awal pandemi Covid-19, siswa
belajar secara online. Dalam pembelajaran
secara online memang kami mengalami
kesulitan,” katanya mengaku.
Salah satu kendala adalah bagi anakanak yang kurang termotivasi belajar agak
malas, sehingga tertinggal pelajarannya.
Kendala pembelajaran online selain dari
siswa juga timbul dari guru. Sebagian guru
belum familier (terbiasa) dengan teknologi
informasi (IT).
“Kondisi tersebut menjadikan guru
semangat belajar tinggi, bagaimana
mengatasi, dari tadinya belum paham IT
akhirnya belajar dan bisa menguasai,”
tandasnya. (wna)

MUHAMMAD ZUKHRONNEE/KORANBERNAS.ID

Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman, Tukiman melihat
pameran kesehatan SMK Kesehatan Binatama

Prokes tak Boleh Lalai Meski Libur Nataru

WAHYU NUR ASMANI/ KORAN BERNAS

Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka siswa SMP Negeri 1 Purworejo dengan
mematuhi protokol kesehatan.

www.koranbernas.id
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Mural Membuat Mapolres Purworejo Nampak Berbeda
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO-Suasana Mapolres Purworejo tampak
berbeda dari biasanya. Dinding Mapolres
nampak penuh dengan karya mural.
Rupanya, lukisan-lukisan tersebut hasil
dari lomba mural yang diselenggarakan
o l e h Po l re s P u r wo re j o , M i n g g u
(19/12/2021).
Lomba mural diselenggarakan oleh
Polres Purworejo bersama Polda Jateng.
Obyeknya adalah dinding pagar yang
mengelilingi mapolres. Lomba diikuti oleh
50-an peserta, dari Purworejo maupun
dari luar daerah. Bahkan, peserta dari
luar Purworejo tercatat cukup banyak, di
antaranya dari bantul, Magelang, Malang,
Tasikmalaya dan sejumlah kota besar
lainnya.
Irwasda Polda Jateng, Kombes Pol
Untung Sudarto mengatakan, lomba
mural ini bertujuan untuk memberikan
ruang bagi masyarakat terutama para
seniman mengekspresikan diri dengan
hal-hal yang positif. Lomba juga untuk
menampung kreativitas seniman, dalam
menyalurkan hobinya.
“Ya supaya bakat mereka tersalurkan.
Daripada corat coret di dinding
(vandalisme). Dengan dibuatkan lomba
semacam ini kan mereka lebih leluasa
berkspresi,” kata Kombes Pol Untung.
Kapolres Purworejo, AKBP Fahrurozi
mengatakan, sudah dua tahun pandemi
melanda Indonesia. Kondisi ini telah
membuat kondisi perekonomian lesu

dan mempengaruhi mental masyarakat
kebanyakan.
“Butuh dukungan semua pihak untuk
membuat perekonomian bergairah
kembali dan masyarakat kembali tergugah
semangatnya,” kata Kapolres.
Salah satu peserta Paulus Deddi
Ariyanto mengatakan, dirinya
bersemangat ikut lomba bukan sekadar
untuk menyalurkan bakat dan hobi,
tapi juga sebagai bagian dari ikut
mengkampanyekan pentingnya vaksin
dan menjaga protokol kesehatan.
“Menurut saya lomba ini sangat
bagus apalagi tema lukisan tentang
vaksinasi. Mural yang saya buat bertema
Indonesia Sehat dan Kuat. Artinya dengan
masyarakat di seluruh Indonesia di vaksin,
nantinya akan menambah kekebalan
komunal/ herd immunity, dan tentunya
akan lebih sehat dan kuat dan bebas dari
Covid-19-19,” ujar Deddi, yang dalam
lomba ini didampingi dan dibantu oleh
puterinya Keyna Audria Yasmin.
Untuk diketahui, dalam lomba ini,
aspek yang dinilai yakni kesesuaian tema,
originalitas, estetika dan kreativitas, dan
dinilai oleh lima orang juri yang berasal
dari Purworejo Fine Art dan anggota
Polres Purworejo.
Setelah melalui penjurian yang ketat,
Juara I diraih Mulyo Gunarso dengan
alamat Sudimoro 007 Timbulharjo, Sewon
Bantul, dengan hadiah berupa Piala dan
uang pembinaan Rp 5 juta. (wna)

WAHYU NUR ASMANI EW/KORANBERNAS.ID

Paulus Deddi Ariyanto dan putrinya Keyna Audria Yasmin peraih Juara II
dan Lomba Mural Festival Polres Purworejo.

PMI Minta Masyarakat Tetap Donor Plasma Konvalesen
KORANBERNAS.ID, PURWOREJO-Seiring dengan melandainya angka
Covid-19 di Kabupaten Purworejo Jawa
Tengah (Jateng), permintaan plasma
konvalesen sebagai terapi pengobatan
Covid-19 di Kabupaten Purworejo
sudah menurun.
Namun, Palang Merah Indonesia
(PMI) Kabupaten Purworejo tetap
meminta masyarakat yang sudah sembuh
dari Covid-19 untuk mendonorkan
plasmanya. Hal itu sebagai antisipasi
jika sewaktu-waktu kembali terjadi
lonjakan kasus Covid-19. Kebutuhan
stok plasma tersebut juga tetap
harus ada, mengingat PMI Purworejo
juga menerima permintaan plasma
konvalesen dari daerah lain yang
kekurangan stok.
Wakil Ketua PMI Purworejo Ernawan
Cahyo Winardi mengemukakan, sebagai
upaya penanganan pandemi Covid-19,
PMI Kabupaten Purworejo telah
mengembangkan pelayanan donor
plasma konvalesen. Donor plasma
tersebut sebagai salah satu alternatif
pengobatan bagi pasien yang terpapar
Covid-19. Nantinya, orang yang pernah
terpapar Covid-19 dan sudah sembuh,
akan di ambil plasma darahnya untuk
terapi pengobatan pasien Covid-19
mulai gejala ringan hingga berat.
“Kami mengembangkan pelayanan
donor plasma konvalesen di Unit Donor
Darah (UDD) PMI Purworejo. Saat
ini masyarakat yang pernah terpapar
Covid-19 sudah bisa mendonorkan

plasmanya di sini. Kami sekarang
sudah menyediakan plasma bagi
pasien Covid-19,” jelasnya, Senin
(20/12/2021).
Sebelumnya, lanjutnya, PMI
Purworejo sempat terkendala dengan
besarnya biaya pengadaan untuk
menyediakan pelayanan donor plasma
konvalesen. Oleh karena itu, sebelum
adanya pelayanan plasma konvalesen,
pasien mencari plasma ke luar Purworejo
seperti Yogyakarta dan yang lainnya.
“Itu kan cukup besar. Tapi sekarang
kita sudah punya perlengkapannya
dan bisa melayani donor plasma,
sebelumnya kita juga sudah belajar ke
PMI Cilacap, Banyumas dan Solo. Lalu

kita melengkapi peralatan kesehatannya
sehingga kemudian bisa melaunching
layanan beberapa waktu yang lalu,”
terangnya.
Hingga saat ini, kata Ernawan, PMI
Purworejo telah mendistribusikan
sekitar 115 kantung untuk plasma
konvalesen. “Kita juga masih punya
stok yang bisa disimpan selama satu
tahun,” katanya.
Meskipun situasi pandemi Covid-19
di Kabupaten Purworejo sudah terasa
kondusif, namun PMI Purworejo hingga
saat ini masih gencar melakukan
pelayanan donor plasma konvalesen.
“Masih terus, karena kita tidak tahu
suatu saat dibutuhkan,” katanya.

ISTIMEWA

Petugas UDD PMI Purworejo saat sedang melayani pendonor plasma
konvalesen di UDD PMI setempat.

Untuk tingkat permintaan, menurut
Ernawan saat ini sudah menurun
dibandingkan beberapa waktu yang lalu
saat kasus Covid-19 di Purworejo tinggi.
“Mungkin hampir sudah tidak ada
permintaan plasma,” sebutnya.
K e t u a P M I P u r w o r e j o , Yu l i
Hastuti menyampaikan, bahwa
pengolahan plasma konvalesen di
U D D P M I K a b u p a te n P u r wo re j o
menggunakan metode konvensional
yang menggunakan kantong darah
dengan 4 satelit. Hal ini sudah sesuai
standar prosedur pengolahan plasma
konvalesen dari PMI Pusat.
Sebelumnya, ungkap Yuli, UDD PMI
Purworejo telah memiliki peralatan
untuk pelayanan donor plasma seperti
plasma freezer, untuk penyimpanan hasil
pengolahan plasma konvalesen, plasma
thawing untuk proses pengolahan
darah menjadi plasma konvalesen dan
beberapa alat penunjang lainnya.
Untuk persyaratan pendonor, yakni
orang yang pernah terkonfirmasi positif
Covid-19 dan sudah dinyatakan sembuh
dengan 14 hari terakhir tidak ada gejala
atau keluhan.
Pendonor diutamakan laki-laki
dan perempuan yang belum pernah
hamil. “Untuk usia 18-60 tahun, berat
badan minimal 55 kg, tidak menerima
transfusi darah dalam 6 bulan terakhir,
sehat jasmani dan rohani serta tidak
sedang mengkonsumsi antibiotik dan
obat lainnya,” terangnya. (wna)
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Editorial

Malyabhara

MALIOBORO. Satu kata ini memang bermakna
Yogyakarta. Apalagi, Jalan Malioboro memang berada
di jantung Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan
Provinsi DIY berada di jalan ini.
Bagi wisatawan dari luar daerah, Malioboro
adalah tempat wisata yang wajib dikunjungi. Banyak
yang berkomentar, belum sah ke Yogyakarta kalau
belum menginjakkan kaki di Jalan Malioboro. Papan
nama Malioboro di selatan rel kereta api, sering
menjadi tempat berfoto, baik swafoto maupun minta
tolong orang lain untuk memotret.
Malioboro adalah ikon Yogyakarta.
Bagi pemerintah daerah, baik Kota Yogyakarta
maupun Provinsi DIY, Malioboro selalu menjadi
perhatian. Penataan berlangsung terus-menerus
seolah tak pernah selesai. Zaman Orde Baru masih
berkuasa, sudah lazim terdengar bahwa bongkar
pasang Malioboro tak pernah kunjung selesai.
Hampir dari tahun ke tahun, ada dana pemerintah
yang dikucurkan untuk menata Malioboro.
Kini, ada kegaduhan baru di kawasan Malioboro.
Kegaduhan itu melibatkan para pedagang kaki lima
(PKL) yang menggantungkan kehidupan keluarga
mereka dari rezeki recehan yang dikucurkan para
wisatawan. Jumlah mereka tidak sedikit. Ada sekitar
2.000 PKL yang sudah belasan bahkan puluhan
tahun mencari nafkah dari sana. Mereka berjajar di
sepanjang Jalan Malioboro sejak dari selatan rel KA
sampai dengan Pasar Beringharjo.
Jalan sepanjang itu terpenggal menjadi dua nama
jalan. Selain Malioboro, penggal dari simpang empat
selatan kompleks Pemda DIY hingga depan Istana
Kepresidenan Gedung Agung, diberi nama Jalan
Margamulya. Jalan ini dulu bernama Jl. Jenderal
Akhmad Yani. Nama Jl. Jenderal Akhmad Yani
kemudian dipindahkan ke jalan lingkar Yogya.
Mudah ditebak. Rencana Pemda DIY untuk
mendapatkan pengakuan dunia melalui lembaga
PBB—Unesco (Organisasi Pendidikan, Ilmu
Pengetahuan dan Kebudanaan PBB) mendapat
penolakan keras dari PKL. Maklum, rezeki mereka
seperti dirampas begitu saja.
Pemerintah menyediakan dua tempat relokasi.
Pertama di utara kantor DPRD DIY dan kedua di bekas
Gedung Bioskop Indra, depan Pasar Beringharjo. Dua
tempat baru ini, dikhawatirkan para pedagang tak
bisa menjadi harapan mereka untuk mencari nafkah.
Kata Malioboro, menurut para ahli sejarah,
diyakini berasal dari bahasa Sanskerta. Malioboro
gabungan dari dua kata. Malya dan bhara. Malya
bermakna karangan bunga, sedangkan bhara berarti
menyajikan.
Berangkat dari pemahaman itu, agaknya Pemda
menafsirkan, kawasan Malioboro harus bersih dari
pedagang kaki lima. Sajian karangan bunga harus
bermakna keindahan. Keindahan yang bisa dinikmati
wisatawan di kawasan pedesterian itu.
Sah-sah saja bila ada tafsir, bahwa sajian bunga
yang mekar itu dinikmati warga masyarakat DIY
yang menjadi PKL di kawasan Malioboro. **

PRANALA

www.koranbernas.id

Pinjol Ilegal, Mati Satu Tumbuh Seribu
MUSIM pandemi
berkawan erat dengan
teknologi. Media digital
menjadi perburuan dan
dinilai cukup efektif
untuk menyikapi
terjalnya Covid-19,
dengan menerapkan
phisical distancing dan
social distancing melalui
zoom, microsoft team,
dan sebagainya. Namun
demikian, sisi kelamnya
m a k i n m e n j a m u r nya
pinjaman online alias
pinjol ilegal. Praktik
kusam ini sebenarnya
sama dengan rentenir
yang sering berkeliling
menawarkan pinjaman
uang di pasar atau di
kampung-kampung.
Pinjol abal-abal
menawarkan ke nomornomor HP yang saat ini
mudah sekali didapat.
M o d u s re n t e n i r d a n
pinjol ini pun sama, yaitu
memberikan kemudahan
dan kecepatan dalam
mengajukan pinjaman
dana, bahkan tanpa
perjanjian tertulis. Uang
pinjaman pun tidak
diberikan penuh sesuai
dengan permintaan.
Proses angsuran utang
dibayar dalam tempo
s e s i n gka t - s i n gka t nya
dengan pengenaan bunga
berbunga.
Hal-hal
yang
menggiurkan, tentu
menarik. Muaranya bagi
yang kurang hati-hati
dan tidak waspada,
akan cepat merespon
dengan cepat dan segera
menggelontorkan
uangnya
untuk
berinvestasi. Demikian
pula, bagi pihak yang
butuh uang secara
mendesak, kadang tidak
teliti dan kurang berfikir
panjang terhadap
dampak pinjol liar
dan investasi bodong.
Muaranya, bagi yang
invest akan mengalami
kerugian karena ditinggal
glanggang oleh investor
bodong.
Sementara itu, pinjol
ilegal acap menggunakan
metode teror penagihan
dengan kekerasan
dan ancaman serta
penyebaran identitas,
bahkan foto-foto
peminjam ke sejumlah
kontak telepon yang telah
diminta pelaku pinjol
ilegal. Banyak korban
pinjol ilegal merintih,
mulai pekerja, ibu rumah

Oleh: Marjono
tangga, petani, nelayan,
UMKM, ASN dan lainnya.
Siaran pers OJK
Jateng-DIY pada tanggal
25 September 2020
menyebutkan, Satgas
Waspada Investasi (SWI)
menemukan 126 fintech
peer-to-peer landing
i l l e g a l ya n g s e n g a j a
memanfaatkan kesulitan
keuangan sebagian
masyarakat pada masa
pandemi ini. OJK juga
mencatat total kerugian
masyarakat akibat
investasi ilegal tahun
2011–2021 sebanyak
±Rp 117,4 Trilyun. Sejak
2018 – hingga Oktober
2021 SWI telah menutup
1.096 entitas investasi
i l e ga l , 3 . 6 3 1 e n t i t a s
fintech ilegal dan 160
entitas gadai ilegal.
Kita tak bisa
mengandalkan pada
Lembaga Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)
sebagai satu-satunya
p e n g a wa s d i s e k t o r
jasa keuangan. Terkait
hal tersebut, di sinilah
perlunya kehati-hatian
semua pihak. Tercakup
di dalamnya tidak jemu
menanamkan kesadaran
kepada masyarakat
untuk lebih cermat
dan waspada tehadap
praktik pinjaman kusut
ini. Terpaksanya, pinjam
mesti mawas diri atas
kemampuannya, jangan
kegedhèn empyak kurang
cagak. Kita tak perlu
membeli gaya hidup,
kita harus punya skala
p r i o r i t a s ke b u t u h a n ,
bukan keinginan.
Karena kala kita lalai,
l u p a a t a u te r l a m b a t

mengembalikan, kita
bakal hancur di-bully
habis-habisan.
Penggerebegan
kantor pinjol ilegal di
Jakarta dan Yogyakarta
beberapa waktu lalu,
bahkan berbagai upaya
yang dilakukan SWI dan
OJK selama ini, seperti
sosialisasi maupun
dengan memblokir ribuan
aplikasi, website, serta
nomor HP penawaran
pinjol ilegal, belum
sepenuhnya mampu
m e n gh e n t i ka n r u a n g
gerak pelaku pinjol ilegal.
Seolah pinjol ilegal itu
mati satu tumbuh seribu.
Kasus masyarakat yang
menjadi korban pinjol
ilegal seperti tidak ada
ending-nya, mungkin
juga tidak akan pernah
hilang selama masyarakat
masih terus menerima
penawaran pinjaman
yang disebarkan lewat
SMS atau WA di telepon
genggamnya.
Bank Daerah
Menyikapi
hal
tersebut, penting untuk
selalu mengingatkan dan
mengedukasi masyarakat
agar saat mau pinjam,
harus paham akan
pihak yang meminjami
uang, setidaknya harus
memahami prinsip 2L
(dua L), yaitu Legal dan
Logis. Bagi OJK, tentunya
perlu mengenalkan kanal
akses layanan konsumen
OJK, baik alamat surat,
email, website maupun
medsos dan layanan 24
jam. Dengan demikian,
masyarakat merasa
terlindungi.
Ekstra pengawasan

d a n re g u l a s i d e n ga n
ancaman sanksi yang tak
ringan harus ditegakkan.
Butuh kerja keras dan
ketegasan penindakan
oleh aparat untuk
menangkap pihak-pihak
yang telah membodohi
dan
merugikan
masyarakat dengan
pinjol ilegal dan investasi
bodong, koperasi bodong
maupun arisan bodong.
Itu karena secara hukum
sudah melakukan tindak
pidana kejahatan, seperti
penipuan dan teror
ancaman kekerasan
saat penagihan. Upaya
pencegahan penting, tapi
penindakan juga amat
perlu, mengingat aktor
pinjol ilegal selama ini
masih banyak beroperasi
dengan bebas. Perlu aksi
gotong royong dengan
seluruh pemangku
kepentingan.
Dengan
kerjakerja keroyokan para
pemangku kepentingan,
maka ruang gerak pelaku
pinjol ilegal harus terus
dipersempit agar bisa
diberantas habis, seperti
dengan mengeluarkan
ketentuan
yang
mengatur perlindungan
data pribadi. Sekali lagi,
pencegahan dan edukasi
kepada masyarakat
mengenai bahaya pinjol
ilegal harus terus
dilakukan bersama untuk
semakin memberikan
perlindungan kepada
masyarakat.
Cara sederhana
dan gampang untuk
mengedukasi masyarakat
i a l a h j i ka m e n e r i m a
tawaran pinjaman uang
melalui SMS atau WA, itu
sudah pasti dilakukan
pinjol ilegal yang akan
menipu dan meneror
peminjam. Jadi, jangan
sampai pinjol ilegal
jadi berhala baru dan
manfaatkanlah pinjol
yang sudah terdaftar
dan berizin OJK. Jangan
terjebak pada praktik
u n d e rg ro u n d d e n ga n
menempuh jalan instan,
utamanya para kaum
mud a. Masi h banyak
bank konvensional, bank
modern, bank daerah
bahkan koperasi maupun
BPR BKK yang cukup
sehat menopang usaha
kita. *
Marjono
ASN Pemprov Jateng,
Penulis Buku.
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Memaknai Guru Sejati dalam Serat Wulangrèh
SAAT ini masih banyak guru
yang sekadar berprofesi sebagai
guru dan meninggalkan substansi
sebagai pengajar bangsa. Figur
mulia seorang guru pun mulai
luntur dirampas zaman. Ditambah
lagi kondisi pelik di mana manusia
kini lebih tertarik dengan halhal yang lebih konkrit dan
menguntungkan,sehinggamereka
menyibukkan diri dengan segala
yang bersifat materi dan duniawi.
Kemewahan dan pangkat masih
menjadi ukuran kepentingan bagi
masyarakat kita.
Sekolah pun pada akhirnya
diandalkan sebagai tempat efektif
untuk menaiki jenjang sosial.
Ketika siswa sibuk mengejar
kelulusan dan kebanggaan
akademik, guru pun serta merta
berlomba mengejar pangkat
dan gaji. Tak ayal lagi, kita kini
kehilangan sosok guru yang
menjadi panutan.
Tereduksinya figur mulia
seorang guru, membuat krisis
etika dan moral kian menjadi-jadi.
Kasus demi kasus banyak kita
lihat di media massa. Mulai dari
kasus perundungan, kekerasan
fisik, penyalahgunaan narkoba,
perkelahian antarsekolah atau
tawuran, maupun kekerasan
seksual yang terjadi antarpeserta
didik.
Mirisnya lagi, tindak pidana
korupsi yang marak terjadi di
negeri ini justru dilakukan dari
kalangan terdidik (well educated).
Bahkan, tak jarang para koruptor
tersebut berprofesi sebagai guru
atau dosen di pendidikan tinggi.
Guru Sejati dalam Serat Wulang
Reh
Ada khazanah yang sangat
bagus buat bangsa ini tentang
konsep guru sejati. Lima ratus
tahun yang lalu, leluhur kita
telah memberikan motivasi yang
jelas dalam memilih guru. Serat
Wulang Rèh yang merupakan
sastra gubahan Sri Susuhunan
Pakubuwono IV, memuat
peringatan-peringatan dalam
mencari seorang guru yang benar.
Karya sastra ini selesai ditulis pada
1735 tahun Jawa yang bertepatan
dengan tahun 1808 M.
Serat Wulang Rèh ini muncul
karena keadaan negara ketika
itu sangat memprihatinkan dan
banyak terjadi masalah-masalah
politik terutama dalam kraton.

Selain itu juga ada tradisi luar yang
masuk dalam kraton serta perilaku
manusia yang menyimpang dari
tatanan nilai dan moral yang tidak
sesuai dengan agama.
Serat ini sendiri tertulis
dalam bentuk puisi 13 macam
tembang (pupuh) macapat,
yakni Dhandhanggula,
Kinanthi, Gambuh, Pangkur,
Maskumambang, Megatruh,
Durma, Wirangrong, Pocung, Mijil,
Asmaradana, Sinom, dan Girisa.
Adapun istilah ‘Wulang’ sama
artinya dengan ‘pitutur’’, yang
bermakna ajaran. Sedangkan Rèh
berasal dari bahasa Jawa kuna
yang artinya jalan, aturan, atau
lelaku untuk mencapai tujuan.
Dengan demikian, Wulang Rèh
dimaksudkan sebagai ajaran
hidup untuk mencapai kehidupan
yang harmonis.
Sebagai kitab atau serat yang
berisi ajaran moral kehidupan,
karya ini memiliki pandangan yang
begitu khas terkait sosok seorang
guru yang harus diteladani.
Sebagaimana yang dikatakannya
dalam pupuh Dhandhanggula bait
4 berikut,
Nanging yèn sira ngguguru
kaki,
amiliha manungsa kang nyata,
ingkang becik martabaté,
sarta kang wruh ing ukum,
kang ngibadah lan kang
ngirangi,
sokur olèh wong tapa,
ingkang wus amungkul,
tan mikir pawèwèhing liyan,
(*langkung 1 wanda)
iku pantes sira guronana kaki,
sartané kawruhana.
Artinya:
Jika kalian berguru,
pilihlah manusia yang benar,
yang baik martabatnya,
yang mengerti hukum,
yang pandai dan bermutu
ibadahnya,
lebih baik lagi jika guru itu
ahli tapa,
yaitu guru yang terasah,
tak pernah memikirkan
pemberian orang lain,
itulah orang yang pantas
dijadikan guru,
ketahuilah ajarannya.
Dari wejangan (nasihat) Sri
Susuhunan Pakubuwana IV di
atas dapat diambil pelajaran,
bahwa dalam berguru hendaknya
memilih “manungsa kang nyata”
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Oleh: Dewi Ayu Larasati
yaitu manusia yang benar, yaitu
sempurna lahir batin atau dikenal
sebagai tipe al-insan l-kamil.
Ada tujuh kriteria manungsa
kang nyata atau manusia yang
layak dijadikan guru ini, yaitu,
Pertama, baik martabatnya.
Martabatmenunjukkanpadasuatu
kedudukan yang terhormat, mulia,
dan tinggi. Guru yang mampu
menerapkankepemimpinanmoral
dapat mengangkat martabatnya
sebagai guru. Martabat guru
yang terpelihara baik tentu akan
memuliakan dan meninggikan
peserta didik.
Kedua, mengerti hukum. Dalam
khazanah Jawa, mengerti hukum
tidak berarti memahami fikih
agama yang berasal dari Timur
Tengah saja. Tapi dia memahami
aturan hidup bermasyarakat dan
bernegara. Dia paham tentang
etika hidup. Budi pekerti luhur
yang berlaku di masyarakat
maupun di negara.
Ketiga, beribadat secara
taat. Sesuai dengan nasihat Sri
Susuhunan Pakubuwana IV,
hendaknya orang berguru kepada
orang yang taat menjalankan
ibadah. Ibadah di sini merupakan
suatu tindakan. Tindakan apa
saja yang menunjang kesadaran
untuk selalu ingat pada-Nya, itulah
ibadah.
Keempat, wirangi atau wara.
Syarat menjadi guru harus
wirangi, yaitu orang yang memiliki
kesalehan dan selalu berusaha
untuk menjauhkan diri dari dosa,
maksiat dan perbuat syubhat.
Dalam istilah Kejawen disebut
pula wira’i atau wirangi, yang
memiliki arti sangat berhatihati dalam segala hal, terutama
makanan dan minuman. Laku
hidup wara’ memang penting
bagi perkembangan mental
keislaman, apalagi bagi tasawuf.
Dalam tasawuf wara’ merupakan
langkah kedua sesudah taubat,

dan di samping merupakan
pembinaan mentalitas (akhlak)
juga merupakan tangga awal
untuk membersihkan hati dari
ikatan keduniaan.
Kelima, lebih baik mendapat
orang yang suka bertapa. Inti
dari pengertian orang yang suka
bertapa ini, dalam bahasa atau
istilah lain disebut olah rasa (orang
yang suka mengolah rasa hatinya).
Orang yang suka bertapa akan
suka memaafkan orang lain, sabar
menghadapi sesama. Ia dapat
menaklukkan hawa nafsu dengan
rasa cinta-kasih.
Keenam, yang sudah amungkul.
Orang yang sudah amungkul
(berasal dari kata dalam bahasa
Jawa wungkul; kempel), yaitu
orang yang telah bulat dalam
keyakinannya kepada Tuhan.
Ketujuh, ikhlas tanpa pamrih.
Orang yang sudah amungkul (total
dalam peribadatan dan mengingat
Tuhan) tentu ia tak berharap
terhadap pemberian orang lain
kepada dirinya. Seyogianya, dalam
mengajarkan ilmu, guru tidak
berharap pamrih apalagi berharap
anak didik bisa berbalas jasa
kepada guru.
Sayangnya, jelas Sri Susuhunan
Pakubuwana IV, memang
sulit menemukan guru sejati
seperti itu, di zaman yang serba
materialsitis seperti sekarang.
Terlalu banyak guru-guru palsu,
yang hanya bertujuan untuk
mengeruk keuntungan dari kita.
Banyak orang mengaku berilmu
padahal dirinya tak pantas dengan
pengakuan itu. Banyak pula orang
yang merasa gembira apabila
disebut dirinya sebagai orang yang
berilmu.
Sebaliknya, jika ada orang
yang benar-benar berilmu, dan
memahami hukum, itu malah
dibilang salah. Hal ini sebagaimana
diungkapkan dalam tembang
dhandhanggula bait 7 berikut:
Angèl temen iya jaman
samangkin,
ingkangpanteskenaginuronan,
Akèh wong njaja ngèlmuné, lan
arang ingkang manut,
Yèn wong ngèlmu ingkang
netepi, ing panggawèning sarak,
Dèn arani luput, nanging ta
asesenengan,
Nora kena dèn wor
kakarepanéki, papancèné
periyangga,

Artinya:
Memang sulit zaman sekarang,
mencari guru sejati,
Banyak orang menjual ilmunya,
dan jarang yang tepat,
Apabila ada yang benar-benar
berilmu, dan memahami hukum,
Itu malah dibilang salah,
namun itulah kodrat,
Kodrat manusia tidak bisa
dijadikan satu, memang harus
berbeda.
Akibat guru sibuk mengejar
popularitas dan urusan-urusan
duniawi lainnya, kini para guru
lah yang sibuk untuk mendatangi
murid. Hal ini justru sangat
kontradiktif dengan zaman
dahulu, di mana tradisi murid
ngupaya guru ‘murid mencari
guru’ sudah beralih menjadi kiai
guru naruthuk ngupaya murid
‘kiai guru bersusah payah mencari
murid’. Berikut baitnya,
Ingkang lumrah ing mangsa
puniki,
mapan guru ingkan golèk sabat,
Tuhu kuwalik karepé, kang wus
lumrah karuhun,
Jaman kuna mapan si murid,
ingkang padha ngupaya,
Kudu angguguru, ing mengko
iki ta nora,
Kyai guru naruthuk ngupaya
murid, dadia kanthinira.
Artinya:
Yang terjadi zaman sekarang,
guru mencari-cari pengikut,
Hal itu sudah terbalik
kejadiannya, dengan zaman
dahulu,
Zaman dulu para murid, yang
selalu berupaya,
Berusaha menemukan guru,
sekarang tidak lagi,
Kyai dan guru berlomba
memperbanyak murid.
Sudah saatnya guru mengubah
paradigma jika ingin atau benarbenar berkehendak menjadi guru
sejati. Dengan memahami ajaran
Serat Wulang Reh tersebut, jelas
bahwa tugas seorang guru bukan
hanya sekadar menyampaikan
ilmu pengetahuan akan tetapi
juga turut memantau semua aspek
perkembangan anak didik secara
jasmani maupun rohani. Sang guru
sejati tentu akan mengantarkan
muridnya ke hakikat kebenaran. **
Dewi Ayu Larasati, SS, M.
Hum
Staf Pengajar di Universitas
Sumatera Utara, Medan.

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

10

GUNUNGKIDUL

Rabu Wage
29 Desember 2021

www.koranbernas.id

Belajar di Rumah Serasa di Rumah Sakit
KORANBERNAS.ID,
YOGYAKARTA – PT Arutala
Digital Inovasi bersama Fakultas
Kedokteran,KesehatanMasyarakat
dan Keperawatan (FK-KMK)
Universitas Gadjah Mada (UGM)
saat ini mengembangkan aplikasi
berbasis teknologi Metaverse
atau sering disebut dunia virtual.
Dengan perangkat tersebut
mahasiswa kedokteran kini bisa
belajar di rumah bahkan di mana
saja, rasanya seperti belajar di
rumah sakit yang sesungguhnya.
CEO PT Arutala Digital Inovasi,
Indra Hariyadi, kepada wartawan
di sela-sela kegiatan Arutalk: Bedah
Inovasi & Potensi Metaverse dalam
Dunia Pendidikan Kesehatan,
Sabtu (18/12/2021), di Safro
Coworking Jalan Persatuan
Tahunan Umbulharjo Yogyakarta
menjelaskan, perangkat tersebut
dikembangkan sejak 2019.
Ide awalnya, waktu itu Indra
diundang oleh Mark Elliot
Zuckerberg, pencipta jejaring
sosial Facebook, ke San Fransisco.
Dari pertemuan itu dia meminta
untuk mengembangkan aplikasi
guna mengatasi keterbatasan
fasilitas pendidikan.
Sejak itu, Arutala fokus
mengembangkan serta
mengimplementasi teknologi
imersif yaitu Virtual Reality (VR)
dan Augmented Reality (AR) di
Yogyakarta. Teknologi Metaverse
ini terbukti mampu mengecilkan
kekurangan fasilitas yang tidak
tersedia di suatu daerah. Selain
itu, secara operasional juga lebih
efektif dan efisien baik dari sisi
waktu maupun biaya.

ISTIMEWA

CEO PT Arutala Digital Inovasi, Indra Hariyadi dan Ariani Arista Putri Pertiwi menyampaikan
keterangan tentang pengembangan aplikasi berbasis teknologi metaverse untuk
pendidikan kesehatan.
“Kita bisa membawa fasilitas
emergency room ke mana-mana.
Kita bisa bawa tools dan yang
sifatnya mahal. Belum lagi kalau
kita omongkan risiko pelatihan
harus dilakukan di IGD. Kita semua
tahu, di rumah sakit sekarang ini
dengan adanya Covid-19 risikonya
cukup tinggi. Dengan aplikasi ini
kita bisa mengadakan pelatihan
berulangkali dengan sedikit risiko
tertular Covid,” kata Indra.
Indra menambahkan, Arutala
sebagai perusahaan pengembang
teknologi imersif di Indonesia
menginisiasi program untuk
mengajak masyarakat, institusi
pendidikan maupun perusahaan
yang tertarik mengembangkan
Metaverse bersama dengan
Arutala.
Melalui kerja sama, diharapkan
implementasi Metaverse di

Indonesia semakin luas dan
membantu berbagai masalah
yang dialami industri maupun
dunia pendidikan terutama yang
berkaitan batasan ruang dan
waktu.
Arutalk: Bedah Inovasi & Potensi
Metaverse dalam Dunia Pendidikan
Kesehatan kali ini menghadirkan
dua pembicara yaitu dr Dyah
Wulan Anggrahini PhD SpJP(K)
dari Departemen Kardiologi dan
Kedokteran Vaskular FK-KMK
UGM serta Ariani Arista Putri
Pertiwi S Kep Ns MAN DNP dari
Departemen Keperawatan Dasar
dan Emergensi FK-KMK UGM.
Sebagai dosen, keduanya
mengakui Covid-19 menyebabkan
terhambatnya proses kegiatan
pelatihan dan pembelajaran di
dunia pendidikan kesehatan.
Tenaga pendidik dan mahasiswa

tidak bisa lagi melakukan pelatihan
di rumah sakit akibat tingginya
risiko paparan virus tersebut.
Hambatan itu akhirnya mampu
dicarikan solusi dengan adanya
aplikasi serta perangkat yang
dikembangkan oleh Arutala.
“Aplikasi ini untuk pembelajaran
dasar mahasiswa kedokteran,
untuk mempermudah mahasiswa
belajar secara mandiri,” ungkap
dokter Wulan.
Melalui smartphone dia
kemudian membuka aplikasi yang
memperlihatkan anatomi jantung
secara detail. Apabila di-klik pada
bagian tertentu muncul namanama anatomi. Meski baru tingkat
dasar namun aplikasi tersebut
dapat digunakan sampai tingkat
lanjut bahkan pascarjana.
Seberapa efektifnya perangkat
itu? Dia menjelaskan melalui

proses trial dan uji coba perangkat
tersebut akan terus dikembangkan
termasuk dilakukan uji validasi
olehDepartemenAnatomimaupun
penggunanya. ”Tahun depan uji
validasi dan pengembangan,”
ucapnya.
Untuk melengkapi sistem
pembelajaran konvensional text
book dan atlas anatomi, perangkat
tersebut dinilai sangat efektif
untuk pendamping. Mahasiswa
kedokteran bisa melakukan
self learning. Perangkatnya bisa
dibawa ke mana-mana.
Ariani menambahkan,
aplikasi dan perangkat tersebut
bermanfaat untuk menyiapkan
mahasiswa dengan belajar secara
mandiri. Ini sangag berguna
sebelum mereka benar-benar
praktik di rumah sakit. Secara
mental, keterampilan dan kognitif,
mereka harus dipersiapkan untuk
kepuasan pasien. “Sebelum
melayani masyarakat mereka
bisa belajar lebih dulu,” ujarnya
seraya memperlihatkan cara kerja
perangkat tersebut.
Ditanya soal biaya, Ariani
menyebutkan memang besar akan
tetapi manfaatnya jauh lebih besar.
“Dulu internet dan HP itu mahal
tetapi sekarang semua punya HP
dan internet gratis,” ucapnya.
Artinya, pembelajaran berbasis
Metaverse sangat efisien. “Kami
yakin ini tidak bisa menggantikan
tetapi melengkapi dan pada
akhirnya mahasiwa harus
merasakan (belajar) di IGD. Tapi
sebelum ke sana sudah punya
bekal,” kata Ariani. (sol)

Rokok Tingwe Lebih Menguntungkan Konsumen
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA –
Pengumuman kenaikan tarif cukai hasil
tembakau (CHT) oleh Menteri Keuangan
Sri Mulyani, langsung menuai protes dari
beragam kalangan. Tidak hanya petani
maupun serikat pekerja, protes juga datang
dari konsumen.
Agus “Becak” Sunandar dari lembaga
konsumen rokok Indonesia menyatakan
siap mengadakan lomba melinting rokok
dengan tembakau yang dibeli langsung
dari petani. Faktanya, rokok tingwe alias
ngelinting dhewe ternyata jauh lebih
menguntungkan konsumen.
“Sebagai bentuk protes kami akan
mengadakan lomba tingwe,” ungkap Agus
kepada wartawan, Selasa (13/12/2021),
di Ingkung Grobog Yogyakarta.
Dihadapanawakmedia,Agusdidampingi
Triyanto dari perwakilan asosiasi petani
tembakau DIY serta Ketua Pengurus Daerah
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman (PD FSP RTMM-SPSI)
DIY, Waljid Budi Lestarianto, menyampaikan
keterangan sambil melinting tembakau.
Pada salah satu meja tersedia peralatan
sederhana,yangbisasecaramudahdiperoleh
di pasaran maupun toko online. Ada
tembakau, cengkeh maupun filter. Triyanto
pun membawa alat linting tembakau.

Ketiganya terlihat begitu menikmati rokok
tingwe.
“Kami sangat prihatin atas kebijakan
kenaikan cukai yang tidak punya sense
of crisis. Baru bernafas sedikit saja sudah
digencet dengan keputusan yang tidak
populis,” ucap Agus.
Meski dari kalangan penikmat rokok,
Agus menyatakan siap memberikan
advokasi kepada petani tembakau maupun
buruh rokok karena kenaikan cukai
dampaknya luar biasa.
Agus bersama rekan-rekannya juga
mulai tingwe. Dengan membuat rokok
sendiri maka tidak akan beli rokok yang
bercukai sehingga bisa berdampak pada
tidak adanya income ke pemerintah.
“Secara politis kami memberikan
apresiasi kepada Bapak Gubernur DIY dan
DPRD DIY dorong yang telah mengadvokasi
kami agar pemerintah tidak menaikkan
cukai, dengan berkirim surat ke Presiden
tetapi kenapa tidak direspons. Saya menduga
ada kalangan tertentu yang tidak prorakyat.
Kami sangat prihatin dengan kebijakan ini,”
tandasnya.
S e b a g a i g a m b a r a n , Tr iya n t o
menambahkan,darisatukilogramtembakau
pabrik bisa menghasilkan sekitar 1.000
batang rokok. Jika dijual eceran sebatan

rokok harganya di pasaran Rp 1.500
sampai Rp 2.000. Dengan melinting sendiri
satu batang rokok tingwe sekitar Rp 70
rupiah. Artinya sangat hemat dan tidak ada
pemasukan cukai ke negara.
Menurut dia, secara aturan petani
boleh menjual tembakau mereka langsung
ke masyarakat. Hal itu juga sangat
menguntungkan petani karena harga
jualnya lebih tinggi. “Tata niaga tembakau
itu paling unik. Tidak ada harga dasar dari
petani dan pemerintah. Tembakau bagus
harganya tinggi,” jelasnya.
Karena itu asosiasi tembakau sangat
bisa memaklumi masyarakat beralih ke
rokok tingwe. “Kami mengapresiasi Pak
Agus sebagai wujud protes dengan tingwe,
tanpa bayar cukai,” kata dia.
Menurut Triyanto, keputusan kenaikan
cukai rokok sangat merugikan petani
tembakau, khususnya tembakau lokal di
DIY. Ending-nya adalah harga rokok naik
dan pabrik mengurangi produksi.
Imbasnya bagi petani, bahan baku
tembakau tidak terserap. Biarpun saat ini
kita diberikan HPP (Harga Pokok Penjualan)
Rp 70 ribu per kilogram, kenaikan cukai
rokok belum diumumkan harga sudah baik,”
kata dia.
Perusahaan sudah membeli tembakau

sangat murah dengan HPP maksimal Rp 50
ribu per kg dan harga terakhir Rp 20 ribu.
Meski murah petani tetap menjual karena
berhitung untuk garap sawah lagi mengingat
pandemi petani sangat rugi.
“Kami sangat kecewa. Pemerintah tidak
melihat dua kacamata. Dengan dinaikkan
cukai mestinya harus diperhitungkan
nilai dasar. Kami sangat menyesal dengan
dinaikkannya cukai dalam kondisi masih
PPKM dan petani tembakau mengalami
kesulitan sehari-hari. Kalau seperti ini terus
petani tidak tanam, cukai diambil dari mana?
Pemerintah rugi juga,” terangnya.
Sependapat, Waljid menyampaikan
kenaikan cukai rokok menunjukkan
pemerintah tidak mendengarkan keluh
kesah petani tembakau dan buruh rokok
se-Indonesia terutama daerah-daerah yang
memiliki sentra industri tembakau.
Baik Triyanto, Agus maupun Waljid
sepakat jika petani tembakau dan penikmat
rokok tingwe bersatu maka target
penerimaan pemerintah dari cukai rokok
tidak akan tercapai. Seperti diberitakan,
pemerintah menaikkan CHT tahun 2022
rata-rata 12 persen. Sedangkan cukai SKT
sebesar 4,5 persen.
(sol)
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Kunjungan Wisata Turun 81,48 Persen
KORANBERNAS.ID,SLEMAN-Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung
selama hampir 2 tahun membawa dampak
signifikan bagi pariwisata di Kabupaten
Sleman. Sampai dengan November
2021, jumlah wisatawan yang datang ke
Kabupaten Sleman sebanyak 704.748
kunjungan. Bila dibandingkan dengan
jumlah kunjungan wisatawan pada periode
yang sama pada tahun 2020, maka terdapat
penurunan sebesar 81,48%.
“Kunjungan wisatawan ke Sleman
didominasi wisatawan nusantara sebesar
99,94%. Mereka mendatangi destinasi
wisata budaya, utamanya candi-candi
yang dikelola oleh TWC,” kata Suparmono,
Kepala Dinas Pariwisata Sleman di sela-sela
media gathering antara Dinas Pariwisata
Sleman dengan wartawan di Desa Wisata
Garongan Kalurahan Wonokerto Turi
Sleman, Sabtu (18/12/2021).
Menurut Suparmono, dalam hal fasilitas
pariwisata pihaknya tetap berupaya
melakukan pembenahan pada destinasi
yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Sleman, khususnya oleh Dinas Pariwisata,
yaitu pembangunan Museum Terbuka
Bakalan melalui DAK dan pembangunan
instalasi seni pada 5 desa wisata dari
anggaran danais yang seluruhnya telah
diresmikan oleh Bupati Sleman beberapa
waktu yang lalu.
“Dari upaya ini, kami berharap dapat
menambah destinasi wisata dan juga
menambah daya tarik desa wisata Sleman,”
jelas Suparmono.
Sebagai upaya penguatan daya saing
desa wisata dan objek wisata berbasis
masyarakat, Dinas Pariwisata pada
tahun 2021 melakukan pembinaan
terkait Kampanye Sadar Wisata, Mitigasi
Bencana dan CHSE, Pengelolaan Destinasi
Wisata, Pengelolaan Usaha Home Stay,
dan Pengelolaan Desa Wisata, terhadap
Pokdarwis dan juga pengelola desa
wisata sejumlah lebih dari 500 orang.
Selain itu secara intens juga melakukan
pendampingan terhadap 20 orang peserta
yang menghasilkan produk unggulan
olahan salak di Desa Wisata Tunggularum.

NILA HASTUTI/KORANBERNAS.ID

Suparmono ketika menjelaskan kunjungan wisatawan di Sleman selama pandemi Covid-19 di Desa Wisata
Garongan Wonokertu Turi Sleman,
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,
diharapkan menjadi sektor utama yang
akan membangkitkan perekonomian
pada tahun 2022 mendatang. Pada saat
yang sama, Kabupaten Sleman ditunjuk
menjadi pelaksana gelaran PORDA XVI
dan PEPARDA III DIY, pada tanggal 1-9
September 2022.
“Dalam kaitannya dengan hal tersebut,
tema besar yang diusung selama 2022
adalah sport tourism, leisure and wellness,”
tutur Suparmono.
Dijelaskan Suparmono, dengan
mengusung semangat inovasi, adaptasi
dan klaborasi, diperkenalkan pada
Rakornas Kemenparekraf 2021 pada

27-28 September 2021, Dinas Pariwisata
akan menjalankan beberapa event mandiri
dan event kolaborasi dengan beberapa
stakeholder pariwisata seperti “Nyawiji
Golf Tournament” memperebutkan Piala
Gubernur DIY pada Maret 2022 di
Lapangan Golf Merapi, kolaborasi antara
KONI DIY, Dispar Sleman dan BPPS.
Kemudian “Festival Van der Wijck” pada
Maret 2022 bertempat di Kawasan Barat
Kabupaten Sleman, kolaborasi Dispar
Sleman dan BPPS dan akan menggandeng
beberapa OPD terkait di Kabupaten Sleman.
Juga disiapkan event “Nyawiji Skates
Marathon” pada Mei 2022 kolaborasi KONI
DIY dan Dispar Sleman. Opening/Closing

Ceremony PORDA XVI dan PEPARDA III DIY
pada September 2022, kolaborasi KONI DIY
dan Dispar Sleman, serta “Tour de Merapi”
pada Oktober 2022 dan “Sleman Creative
Week 2022” serta “Sleman Temple Run”
2022.
Sementara realisasi penerimaan
Pendapatan Asli Daerah dari sektor
pariwisata sampai dengan tanggal
30 November 2021 juga mengalami
penurunan. Pajak hotel yang ditargetkan Rp
54 miliar, hanya terealisir Rp 51,91 miliar,
pajak restoran tercapai Rp 70,4 miliar dari
target Rp 72,4 miliar. Sedangkan pajak
hiburan, dari target Rp 10 miliar hanya
tercapai Rp 3,1 miliar. (ila)

Pelaku UMKM Didorong Berani Hadapi Tantangan
KORANBERNAS,
SLEMAN--Kehadiran
teknologi digital telah
mengubah model bisnis
tradisional menjadi
bisnis online atau
digital. Bahkan, dengan
adanya transaksi digital
memungkinkan pelaku
dapat menjalankan usaha
dengan modal yang tidak
terlalu besar. Berkenaan
d e n g a n h a l te r s e b u t
Bupati Sleman, Kustini
Sri Purnomo mendorong
agar pelaku UMKM berani
menghadapi tantangan
untuk meningkatkan
aksesibilitas UMKM.
“Hal ini dapat
dilakukan dengan go
digital dan meningkatkan

kemampuan dalam
menghasilkan produk
yang mampu bersaing
dengan produk-produk
asing yang saat ini telah
membanjiri e-commerce
I n d o n e s i a ,”
kata
Kustini saat melakukan
p e n g u ku h a n Fo r u m
Komunikasi (Forkom)
UMKM Kapanewon
Gamping,
Senin
(20/12/2021) di Pendopo
Kapanewon Gamping.
Kustini optimis UMKM
di Kabupaten Sleman
mampu melakukannya,
karena selama ini telah
telah teruji dengan
kemampuan adaptasi
yang tinggi dan
ke b e ra d a a n e ko n o m i

ISTIMEWA

Kustini Sri Purnomo meninjau stan produk
UMKM Kapanewon Gamping,
digital saat ini sudah
banyak dimanfaatkan
sebagai peluang untuk

memasarkan produkproduknya.
“Di era saat ini,

dibutuhkan kemampuan
untuk mengenali
kebutuhan pelanggan
dan perubahan strategi
pemasaran. Tidak jarang
kita temukan produk
hasil karya UMKM
yang memiliki kualitas
yang baik dan memiliki
nilai jual yang tinggi,
namun pemasarannya
belum optimal karena
keterbatasan dalam
mengakses pasar,” kata
Kustini.
Oleh karena, itu Kustini
juga berharap pada UMKM
khususnya Forkom UMKM
Kapanewon Gamping yang
telah dikukuhkan, untuk
dapat beradaptasi dengan
kemajuan teknologi.

Menurutnya, pandemi
Covid-19 bukan alasan
untuk tidak berkembang,
namun harus menjadi
tantangan
untuk
berinovasi membangun,
m e n g e m b a n gka n d a n
mempertahankan usaha
yang telah dirintis.
“Saat ini, kita dituntut
terus melakukan
inovasi-inovasi untuk
membantu pelaku UMKM
terus bertahan. Semoga
dengan inovasi-inovasi
dapat memberikan
harapan baru pelaku
UMKM tidak kehilangan
kesempatan untuk terus
berkarya, bergerak dan
b e r p r o d u k s i ,” t u t u r
Kustini. (ila)
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Bagi Hasil Cukai Tembakau Untuk Danai Kebutuhan Daerah
KORANBERNAS, SLEMAN--Wakil
Bupati Sleman, Danang Maharsa,
menjadi narasumber dalam acara
workshop Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sleman
Tahun 2021, Senin (20/12/2021),
bertempat di The Alana Hotel, Jalan
Palagan Tentara Pelajar, Ngaglik,
Sleman. Dalam acara tersebut, Danang
menyebutkan bahwa DBHCHT adalah
dana yang dialokasikan dalam APBN
kepada Daerah berdasarkan angka
presentase tertentu dari pendapatan
negara.
“A l o k a s i d a n a D B H C H T i n i
digunakan untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi,” kata Danang.
Dikatakan Danang, bahwa total
anggaran DBHCHT tahun 2021 ini ada
sebesar Rp 1.722.587.000. Dari jumlah
tersebut , kemudian dialokasikan
ke dalam tiga sektor. Di antaranya
Kesejahteraan Masyarakat sebesar
50%, Kesehatan sebesar 25 %, dan
Penegakan Hukum sebesar 25%.
Danang menjelaskan, bahwa
DBHCHT tersebut selanjutnya dikelola
oleh lima OPD pelaksana. Yakni
Bagian Perekonomian Setda Kabupaten
Sleman, Bagian Hukum Setda Kabupaten
Sleman, Dinas Pertanian, Pangan dan
Perikanan Kabupaten Sleman, Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
DBHCHT yang dikelola Bagian
Pe re ko n o m i a n S e t d a K a b u p a t e n
Sleman di antaranya digunakan untuk
pemberian Bantuan Langsung Tunai
(BLT). BLT tersebut ditujukan kepada
kepada buruh tani tembakau dan/
atau buruh pabrik rokok sejumlah
593 penerima dengan dana sebesar Rp
628.580.000. Penerima BLT tersebut
adalah buruh tani tembakau dan/
atau buruh pabrik rokok yang bukan
penerima bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH), Bantuan Pangan
Non Tunai (BPNT), dan Pemilik Kartu
Prakerja (kepesertaan gelombang
12-16).
“Selain itu, bidang perekonomian
juga mengalokasikan dana ini untuk
pengumpulan informasi peredaran
barang kena bea cukai, monitoring
evaluasi DBHCHT, dan pemberantasan
barang kena cukai ilegal,” tutur Danang.
S e d a n g k a n d i b i d a n g h u ku m ,
memanfaatkan dana DBHCHT sebesar
Rp 364.471.750. Dana tersebut
digunakan untuk program sosialisasi
ketentuan di bidang cukai demi
mendukung bidang penegakan hukum.
Sosialisasi tersebut salah satunya
dilakukan dengan menggelar pentas
seni ketoprak dan sosialisasi melalui

www.koranbernas.id
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Danang Maharsa ketika menjadi narasumber l workshop Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Sleman Tahun 2021
media olahrara turnamen sepak bola,
jemparingan dan sepeda ontel.
Adapun alokasi melalui dinas
ke s e h a t a n , d i m a n f a a t k a n u n t u k
pembayaran JKN dengan penerima
sebanyak 494 orang dengan anggaran
sebesar Rp 430.646.750. Kemudian,

DBHCHT untuk Dinas Tenaga Kerja
digunakan untuk pelatihan internet
marketing 2 angkatan, dengan peserta
32 orang mendukung bidang. Adapun
anggaran yang diterima Disnaker
Sleman yani sebesar Rp 160.507.050.
(ila)

Sleman Miliki Risiko Bencana Gempa Bumi 3 Kelas
KORANBERNAS.ID,SLEMAN-- Hasil
kajian risiko bencana gempa bumi
menunjukkan, Sleman memiliki risiko
bencana kelas rendah, sedang dan tinggi.
Risiko bencana gempa bumi kelas sedang
hingga tinggi, mengancam wilayah
Sleman bagian tengah dan timur.
Sementara kelas risiko rendah hingga
sedang, berpotensi melanda wilayah
Sleman bagian barat dan utara. Untuk
di Kapanewon Berbah sendiri, hasil
kajian risiko bencana gempa bumi
menunjukkan berada di kelas risiko
sedang.
Hal tersebut disampaikan Kustini
pada acara peresmian pemasangan
sensor seismograf di lokasi sensor
seismograf dengan kode Sensor SYJI,
di Candi Abang Kalurahan Jogotirto
Kapanewon Berbah Sleman, Sabtu
(18/12/2021). Peresmian dilakukan
oleh Kepala BMKG Prof. Dr. Dwikorita
Karnawati, M.Sc, Ph.D ditandai dengan
dimulainya instalasi 17 seismograf di
seluruh wilayah Indonesia.
Diungkapkan Kustini, Kabupaten
Sleman
terus
mendorong
keterlibatan masyarakat dalam upaya
penanggulangan bencana, dengan
peningkatan kapasitas masyarakat. Di
antaranya melalui pembentukan Desa
Tangguh Bencana yang bertujuan untuk
mengorganisir sumber daya masyarakat
untuk mengurangi kerentanan sekaligus
meningkatkan kapasitas sebagai upaya
menekan risiko bencana.
Kabupaten Sleman, saat ini memiliki
69 Desa Tangguh Bencana yang tersebar

di 86 kalurahan. Selain itu penguatan
kapasitas masyarakat dan pemerintah
d i l a ku ka n m e l a l u i gl a d i l a p a n g .
Dilakukan pula pendidikan bencana
sejak dini melalui satuan pendidikan
aman bencana sebanyak 6 sekolah.
Serta membentuk dan membina forum
komunikasi komunitas relawan sleman
yang mewadahi 59 komunitas relawan.
Pada acara peresmian ini, dilakukan
pula live streaming dengan BMKG Pusat
langsung dari Ruang Operasional Pusat

Gempa Nasional. Live streaming ini guna
memastikan data seismograf dengan
kode stasiun SYJI ini telah masuk dengan
baik dalam sistem InaTEWS.
“Pembangunan shelter dan jaringan
seismograf ini diperlukan untuk
merapatkan jaringan guna meningkatkan
performa kecepatan dan keakuratan
informasi dan peringatan dini tsunami
di BMKG,” kata Dwikorita.
Dwikorita juga menuturkan, sejak
tahun 2016, BMKG telah menyadari

kondisi Indonesia yang semakin rawan
bencana. Sayangnya, Indonesia belum
memiliki peralatan yang canggih.
Oleh karena itu, dalam melanjutkan
visi BMKG demi menjaga keselamatan
masyarakat dari bencana alam pada
elemen struktur, BMKG memasang
sensor gempa di Kawasan Candi Abang,
Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk
meningkatkan kecepatan dan akurasi
informasi peringatan dini gempa besar
dan tsunami kepada masyarakat. (ila)

ISTIMEWA

Kustini Sri Purnomo menandatangani prasasti diresmikannya pemasangan sensor seismograf dengan kode
Sensor SYJI, di Candi Abang Kalurahan Jogotirto Kapanewon Berbah Sleman
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Pasar Antik Menarik Minat Pembeli

KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Bupati Bantul H Abdul Halim
Muslih secara resmi membuka
Pasar Antik atau Vintage di
Kompleks Pasar Seni Gabusan
(PSG), Jalan Parangtritis KM 9,5,
Sabtu (4/12/2021) malam.
Hadir dalam kesempatan
tersebut GBPH Yudhaningrat
dari Keraton Yogyakarta, para
pejabat terkait Pemkab Bantul
serta Direktur Utama Bank BPD
DIY Santoso Rahmad. Pembukaan
dihibur dengan tari golek ayunayun serta wayang kulit dengan
lakon Sudamala oleh Dalang Ki
Catur Benyek Kuncoro.
“Saya melihat masyarakat juga
antusias untuk berkunjung ke
Pasar Antik atau Vintage. Terima
kasih kepada para pedagang yang
kompak untuk membuka pasar ini,”
kata Gusti Yudha. Dan pembukaan
juga diisi dengan pertunjukan
seni tradisional, sebagai wujud
nguri-uri kabudayan, tentu sangat
didukung dan diapresiasi.
“Lakon Sudamala ini semoga
membawa harapan agar Covid-19
bisa berkurang bahkan hilang.
Sehingga silaturahmi akan terasa
lebih nyaman,” katanya.
Bupati berharap keberadaan
pasar ini menarik minat pembeli
dan mampu mendongkrak
perekonomian masyarakat pada
masa pandemi. “Saya berharap
juga keberadaan Pasar Antik
atau Vintage di PSG bisa turut
menggairahkan dan mendukung
kemajuan UMKM di Bantul,” kata

SARIYATI WIJAYA/KORANBERNAS.ID

Pembukaan Pasar Antik dan Vintage oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih yang juga ditandai penyerahan CSR Bank BPD
DIY di Pasar Seni Gabusan Bantul.
Bupati.
Sebab Bantul terkenal dengan
industri kreatif serta UKMK-nya.
“Maka keberadaan Pasar Antik
atau Vintage saya harapkan juga
mampumendukungkemajuanPSG
agar semakin ramai pengunjung,”
kata Bupati. PSG sendiri menjual
berbagai barang kerajinan yang
ada di Bantul.
Irwan Kurniawan selaku ketua
Komunitas Pedagang Antik dan
Vintage Yogyakarta (Kompakyo)
mengatakan, jumlah pedagang
yang turut andil ada 68 orang

dan buka setiap hari pukul 10:00
hingga 22:00. Dan setiap malam
Minggu ada lelang barang antik.
“Di sini banyak barang-barang
antik atau vintage. Misal arloji,
radio lama, lampu-lampu, patung
dan lainnya. Barang yang tidak
ditemui di tempat lain, tersedia di
sini,” katanya.
Pasar ini berbeda dengan
klitikan, karena pasar antik atau
vintage ada kualifikiasi barang
yang diperdagangkan. Misalnya
mengenai usia, yang disebut antik
adalah ratusan tahun namun ada

vintage dengan usia 50-an tahun
serta menyedaikan barang repro.
Untuk harga bervariasi ada yang
murah Rp 5.000 yakni postcard
dan yang mahal hingga ratusan
juta misal arlioji, patung atau batu
mulia.
Sedangkan Santoso Rahmad
mengatakan, Bank BPD siap
mendukung berkembangnya
Pasar Antik atau Vintage di
Gabusan.
“Di antaranya kita buatkan
aplikasi ke semua pedagang
sehingga bisa melakukan transaksi

nontunai. Sekaligus hal ini
manjadi bagian dari menekan
penyebaran Covid-19 dan juga
pemanfaatan kemajuan teknologi.
Kami berharap ekonomi kita bisa
bangkit dengan kerja sama banyak
pihak,” katanya.
Dan dalam kesempatan ini
Bank BPD DIY juga menyerahkan
program CSR senilai Rp 1.07
miliar untuk berbagai sektor
mulai pendidikan, bantuan kepada
nelayan, pembangunan jaringan
fiber optik dan lainnya. (sra)

di lokasi.
Kemudian, mereka berjalan
masuk aula tempat digelarnya
wisuda dengan terlebih dahulu
menunggu hingga terkumpul
25 wisudawan untuk setiap
prosesi. Setelah itu wisudawan
meninggalkan ruangan melalui
pintu sisi timur.
Kendaraan yang ngedrop
di pintu barat, juga berputar
dan menjemput wisudawan
usai prosesi di pintu sisi
timur. Kemudian kendaraan
meninggalkan lokasi kampus
sesuai rute yang telah ditentukan.
“Wisuda mengalir dan tidak ada
penumpukan,” kata Widarta.
Wisuda digelar dua hari
pada Selasa dan Rabu (1415/12/2021). “Alhamdulillah
walaupun hari ini hujan lebat
semua bisa berjalan lancar,”
tambahnya.
Rektor dalam laporanya
mengatakan pada wisuda
periode ini UMBY mampu
mempersembahkan lulusan
1.303 orang terdiri sarjana strata
1 sejumlah 1.220 orang dan
83 orang lulusan Pascasarjana
strata 2. Mereka dari Fakultas
Agroindustri, Ekonomi, FKIP,

Psikologi, Teknologi Informasi
serta Ilmu Komunikasi &
Multimedia.
Dengan jumlah saat ini,
UMBY sejak tahun berdirinya
sebagai Universitas Wangsa
Manggala (tahun 1986) mampu
mempersembahkan kepada
bangsa Indonesia lulusan 16.982
orang.
Lulusan tersebut merupakan
salah satu perwujudan bentuk
tanggung jawab UMBY sesuai
harapanpendiri,HRProbosoetejo
yaitu Angudi Mulyaning Bangsa
kepada Bangsa dan negara
Indonesia.
“ Pa d a w i s u d a p e r i o d e
Desember ini yang mendapatkan
IPK di atas 3 sebanyak 83 persen.
Jumlah wisudawan berpredikat
cumlaude atau dengan pujian
sebanyak 572 atau 43,9 persen.
Kami bangga dengan prestasi
yang telah dicapai wisudawan/
wisudawati ini,” kata Rektor.
Penghargaan lulusan terbaik
untuk strata 1 yakni Dwi Muji
Ratnawati dari Prodi Manajemen
dengan IPK 3,96. Sedangkan
Program Pascasarjana diraih
Cahyo Budiyanto dari Prodi
Magister Ilmu Pangan dengan

IPK 3,98.
Pada kesempatan itu rektor
juga melaporkan berbagai
kemajuan yang dicapai
UMBY. Di antaranya bidang
pendidikan dan pengajaran
telah memberlakukan kurikulum
merdeka belajar kampus
merdeka pada semester Gasal
TA 2021/2022 sesuai dengan
Permendikbudristek.
Prestasi mahasiswa untuk
tingkat internasional diraih
Rindiani dari Prodi Bimbingan
dan Konseling peraih best
paper konferensi internasional
International Youth Confenrence
2021 dengan tema besar New
Hope for Sustainable Development
Goals pada 21 Agustus 2021.
B e a s i s wa ya n g m a s u k
UMBY ada Peningkatan
Prestasi Akademik (PPA),
P PA U s u l a n M a s ya ra k a t ,
Indonesia Cerdas BRI, Beasiswa
Pendidikan Bank BPD DIY,
Bidikmisi, Kerabat Yayasan
dan Kartu Indonesia Pintar
(KIP). Ini menunjukkan UMBY
berkomitmen memberikan
kesempatan pendidikan kepada
semua lapisan masyarakat yang
berprestasi.

Jumlah hibah penelitian dan
pengabdian masyarakat Dikti
menempatkan UMBY pada
klaster utama untuk penelitian
yang berada pada peringkat 170
dari 1.977 perguruan tinggi di
Indonesia. Untuk pengabdian
masyarakat UMBY menempati
peringkat 96.
Pada 2021 UMBY berhasil
memanfaatkan dana penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat, baik UMBY maupun
dari Kemendibudristek serta
kerja sama luar negeri dengan
total Rp 2,56 miliar.
Sementara jumlah Mahasiswa
Baru (Maba) Tahun Akademi
2021/2022 sebanyak 2.543
orang berasal dari seluruh
provinsi di Indonesia. Total
mahasiswa aktif di UMBY
sejumlah 11.202.
“ S aya b e r s y u k u r b i s a
mengikuti wisuda dan
diberi kelancaran,” kata Tri
Handoko dari Prodi Psikologi.
Dirinya wisuda Drive Thru
menggunakan sepeda motor
dan terlihat bersemangat walau
hujan mengguyur selama prosesi
wisuda. (sra)

Jalan Berliku-liku Wisuda Drive Thru
KORANBERNAS.ID, BANTUL
– Hujan lebat yang mengguyur
sejak pagi, tidak menyurutkan
semangat peserta wisuda
Sarjana ke-43 dan Pascasarjana
ke-18 periode Desember 2021
di Kampus 1 Universitas Mercu
Buana Yogyakarta (UMBY) Jalan
Wates Km 10 Sedayu Bantul,
Rabu (15/12/2021).
Ibarat menapaki jalan yang
berliku-liku, dengan sabar
mereka menunggu giliran wisuda
yang menggunakan sistem Drive
Thru dan digelar dengan sidang
senat terbuka dipimpin Rektor
Dr Agus Slamet.
“ W i s u d a m e n g g u n a ka n
Drive Thru sebagai bagian dari
upaya pencegahan penyebaran
Covid-19. Protokol kesehatan
(prokes) kita terapkan ketat,”
kata Widarta MM, Kepala Humas
UMBY.
Adapun alur wisuda, peserta
datang menggunakan kendaraan
roda dua atau roda empat.
Kemudian turun di pintu
sisi barat, langsung diminta
menggunakan hand sanitizer
dan face shield yang disediakan
panitia. Semua wisudawan
mengenakan masker saat tiba

14

BANTUL

Rabu Wage
29 Desember 2021

www.koranbernas.id

Main Enam Babak tak Pernah Sekalipun Kalah
KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Guru MTsN 3 Bantul Drs Sutanto
secara meyakinkan tampil sebagai
juara Pertandingan Catur Guru
dan Pegawai Kemenag se-Bantul.
Sutanto bermain sampai enam
babak dan tidak pernah kalah
sekalipun. Adapun Juara 2 dan
3 diraih Andhita Wicaksono
(MA Al Mahali Pleret) dan
Suryantana (MAN 2 Bantul).
Keduanya memiliki poin 5 sama
namun Andhita menang dalam
perhitungan Bucholf.
Sedangkan kategori siswa,
juara I diraih Nur Fajri Gunawan
(MTsN Muh Pepe Bantul), juara 2
Nuha Azizah Syadza (MA Al Imdad
Pandak) dan juara 3 disandang
oleh Cikal Asa Lumumba (MTsN
3 Bantul).
Pertandingan yang dihelat
dalam rangka Hari Amal Bhakti
(HAB) ke-76 dilaksanakan Kamis
(16/12/2021) di aula Kemenag
Bantul dan dibuka Kasubbag
TU, H Mukotib MPd I dengan
melangkahkah kuda putih.
“Saya berharap dari event ini
dapat menjaring wakil guru atau
pegawai Kemenag Bantul untuk
mengikuti ajang POR Korpri
Kabupaten Bantul maupun DIY.
Mengapa saya melangkahkan
kuda? Karena perwira kuda ini
langkahnya sangat istimewa

ISTIMEWA

Sutanto dari MTsN 3 Bantul (kanan) menundukkan Abdul Djaelani (MTsN 6 Bantul) pada
babak keenam disaksikan Sekum Pengkab Percasi Bantul, Isdi Raharja
yaitu tidak bisa ditangkis oleh
perwira lawan saat melakukan
serangan. Ini juga sebagai harapan
peserta dapat memiliki terobosan
yang istimewa dalam bekerja
dan memunculkan inovasi di
lingkungan kerjanya,” harapnya.
Wasit Ketua sekaligus Sekum
Pengkab Percasi Bantul, Isdi
Raharja didampingi wasit anggota,
Riswantara WN menjelaskan,
pertandingan diikuti 29 peserta
guru dan pegawai serta 10 siswa
di lingkungan Kemenag Bantul.
Kategori guru dan pegawai

dilangsungkan dengan sistem
Swiss catur cepat 20 menit 6
babak, sedangkan kategori siswa
hanya 4 babak.
Pengkab Percasi menyambut
gembira diadakannya turnamen
tersebut, karena secara langsung
turut mendukung program
pembinaan di Bantul.
“Kami selaku Pengurus
Kabupaten merasa senang dengan
adanya even ini setelah puluhan
tahun berhenti. Alhamdulillah ini
juga digelar kategori siswa, akan
menjadi embrio untuk lahirnya

pecatur baru di Bantul,” ujar Isdi.
Sedangkan Sutanto
menambahkan, perjalanannya
menjadi juara tidak berjalan mulus
karena menghadapi lawan yang
cukup berbobot.
Lawan yang dihadapinya
adalah Heriyadi (GTT), Agus
Hanafi (MTsN 2 Bantul), Am
Naufal Al Bustomy (MTs Al Mahali
Brajan Pleret, Tri Wahyuni Umu
Azizah (MTs Muh Pepe), Andhoita
Wicaksono Nugroho (MA Al
Mahali brajan Pleret), Abdul
Djaelani (MTsN 6 Bantul).

Saat tanding di babak kelima
dengan guru Matematika MA Al
Mhalai, Andhita Wicaksono, pada
permainan tengah dia terpaksa
menyelamatkan posisi menukar
benteng dengan kuda sehingga
kalah kualitas. Untung saat ending,
sebagaimana harapan Kasubbag
TU, kudanya bisa menerobos
dengan langkah yang istimewa
dan memenangi partai yang
menentukan.
“Di babak keenam sebenarnya
saya cukup remis sudah juara.
Namun saya tetap bermain fight
dan puas bisa menundukkan
utusan MTsN 6 Bantul,” ujar
Sutanto.
Adapun untuk hasil
pertandingan selengkapnya
kategori guru/pegawai: 1 hingga 3
yakni Drs Sutanto (MTsN 3 Bantul),
Andhita Wicaksono Nugroho (MA
Al Mahali Pleret). 4-6 Suratmanto
(MTsN 7 Bantul), Dwi Prastowo (
Abdul Djaelani (MTsN 6 Bantul).
Kategori Siswa urutan 1 hingga 3
yakni Nur Fajri Gunawan (MTsN
Muh Pepe Bantul), Nuha Azizah
Syadza (MA Al Imdad Pandak),
Cikal Asa Lumumba (MTsN 3
Bantul). 4-6 Ulin (MTsN Muh
Pepe Bantul), Tegar Bimo Anggoro
(MTsN Muh Pepe Bantul), Adrian
(MTsN 3 Bantul).
(sra)

Buku Menebar Rasa Memikat Motivator Nasional
KORANBERNAS.ID, BANTUL
-- Motivator nasional multitalenta
dari Magelang, Fuzna Marzuqoh,
mengaku senang dan terpesona
dengan buku puisi karya guru
MTsN 3 Bantul, Drs Sutanto, yang
berjudul Menebar Rasa.
Dari buku tersebut dia
menemukan untaian kata yang
indah bak bunga berkembang.
“Diawali dengan penyadaran
tentang aku dan kau yang
merupakan wayang, yang harus
mengikuti kemauan Sang Dalang.
Lalu dilanjutkan dengan goresan
tentang lidah tak bertulang, namun
bisa tajam melebihi pedang.
Sampai pada cerita masa kecil
yang indah untuk dikenang,” kata
Fuzna di kediamannya Graha Duta
Karsa Kedungsari Magelang usai
menerima buku dari sang penulis,
Jumat (10/12/2021).
Selain sebagai motivator,
Fuzna Marzuqoh juga seorang
broadcaster, trainer, life coach
dan telah lebih dari 32 tahun
berkecimpung di media radio dan
mengelola lebih dari 40 radio di
Indonesia, dalam jaringan CPP
Radionet.
Dia juga tercatat sebagai
dosen Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah
Magelang, dan sudah memberikan
pelatihan di berbagai perguruan

tinggi antara lain UNS, UII, UKSW,
Poltekes Kebidanan serta beberapa
perusahaan, antara lain Telkom,
Astra Honda, Toyota Nasmoco.
Bahkan beberapa kali
memberikan pelatihan di beberapa
instansi pemerintah dan dewan
serta rutin memberikan pelatihan
SDM di puluhan radio terkemuka
di Indonesia.
Menurut perempuan yang
akrab disapa Mbak Nana tersebut,
Sutanto menunjukkan kualitasnya
sebagai seniman kata, karena
setiap diksi yang dipilih memiliki
kedalaman makna. “Pokoknya tak
puas rasanya membaca buku ini
hanya sekali dua kali, ingin lagi,
dibaca lagi, tetap indah terasa.
Banyak hal isinya, ada semangat
yang memotivasi. Ada cinta kasih
yang tinggi dan ada peristiwa
kehidupan sehari-hari,” kata Fuzna.
Perkenalannya dengan alumni
Program Studi Seni Musik IKIP
Yogyakarta itu terjadi ada saat
mengikuti workshop puisi daring
yang diselenggarakan Komunitas
Yuk Menulis pimpinan Vitriya
Mardiyati pertengahan Juli 2020.
Setelah itu berlanjut dengan
kolaborasi menyanyikan lagu
ciptaan Sutanto, seperti Dengan
Bismillah, Negri Mempesona,
Jayalah Indonesia, Fatamorgana,
Panorama Semesta, Semesta,
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Fuzna Marzuqoh
KYM Keren, Belajar Bersama.
Ada juga lagu ciptaan Fuzna dan
diaransemen oleh Sutanto yaitu
Hai Kawan dan Keluarga adalah
Mutiara.
Sutanto mengatakan motivator
yang bersuara emas tersebut
awalnya membawakan karyanya
berupa lagu dan juga beberapa
buah geguritan serta diunggah di
youtube.
“Jadi sampai sekarang kami
hanya komunikasi dan kolaborasi
secara daring. Alhamdulillah dia
mau memberi pengantar buku
saya, mau menyanyikan lagu
saya. Dia sangat terbuka untuk
berkolaborasi dalam setiap karya,”
ungkap Sutanto.
Buku Menebar Rasa dengan
nomor ISBN 978-623-98420-4-8
yang terbit Oktober 2021 berisi
111 puisi. Dalam puisi ini berbagai

aspekkehidupandanpesandiramu
dan dikombinasikan sedemikian
rupa dalam susunan dan bahasa
yang indah sehingga makna yang
disampaikan serasa semakin
dalam.
Beberapa puisi dalam antologi
ini melukiskan tentang romantika
kenangan cinta dan rindu yang
terpendam, seperti dalam sajak
berjudul Cerita Kala Remaja,
Denting Gitarmu, Gadis Jelita,
Debaran di Dada dan sajak
Bersamamu yang mengemukakan
tentang nikmatnya masa remaja
yang penuh romantika.
Sajak-sajak dalam antologi
puisi ini juga kental dengan
nuansa religius. Misalnya sajak
Ceritaku Sampai di Mana? Yang
mengemukakanbahwamanusiaitu
sangat “kecil” dan tidak berdaya di
hadapanTuhan.SajakCemburukah
Tuhan mengungkapkan bahwa
manusialah yang membutuhkan
Tuhan, bukan Tuhan yang
membutuhkan manusia sehingga
manusia senantiasa harus
mendekatkan diri kepada-Nya.
Pada kesempatan berbeda,
Sutanto memberikan sumbangan
buku kepada Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan (Dispusip)
Kabupaten Bantul. Dua buku yang
diserahkan guru seni dan budaya
tersebut yakni buku solo Menebar

Rasa yang merupakan karyanya
melalui Komunitas Yuk Menulis
(KYM) dan Fabel Islami Paling Seru
dan Mendidik #2.
Sutanto menjadi salah seorang
penulismelaluiKomunitasRoemah
Penulis. Founder KYM maupun
KRM adalah Vitriya Mardiyati.
“Saya yakin buku Fabel Islami
ini akan diminati anak-anak karena
memuat nilai-nilai kebaikan serta
pendidikan karakter,” kata Dra
Sri Kayatun, Sekretaris Dispusip
Bantul, saat menerima buku
tersebut di kantornya, Jumat
(17/12/2021).
Sedekah buku ini sudah ketiga
kalinya dilakukan Sutanto. “Kami
sangat senang, semakin banyak
masyarakat yang peduli membuat
buku untuk anak-anak sebagai
calon pemimpin masa depan
secara langsung turut berperan
dalam upaya mencerdaskan
bangsa,” kata Sri.
Sutanto menambahkan,
Menebar Rasa merupakan buku
solo kesembilan sejak bergabung
dengan KYM Maret 2020. Tak
tanggung-tanggung, yang memberi
pengantar buku ini Dosen Fakultas
IlmuBudayaUGMsekaliguspenyair,
Dr Novi Siti Kussuji Indrastuti dan
Fasilitator Nasional dari Magelang
Fusna Marzuqoh SH.
(sra)
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Titik Nol Kali Ciliwung, Airnya Kinclong
KORANBERNAS.ID, BOGOR -Pernah memperhatikan limpahan
air Kali Ciliwung saat Jakarta dan
sekitarnya dilanda banjir? Dari
layar televisi tampak jelas. Airnya
cokelat, kotor dan penuh sampah,
kan?
Padahal Titik Nol di mana
Sungai Ciliwung berhulu, airnya
sangat jernih, bening, kinclong,
bahkan bisa untuk berkaca. Segala
macam benda di atasnya secara
otomatis dipantulkan dalam
bayangan seperti bentuk aslinya.
TitikNoltersebut berupa Danau
Saat yang berada di kaki Gunung
Kencana, masuk wilayah Cibulan,
Cisarua, Tugu Utara, kawasan
Puncak Bogor. Danau itu sangat
indah, berada di sekeliling Gunung
Gede dan Gunung Pangrango.
Berhawa sejuk dengan
hamparan kebun teh yang sangat
luas, pesonanya bukan hanya
berupahamparankebunteh,sejauh
mata memandang seluruhnya
berwarna hijau. Lanskap itu
menyejukkan mata siapa pun
yang tinggal di kota yang terbiasa
menatap hamparan beton-beton
yang gersang. Terasa aroma daun
teh dan wangi tanah pegunungan
yang sering disiram air hujan.
Wilayah itu kini menjadi area
trekking, olahraga yang sedang
trend di kalangan masyarakat
muda usia, paruh baya, bahkan
lansia. Termasuk anak-anak yang
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titik-nol-kali-ciliwung-airnya-kinclong-bisa-untuk-berkacaMejeng berjejer-jejer di
jembatan gantung. Mengabadikan kebersamaan di Titik Nol Kali Ciliwung Bogor.
kebanyakan datang bersama
keluarga.
Diresmikan sebagai obyek
wisata 28 Oktober 2018, sayang
tiba-tiba muncul pandemi. Obyek
wisata itu pun surut pengunjung
sebagaimana dialami destinasi
wisatalainnya.Kinitempattrekking
itu sudah berangsur kembali ramai
pengunjung.
Parkir dekat telaga
“Meski jaraknya agak jauh,
tetapi enaknya kendaraan bisa
parkir di dekat telaga,” kata Frista,
yang bersama teman-teman grup
trekking perumahan Pesona

Khayangan Juanda Depok, Jabar,
baru saja berkunjung ke sana.
Rombongan terdiri 15 ibuibu berolahraga ke sana. Semua
berusia di atas 40 tahun. Bahkan
ada yang lebih dari 50 tahun.
Mereka sengaja tidak mengambil
akhir pekan atau hari libur untuk
menghindari macet.
Obyek wisata itu ditangani
pengelola dengan pilihan jarak
trekking mulai dari dua kilometer.
Pengunjung mendapat pinjaman
tongkat untuk membantu
menyusuri jalan makadam.
Selain berolahraga, pengunjung

juga bebas menghirup oksigen
alami. Udara segar luar biasa
sembari menyaksikan wanitawanita dengan terampil memetik
pucuk-pucuk daun teh. Paru-paru
pun terasa segar luar biasa.
Di tempat itu juga ada tempat
foto-foto di sebuah saung dengan
pemandangan indah mempesona.
Selebihnya, saung untuk istirahat
atau berteduh pengunjung. Ada
ayunan (bandhulan-Jawa) untuk
mengabadikan aksinya.
Ada juga jembatan gantung.
Pengunjung bisa berpose jejerjejer mengabadikan momen

kebersamaan. “Bahkan ada yang
menggunakannya sebagai lokasi
pengambilan foto pre-wedding,”
kata Titisari yang juga ikut trekking.
Foto-foto juga bisa diambil
sepanjang lokasi trekking.
Fotografer disediakan pengelola,
siap mengiringi perjalanan
rombongan. Selain itu, bagi yang
suka kemping, perlu mencoba
kegiatan off road.
Usai trekking, di atas hamparan
tikar, peserta beristirahat disuguhi
air mineral, teh hangat dan
gorengan. Didukung lokasinya
yang nyaman, makanan meski
hanya gorengan dan teh hangat,
terasa lezat.
Menurutpetugasfoto,saatakhir
pekan atau hari libur pengunjung
sangat banyak. Selain trekking
memang sedang trend, biayanya
pun sangat terjangkau. Biaya
masuk dan lainnya minimal Rp
31.000 per orang, tergantung
pilihan jauh dekatnya trekking.
Tentu angka yang tidak mahal
untuk ukuran masyarakat umum.
Yang mahal adalah ongkos dari
rumah sampai lokasi. Selain itu,
juga macet. Karenanya, sebelum ke
sana harus punya informasi, hari
apa dan jam berapa seyogianya
pergi ke sana.
“Meskipun macet, kalau pergi
berombongan, tetap seruuuuu,”
kata Titisari lagi. Jadi siapa takut?
(sol)

DIY Perlu Lebih Serius Menata Wisata Outdoor
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA
-- Ketua Association of The Indonesian
Tours and Travel Agencies (Asita) DIY,
Hery Setyawan, menyatakan wisata
luar ruangan atau outdoor di DIY
memiliki potensi yang besar untuk terus
dikembangkan. Bahkan, DIY dinilai
memiliki potensi yang sangat lengkap,
mulai dari pegunungan hingga pantai,
serta kehidupan sosial masyarakat yang
menarik kental dengan budaya.
Selain itu, belakangan juga mulai
berkembang sport tourism yang
memadukan aspek wisata dengan
olahraga yang makin digemari pelancong.
Untuk sport tourism ini, DIY bisa dikatakan
memiliki keunggulan tersendiri.
“Trennya adalah bersepeda atau
bahkan joging mengelilingi destinasidestinasi wisata yang ada. Aktivitas wisata
ini makin digemari. Terlebih di DIY yang
kaya dengan destinasi wisata, sehingga
aktivitas bersepeda menjadi semakin
menyenangkan,” kata Hery.
Menurut Hery, akivitas-aktivitas
wisata luar ruangan ini ke depan diyakini
akan makin diburu pelancong. Terlebih
sejak pandemi Covid-19 melanda
tahun silam, animo wisatawan untuk
menikmati aktivitas di alam terbuka
makin meningkat sebagai bagian dari
upaya untuk mengantisipasi potensi
penularan Covid-19.
Pelaku jasa wisata, kata Hery, sudah
melihat dan siap menangkap peluang ini.

Namun ia mengatakan, upaya tersebut
perlu dibarengi oleh dukungan kebijakan
dari pemerintah.
“Kami selaku industri sebenarnya
sudah siap. Namun untuk saat ini
kebanyakan wisatawan masih melakukan
perjalanan mandiri. Kami perlu dukungan
dari pemerintah agar perjalanan wisata
alam terbuka ini bisa lebih tertata,
sehingga tidak menimbulkan kepadatan
hanya di sejumlah destinasi misalnya,”
ucap Hery.
Pengamat pariwisata, Hendrie Adji
Kusworo, mengatakan tren wisata ke
depan akan mengalami pergeseran.
Aktivitas wisata outdoor akan lebih
banyak dipilih oleh wisatawan. Hal ini
tak lepas dari perkembangan pandemi
Covid-19.
Adji mengatakan, wabah Covid-19
yang kemudian disusul dengan berbagai
kebijakan pembatasan aktivitas sosial
oleh pemerintah, membawa dampak
besar bagi pariwisata. Sektor pariwisata
menjadi salah satu yang paling terdampak.
Angka kunjungan pariwisata anjlok, dan
membuat para pelaku jasa wisata serta
masyarakat yang selama ini banyak
bergantung dari kegiatan kepariwisataan
juga kehilangan pendapatan.
“Tapi sekarang kondisinya mulai
membaik. Saatnya pemerintah dan
pelaku jasa wisata menata ulang kegiatan
kepariwisataan. Sebab bagaimanapun
wabah belum menghilang. Artinya

aktivitas pariwisata yang mulai bergerak,
jangan sampai menjadi pemicu dari
merebaknya Covid-19,” katanya.
Melihat kondisi yang ada, Adji
mengatakan tren wisata ke depan akan
lebih pada wisata outdoor. Aktivitas
pariwisata di luar ruangan akan lebih
menjadi pilihan karena sirkulasi udara
yang baik serta kesempatan menjaga jarak
lebih bisa dilakukan.
Dalam hal ini, desa wisata dinilai
Adji juga akan menjadi pilihan banyak
wisatawan. Saat ini Adji menilai sudah
mulai banyak pengelola desa wisata
yang peduli akan kebersihan dan upaya
pencegahan Covid-19 sendiri. Namun
masih perlu ditekankan upaya menjaga
komitmen Cleanliness, Health, Safety,
Environment Sustainability (CHSE).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata
K a b u p a ten S l eman , S u p ar mo n o ,
mengatakan pandemi Covid-19 yang
telah berlangsung selama hampir 2
tahun membawa dampak signifikan bagi
pariwisata di Kabupaten Sleman. Sampai
dengan November 2021, wisatawan yang
datang ke Sleman sebanyak 704.748
kunjungan. Bila dibandingkan dengan
jumlah kunjungan wisatawan pada
periode yang sama pada tahun 2020, ada
penurunan kunjungan sebesar 81,48%.
“Kunjungan wisatawan di Kabupaten
Sleman didominasi wisatawan nusantara
sebesar 99,94%, dengan destinasi
wisata budaya, utamanya candi-candi

yang dikelola oleh TWC menjadi favorit
wisatawan,” kata Suparmono.
Menurut Suparmono, dalam hal
fasilitas pariwisata pihaknya tetap
berupaya melakukan pembenahan pada
destinasi yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Sleman, khususnya oleh
Dinas Pariwisata, yaitu pembangunan
Museum Terbuka Bakalan melalui DAK
dan pembangunan instalasi seni pada 5
desa wisata dari anggaran Danais.
“Dari upaya ini kami berharap dapat
menambah destinasi wisata dan juga
menambah daya tarik desa wisata
Sleman,” jelas Suparmono.
Nina, pelancong dari Bandung,
mengaku lebih senang menikmati
wisata alam. Bersama keluarganya,
wanita ini mengaku sudah 2 hari berada
di Yogyakarta untuk berlibur. Selama
di Yogyakarta, Nina mengaku belum
sekalipun mendatangi destinasi indoor.
“Kecuali tentunya untuk bermalam ya
pasti di hotel. Tapi itupun saya memilih
hotel yang sudah bersertifikat CHSE. Tapi
kalau di Jogja, pengelola hotel dan pusat
perbelanjaan sepertinya sudah sangat
ketat menerapkan protokol kesehatan.
Selain mewajibkan tamu scan aplikasi
PeduliLindungi, kami juga diwajibkan
mengenakan masker, terutama di ruang
publik. Agak ribet memang, tapi kami
merasa jauh lebih aman dan nyaman,”
katanya.
(ila)  
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Sebarkan Toleransi, Tana Rempah Luncurkan Ati Segara
KORANBERNAS.ID,
YO GYA K A RTA - - Ru m a h
Produksi Tana Rempah siap
meluncurkan lagu berbahasa
Jawa berjudul Ati Segara. Lagu
karya L Agus Wahyudi Minarko
ini akan dibawakan pemain
biola internasional Iskandar
Wijaya, penyanyi Livy Laurens
dan musisi Bagus Mazasupa, Peri
Kyoot dan Mas Jahe.
Dengan lirik berhasa Jawa,
lagu ini bukan sekadar karya
biasa. Agus membuatnya dengan
pesan yang luar biasa, yakni
menyebarkan toleransi dan
harmonisasi Yogyakarta yang
istimewa.
Yang istimewa pula, lagu
ini akan dibuat video klip di
Yogyakarta International Airport
(YIA). Rekaman musiknya
dilakukan di Reds Studio
Yogyakarta. “Saya senang bisa
berkolaborasi dengan musisi
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Violis Iskandar Wijaya tengah berlatih di Reds Studio Yogyakarta, Senin (13/12/2021) malam.
Indonesia dan membuat lagu di
Yogyakarta,” ujar Iskandar.
Violis ini antusias sekali
menampilkan karyanya di
Yogyakarta. Atmosfer kota

yang kental dengan budaya
membuatnya merasa berada di
dunia lain yang jauh sekedar
modernisasi yang tergesa-gesa.
Selain membuat video klip Ati

Segara,Iskandaryangmerupakan
keturunan Indonesia itu juga
akan berkolaborasi dengan
Tim Musik Orkestra Keraton
Kasultanan Yogyakarta untuk

Kisah Lahirnya Lagu dari Taruhan Bola
KORANBERNAS.
ID, YOGYAKARTA -Korekayu dan Olski
adalah dua dari sekian
banyak band di Jogja
yang hampir mirip.
Sama-sama berawal dari
mengidolai The Beatles
dan juga beberapa
kal i b e rko l a b o ras i,
entah di panggung
maupun
dalam
rekaman lagu. Banyak
project yang pernah
dilakukan bersama
dua band tersebut .
Pada awal 2021, saat
PPKM naik level, muncul
ide untuk membuat
kolaborasi lagi. Namun
saat itu hanya berakhir
pada sebuah wacana.
Hingga muncul ide
untuk taruhan pada
saat final Euro 2020,
bulan juli 2021. Taruhan
antara Korekayu
dan Olski ini berupa
pertandingan final,
yaitu Olski mendukung
Inggris dan Korekayu
mendukung Italia. Jika
j a g o a n nya m e n a n g
di Final Euro 2020,
band yang menang
berhak dibuatkan lagu
oleh tim yang kalah.
Kemenangan akhirnya
jatuh untuk Italia, dan
Olski membuatkan lagu
untuk Korekayu.
Dicki Mahardika,
personel Olski,
melalui rilisnya,
Kamis (16/12/2021),
mengatakan lagu “Kita

ISTIMEWA

Grup Olski dan Korekayu dalam satu panggung bersama saat konser
amal.
Rayakan Bersama Saat
S e m u a Tel a h U s a i ”
diciptakan dengan
membayangkan
bagaimana para pemain
dan pendukung tim Italia
sebelum pertandingan
Final Euro 2020
yang harus bersabar
karena perayaan
kemenangannya belum
tiba, hingga mereka akan
saling berjanji untuk
merayakan semua ini
setelah pertandingan
berakhir.
Hal ini juga
disinkronkan dengan
keadaan pandemi
C ov i d - 1 9 , d i m a n a
o ra n g - o ra n g h a r u s
bersabar untuk
berkegiatan sebelum
pandemi selesai.
“Lagu ini kami yang
menulis bareng dengan
Shohih Febriansyah.

Saat menulis lagu ini
kami membayangkan
bagaimana Korekayu
membawakan lagulagunya. Setelah jadi,
kami kirim ke Korekayu
untuk direspons.
Alhamdulillah mereka
setuju dan langsung
mereka proses,” kata
Dicki.
Setelah didengarkan,
Bondan Korekayu
mengusulkan agar
lagunya dibuat beda
dari apa yang biasa
dimainkan oleh Olski
dan juga Korekayu.
Berangkat dari gagasan
ini, aransemen yang
dibuat adalah lagu-lagu
90 dan awal 2000-an.
Strumming lagu dan
juga beat yang konstan,
menjadikan lagu ini
terdengar berbeda dari
saat awal terciptanya.

“Melalui lagu ini kami
ingin teman-teman
selalu saling bersabar
dan menguatkan satu
sama lain. Sebab yang
kita hadapi bersama
ini adalah pandemi
dan virus yang berat.
Kita harus yakin
bahwa semua ini akan
segera terlewati, dan
saat semua telah usai,
kita akan merayakan
bersama,” ujar Dicki.
Lagu ini, lanjutnya,
tersedia di platform
digital streaming pada
17 Desember 2021.
“Dan video klipnya kami
mengajak teman teman
kami ikut serta dalam
proses pembuatan
video,
dengan
mengirimkan harapan
harapan setelah
pandemi ini selesai,”
pungkasnya. (*)

membawakan lagu Sepasang
Mata Bola.
“Jogja itu seperti kota di
luar yang ada saat ini. Saat kota
lain terlihat sangat modern,
Jogja justru sangat istimewa
dengan atmosfer budayanya,”
ungkapnya.
Idha Yacinta selaku produser
menjelaskan, pembuatan video
klip di YIA bukan tanpa alasan.
Bandara tersebut memiliki
filosofi Memayu Hayuning
Bawana yang berarti membuat
sesuatu yang indah dengan
pemandangan asri Pantai Glagah
dan Pantai Congot.
“Video klip ini nantinya akan
ada di platform digital seperti
YouTube, baik milik Iskandar
yang memilik banyak follower,
juga di YouTube keraton,”
jelasnya.
(yve)

VirtuChoir Garis Lucu
Mengapresiasi Karya Chrisye
KO R A N B E R NA S . I D,
YOGYAKARTA -- Virtual
Choir Garis Lucu (VCGL)
di bawah naungan akun
i n s t a g ra m Ko m u n i t a s
Katolik Garis Lucu kembali
menghadirkan karya
paduan suara bertajuk
Salute to Chrisye.
Sebanyak 13 lagu
Chrisye dirangkai dengan
apik menjadi versi medley
paduan suara. Aransemen
lagu dilakukan oleh
arranger Restu Diarsi.
Te m b a n g p o p u l e r
seperti Lilin-lilin Kecil,
Kala Cinta Menggoda,
dan Badai Pasti Berlalu
terdengar megah yang
dibawakan oleh 126
peserta lintas iman dari
berbagai wilayah di tanah
air.
Persiapan project
hingga menjadi tayangan
memakan waktu kurang
lebih tiga bulan. “Project
ini merupakan apresiasi
para peserta VirtuChoir
Garis Lucu pada karya
almarhum Chrisye.
Nyaris 15 tahun beliau
berpulang, karyanya
tetap abadi di hati,” ujar
Cia Seputro, koordinator
VirtuChoir Garis Lucu,
Rabu (15/12/2021), di
Yogyakarta.
Sejak awal Virtual Choir

Garis Lucu memang hadir
dengan misi menyiarkan
persatuan dan kerukunan
di antara anak bangsa
melalui karya lagu dan
nyanyian.
Cia mengisahkan, VCGL
t e r b e n t u k p a d a a wa l
pandemi. Karya-karya
awal VCGL berupa paduan
suara lagu gerejani sempat
menjadi obat rindu para
umat Katolik yang tidak
bisa merayakan ekaristi
di gereja.
Pada pertengahan
2020, muncul berbagai
berita persekusi tentang
p e l a ra n ga n i b a d a h d i
berbagai tempat. “Kami
merasa prihatin, namun
kami tetap percaya
masih banyak umat
beragama di Indonesia
yang menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan.
Maka kami pun akhirnya
mengundang kelompok
lintas iman lain untuk
bernyanyi bersama,” kata
Cia.
Karya-karya seperti
medley lagu daerah, lagu
perjuangan dan lagu pop
populer sudah pernah
dibawakan oleh VCGL.
Penampilan mereka bisa
didengarkan pada channel
YouTube Katolik Garis
Lucu. (*)

