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Usai Divaksin 
Tak Langsung Kebal, 

Pakai Masker Jangan Kendor!
 Setahun sejak Pandemi 
Virus Covid-19  muncul 
di bumi Indonesia dan 
Kabupaten Karanganyar, 
ratusan orang sudah terkena. 
Saat pandemi Covid-19 
muncul, hal penting yang 
harus dilakukan oleh seluruh 
masyarakat untuk  mengurangi 
penularannya dengan disiplin 
protokol kesehatan yakni 
memakai masker, mencuci 
tangan dengan sabun pada 
air mengalir, dan menjaga 
jarak. Namun setelah 
p r o g r a m a v a k s i n a s i 
Covid-19 dimulai, tidak 
sedikit masyarakat mulai 
abai protokol kesehatan.
 Vaksinasi memang 
melindungi kita dan orang 
di sekitar dari resiko paparan 
virus Covid-19. Tapi selama 
herd immunity  atau 
kekebalan kelompok belum 
terbentuk, masyarakat harus 
tetap disiplin menjalankan 
protokol kesehatan jika ingin 
segera keluar dari pandemi.
 Alasan tetap harus 
menjalankan prokes setelah 
divaksin karena sampai 
saat ini masih ada resiko 
terkena atau terinfeksi, walau 
tidak berdampak   gejala  
berat. Kenapa  masyarakat   
harus sadar, vaksin itu butuh 
proses, butuh waktu untuk 
membentuk kekebalan. 
 Kita juga harus sadar 

belum ada vaksin yang efektif 
100 %. Diperkirakan butuh 
28 hari untuk imunitas usai 
disuntik Vaksin Covid-19 
dosis kedua. Meski sudah 
menerima vaksin ke 1 atau ke 2, 
masyarakat masih memiliki 
kewajiban untuk tetap 
disiplin protokol kesehatan.
 Hadirnya  Majalah 
Intanpari    kali ini diharapkan  
mampu  memberikan edukasi  
kepada masyarakat mengenai 
vaksin. Mulai pendaftaran, 
proses vaksinasi sampai 
tetap menjalankan  protokol
  kesehatan            dimanapun    berada. tn. 
 Kami berharap seluruh 
masyarakat di Kabupaten 
Karanganyar dapat divaksin 
tahun ini. Akhirnya 
selamat membaca Majalah 
Intanpari edisi kali ini.
Kritik saran demi perbaikan 
majalah ini terus kami harapkan  
agar isi dan kualitasnya 
majalah semakin baik.
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KARANGANYAR - Herd 
Immunity, adalah salah satu 
cara terbaik untuk menekan 
penyebaran Covid-19. Apa 
Herd Immunity ? Herd 
immunity atau kekebalan 
kelompok adalah kondisi 
ketika sebagian besar orang 
dalam suatu kelompok telah 
memiliki kekebalan terhadap 
penyakit infeksi tertentu. 
Semakin banyak orang yang  
kebal terhadap suatu penyakit, 
semakin sulit bagi penyakit 
tersebut untuk menyebar 
karena tidak banyak orang 
yang dapat terinfeksi. Cara 
yang dapat ditempuh untuk 
mendapatkan kekebalan 
pada banyak orang 
sekaligus adalah vaksinasi.
 Kasi Promosi dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dinas Kesehatan (Dinkes), 

Mujiran S.KM., M.KM 
menjelaskan program 
vaksinasi akan dilakukan 
kepada  masyarakat di 
Kabupaten Karanganyar.   
 Namun demikian, 
dalam pemberian dilakukan 
secara bertahap karena 
memang saat ini jumlah 
vaksin masih sangat terbatas. 
Dinkes Karanganyar 
menargetkan 580.000 
penduduk mendapatkan 
vaksin dengan rincian 3.441 
tenaga kesehatan, 36.880 
pelayan publik,  masyarakat 
umum 216.045, masyarakat 
pelaku ekonomi 195.183 
orang dan masyarakat 
lainnya 118.677 orang. 
 “Saat ini baru 
terlaksana 6,9 persen dari 
sasaran. Vaksin  sendiri  saat
ini jumlahnya terbatas 
sehingga kami melakukan 

secara bertahap  pada 
masyarakat manakala 
vaksinnya sudah 
siap,” imbuhnya. 
 Dinkes Kabupaten 
Karanganyar mengamati 
akhir-akhir ini, masyarakat 
sudah mulai jenuh dengan 
Protokol Kesehatan (Prokes) 
dalam rangka mengurangi 
penyebaran kasus covid-19 
di Bumi Intapari. Buktinya, 
jenuh di rumah mulai liburan 
tanpa memperhatikan 
prokes, hajatan juga masih 
ada yang duduk dengan 
berlama-lama. Padahal 
penambahan kasus Covid-19 
di Kabupaten Karanganyar 
masih signifikan. Meskipun 
banyak kasus yang sembuh, 
namun jika dilihat di Web 
Resmi Pemerintah dan 
grafiknya penambahan kasus 
naik secara pelan-pelan. 

Vaksin adalah 

produk biologi 

berisi antigen yang 

akan menimbulkan 

kekebalan spesifik 

agar terhindar dari 

penularan ataupun 

kemungkinan sakit 

berat. 

LAPORAN UTAMA
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 “Jika dilihat 
pada grafik, 
kasus Covid-19 
naik secara 
pelan-pelan. 
K e n a i k a n 
kasus itu terjadi 
pada pasien 
rawat inap. 
Kalau untuk 
isolasi mandiri 
sedikit,” Kabid 
K e s e h a t a n 
M a s y a r a k a t 
Dinkes, Nuk 
Suwarni, S.KM 
yang bersama 
Mujiran temui 
team Majalah 
I n t a n p a r i .

 D i a 
menambahkan gejala saat 
ini sudah bervariasi dan 
bukan hanya tidak bisa 
mencium bau atau merasakan 
masakan makanan. Namun 
gejalanya tiba-tiba panas, 
batuk dan lain sebagainya. 
Pada saat ini, Nuk Suwarni 

meminta ASN juga gencar 
untuk melakukan 
sosialisasi prokes. “Yang 
prokes saja bisa kena 
apalagi  tidak prokes.
ASN kami harapkan dapat 
membantu sosialisasi 
agar covid-19 dapat 
ditekan,” imbuhnya. 
Nuk mengatakan Prokes 
dimanapun berada untuk 
terus   digiatkan. 
 M e n g h i n d a r i 
kerumunan dan jangan 
b e r b o n d o n g - b o n d o n g . 
Jika dari luar rumah 
begitu sampai di 
rumah segera ganti baju dan 

membersihkan badan 
sehingga benar-benar 
bersih.  Jika mèrasakan 
badan tidak enak maka 
diharapkan untuk 
istirahat terlebih dahulu.  
Jangan buru-buru aktivitas. 
 “Meskipun di 
vaksin saya berharap 
tetap menjaga prokes 3 M 
dan hindari 3K (Kontak 
erat, Kerumunan, Kamar 
tertutup). “Jangan 
berlama-lama di dalam 
ruang ber AC.  Jika ada di 
suatu tempat buka jendela 
luas-luasnya. Agar kasus 
Covid-19 segera bisa 

Tujuan Vaksinasi Covid-19
1. Mengurangi penularan/transmisi Covid-19
2. Menurunkan angka kesakitan & kematian     
    Covid-19.
3. Mencapai kekebalan kelompok di masyarakat.
4. Melindungi dan memperkuat sistem kesehatan    
    secara menyuluruh.
5. Melindungi masyarakat dari Covid-19 agar 
    tetap produktif secara sosial dan ekonomi

LAPORAN UTAMA
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KARANGANYAR - Proses vaksinasi ini 
memang dilakukan 2 tahap atau dosis. 
Dosis 1 ke 2 semula diberikan dengan 
rentang waktu 14 hari, tetapi dalam 
perkembanganya bisa sampai 28 hari. 
Vaksin pertama baru proses penyiapan 
tubuh untuk pembentukan antibodi dan 
belum sampai benar-benar terbentuk. 

Vaksin Pertama Penyiapan Tubuh Vaksin Pertama Penyiapan Tubuh 

Kemudian vaksin ke dua adalah 
pembentukan antibody. “Meskipun sudah 
divaksin tetap harus menjaga Protokol 
Kesehatan (Prokes). Sebab vaksin belum 
tentu 100 persen bebas Covid-19,” 
ujar Kabid Kesehatan Masyarakat 
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten 
Karanganyar, Nuk Suwarni, S.KM.
 Menanggapi bosannya masyarakat 
untuk patuh pada protokol kesehatan 
tidak lantas membuat Pemerintah 
Kabupaten Karanganyar melalui Dinkes 
melemah. Justru minggu terakhir Bulan 
April ini, Dinkes datangi kantor-kantor 
di lingkungan Pemkab Karanganyar 
untuk tetap memberikan contoh 
penerapan Prokes. Peringatan itu 
dilakukan pada saat apel pagi selama 30 
menit. Dilakukan dengan berdiri dan 

berjemur di tengah halaman. “Pagi adalah 
hal yang tepat untuk mendapatkan sinar 
matahari. Berjemur adalah salah satu cara 
untuk mencegah cegah Covid-19,” tambahnya. 
 Pemberian vaksin merupakan program 
dari negara untuk melindungi warganya agar 
terhindar dari corona. Vaksin diberikan untuk 
penduduk usia 19 tahun ke atas. Kenapa 
usia 19 tahun, Nuk  Suwarni menyatakan 
uji coba terhadap vaksin itu diberikan pada 
usia 19 tahun sampai 59 tahun. Namun pada 
perkembangan, vaksin juga diberikan kepada 
lansia karena terbukti aman. Alasan pemberian 
vaksin kepada lansia karena kasus terbesar 
meninggal dunia akibat Covid-19 pada lanjut 
usia dan mempunyai penyakit bawaan. Dengan 
pemberian vaksin diharapkan dapat mengurangi 
masyarakat lansia terkena Covid-19. 
Kenapa belum semua divaksin,  Nuk Suwarni 

Vaksin Kedua Pembentukan AntibodyVaksin Kedua Pembentukan Antibody

LAPORAN UTAMA
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Vaksin Pertama Penyiapan Tubuh Vaksin Pertama Penyiapan Tubuh 
Vaksin Kedua Pembentukan AntibodyVaksin Kedua Pembentukan Antibody

mengatakan Produksi vaksin sangat terbatas 
padahal seluruh negara membutuhkan 
vaksin tersebut. Akhirnya semua pemesanan 
ke produsen. Produk yang dibutuhkan 
lebih banyak dari kemampuan produksi. 
“Saya minta masyarakat untuk bersabar 
karena masih menunggu kiriman dari 
pemerintah pusat. Yang jelas vaksin 
ini aman, suci, halal karena juga telah 
mendapatkan kajian dari MUI dan BPOM 
dan tidak perlu ragu lagi,” imbuhnya.  
 Proses vaksinasi ini memang dilakukan 
dua tahap atau dosis. Dosis 1 ke 2 semula 
diberikan  dengan rentang waktu 14 hari tetapi 
dalam perkembangan bisa sampai 28 hari. 
Vaksin pertama baru proses penyiapan tubuh 
untuk pembentukan antibodi dan belum 
sampai benar-benar terbentuk. Kemudian 
vaksin ke dua adalah pembentukan antibodi. 

 Selain itu, pemberian vaksin di bulan 
puasa juga aman dan tidak membatalkan puasa. 
Sebab vaksin masuk melalui cara disuntikkan. 
Hanya kasusnya harus diperhatikan jika lansia, 
dlaksanakan pagi hari tidak dapat menahan 
puasa, ya tidak puasa dahulu 1 hari nanti 
mengganti. Sebab tidak pada bulan puasa saja, 
jika tidak sarapan terkadang tidak berani karena 
khawatir. Efek samping vaksin sangat kecil. 
Dari pengalaman lalu, yang divaksin hanya 
merasa pegal-pegal, lapar, dan ngantuk. “Pegal-
pegal dan lapar itu tidak apa-apa karena reaksi 

dari vaksin dan tidak ada masalah,” ungkapnya.  
Diharapkan semua masyarakat mendapatkan 
vaksin namun demikian harus bersabar. Vaksin 
untuk masyarakat Karanganyar diberikan 
kepada warga ber KTP Karanganyar dan ASN 
yang berdinas di Kabupaten Karanganyar.  
 Untuk pekerja saat ini masih belum. 
Bagi yang terkena Covid-19, Nuk Suwarni 
mengatakan tidak perlu dikucilkan, ditakuti 
atau dihindari. Pihaknya meminta harus 
dibangun empati di masyarakat. Apakah 
penderita Covid-19 boleh keluar rumah? Nuk 
Suwarni mengatakan boleh keluar di lingkungan 
pekarangan untuk berjemur. setelah itu masuk ke 
ruang isolasi mandiri lagi. “Jika terkena Covid-19 
tidak harus berada di kamar terus. Boleh keluar 
berjemur, boleh aktivitas fisik di luar dan 
sendiri. Satu keluarga lockdown,” ungkapnya. (*)

LAPORAN UTAMA
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KARANGANYAR – Bupati Karanganyar, Juliyatmono dan 
Jajaran Forkopimda divaksin pertama pada 25 Januari 2021 

dan kedua pada 8 Februari 2021. Orang nomor satu di 
Karanganyar menegaskan vaksin terbukti aman dan sehat. 

“Saya merasa sehat dan bugar usai divaksin. Sekali 
lagi vaksin aman dan tidak sakit,” ujar Juliyatmono 
usai divaksin Sinovac di Puskesmas Karanganyar. 
Orang nomor satu di Karanganyar itu menjelaskan 
fakta membuktikan dirinya bersama 9 orang 
tokoh di Karanganyar  sudah  divaksin  dan 
disaksikan secara umum. 
 Menurut Juliyatmono, proses vaksinasi 
hari pertama tersebut berjalan lancar dan jauh 

dari   yang dikhawatirkan  banyak orang. “Kami   
semua sudah membuktikan  langsung 

semua berjalan baik terutama 
setelah divaksin,” ujarnya.
Untuk itu Juliyatmono meminta semua 
warga Karanganyar khususnya dan warga 
Negara Indonesia umumnya agar tidak 
takut divaksin Covid-19 bagi yang sudah 

terdaftar namanya. Pasalnya, lanjut 
Juliyatmono, vaksin itu  terbukti 

aman dan sehat, sehingga 
mampu merangsang 

antibodi  guna melawan 
virus Covid-19.
 M e n u r u t n y a ,  
ikhtiar atau usaha 
untuk sehat itu adalah 

kewajiban manusia. 
Apalagi negara sudah 

memfasilitasi semua  
upaya itu dengan gratis. 
Karena itu,  saatnya 
warga negara  mendorong 

program kesehatan 
nasional tersebut. 

 “Mari seluruh warga 
Karanganyar menyambut 

program vaksin agar semua 
sehat kuat,” ungkapnya.(*)

 

Vaksin Terbukti Aman dan Sehat
LAPORAN UTAMA
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KARANGANYAR- Wakil Bupati Karanganyar, Rober 
Christanto, mengatakan hal senada setelah menerima 
vaksin. Ia juga memuji ketrampilan tenaga kesehatan 
yang bertugas menyuntikan vaksin ke tubuhnya.
“Tadi saking cepatnya saya sampai tanya sudah 
selesai tha? Cepat sekali tadi, dan sangat terampil. 
Saya tidak merasakan sakit sama sekali, masih 
aman-aman saja sampai detik ini,” ucapnya.
 Orang nomor dua di Kabupaten 
Karanganyar itu, mengingatkan masyarakat 
untuk mensukseskan Program Pemerintah berupa 
vaksinasi massal. Hal itu sebagai upaya nyata 
untuk menekan kasus Covid-19 di Karanganyar.  
Selain harus tetap patuh menjalankan prokes. 
Yakni mencuci tangan dengan sabun 
pada air mengalir, memakai 
masker  dan menghindari             
kerumuman.
 Rober  Christanto 
mengungkapkan Jajaran 
Forkopimda sudah 
melakukan vaksin dua 
kali dan sama sekali tidak 
ada keluhan apapun. 
Termasuk Tenaga 
Kesehataan (Nakes) 
yang mulai divaksin 
juga berjalan 
lancar. Dengan 
sudah divaksin 
Covid-19 maka 
para Nakes lebih 
pede lagi merawat 
dan melayani 
m a s y a r a k a t . 
 S ementara 
Kepala Kemenag Karanganyar, 
Wiharso menyampaikan, 
pelaksanaan vaksinasi saat 
puasa tidak membatalkan 
puasa karena itu bukan dalam 
rangka makan dan minum. (*)
 - 
 - 

Puji Ketrampilan Tenaga Kesehatan
LAPORAN UTAMA
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KARANGANYAR- Proses 
pembuatan vaksin Covid-19 
telah dilakukan sesuai dengan 
standar keamanan dan 
melewati uji klinis yang ketat 
oleh para ahli pembuat vaksin.
Vaksin lulus Uji klinis Fase 3 dan 
sudah mendapatkan persetujuan 
penggunaan masa darurat 
(Emergency Uses Authorization 
(EUA) oleh Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sehingga 
sudah terbukti aman dan efektif.

Kamu Harus Tahu Terkait Vaksin Covid-19

 Vaksinasi Covid-19
diberikan bagi penduduk yang 
berdomisili di Indonesia,  termasuk 
di Kabupaten Karanganyar 
dengan mempertimbangkan 
waktu kedatangan vaksin. 
 Maka vaksinasi 
dilakasanakan bertahap, yakni:
Tahap 1
Januari-Februari (Minggu Ketiga) Januari-Februari (Minggu Ketiga) 
Tenaga kesehatan, asisten tenaga 
kesehatan, tenaga penunjang serta 
mahasiswa yang sedang menjalani 
pendidikan profesi kedokteran yang 
bekerja pada fasilitas pelayanan 
kesehatan usia diatas 19 tahun
Tahap 2
Minggu keempat FebruariMinggu keempat Februari
* Kelompok Usia lanjut......
* Petugas pelayanan publik
pedagang pasar, wartawan, 
usia lebih  dari atau sama 
dengan 19 tahun

Pelayanan Vaksinasi Covid-19

Pelayanan Vaksinasi Covid-19
dilaksanakan pada fasilitas 
Pelayanan kesehatan
1. Rumah sakit
2. Puskesmas
3. Klinik
4. Pos Pelayanan yang        

ditetapkan oleh Dinas            
Kesehatan

Tahap 3
Mei-Juli 2021Mei-Juli 2021
Masyarakat rentan yang tinggal di wilayah berisiko tinggi dan 
rentan secara sosial maupun ekonomi yang berusia 19 tahun ke atas
Tahap 4
Agustus- Desember 2021Agustus- Desember 2021
Kelompok masyarakat lainnya yang berusia 19 tahun ke atas.

LAPORAN UTAMA
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KARANGANYAR – Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Karanganyar 
launching Pendataan Keluarga, 
Pelayanan KB Mantab, dan 
Penurunan Angka Stunting melalui 
edukasi 100 hari pasca kelahiran 
tahun 2021 di Pendopo Rumah 
Dinas Bupati Karanganyar. Tujuan 
dari launching 3 program tersebut 
adalah untuk memperoleh peta 
sasaran program pembangunan 
keluarga, menentukan dukungan 
yang terbaik untuk pembangunan 

Pendataan Keluarga, Wujudkan Kualitas KeluargaPendataan Keluarga, Wujudkan Kualitas Keluarga     

keluarga dan menentukan 
indikator pembangunan keluarga.
“Pendataan keluarga ini 
dilaksanakan setiap lima tahun 
sekali melalui kunjungan keluarga. 
Untuk mendapatkan data yang 
akurat, valid, relawan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Pendataan 
ini akan dilakukan mulai 1 April 
sampai 31 Mei mendatang,” 
kepala DP3APPKB Kabupaten 
Karanganyar, Agam Bintoro.
 Selain itu, kegiatan ini juga 

melakukan pelayanan KB melalui 
metode operasi wanita atau pria 
yang dilaksanakan pada Bulan Maret 
2021 sampai November 2021 di 
RSUD Karanganyar,  RS Indo Sehat 
dan RSIA Dian Pertiwi. Sementara 
untuk kegiatan pencegahaan 
Stunting akan dilaksanakan 
melalui edukasi kepada keluarga 
pada 1000 hari pasca melahirkan.
 Sementara Bupati 
Karanganyar, Juliyatmono 
mengatakan pendataan keluarga, 
pelayanan KB mantab, dan 
pencegahan stunting disambut 
dengan baik. Pendataan ini 
dilakukan untuk mendapatkan data 
mengenai kepesertaan keluarga 
di Kabupaten Karanganyar. 
 Pendataan keluarga ini 
diharapkan memperoleh data 
yang valid untuk peningkatan 
kualitas keluarga. “Berbicara 
keluarga adalah berbicara yang 
sungguh amat fundamental dan 
substansial. Sejatinya Negara ini 
adalah kumpulan dari keluarga-
keluarga,” ujar Juliyatmono. (*)

KARANGANYAR – Untuk memulai 
pendataan keluarga di Kabupaten 
Karanganyar, Bupati didatangi 
sejumlah petugas di rumah Pokoh, 
Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu.  
 Dalam kesempatan itu, juga 
hadir kepala DP3APPKB Kabupaten 
Karanganyar, Agam Bintoro. Dalam 
kesempatan itu, bupati ditanya 
sebanyak 30 pertanyaan
mengenai keluarga. “Ada 30 
pertanyaan yang diajukan semua ke 
saya. Semoga pertanyaan-pertanyaan 
tersebut yang juga akan ditanyakan 
seluruh keluarga di Kabupaten 
Karanganyar dapat meningkatkan 
kualitas keluarga,” papar Juliyatmono.
 

Bupati Ditanya Bupati Ditanya 
30 Pertanyaan30 Pertanyaan

Pihaknya berharap dengan 
pendataan keluarga tersebut akan 
dapat menambah kualitas keluarga. 
Termasuk juga untuk pelayanan KB 
dan mencegah Stunting pada balita.
 Sementara Kabid 
Pengendalian Penduduk, Penyuluhan 
dan penggerakan DP3APPKB, Anik 
Rahayu menyatakan kader yang akan 
melakukan pendataan berjumlah 1984 

Kader pendata. Pendataan akan 
dilakukan mulai 1 April sampai 
31 Mei 2021 mendatang. Tujuan 
pendataan keluarga ini adalah untuk 
perencanaan pembangunan di masa 
depan dan meningkatkan kualitas 
keluarga. “Petugas semua sudah 
diminta untuk mematuhi protokol 
kesehatan dan kami datang dari 
rumah ke rumah,” imbuhnya.(*)

FOKUS
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Viral, Bikin Sumur Malah Muncul Air 
Bercampur Gas di Krendowahono

KARANGANYAR – Fenomena 
alam unik terjadi di Dusun 
Dukuh, Desa Krendowahono, 
Kecamatan Gondangrejo, 
Karanganyar. Air yang keluar 
dari sumber tersebut rasanya asin 
dan terbakar ketika disulut api. 
 Pemilik pekarangan 
rumah Solihin menceritakan 
awalnya membuat sumur dalam 
untuk kebutuhan air bersih. Setelah 
dilakukan pengeboran, Ia mendapati 
sumber air pada kedalaman 120 
meter. Namun, setelah dibersihkan, 
ternyata airnya terasa asin. 
 “Awalnya kami mencari 
sumber air untuk minum dan 
kebutuhan sehari-hari. Sudah 
ada tiga tempat, dan semuanya 
airnya asin. Khusus di pekarangan 
saya ini airnya asin dan 
muncul apinya,” papar Solihin. 
 Ayah empat anak ini 
mengatakan pembuatan sumur itu, 
bantuan dari Baznas sebesar Rp 
80 Juta.  Dana tersebut mencakup  
tenaga dan peralatannya. Semua 
pengerjaanya diserahkan kepada 
warga. Pengeboran pertama di 
ujung desanya, mendapati air 
sedalam 125 meter. Namun air 
tersebut sangat asin. Kemudian 

berpindah tempat. Ditempat kedua 
air juga asin. Bahkan, di tempat 
yang kedua, semua peralatan 
tertelan bumi. Sebab tiba-tiba sumur 
menyempit dan disekitarnya ambrol. 
 Tidak putus asa, pengeboran 
ketiga berlangsung di pekarangan 
rumahnya.  Ia dan warga yang 
lain mendapati air rasanya asin. 
Proses pengeboran sumur ketiga itu 
dimulai pada 2019 bulan September. 
Kemudian dibiarkan saja sampai 
akhir 2020. “Baru bulan Februari 2021 
beberapa pemuda yang duduk di dekat 
sumur itu mencium bau belereng. 
setelah disulut pakai korek api 
ternyata keluar apinya,” ungkapnya. 
 Bertambah viral, setelah 
TNI yang melakukan program 
TMMD Sengkuyung, salah satu 
anggota TNI foto dan mengunggah 
sumur keluar apinya di media sosial. 
 Saat ini, orang penasaran  
melihat fenomena alam tersebut 
mencapai 100 orang per hari. 
Jika hari libur bahkan bisa lebih. 
Hingga saat ini, setiap hari ada saja 
yang berkunjung dari berbagai 
daerah. Selain itu, kalangan 
perguruan tinggi dari beberapa 
Universitas juga tertarik 

dengan fenomena alam tersebut 
dan mengadakan penelitian. (*)

Fenomena Alam
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KARANGANYAR- Munculnya 
fonema alam di Dusun Dukuh, 
Desa Krendowahono tersebut, 
membuat pemerintah desa 
berkeinginan menjadikan tempat 
tersebut sebagai rumah terapi. 
 Rumah terapi yang 
dimaksud adalah tempat untuk 
mengobati penyakit khususnya 
terkait penyakit kulit seperti 
gatal, panu, kudis dan alergi 
makanan lainnya. Bahkan, 
impiannya membuat kolam 
renang khusus untuk terapi. 
 “Beberapa anggota 
DPRD Karanganyar sudah 
berdatangan ke lokasi sumur 
keluar apinya tersebut. Bahkan, 
ada yang mengundang dari 
kalangan perguruan tinggi 
untuk penelitian terkait 
fenomena tersebut,” papar Kades 

Pemdes Berharap Untuk Rumah TerapiPemdes Berharap Untuk Rumah Terapi

Krendowahono Syarif Hidayat 
ditemui team majalah Intanpari. 
 Sampai saat ini, menurut 
Syarif masih menjadi bahan 
kajian dari kalangan perguruan 
tinggi. Syarif juga meminta 
kalangan perguruan tinggi untuk 
membuatkan set plannya untuk 
objek wisata rumah terapy.   
 “Namun demikian, kami 
masih terkendala karena tanahnya 

merupakan tanah pribadi. Hal 
ini yang akan dilakukan bersama 
team dari Pemkab Karanganyar, 
termasuk Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga” imbuhnya. 
Jika rencana ke depan untuk 
destinasi wisata, Syarif berharap 
bisa membantu  membangkitkan 
ekonomi masyarakat setempat. 
 Mengingat kondisi jalannya 
tergolong kurang ramah. Bahkan, 
ada anggota DPRD dari Propinsi 
Jawa Tengah yang juga sudah siap 
membuka akses jalan masuk.  
 “Saya sudah membuktikan 
sendiri, anak saya yang alergi 
makanan dengan munculnya gatal 
pada kaki. Saya ke dokter sudah 
4 kali dan baru menggunakan air 
sebanyak 5 kali hasilnya cukup 
signifikan dengan menggunakan 
sumur tersebut,” tambahnya. (*)

Ada firasat sebelumnya, sebelum ramai Solihin 
mengaku bermimpi Jokowi melewati depan 
rumahnya. Jokowi pada saat itu meminta pekarangan 
rumahnya untuk dibersihkan. Awalnya tidak 
mengubris dan menganggap biasa saja, namun 
saat ini rumahnya didatangi puluhan orang untuk 
melihat sumber air yang keluar apinya tersebut. (*)

Mimpi Rumahnya Didatangi Presiden Jokowi

Solihin, Pemilik rumah Sumur 

Fenomena Alam

Kades Krendowahono, Syarif H 
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Integrated Farming Jadi Percontohan Nasional Pertanian TerpaduIntegrated Farming Jadi Percontohan Nasional Pertanian Terpadu

Pertanian Di Kabupaten Karanganyar Selangkah Lebih Maju

KARANGANYAR – Desa 
Kragan, Kecamatan Gondangrejo 
Kabupaten Karanganyar jadi 
pusat percontohan nasional 
pertanian terpadu atau 
integrated farming. Pertanian 
yang dikembangkan oleh Willy 
Suratman ini mampu membuat 
Menteri Pertanian Syarul Yasin 
Limpo mengacungi jempol. 
 Suratman menjelaskan 
integrated farming yang 
dikembangkannya tersebut 
saling terpadu antara pertanian 
dan perikanan. Budidaya ikan 
makanya diambilkan dari 
hasil pertanian dan demikian 

sebaliknya. “Airnya dari kolam, 
untuk pengairaan pohon 
pisang. Sisa kotoran ikan juga 
dipergunakan pupuk untuk 
tanaman jahe,” ungkapnya.
 Menteri Pertanian 
Syarul Yasin Limpo, 
menyatakan Kabupaten 
Karanganyar dipilih 
menjadi percontohan 
Nasional dari Pertanian 
Terpadu. Kedatangan 

tahun 2020 lalu ini telah 
membuktikan Negara mengakui 
perkembangan pertanian 
di Kabupaten Karanganyar.
 K e m e n t e r i a n 
Pertanian tengah mendorong 
pengembangan pertanian 
terpadu atau integrated 
farming untuk mendukung 
upaya Pemerintah dalam 
mewujudkan lumbung pangan.
Menteri Pertanian sangat 

mengapresiasi penerapan integrated 
farming yang sudah dilakukan 
di Kabupaten Karanganyar 
dengan beragam komoditas 
dibudidayakan secara terintegrasi. 
 Menteri Peratanian 
melihat langsung budidaya yang 
terintegasi milik Willy Suratman 
di lahan 1.000 meter persegi. Willy 
mengintegrasikan air buangan dari 
kolam ikan untuk pengairan kebun 
pisang. Willy juga mengembangkan 
magot sebagai pakan ikan 
berprotein tinggi. Campuran 
sisa pakan magot dari limbah 
pertanian dan cacahan pisang 
inilah yang sedang dikembangkan 
untuk budidaya jahe merah.
 Sementara Bupati 
Karanganyar, Juliyatmono 
menyambut  baik  usulan  
dari Menteri Pertanian tersebut. 
Karanganyar mempunyai lahan 
seluas 77.000 hektar, dengan 
23.000 hektar untuk pertanian. 
“Kami ingin Karanganyar menjadi 
penyangga pangan di wilayah kami 
dan Indonesia,” tambahnya. (*)

Pertanian
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	 Bagi	 anda	 yang	 suka	 memasak	
dan	 memiliki	 hobi	 makan	 pasti	 tahu	
makanan	 yang	 satu	 ini,	 yaitu	 jamur	
kuping.	Rasanya	yang	lezat	dan	bisa	diolah	
menjadi	beragam	makanan	menjadi	salah	
satu	 keunggulan	 dari	 jamur	 kuping	 ini.
	 	 Selain	 jamur	 kuping,	 ada	 juga	
jenis	 jamur	 lainnya	 yang	 rasanya	 enak	
dan	 bisa	 diolah	 menjadi	 berbagai	
makanan	 juga,	 yaitu	 jamur	 tiram.	
Kedua	 jamur	 tersebut	 merupakan	
makanan	 yang	 bisa	 dibudidayakan	
bahkan	 oleh	 pemula	 sekalipun.

Budidaya Jamur Budidaya Jamur 
Agar Masyarakat Agar Masyarakat 

MakmurMakmur  

Budidaya Jamur di Desa Gondangmanis, Karangpandan

 Mau tahu bagaimana 
budidayanya. Majalah Intapari 
berkesempatan bertemu dengan 
Suwarni pelaku budidaya jamur 
tiram dan jamur kuping di Dusun 
Jikut, Desa Gondangmanis, 
Kecamatan Karangpandan, 
Karanganyar.   D i t e m u i 
di rumahnya, ibu sangat fimiliar 
dan menanggapi majalah 
Intanpari dengan atusias. 
Bagaimana budidaya jamur untuk 
pemula. Simak ulasan berikut. 
Cara Budidaya Jamur 
Tiram Untuk Pemula
1. Menyiapkan kumbung
 Kumbung atau rumah 

jamur adalah media yang tepat untuk 
memulai budidaya jamur tiram, 
kumbung ini sering kali digunakan 
untuk tempat perawatan baglog dan 
untuk pertumbuhan jamur nantinya.  
2. Menyediakan baglog
 Baglog adalah media tanam 
yang nantinya akan digunakan untuk 
menaruh bibit jamur tiram yang akan 
dibudidayakan. Bahan pokok untuk 
pembuatan baglog yaitu serbuk gergaji. 
3. Perawatan baglog
 Penyusunan baglog terdiri dari 2 
cara yaitu dengan cara vertikal dengan 
lubang yang mengarah ke atas, cara 
lainnya yaitu peletakan horizontal dengan 
lubang yang mengarah ke samping. 

4. Perawatan jamur tiram
 Sebelum memulai proses 
penyusunan baglog ada baiknya 
anda buka cincin dan kertas 
yang terdapat pada penutupnya 
kemudian biarkan selama 5 hari. .
5. Mengendalikan hama
 Ada beberapa faktor yang 
membuat hama dan penyakit muncul 
dan menyerang jamur tiram yaitu 
kondisi lingkungan yang kurang baik 
dan tubuh jamur tiram itu sendiri. 
Maka dari itu rajin membersihkan.
6. Panen budidaya jamur tiram
 Permukaan jamur yang 
seluruh bagiannya sudah ditutupi 
oleh miselium dan jamur yang sudah 
mekar dan membesar, ujung-ujung 
jamurnya sudah tampak runcing . (*)

Pertanian
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KARANGANYAR – 
Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Karanganyar 
menerima banyak sekali 
masukan dan saran pada saat 
musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) 
Tahun 2022 yang  digelar di 
halaman Waduk Gondang, 
Kecamatan Kerjo, Karanganyar 
(06/04).  Usulan itu memang 
real yang terjadi di Masyarakat. 
 Hartono, warga 
Kecamatan Mojogedang 
menyoroti masalah 
penanganan sampah.  Pada 
kesempatan itu, Bupati 
diminta untuk lebih tegas lagi 
kepada pembuang sampah 
ilegal atau membuang secara 
sembarangan. Termasuk 
membuang sampah di 
sungai. “Areal pertanian saya 
berdekatan dengan sungai 

Saat Musrenbang RKPD 
Tahun 2022 di Waduk   

Gondang, Kecamatan Kerjo 
banyak sekali masukan untuk 

Pemkab Karanganyar. 
Diantaranya soal Sampah, 

kemudian di sekolah tidak 
boleh merokok,  rumah 

tahanan Sementara untuk 
narapidana terpapar Covid 19, 

Kawasan dia atas   
 Candi Cetho 

Yang Memprihatinkan

dan jika banjir kotoran 
itu masuk ke sawah saya. 
Aneka sampah tumplek 
blek jadi satu,” ujar Hartono.
 Dia berharap ada 
tindakan tegas dari Pemerintah 
pada pembuang sampah 
sembarangan tersebut. Jika 
perlu didenda agar tidak 
terjadi lagi membuang 
sampah secara ilegal. 
 Pada kesempatan 
itu, Bupati Karanganyar, 
Juliyatmono langsung 
mengatakan sampah itu 

ibaratnya seperti teroris. 
Pihaknya sudah meminta 
Satpol PP untuk patroli. Jika 
menemukan ada pembuang 
sampah sembarangan langsung 
ditangkap dan diedukasi untuk 
tidak membuang sampah 
sembarangan. “Kebijakan 
sampah sebenarnya tuntas 
di desa. Tahun ini, Pemkab 
Kerjasama dengan Universitas 
Setia Mulya Jakarta untuk 
menerima mesin pengolah 
sampah dari Cina. Harganya 
tidak tanggung-tanggung, Rp 
50 miliar. Dengan mesin ini 
diharapkan pengelolan sampah 
akan lebih maksimal,” ujarnya. 
 Usulan berikutnya dari 
Mulyono Herlambang, Direktur 
OISCA Karangpandan. Dia 
meminta kawasan di atas 
Candi Cetho untuk ditanam 
lagi. Sebab saat ini, kondisinya 
sangat minim tanaman dan 
memprihatinkan. Pihaknya 
meminta semua pihak untuk 
menjaga ‘genthong air’ 
untuk wilayah Karanganyar 
tersebut. Bupati mengangguk 
dan meminta untuk menjadi 

Musrenbang RKPD 2022, Pemerintah Kabupaten Karanganyar Di Waduk Gondang, Kecamatan Kerjo

‘Diwaduli’ Masalah Sampah Hingga Diminta Untuk Tidak Merokok di Sekolah

Liputan Khusus
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Musrenbang RKPD 2022, Pemerintah Kabupaten Karanganyar Di Waduk Gondang, Kecamatan Kerjo

‘Diwaduli’ Masalah Sampah Hingga Diminta Untuk Tidak Merokok di Sekolah
perhatian hadirian yang hadir 
pada kesempatan musrenbang 
tersebut. Bupati  meminta untuk 
menanam pohon di kawasan 
yang memang harus ditanami. 
 Usulan berikutnya dari 
Forum Anak Karanganyar. 
Salah satu personelnya, Ika 
meminta Pemkab Karanganyar 
memastikan sekolah steril 
tanpa asap rokok. Artinya, siapa 
saja yang berada di sekolah 
diminta untuk tidak merokok. 
 Mendengar pernyataan 
itu, Bupati langsung meminta 
Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk membuat 
surat edaran yang intinya 
siapapun yang berada di sekolah 
diminta untuk tidak merokok. 
Dengan harapan hak anak untuk 
bebas dari  asap rokok didapati. 
 Terakhir dari Kepala 
Desa Gempolan, Kerjo, 
Suhardi. Pihaknya meminta 
di pelebaran jalan di kawasan 
sekitar Waduk Gondang. 
Pihaknya meminta jalan milik  
desa untuk dilebarkan. Sebab 
jika hari libur maka kawasan 
tersebut sudah macet parah.  

 Permintaan Kades 
langsung ditanggapi oleh Bupati 
Karanganyar. Bupati meminta 
Pengelola Waduk Gondang 
juga turut meminta agar jalan 
di sekitar waduk dilebarkan. 
“Kami juga akan melebarkan 
dari sisi utara waduk sampai 
jembatan. Kemudian Jembatan 
ke selatan diminta bantuan 
dari pengelola waduk untuk 
membantu memperlebar 
jalan,” ungkap Juliyatmono. 
 Dalam kesempatan 
itu, Bupati menjelaskan, 
panjang lebar mengenai arah 
pembangunan Kabupaten 
Karanganyar di Tahun 2022. 
Dengan visi-misi Bupati-
Wakil Bupati Karanganyar 
dalam RPJMD tahun 2018-
2023 adalah Berjuang Bersama 
Memajukan Karanganyar 
dengan setiap tahun ada titik 
fokus unggulan. Di Tahun 2019 
Maju dan Berintegritas, Tahun 
2020 Maju dan Tangguh, 2021 
Maju dan Berdaya Saing, 
Tahun 2022 Maju dan Mandiri, 

Tahun 2023 Maju dan Mantab. 
 “Untuk fokus unggulan 
tahun 2022 adalah Maju dan 
Mandiri. Kami berharap para 
UKM dan sektor lainnya 
segera bangkit untuk kembali
berusaha,” tambahnya. 
 Dia mengatakan tahun 
2022 berharap pertumbuhan 
ekonomi positif. Apalagi jika 
ada vaksin dapat diselesaikan 
pada tahun 2021 ini. Setelah itu, 
semua pemangku kebijakan 
membuat pernyataan bersama 
Covid-19 dihentikan. 
jika terkena Covid-19 
langsung tindakan medis. 
 “Silahkan jika ada yang 
terkena satu RT lebih dari 
10 untuk lockdown lokal. 
Tetangga desanya saling 
membantu untuk kebutuhan 
sehari-hari. Dengan gotong-
royong diharapkan Covid-19 
segera lenyap dari Bumi 
Intanpari.  pihaknya juga terus 
mengingatkan untuk tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
dimanapun berada. (*)

Liputan Khusus
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 Mulai 2021 Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) akan melakukan 
Asesmen Nasional (AN) pada 
seluruh sekolah, madrasah, maupun 
program kesetaraan. Yang perlu 

diluruskan, AN dianggap sebagai 
ujian pengganti Ujian Nasional (UN). 
Sebenarnya AN bukan pengganti 
UN karena tujuan, sasaran, maupun 
mekanismenya berbeda. UN 
mengukur kemampuuan personal 
seluruh siswa pada jenjang akhir, 
tetapi AN mengukur performa 
lembaga secara longitudinal.  
 Siswa yang mengikuti 
AN hanya sebagian (sampel) dan 
bukan siswa pada jenjang akhir, 
melainkan siswa kelas 5, 8, dan 11. 
Kebijakan AN adalah adanya tren 
dan permasalahan hasil belajar siswa 
pada jenjang dasar dan menengah 
yang mengkawatirkan. Indonesia 
konsisten  sebagai salah  satu 
negara  dengan  peringkat  hasil 
PISA  (Programme for International 
Student Assessment) terendah dalam 
15  tahun terakhir.  PISA merupakan 
studi internasional tentang prestasi 
literasi  membaca,  matematika, 
dan sains siswa sekolah berusia 15 
tahun. Penyelenggara studi adalah 
OECD  (Organisation for Economic 
Cooperation and Development) 
beserta konsorsium internasional 

Lebih Tahu Tentang Asesmen Nasional 

Harapkan Hasil Belajar Siswa Harapkan Hasil Belajar Siswa 
Pada Jenjang Dasar Dan Menengah Maksimal Pada Jenjang Dasar Dan Menengah Maksimal 

yang membidangi masalah Sampling, 
Instrumen, Data, Pelaporan, dan 
sekretariat. Selain itu, ternyata 
masih banyak siswa yang mengalami 
perundungan (bullying) di sekolah 
yang menyebabkan sedih, takut, 
dan tidak puas dalam hidupnya.
 AN dilakukan untuk  
mengevaluasi kinerja satuan 
pendidikan dan sekaligus 
menghasilkan informasi untuk 
perbaikan kualitas  belajar-mengajar, 
yang kemudian diharapkan 
berdampak pada karakter dan 
kompetensi siswa. Asesmen 
Nasional mengukur mutu dengan 
tiga instrumen yakni Asesmen 
Kompetensi Minimum (AKM),  
Survei Karakter, dan Survei 
Lingkungan Belajar. AKM mengukur 
literasi membaca dan numerasi  
sebagai hasil belajar kognitif. 
 Survei karakter mengukur 
sikap, kebiasaan, nilai-nilai (values) 
sebagai hasil belajar non-kognitif. 
Survei karakter dilakukan untuk 
mendorong  pengembangan sikap, 

nilai (values), dan  perilaku yang 
mencirikan Pelajar Pancasila yang 
meliputi beriman bertakwa kepada 
Tuhan dan berakhlak mulia,  mandiri, 
bernalar kritis, berkebhinekaan 
global, bergotong-royong, dan 
kreatif.  Sementara itu,  survei 
lingkungan belajar mengukur kualitas 
pembelajaran dan iklim  sekolah 
yang menunjang pembelajaran. 
Asesmen kompetensi minimum 
(AKM) terdiri atas literasi 
membaca dan numerasi.  
 Literasi membaca adalah 
kemampuan siswa untuk memahami,  
menggunakan, mengevaluasi, 
merefleksikan  berbagai jenis teks 
untuk menyelesaikan  masalah 
dan mengembangkan kapasitas  
individu sebagai warga Indonesia 
dan warga  dunia agar dapat 
berkontribusi secara  produktif 
di masyarakat. Sementara itu, 
numerasi adalah kemampuan berpikir 
menggunakan konsep,  prosedur, 
fakta, dan alat matematika untuk 
menyelesaikan masalah sehari-hari. (*) 

“Sebenarnya AN bukan pengganti UN karena tujuan, 
sasaran, maupun mekanismenya berbeda. UN mengukur 
kemampuuan personal seluruh siswa pada jenjang akhir, 
tetapi AN mengukur performa lembaga secara longitudinal.”GiyatoGiyato
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KARANGANYAR – Uji coba 
Pembelajaran Tatap Muka mulai 
dilaksanakan untuk lima sekolah di 
Kabupaten Karanganyar, mulai Senin 
(05/04). Sekolah 
tersebut adalah  
SMP Negeri 1 
Kar ang any ar, 
MTsN  2 
Kar ang any ar, 
SMA Negeri 1 
Kar ang any ar, 
SMK Negeri 1 
Kar ang any ar, 
dan MAN 1 
Kar ang any ar.
Setiap sekolah 
m e m i l i k i 
kreativitas untuk 
m e m a s t i k a n 
p e n e r a p a n 
p r o t o k o l 
kesehatan saat 
uji coba PTM 
selama pandemi Covid-19.  
 Di SMPN 1 Karanganyar, 
rata-rata siswa datang dengan 
diantar orang tua.  Begitu sampai 
sekolah, guru dan pegawai SMPN 
1 Karanganyar sudah menyambut 
murid di gerbang sekolah. Mereka 
mengarahkan siswa mencuci 
tangan pada wastafel yang 
disediakan di dekat gerbang sekolah 
dilanjutkan pengecekan suhu tubuh.
 Berikutnya, tangan siswa 
disemprot menggunakan hand 
sanitizer. Petugas berikutnya 
bertanya apakah murid dalam 
kondisi sehat atau memiliki keluhan 
lain. Petugas tersebut juga akan 
memberikan masker sekali pakai 
apabila siswa tidak mengenakan 
masker saat datang ke sekolah.  
 Setelah itu, siswa ditunjukkan 
ruang kelas selama mengikuti PTM.
SMPN 1 Karanganyar menyiapkan 
10 ruang kelas di lantai satu. 
Setiap kelas berisi sepuluh orang 
siswa. Total 100 orang siswa kelas 

Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka di 

VIII mengikuti uji coba PTM.
"Bapak, ibu guru melayani 
kebutuhan siswa mulai dari gerbang 
hingga masuk kelas. Bapak, ibu 
guru yang mengajar menunggu 
di depan pintu kelas. Rata-rata 
anak-anak diantar [orang tua] ke 
sekolah. Sudah oke," ujar Kepala 
SMPN 1 Karanganyar, Drajad Sri 
Widodo kepada sejumlah wartawan. 
 SMPN 1 Karanganyar juga 
mengatur tempat duduk siswa di 
setiap kelas. Mereka menyiapkan 
denah tempat duduk dan nama 
siswa yang menempati setiap kursi 
di masing-masing ruang kelas. 
Drajad menuturkan sekolah tidak 
akan mengganti 100 siswa itu selama 
uji coba PTM selama dua pekan. 
Sistem itu berbeda dengan rencana 
sebelumnya. Drajad menyebut 
sistem itu diberlakukan mengacu 
petunjuk dari Disdikbud Provinsi 
Jawa Tengah. "Pembelajaran mulai 
pukul 08.00 WIB hingga 10.00 

WIB. Kami sudah sampaikan 
anak-anak membawa bekal 
makan dan minum dari 
rumah karena kantin tidak 
buka. Seratus anak bertahan 
selama dua pekan ke depan 
untuk mengevaluasi ketahanan 
fisik, dan semangat," tutur dia.
 Bahkan, mereka ragu-
ragu menjawab saat ditanyai 
Kepala Disdikbud Kabupaten 
Karanganyar, Tarsa. Tarsa 
dan rombongan mengecek uji 
coba PTM pada hari pertama.
 Kadisdikbud Tarsa 
memantau pelaksanaan PTM 
dan Kacab Dinas Dikbud Jateng 
Wilayah VI Surakarta Suratno, 
Kasatpol PP Yopi Jati Wibowo, 
Kepala BPBD Sundoro yang 
meninjau pelaksanaan PTM 
hari pertama mengaku puas 
karena situasi aman terkendali. 
Semua mematuhi protokol 
kesehatan. dari rumah, bawa 
air minum, hand sanitizer, (*) 

Pendidikan

Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar 
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 Dari Kecamatan Karangpandan, 
rumah Giyatno memang agak jauh. 
Kurang lebih, 3 KM untuk sampai di 
rumah bapak empat orang anak ini. 
Meski begitu, menuju ke rumah jalannya 
sudah bagus dengan pemandangan 
alam Karangpandan yang aduhai. Begitu 
sampai di rumahnya, Pensiunan Pegawai 
Dinas Pertanian Pemkab Karanganyar 
langsung mempersilahkan masuk. 
 Dicerca mengenai kepeduliannya 
terhadap lingkungan dengan cara 
menanam pohon di Lereng Gunung Lawu, 
Suami Sutarmi mengaku awalnya peduli 
lingkungan karena melihat pohon di 
Gunung Lawu mulai gundul. Padahal air 
dari Gunung Lawu dimanfaatkan untuk 
pertanian di daerah Karanganyar. “Jika 

 Di  Kalangan Relawan Gunung Lawu, 

Sosok Giyatno, 58 warga Dusun Jikut, Desa 

Anggramanis, Kecamatan Karangpandan sudah 

dikenal sebagai sosok pejuang lingkungan. Selama 

hampir 7 Tahun, bapak tiga putra ini bersama relawan 

telah menanam 25.000 pohon di Gunung Lawu.

Bibitnya pun dibuat dengan cara menyetek pohon 

dan merogoh kocek pribadi. Meski kini pohonnya

 hanya tinggal 50 saja, namun Giyatno tidak menyerah. 

Mau tahu apa yang dilakukan untuk Gunung Lawu

Fitria Mulya Dewi Yoga Gemilang

Laporan dari karanganyarkab.go.id

Gunungnya mulai gundul dan dibiarkan maka 
mengacam lahan pertanian. Tentu areal sawah 
tidak akan tumbuh dengan subur. Dengan 
semangat itulah, saya bersama relawan 
Karangpandan maupun relawan dari Desa Jikut 
berusaha untuk menanam kembali gunung 
yang mulai gundul tersebut,” papar Giyatno. 
 Giyatno kebetulan mempunyai hobi 

Giyatno, Pejuang Lingkungan di Gunung Lawu Yang Mengabdikan Diri Untuk Alam Lestari

Tak Pantang Menyerah, Meski Sudah Tanam 25.000 Pohon Di Gunung Lawu, Kini Tinggal 50 Pohon Saja  

Peduli Lingkungan
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Giyatno, Pejuang Lingkungan di Gunung Lawu Yang Mengabdikan Diri Untuk Alam Lestari

Tak Pantang Menyerah, Meski Sudah Tanam 25.000 Pohon Di Gunung Lawu, Kini Tinggal 50 Pohon Saja  

naik gunung sehingga hal inilah yang 
memicunya untuk tetap melestarikan 
lingkungan. Satu bulan minimal satu 
kali naik  gunung  sambil  membawa
bibit  pohon. “Kalau pas naik 
gunung bersama teman-teman atau 
relawan, kami menanam pohon. 
Ini sebagai upaya untuk tetap 

melestarikan lingkungan,” ungkapnya. 
 Proses mencintai lingkungan dengan 
menanam pohon ini sudah dilakukan 
sejak tahun 2015. Pohon yang ditanam 
meliputi ringin, spreh, tanaman buah, dan 
tanaman yang baik untuk lingkungan. 
Bibitnya diupayakan sendiri dengan cara 
menyetek pohon yang sudah ada. Setelah 
siap tanam, pohon ditanam di lereng 
gunung lawu. Setidaknya sudah tujuh 
tahun bapak yang hobi dengan tanaman 
ini sudah menanam pohom sebanyak 
25.000. Namun, kini tinggal 50 saja. 
 Ditanya penyebabnya tinggal 50 
pohon, Giyatno menjawab jawabannya 
macam-macam. Ada yang karena terbakar 
pohonnya, ada yang dibabat oleh orang 
tidak bertanggung jawab, dan ada pula yang 
mati. Meski begitu, Giyatno tidak menyerah. 
“Memang yang saya tanam pohon dengan 
ketinggian 1 meteran. Ke depan saya akan 
tanam yang ukurannya 2 meter an sehingga 
sudah besar dan kokoh,” ungkap Giyatno. (*)

Peduli Lingkungan
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KARANGANYAR – Bupati 
Karanganyar, Juliyatmono 
menyatakan sebentar lagi, 
pandangan dunia akan tertuju 
kepada Kecamatan Jatiyoso. 
Pasalnya, di kecamatan 
tersebut bakal mempunyai 
objek wisata baru yakni Waduk 
Jlantah. Semua orang akan 
memandang karena Waduk 
Jlantah yang luar biasa bagus 
ini. Apalagi dengan era media 
sosial saat ini semua orang 
akan dapat mengetahui Waduk 
Jlantah dengan baik dan cepat. 
 Hal itu dikemukakan, 
Bupati saat melantik 
Winahyu Tri Prasetyo sebagai 
Kades Antar Waktu Desa 
Tlobo, Kecamatan Jatiyoso.
Waduk Jlantah, ditargetkan 
mampu menyuplai air ke lahan 
pertanian di tiga kecamatan.  
Mulai Jatiyoso, Jatipuro dan 
Jumapolo. Lokasinya di Desa 
Tlobo. Waduk di lereng 
Gunung Lawu sisi selatan 
ini diharapkan mampu 
mengatasi permasalahan 
kelangkaan air baku petani 
Karanganyar bagian selatan. 
Proyek pembangunannya di 

bawah Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat. 
 Sementara pelaksananya 
Balai Besar Wilayah Sungai 
Bengawan Solo (BBWSBS). 
Waduk Jlantah akan membendung 
sungai Jlantah yang mempunyai 
Daerah Aliran Sungai (DAS) 
sebesar 22.47 kilometer (Km) 
persegi. Bendungan Jlantah ini 
nantinya akan memiliki kapasitas 
tampung 10,97 juta meter kubik 
yang bersumber dari aliran 
Sungai Jlantah dan Sungai Puru. 
Sungai ini mengalir ke wilayah 
Kecamatan Jatiyoso. Area yang 
dibebaskan untuk proyek Waduk 
Jlantah cukup luas, mencapai 198 
hektare. Konstruksi bendungan 
didesain dengan tinggi 70 meter 

Jatiyoso Akan Dikenal Dunia Karena Waduk JlanJatiyoso Akan Dikenal Dunia Karena Waduk Jlantahtah

PARIWISATA

dari dasar sungai, panjang puncak 
404 meter, lebar puncak 12 meter, 
serta elevasi puncak bendungan 
lebih dari 690 meter. Kalau sudah 
beroperasi akan menyuplai air 
irigasi di area pertanian seluas 1.493 
hektare. Terbagi untuk intensitas 
tanam daerah irigasi esksisting 
seluas 805 hektare dan areal irigasi 
baru seluas 688 hektare. Wilayah 
yang dialiri meliputi Kecamatan 
Jatiyoso, Jumapolo, dan Jatipuro. 
Pembangunan bendungan ini, 
juga dapat menyuplai air baku 
sebesar 0,15 meter kubik per 
detik. Serta dapat dimanfaatkan 
untuk Pembangkit Listrik Tenaga 
Mikrohidro (PLTM) sebesar 0,63 
mega watt, pengendalian banjir, 
dan konservasi pemeliharaan aliran 
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KARANGANYAR – 
Sebanyak 19 produk 
UMKM di Kabupaten 
Karanganyar lolos 
kurasi dan 
dipasarkan di 
M i n i m a r k e t . 
Produk-produk 
UMKM itu 
di antaranya, 
A m p y a n g , 
Permen Jahe, 
Balung Ketek, 
Brownis Kering, 
Cassava Chips, 
Jamur Tiram, Jamur Kuping, Stik 
Ubi, Roti Kering, Moto Maling, 
Abon Sapi, dan Keripik Pare
“Produk UMKM dikumpulkan 
di dinas, kemudian dikurasi oleh 
Minimarket. Yang lolos dipasarkan 
di situ. Hasilnya langsung 
diterima oleh pelaku UMKM,” 
ujar Kepala Disdagnakerkop 
UMKM, Martadi, Sabtu (21/11)

Produk UKM Produk UKM 
Karanganyar Karanganyar 
Bisa Kamu Bisa Kamu 
Jumpai di Jumpai di 

MinimarketMinimarket

Dia menjelaskan, produk UMKM 
asal Karanganyar dipasarkan di 
minimarket baru pertama kali. 
Ke depannya Disdagnakerkop 
akan mengoptimalkan dan 
menggandeng pihak ketiga 
supaya produk UMKM bisa 
dipasarkan di minimarket lainnya.
 Menurut Brand Manager 
Indomaret, Sutanto menjelaskan 

jika ada lima produk yang 
bisa dipasarkan di Indomaret 
yakni sewa teras Indomaret, 
jajanan pasar, produk-produk 
kering, produk pertanian 
maupun produk souvenir.
 Dia menambahkan jika ke 
depannya akan terus mendukung 
supaya produk-produk UMKM 
yang lain segera menyusul untuk 
dapat dipasarkan di Indomaret, 
tentunya dengan standar kualitas 
yang ditentukan oleh perusahaan.
 Sementara Bupati 
Karanganyar, Juliyatmono 
mengungkapkan, terus 
mendorong supaya produk 
UMKM naik kelas. Menurutnya 
tinggal bagaimana potensi 
itu dikembangkan untuk 
menggerakan sektor 
perekonomian. Baik itu melalui 
destinasi wisata atau kuliner 
yang ada di Karanganyar.
“Tidak ada kesuksesan tanpa 
kerja keras dan berusaha. 
Alhamdulillah hari ini produk 
UMKM naik kelas. Pemerintah 
titip pesan supaya konsisten. 
karena usaha itu pasti ada 
jatuh bangunnya,” ucapnya.(*)

industri Industri 
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KARANGANYAR – Di era 
pandemi seperti saat ini, usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) di Kabupaten 
Karanganyar diminta untuk 
go digital. Pasalnya saat ini 
terjadi penurunan belanja ritel 
atau belanja langsung di pasar 
tradisional dan modern karena 
menjaga jarak dan menghindari 

Pandemi Covid -19, Diskominfo Dorong UMKM Go Digital, Pandemi Covid -19, Diskominfo Dorong UMKM Go Digital, 
Disdagnakerkop Bantu Produk ke Ritel ModernDisdagnakerkop Bantu Produk ke Ritel Modern

k e r u m u n a n . 
Dengan kondisi 
d e m i k i a n , 
UMKM harus 
mengubah mindset 
untuk go digital. 
M e n g g u n a k a n 
aplikasi untuk 
m e n a w a r k a n 
produknya yang lebih luas lagi.
 “Momentum untuk 
‘memaksa’ para pelaku usaha 
terutama UMKM untuk mulai 
beralih ke platform digital sebagai 
sarana pemasaran. Dalam kurun 
waktu 2015 – 2020 transaksi 
digital di Indonesia telah naik 
sebanyak 9 kali lipat. Menariknya 
lagi, pada tahun kuartal ketiga 

tahun 2020 transaksi digital di 
Indonesia menembus angka 
Rp. 1.850 Trilyun   (Sumber : 
Kominfo/ Bareksa, 2020) ,” papar 
Kepala Diskominfo Kabupaten 
Karanganyar, Drs Sujarno, 
M.Si dalam Webinar Komite 
Penanganan Covid 19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPC-PEN) Jumat Pagi. (27/11).

 
 Menurut Sujarno, 
Pemkab Karanganyar 
telah memberikan ruang 
layanan untuk UMKM 
mempromosikan daganganya. 
Yakni aplikasi SEMARAK  
(Sistem  Online Pasar Rakyat 
Karanganyar), sebuah Platform 
Marketplace khusus untuk 
warga Karanganyar. Pada 

aplikasi tersebut juga menjadi 
ruang bagi para UMKM untuk 
berdiskusi. Aplikasi SEMARAK 
seperti halnya dengan Tokopedia, 
Shoppe, Bukalapak namun 
khusus untuk UMKM di Bumi 
Intanpari. “Produk barang dan 
jasa ditawarkan melalui toko 
virtual yang terintegrasi dengan 
Google Maps untuk menautkan 

toko virtual dengan 
lokasi toko fisik. Hal 
ini dirancang sebagai 
perwujudan Misi 
Bupati dan Wakil 
Bupati Karanganyar 
2018 – 2023, yaitu 
P e m b e r d a y a a n 
P e r e k o n o m i a n 

Rakyat, yang dalam hal ini 
dengan menggunakan Teknologi 
Informasi,” tambahnya.
 Kelebihan Semarak, 
menurut orang nomor satu di 
Diskominfo tersebut penjual 
akan diverifikasi datanya melalui 
data NIK pada saat pendaftaran, 
hanya pengguna dengan NIK 
yang tercatat dibasis data Dinas 

Webinar Industri
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Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 
Karanganyar yang dapat menjadi penjual, 
sedangkan pembeli bisa darimana saja, seluruh 
I n d o n e s i a 
b a h k a n 
s e l u r u h 
dunia, tidak 
dibatasi NIK. 
Kemudian, 
gratis dan 
tanpa iklan, 
p r o d u k 
ditampilkan 
s e s u a i 
d e n g a n 
w a k t u 
u p l o a d 
t e r k i n i 
m e n u r u t 
kes esuaian 
k a t e g o r i , 
semakin aktif, semakin besar dilihat 
oleh pembeli potensial. “Data disimpan/ 
dihosting di server Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Karanganyar, sehingga 
data kependudukan aman,” ungkapnya.
 Dipandu moderator Eny Fauziah yang 
juga Sekretaris 
Diskominfo 
K a b u p a t e n 
Karanganyar 
acara semakin 
m e n a r i k , 
Sebab banyak 
p e r t a n y a a n 
dari audiensi 
m e n g e n a i 
a p l i k a s i 
s e m a r a k 
t e r s e b u t . 
W e b i n a r 
diikuti oleh 
masing masing 
s e k r e t a r i s 
OPD, Sekretaris Camat  dan sekretaris Desa 
atau perangkat desa yang kami harapkan juga 
mengisi link form e-sertifikat, nanti  bisa 
mendapatkan elektronik  sertifikat. Serta 
webinar disiarkan live streaming melalui 
youtube webinar KPC-PEN Kab Karanganyar. 
Webinar ini sangat menarik karena pandemi 

Covid -19 ini membawa pengaruh yang sangat 
besar bagi kehidupan manusia, termasuk juga di 
masyarakat Karanganyar. Salah satunya adalah 

sektor  ekonomi, 
antara lain banyak 
tenaga kerja yang 
di PHK yang 
m e n g a k i b at k a n 
j u m l a h 
p e n g a n g g u r a n 
meningkat, daya 
beli masyarakat 
turun, kemudian 
kredit macet dan 
lain sebagainya 
.Yang nanti akan 
dikupas pada 
webinar ini.
Selain Kepala 
D i s k o m i n f o 
K a b u p a t e n 

Karanganyar, webinar tersebut juga menghadirkan 
Kepala Dinas Perdagangan,Tenaga Kerja Koperasi 
dan UKM Kabupaten Karanganyar, Martadi,S.
Sos dengan materi Peran Dinas Perdagangan 
Tenaga Kerja Koperasi Dan UMKM. Di Masa 
Pandemi Covid-19. Pada kesempatan itu, Martadi 

mengatakan awal 
pandemi ada kegiatan 
fasilitasi kurasi produk 
UMKM dengan 
pihak Indomaret. 
Artinya produk 
UMKM bisa masuk 
ke Indomart dan 
Alfamart. Kemudian, 
kerjasama pengadaan 
pembelian masker 
oleh Dinas Koperasi 
Dan UKM Provinsi 
Jawa Tengah, 
Kerjasama Bansos 
JPE dari Dinkop 

UKM provinsi Jawa Tengah 
sebanyak 2 tahap. “18 November 2020, Indomaret 
Launcing Produk UMKM sebanyak 19 Produk hasil 
kurasi bisa masuk toko Ritel Modern Indomaret. 
Bukan itu, saja Disdagnakerkop juga memfasilitasi 
kerjasama UMKM bidang Kuliner/Makanan 
dengan pihak Grab (GrabFood),” ungkapnya. (*)

Webinar Industri
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 37 Lalu berserulah Yesus dengan suara 
nyaring dan menyerahkan nyawaNya.
 38 Ketika itu Tabir Bait Suci terbelah 
dua dari atas sampai ke bawah.
39  Waktu Kepala Pasukan yang berdiri 
berhadapan dengan Dia melihat 
matiNya demikian,  Berkatalah ia : “ 
Sungguh, orang ini adalah Anak Allah !”
Para Sidang Pembaca yang diberkati 
Allah, baru saja kita melewati 
rangkaian Peristiwa Paskah yang 
sangat monumental bagi Umat 
Kristiani. Saya katakan monumental 
karena dalam peristiwa Paskah inilah 

Mengalah Untuk Menang
RENUNGAN PASKAH 2021 

janji Allah kepada umat manusia 
digenapi, janji penyelamatan umat 
manusia dari ancaman kematian 
kekal akibat belenggu dosa. 
Kematian Kristus di atas kayu salib 
itulah bukti penuntasan Janji Allah 
yang digenapi seperti yang tertulis di 
dalam Injil Markus 15 : 17 dan 18 yang 
menyatakan bahwa ketika Kristus 
menyerahkan nyawa Nya bersamaan 
dengan itu Tabir Bait Suci terbelah 
dua dari atas sampai ke bawah. 
 Terbelahnya Tabir Bait Suci 
merupakan sebuah perlambang 
bahwa batas penyekat yang membatasi 
antara Allah dengan manusia sudah 
robek oleh karena kematian Yesus 
Kristus Sang Anak Domba. Itulah inti 
peristiwa Paskah bagi umat manusia.
Pada hari yang ketiga Kristus 
bangkit dari kematian 

 Markus 16 : 6 , tetapi orang muda itu 
berkata kepada mereka : “ Jangan takut 
!  Kamu mencari Yesus Orang Nazaret 
yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. 
Ia tidak ada di sini. Lihat ! Inilah 
tempat mereka membaringkan Dia.
Kebangkitan Yesus pada hari yang 
ketiga merupakan bukti kemenangan 
atas maut sekaligus sebagai pertanda 
suksesnya misi penyelamatan umat 
manusia yang Ia terima dari Allah Bapa.
Para Sidang Pembaca yang 
diberkati Tuhan, ketika kita 
merenungkan rangkaian 

 Peristiwa Paskah tersebut 
sesungguhnya ada satu fase yang sangat 
penting yang perlu kita perhatikan, 
yaitu fase ketika Kristus yang tunduk 
dan kalah terhadap suatu keadaan yang 
mengharuskan Dia masuk ke dalam 
rangkaian penderitaan jasmaniah 
dan batiniah. Penderiataan jasmaniah  
diawali sejak perjalanan menuju Bukit 
Golgota sampai mati di atas Kayu Salib 
dan penderitaan batiniah adalah ketika 
Dia tertolak oleh Allah Bapa, hal ini 
bisa kita ketahui dari ucapannya yang 
begitu menyayat hati, “ Eloy eloy Lama 
Sabakhtani, yang artinya ya Allahku, 
mengapa Engkau tinggalkan Aku “ 
Pertanyaan bagi kita semua, 
mengapa Yesus mau mengalah dan 
menerima cawan  penderitaan yang 
luar biasa itu ?  Jawabannya adalah 
untuk menggenapi Misi Kasih dan 

penyelamatan kepada umat manusia.
Sidang Pembaca yang diberkati 
Tuhan, judul renungan di atas adalah 
Mengalah untuk Menang, sebuah 
kalimat yang berkonotasi paradok 
atau bertolak belakang, mengalah tapi 
untuk menang adalah merupakan 
sebuah usaha untuk meraih sesuatu, 
yaitu usaha yang harus dibayar dengan 
penderitaan dan kematian yang 
sangat menghinakan untuk meraih 
keselamatan bagi umat manusia.
 Nah sekarang pertanyaan 
kedua bagi kita semua, maukah kita 
meneladani sikap ngalah Tuhan 
Yesus tersebut dalam konteks 
kehidupan kita sekarang ini.
Mendengar ada gereja 
dibakar rasanya marah
Reaksi reaksi yang demikian itu 
biasa, wajar dan manusiawi. Tapi 
kalau mengingat sikap “kengalahan” 
yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus 
dan ketika kita berkomitmen untuk 
meneladani maka  kita wajib mengubah 
sikap sikap reaktif tersebut. Kita ubah 
sikap marah dan balas dendam yang 
meluap luap menjadi sikap welas 
asih dan mendoakan bagi mereka 
yang melakukan. Kita kembalikan 
pembalasan itu kepada Allah , karena 
pembalasan itu memang hak Allah.
 
Selamat Paskah 2021
Tuhan Yesus Memberkati.
Jaten,   April 2021.

AGAMA
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KARANGANYAR – Momentum 
hari buruh internasional 1 
Mei  lalu, Bupati Karanganyar 
Juliyatmono dan wakil Bupati 
Rober Christanto meminta 
perusahaan untuk mengikutkan 
semua karyawan dalam program 
BPJS Ketenagakerjaan. Sebab 
kepesertaan itu adalah hak 
masing-masing tenaga kerja. 
Jika karyawannya 100 maka 100 
pula yang didaftarkan. Supaya 
pada saatnya mendapatkan 
proteksi dari BPJS dan 
dilindungi oleh Undang-undang.  
 “Piya carane dibayar kabeh 
bapak-bapak yang mempunyai 
perusahaan, termasuk THRnya 
untuk dibayar. Saya doakan 
semuanya berkah dan Karanganyar 
menjadi contoh yang baik setiap ada 
permasalahan dirembug yang baik 
antara karyawan, perusahaan dan 
pemerintah,” papar Juliyatmono 
dalam sambutannya pada hari 
buruh yang dipusatkan di sebuah 
cafe, Tasikmadu Karanganyar  
dengan acara buka bersama (01/05).  
 Bupati menambahkan 
apa yang diperjuangakan dan 
diharapkan semoga dapat berhasil 
dengan baik. Pihaknya tetap 
meminta para karyawan atau 
buruh untuk selalu berprasangka 
baik. Saling menghormati dan 

Ikutkan Semua Karyawan Dalam BPJS KetenagakerjaanIkutkan Semua Karyawan Dalam BPJS Ketenagakerjaan

menggunakan kalimat-kalimat 
edukatif. Filosofinya pemakaian 
masker adalah berbicaralah yang 
baik. Jika tidak mampu berbicara 
dengan baik lebih baik diam. 
“Pandemi virus covid -19 masih 
tinggi dan memasuki gelombang 
kedua yang lebih mematikan. 
Saya meminta untuk dijaga 
betul kesehatannya,” ungkapnya.  
 Sementara kepala BPJS 
ketenagakerjaan Surakarta, Hasan 
Fahmi mengatakan semangat hari 
buruh ini menjadi momentum 
agar semua karyawan atau 
pekerja mendaftakan ke BPJS 
ketenagakerjaan. Hal ini sebagai 

perlindungan diri kecelakan kerja, 
jaminan tua dan pensiun. Jumlah 
peserta di Kabupaten Karanganyar 
mencapai 74.525, baik badan usaha 
swasta, institusi Pemerintah dan 
lembaga usaha. Namun demikian, 
angka tersebut masih 30-40 
persen saja. Sedangkan 60 persen 
diantara belum mendaftarkan diri 
atau ikut dalam program BPJS 
ketenagakerjaan. “Claim pada tahun 
2020 adalah jumlahnya Rp 37 .929 
.714.319 dengan jumlah kasus 5614. 
Sedangkan di tahun 2021  sebanyak 
1688 kasus dengan klaim sebesar Rp 
15. 090.137,251. bayangkan manfaat 
dirasakan oleh pekerja di Kabupaten 
Karanganyar,” ungkapnya.  
 Melihat manfaat tersebut, 
pihaknya meminta, mendorong 
dan mengedukasikan pentingnya 
jaminan BPJS ketenagakerjaan. Hal 
ini untuk meminimalisir dampak 
yang lebih pada pekerja.  Hasan 
Fahmi meminta perusahaan-
perusahan yang masih ada 
mendaftarkan untuk segera ikut 
karena manfaat dirasakan sangat 
luar biasa. Angka 60 persen yang 
belum ikut BPJS Ketenagakerjaan 
itu memang terbagi dalam 
perusahaan, usaha kecil dan mikro. 
Hal ini diakui Fahmi kesulitan untuk 
mengkoordinasi dengan usaha-
usaha kecil dan mikro tersebut.(*)
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Catatan Sri Suhartati, Mengajar Siswa Berkebutuhan Khusus Di Tengah PandemiCatatan Sri Suhartati, Mengajar Siswa Berkebutuhan Khusus Di Tengah Pandemi

Rindu Ini Tiada Berujung Nak...!Rindu Ini Tiada Berujung Nak...!
Pandemi memang memberikan pelajaran kepada 
siapapun. Bersahabat dengan Covid-19, berdamai 
dengan keadaan serta mentaati ketentuan 
protokol kesehatan tak boleh kendor. Selain itu, 
kita diajarkan untuk tidak mengeluh dan terus 
berusaha berinovasi dan kreativitas dengan segala 
keterbatasan. Mungkin inilah tersirat dari sosok Sri 
Suhartati, S.Pd. Guru SLB-B YPALB Karanganyar 
ini tentu mengalami kesulitan yang lebih dari pada 
guru umumnya. Selain siswa tidak mempunyai 
smartphone, kondisi anak berkebutuhan khusus 
memang harus ekstra mengajar ditengah pandemi. 

 Pandemi mengharuskan guru untuk 
berkunjung ke rumah siswa berkebutuhan 
khusus. Ibu kelahiran 19 November 1967 
ini banyak mengalami kejadian haru saat 
bertemu dengan anak didik.  Beberapa kali saya 
mengadakan Home Visit pada siswa, saya kira 
para siswa lupa dan takut karena lama tidak 
pernah ketemu dan ternyata diluar perkiraan 
saya, mereka masih ingat dan sangat senang 
bertemu saya serta juga dengan mudah mengajak 
mereka bercanda, bertutur sapa, belajar dirumah 
menjadi lebih menyenangkan walaupun 
waktunya hanya sedkit tapi kualitas tatap muka 
langsung dengan siswa itu yang mengesankan. 
 Tetapi bagaimanapun dalam Pembelajaran 
Jarak Jauh (PJJ) atau  Home Visit tetap mempunyai 
kekurangan dan kendala. Jika Pembelajaran Jarak 
Jauh lewat Handphone kadang orang tua siswa 
tidak segera merespon dan membimbing untuk 
mengerjakan. Jika home visit pun terkadang 
siswa yang tidak siap belajar dan tidak bisa fokus 
mengikuti pembelajaran yang berlangsung. 
Pertama kali saya Home Visit yang tanpa 
memberitahu terlebih dahulu karena orang tua 
nya tidak mempunyai Handphone, jadi saya tanpa 
memberi kabar langsung datang kerumah siswa Dz. 
Waktu itu siswa main kerumah tetangga, namun 
begitu melihat saya datang langsung siswa tersebut 
mendekat seraya berkata dengan tidak jelas. 

 Dia Anak Berkebutuhan Khusus yang bisa 
mendengar tetapi tidak bisa bicara. Rasa kangen 
yang begitu terpendam akhirnya terobati dan 
bisa bertemu, bertatap muka dengan gurunya 
kemudian saya beri buku tugas untuk latihan selama 
belajar di rumah. Menyenangkan sekali bisa tatap 
muka langsung meskipun hanya beberapa saat.
 Kemudian Home Visit ke rumah siswi Iz 
karena orang tuanya mempunyai Handphone saya 
dapat memberitahu sebelumnya. Saya pun juga 
menghubungi siswa Vi untuk bertatap muka dan 
saya gabung dengan siswi Iz disana saya tidak 
sekedar mengajar namun saya juga membuat video 
pembelajaran dengan tema Diri Sendiri Sub Tema 
Anggota Tubuh. Saya peragakan dalam video mulai: 
Apersepsi, Menanyakan Kabar, Salam, Protokol 
Kesehatan, dan lanjut ke materi Diri Sendiri.
 Siswi Iz dan siswa Vi adalah siswa C atau Tuna 
Mental, jadi bisa mendengar dan berbicara untuk siswi 
Iz tetapi untuk siswa Vi  hanya bisa mendengar tapi tidak 
bisa berbicara. Pada tahap menerangkan anggota tubuh 
saya peragakan dengan menyanyi lagu Dua Mata Saya 
& Kepala Pundak. Selain lagu tersebut mudah, mereka 
juga senang mendengar lagu itu sembari menunjuk 
anggota tubuh yang didalamnya ada pembelajaran 
tentang Panca Indera. Dengan demikian anak jadi 
mudah mengingat dan menghafal anggota tubuhnya 
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masing-masing dengan media 
bantu lembaran gambar alat 
indera atau alat tubuh, anak 
diharapkan dapat membedakan 
anggota tubuh mereka. Dan 
sambil menyanyi anak kita 
arahkan untuk memegang dan 
memperagakan gerakan tangan 
yang ada dalam lirik lagu Dua 
Mata Saya & Kepala Pundak. 
Hal tersebut sangat membantu 
anak untuk lebih cepat 
menghafal dan mengetahui ini 
namanya: kepala, mata, telinga, 
hidung, tangan, perut dan kaki
 Dan ternyata siswa Iz 
yang dulu biasanya malu dan tidak pernah 
mau mengikuti sekarang mau dan semangat 
memperagakan, apakan karena dirumah sendir 
jadi merasa tenang dan bebas. Lain untuk siswa 
Ki yang walaupun ia pindahan dari Sekolah 
Dasar ia ternyata belum mampu beradaptasi 
dengan lingkungan sekitar, dan ia masih 
takut serta malu dengan orang yang belum 
ia kenal. Beberapa kali ia diajak kesekolah 
untuk urusan pendaftaran ia pun belum mau 
melepas tangan orangtuanya. Akan tetapi 
pada saat sama home visit ia dapat menerima 
kedatangan saya dengan baik dan ia bersedia 
mengerjakan tugas yang saya berikan walaupun 
masih dengan bimbingan orangtuanya. 

Sebagai guru yang pada 
prinsipnya harus bisa menerapkan 
 10 Komponen belajar sebagai berikut : 
1) Memiliki kepribadian sebagai guru, 2)  
Penguasaan landasan pendidikan, 3) Menguasai 
bahan pengajaran, 4) Kemampuan menyusun 
program pengajaran, 5) Kemampuan melaksanakan 
program pengajaran, 6) Kemampuan menilai hasil 
dan Proses Belajar Mengajar, 7) Kemampuan 
menyelenggarakan program bimbingan, 8) 
Kemampuan menyelenggarakan administrasi 
sekolah, 9) Kemampuan bekerja sama dengan sejawat 
dan masyarakat, 10) Kemampuan menyelenggarakan 
penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran
 Akhirnya saya bisa melaksanakan 

pembelajaran 
di Era Pandemi 
dengan tidak 
m e n g u r a n g i 
rasa tanggung 
j a w a b 
Inilah cerita 
suka duka 
saya dalam 
mengajar di 
Era Pandemi, 
semoga dapat 
m e n j a d i 
catatan sejarah 
s e p a n j a n g 
tahun 2020 
dan Covid 
segera berakhir, 
A a m i i n ( * ) 
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KARANGANYAR- Bupati 
Karanganyar menjelaskan 
rancangan awal perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 
yang disampaikan dalam rapat 
paripurna DPRD Karanganyar.  Bupati 
menyampaikan beberapa hal yang 
dijadikan latar belakang penyusunan 
perubahaan RPJMD adalah 
berdasarkan peraturan Mendagri 
nomor 86 tahun 2017 Pasal 342 ada 
perubahaan yang mendasar.  
 Memperhatikan hal 
tersebut, RPJMD Tahun 2018-
2023 dapat dinyatakan sudah 
tidak sesuai lagi karena terbuatnya 
beberapa peraturan maupun daerah 
diantaranya, 1) PP Nomor 12 tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, 2) Peraturan Presiden 
Nomor 79 tahun 2019 tentang 
percepatan pembangunan ekonomi 
kawasan-Kendal- Semarang-
Salatiga-Demak-Grobogan, kawasan 
Purworejo-Wonosobo-Magelang-
Temanggung dan Kawasan Brebes-
Tegal-Pemalang. 4) peraturan daerah 
Nomor 22 tahun  2019 tentang 
perubahan atas Perda Kabupaten 
Karanganyar Nomor 16 tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten 
Karanganyar, 5) terjadinya Pandemi 

Bupati Sampaikan Perubahaan RPJMD Tahun 2018-2023Bupati Sampaikan Perubahaan RPJMD Tahun 2018-2023

Covid-19 yang berdampak sosial 
dan eknomi masyarakat dan adanya 
realokasi dan refokusing dana 
program Kegiatan Pemerintah.
 Dokumen perubahaan RPJM 
Kabupaten Karanganyar berfungsi 
sebagai pedoman dalam menyusun 
perubahaan Rencana Strategis-
Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang 
dijabarkan menjadi tujuan,  Sasaran, 
arah dan kebijakan.  Perubahaan 
RPJMD Kabupaten Karanganyar 
tahun 2018-2023 dijabarkan dalam 
rencana kerja Pemerintah Daerah. 
Sebagai dokumen perencanaan 
tahunan Pemkab Karanganyar yang 
memuat program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah. dalam 
pelaksanaan perubahaan RPJMD 
akan berlaku untuk jangka waktu 3 
tahun, yaitu tahun 2021, 2022 dan 2023
 Perubahaan RPJMD Tahun 
2018-2023 Kabupaten Karanganyar 
disusun dengan menyediakan 
dokumen perencanaan yang selaras 
dengan peraturan perundangan  
yang berlaku, menyediakan 
dokumen perencanaan yang 
memberikan gambaran awal rencana 
pembangunan bagi kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, memberikan 
perubahaan gambaran umum kondisi 
daerah perkiraan kemampuan 
pendanaan dan permasalahan 
yang dihadapi oleh daerah.  

 Berdasar hasil evaluasi 
RPJMD dan KLHS serta analisis 
rangkaian tujuan, sasaran, strategi 
dan kebijakan RPJMD, Kabupaten 
Karanganyar  tahun 2018-2023 
digunakan isu strategis dan 
permasalahan pembangunan 
daerah, serta mewujudkan visi 
daerah, selama lima tahun. 
Rencana lima tahun kemudian 
dijabarkan dalam rencana 
tahunan. Prioritas pembangunan 
tahunan mendasari kebijakan 
perencanaan Pembangunan 
daerah tahunan (RKPD). dalam 
perubahaan RPJMD Tahun 2018-
2023 Kabupaten Karanganyar 
untuk visi, misi, tujuan, sasaran, 
tema dan arah kebijakan 
pembangunan tidak mengalami 
perubahaan. Perubahaan lebih 
banyak pada target capaian 
indikator sebagai akibat dampak 
Pendemi Covid 19 dan perubahaan 
yang mendasar akibat terbitnya 
beberapa peraturan perundangan 
yang baru, mempengaruhi 
perubahaan atas target indikator 
kinerja utama tahun 2021, 
2022 dan 2023. Perubahaan 
tersebut sebagaimana tertuang 
dalam BAB VI Rancangan Awal 
Perubahaan RPJMD Tahun 2018-
2023 Kabupaten Karanganyar. (*)
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KARANGANYAR - Rekomendasi 
DPRD Kabupaten Karanganyar 
terhadap Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Bupati 
(LKPJ) Karanganyar tahun  2020.
Menyikapi LKPJ yang 
memaparkan perubahaan 
RPJMD, DPRD Karanganyar 
menyampaikan hasil kerja Panitia 
Khusus membahas LKPJ tahun 
anggaran 2020 sebagai wujud 
dan tugas pokok DPRD. Guna 
mendukung kelancaran dalam 
pembahasan dan pencermatan 
atas LKPJ Bupati kepada DPRD 
tahun anggaran 2020 tersebut, 
maka DPRD Karanganyar pada 
hari Rabu, 24 Maret dilanjutkan 
pada Senin (29/03), Selasa 
(30/03) dan Rabu, (31/03) telah 
melakukan pembahasan oleh 
Pansus DPRD Karanganyar. 
 LKPJ tahun 2020 sebagai 
laporan tahunan seyogyanya 
tidak hanya memuat  realisasi 
program, dan kegiatan namun juga 
dikaitkan dengan ketercapaian 
tujuan dan sasaran/indikator 
pada level pembangunan daerah 
yakni. a.  Urusan Tenaga kerja. 

Dewan Minta Gambaran Capaian KinerjaDewan Minta Gambaran Capaian Kinerja

Perlu upaya kerja untuk menurunkan 
angka penangguran yang pada tahun 
2020 yang meningkat dan peningkatan 
kompetensi dan penempatan tenaga 
kerja perlu menjadikan perhattian 
dengan alokasi dana cukup
b. Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa.  Yakni penguatan desa mandiri 
dengan BUMDES yang sehat perlu 
mendapatkan perhatian dalam 
rangka meningkatkan perekonomian 
rakyat, pemberdayaan ekonomi 
desa dengan mengoptimalkan 
alokasi dana desa dari Kabupaten
c. Perhubungan. Yakni dengan 

peningkatan kualitas prasarana 
dan sarana perhubungan terutama 
untuk menunjang keamanan 
dan keselamatan berlalu lintas 
perlu mendapatkan perhatian. 
d. Komunikasi dan Informatika. 
Dengan pengembangan 
Smart Governace dilakukan 
untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik
e. Koperasi dan UMKM, kegiatan 
pengembangan dan fasilitas usaha mikro 
dan kecil belum maksimal dalam rangka 
pemberdayaan perekonomian Rakyat dan 
kegiatan tidk hanya ekspor produk (*)

kedua atas undang-undang 23 tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah. 
Penyusunan LKPJ BUpati tahun 
anggaran 2020 berbeda dengan 
sistematika tahun sebelumnya. Dalam 
bab hasil penyelenggaraan urusan 
Pemerintah yang menjadi kewenangan 
daerah ditambahkan tindak lanjut 
rekomendasi DPRD sebelumnya. 
Selain itu, terdapat kebijakan strategis 
yang ditetapkan Bupati bertujuan 
untuk mengatasi permasalahan 
masyarakat dalam satu tahun anggaran. 
Dalam penanganan Covid-19 
Bupati Karanganyar mengambil 
kebijakan melalui Peraturan Bupati 
untuk menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian dan 
atau stabiilitas sistem keuangan 
serta memutus rantai penularan 

KARANGANYAR - LKPJ 
Bupati merupakan kewajiban 
konstitusional Kepala Daerah 
kepada DPRD sebagaimana diatur 
dalamUU Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahaan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan UU Nomor 
9 tahun 2015 tentang perubahaan 

Covid-19. Penyusunan LKPJ Bupati 
Karanganyar tahun anggaran 
2020 tentu masih ada beberapa 
kekurangan sehingga perlu adanya 
masukan, saran dan kritik yang 
membanguan dari anggota DPRD
Rekomendasi dari DPRD Kabupaten 
Karanganyar merupakan catatan 
untuk perbaikan penyelenggaraan 
pemerintah pada tahun selanjutnya. 
Rekomendasi tersebut menjadi 
salah satu tolak ukur seberapa 
jauh pelaksanaan penyelenggaraan 
pemerintah daerah serta akan 
dijadikan bahan pertimbangan 
dan masukan dalam menjalankan 
Pemerintahaan Daerah. Kami 
mengucapkan terima kasih 
atas perhatian serius atas LKPJ 
Bupati Tahun Anggaran 2020. (*) 

Jawaban Bupati Tentang Rekomendasi DPRD Jawaban Bupati Tentang Rekomendasi DPRD 
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KARANGANYAR- Upaya 
pencegahan sekaligus penurunan 
stunting di wilayah Kabupaten 
Karanganyar menjadi perhatian 
khusus Pemerintah. Ada 34 desa 
lokasi fokus (lokus) stunting di 
Tujuh kecamatan di Kabupaten 
Karanganyar, Senin (26/4).
 Hal tersebut disampaikan 
Sri Purwanti selaku Plt. Dinas 
Kesehatan pada kegiatan rembug 
stunting tahun 2021 di Pendopo 
Rumah Dinas Bupati Karanganyar.
 Ia mengatakan desa 
lokus stunting berdasarkan 
pemantauan ada di 34 desa 
di tujuh Kecamatan yakni 
Kecamatan Gondangrejo, Jatiyoso, 
Jatipuro, Jenawi, Kebakramat, 
Mojogedang dan Karangpandan.
 Adapun 34 Desa 
lokus stunting meliputi desa 
Wonorejo, Jatiyoso, Plesungan, 
Sidomukti, Jatiroyo, Wukir 
Sawit, Kemiri, Seloromo, 
Lempong, Kebak, Macanan, 
Gebyok, Pojok, Mojogedang, 
Sewurejo, Pereng, Waru.
 Ini merupakan 16 desa 
lokus stunting tahun 2021 paling 
banyak di Kecamatan Mojogedang.
Sementara itu 18 desa 
perluasan lokus stunting adalah

Pemkab Targetkan 34 Desa Lokus Stunting Turun Pemkab Targetkan 34 Desa Lokus Stunting Turun 

Tlobo, Balong, Gumeng, Jatimulyo, 
Petung, Karangturi, Gondang 
manis, Rejosari, Jatipuro, 
Trengguli, Harjosari, Karang, 
Wonokeling, Anggrasmanis, 
Karangsari, Jatiharjo, Jatisobo.  
 Untuk lokus stunting 
tahun 2021 paling banyak adalah 
Kecamatan Jatiyoso dan Jatipuro.
“Rata rata angka stunting di 
Karanganyar 13,8 persen. Tahun 
2019 turun menjadi 6,33 persen 
dan tahun 2020 menurun 
lagi menjadi 5,86 persen. 
Diharapkan segera mewujudkan 
penurunan kasus stunting di 
Karanganyar,”terang Sri Purwanti.
Pada kesempatan tersebut, Bupati 

Karanganyar, Juliyatmono 
dalam arahnya menekankan 
pentingnya pendidikan agama, 
pendidikan keluarga, pendidikan 
gizi dalam masyarakat.
 Menurutnya upaya 
mencegah stunting menjadi 
tugas mulia kita. Ini harus kita 
kejar karena dalam pendidikan 
agama ini adalah konverhensif.
“Kegiatan ini sudah seperti 
apa yang sudah bapak ibu 
baca dalam setiap mengaji.
Dan hendaklah kamu sekalian 
cemas melihat generasi yang 
akan datang, maka berkata 
katalah yang baik dan benar,” 
tutur Bupati saat mengutip 
satu ayat dalam Al Qur’an.
 Orang nomor satu 
di Karanganyar tersebut 
menekankan pentingnya 
menindaklanjuti program 
program yang baik sebagai 
upaya mencegah stunting.
Sebagaimana pemberian gizi 
yang optimal, pentingnya 
kewajiban ibu menyusui 
anak hingga usia dua tahun.
“Tolong didata benar benar. 
Akan kita genjot dengan gizi. 
Kasih asupan gizi, kumpulkan 
ibu ibu hamil karena tidak 
semua wanita hamil mengerti 
pendidikan keluarga, pendidikan 
gizi,” pesan Bupati (*)
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Cegah STUNTING dengan Tablet “SANTIK” & 1000 HPKCegah STUNTING dengan Tablet “SANTIK” & 1000 HPK

Artikel Kesehatan

 Stunting adalah 
masalah kurang gizi kronis 
yang disebabkan oleh 
kurangnya asupan gizi dalam 
waktu yang cukup lama, 
sehingga mengakibatkan 
gangguan pertumbuhan 
pada anak yakni tinggi 
badan anak lebih rendah 
atau pendek (kerdil) 
dari standar usianya.
 Salah satu prioritas 
utama Pemerintah saat 
ini ialah pencegahan 
stunting. Upaya ini 
bertujuan agar generasi 
Indonesia dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal. 
Pencegahan stunting dapat 
optimal dilakukan pada remaja 
putri dan pada masa 1000 HPK 
(Hari Pertama Kehidupan).
 Faktor Risiko 
Terjadinya Stunting (1) Remaja 
putri/calon ibu mengalami 
anemia, (2)  Ibu saat hamil 
mengalami anemia dan KEK 
(Kurang Energi Kronis), (3) 
Bayi lahir premature, (4) 
Panjang badan bayi saat lahir 
kurang dari 48 cm, (5) Berat 
badan bayi saat lahir kurang 
dari 2.500 gr (BBLR), (6) Bayi 
lahir dengan kelainan bawaan, 
(7) Asupan gizi yang kurang.
Tanda-tanda Stunting (1) 
Pertumbuhan melambat, (2) 
Pertumbuhan gigi terlambat, 

(3) Wajah anak lebih muda dari anak 
seusianya, (4) Anak mudah terserang 
berbagai penyakit infeksi, (5) 
Perkembangan anak terhambat, (6) 
Performa buruk pada kemampuan 
fokus dan memori belajar anak.
Dampak Stunting (1) Gangguan 
perkembangan otak dan kecerdasan, 
(2) Gangguan pertumbuhan fisik, 
(3) Gangguan metabolisme tubuh, 
(4) Tinggi badan anak tidak sesuai 
dengan usia, (5) Kekebalan tubuh 
lemah sehingga mudah sakit, (6) 
Risiko tinggi penyakit degeneratif.
 Cegah Stunting dengan Tablet 
“SANTIK” (Sehat Pintar dan Cantik)
 Remaja putri terutama yang 
sudah menstruasi, mempunyai 

resiko terkena anemia, apabila 
asupan gizinya tidak mencukupi. 
Padahal remaja putri nantinya 
setelah dewasa, akan menjadi calon 
ibu. Apabila seorang remaja putri 
terkena anemia, maka nanti pada 
saat dewasa dan hamil, akan berisiko 
terkena anemia juga. Ibu hamil yang 
anemia berisiko melahirkan bayi 
BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), 
berat badan kurang dari 2.500 gr dan 
panjang badan kurang dari 48 cm. 
Hal itu berisiko terjadinya Stunting.
Pemerintah telah mencanangkan 
program pemberian Tablet 
Tambah Darah (TTD) bagi Remaja 
Putri (Rematri). Di Kabupaten 
Karanganyar tablet tambah darah ini 
dinamakan tablet “SANTIK” (Sehat 
Pintar dan Cantik) dengan harapan 
remaja putri semangat untuk minum 
tablet tambah darah, sehingga remaja 

putri di Kabupaten Karanganyar sehat, 
pintar, dan cantik terbebas dari anemia.
Tablet “SANTIK” diberikan kepada 
remaja putri melalui sekolah dan 
posyandu remaja. Tablet “SANTIK” 
diminum seminggu sekali 1 tablet.
 Cegah Stunting dengan 1000 
HPK (Hari Pertama Kehidupan)
1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) 
merupakan masa emas pertumbuhan 
dan perkembangan bayi, mulai dari 
janin dalam kandungan 9 bulan 
(270 hari) hingga balita berusia 
2 tahun (730 hari). Kurangnya 
asupan gizi, buruknya sanitasi, dan 
kurangnya imunisasi pada masa ini 
dapat menjadi penyebab gangguan 
tumbuh kembang bayi/balita.

 Ada 2 intervensi yang dapat 
dilakukan untuk mencegah dan 
menanggulangi Stunting, yaitu 
intervensi spesifik dan sensitif.
Intervensi Spesifik antara 
lain: Pemberian Makanan 
Tambahan (PMT) pada Ibu 
hamil, Pemberian Tablet Tambah 
Darah (TTD) pada ibu hamil, 
Pemeriksaan kehamilan minimal 
6 kali, Pemberian kapsul Vitamin 
A, IMD (Inisiasi Menyusu Dini), 

ASI Eksklusif (memberikan hanya 
ASI saja pada bayi usia 0-6 bulan), 
ASI hingga usia 2 tahun, MP ASI 
mulai dari usia 6 bulan sampai usia 
2 tahun, Pemantauan Pertumbuhan, 
Menyediakan obat cacing, Imunisasi 
lengkap, Pencegahan dan pengobatan 
diare, Menyediakan suplemen zink.
 Intervensi Sensitif antara lain: 
Tersedia akses air bersih, Tersedia 
akses sanitasi layak, Akses pelayanan 
KB, Jaminan Kesehatan (Jamkes), 
Jaminan Persalinan (Jampersal), Akses 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Pendidikan gizi pada masyarakat, 
Edukasi Kesehatan Reproduksi 
(Kespro) pada remaja, Meningkatkan 
ketahanan pangan dan gizi.
Sektor kesehatan hanya berperan 
10% saja dalam penanganan 
Stunting, 90% harus diselesaikan 
oleh sektor dan pihak terkait.(*)

Kusmaryani, S.Km 
Penyuluh Kesehatan Masyarakat 
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KARANGANYAR - Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Karanganyar 
bertekad memberikan 
kemudahaan dan pelayanan prima 
bagi para investor. Tekad itu 
diwujudkan dengan membangun 
Mal Pelayanan Publik (MPP) bagi 
para usahawan baru dan investor. 
“Pemerintah terus mempercepat 
dan mempermudah investasi di 
Kabupaten Karanganyar. Yang jelas 
memiliki kepastian hukum dan 
nyaman,” ujar Bupati Karanganyar, 
Juliyatmono saat memberikan 
pengarahaan dan sosialisasi 
penanaman modal 
dan bimbingan teknis 
Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal 
(LKPM) bagi pelaku 
usaha di Kabupaten 
Karanganyar, di Hotel 
Alana, Colomadu, 
Kamis (27/05).
 Dia menambahkan 
butuh kerja keras 
mewujudkan pertumbuhan 
ekonomi sampai 7 persen, 
sebagaimana target dari 
pemerintah pusat. Hal itu 
dapat terwujud, salah satunya jika 
20 persen penduduk terlibat di 
sektor swasta dan industri. “Dari 
semula minus, ditarget tumbuh 7 
persen. Bukan hal mudah. Maka 
dari itu presiden mengangkat 
Menteri Investasi,” katanya.
 Kepada pemilik usaha 

Beri Kemudahaan dan Pelayanan Prima Untuk Investor, Pemkab Bangun MPPBeri Kemudahaan dan Pelayanan Prima Untuk Investor, Pemkab Bangun MPP

di Karanganyar, Ia meminta 
manajemen tidak sekadar 
membangun pabrik di wilayahnya. 
Tapi juga memindah kantor pusat 
manajemen di Bumi Intanpari. 
Itu supaya kontribusinnya dalam 
perpajakan masuk ke Kabupaten 
Karanganyar. “Kalau ada masalah di 
pabrik, Pemkab ikut ambil bagian 
dalam menyelesaikan. Seharusnya 

mereka juga berkontribusi ke 
Karanganyar dalam hal pajak. 
Selama ini, kantor pusatnya di 
Ibu Kota. Sebaiknya digeser 
ke Karanganyar saja,” katanya.
 Sementara Pada Jumat 
(28/05) Pemkab Karanganyar 
melakukan Groundbreaking 
pembangunan MPP. Bangunan 
yang akan berdiri di tanah seluas 
4.489 M² ditargetkan rampung 
pada 17 Oktober 2021. Dalam 
sambutannya, Bupati Karanganyar 
menyampaikan bahwa tidak ada 
alasan untuk tidak selesai sesuai 
timeline. Karena semua sumberdaya 
yang dibutuhkan kontraktor 
sudah tersedia, baik dari SDM, 
material, hingga dana. Sehingga 
tidak ada alasan untuk tidak dapat 
menyelesaikan bangunan ini.
Dalam laporannya, Kepala Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Satu Pintu (DPMPTSP), Timotius 
Suryadi, S.Sos, M.Si, menyebutkan 
bahwa bangunan ini nantinya akan 
sangat membantu pelayanan bagi 
masyakarat. Sesuai dengan tujuan 
dibangun Mall Pelayanan Publik 
ini yakni memberikan kemudahan, 
kecepatan, keterjangkauan, 
keamanan, dan kenyamanan 
kepada masyarakat Karanganyar 
dalam mendapatkan pelayanan 
serta meningkatkan daya saing 
global dalam memberikan 
kemudahan berusaha. (*)

Berita Terkini
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KARANGANYAR - Bupati 
Karanganyar menghadiri 
penyerahan penggalangan dana 
dari Masyarakat Karanganyar dan 
ASN di lingkungan Pemerintah 
Karanganyar untuk warga 
Palestina yang terdampak konflik, 
kegiatan yang digelar di Aula 
kantor PMI diselenggarakan 
pada Selasa (25/05/21).
 Penggalangan bagi 
Palestina dana dari instansi 
internal Pemkab Karanganyar 
sejak diterbitkannya Surat 
Edaran (SE) Bupati Karanganyar 
terkumpul senilai Rp 481.284.000.
Dalam rangka aksi kemanusiaan, 
Bupati Karanganyar sebelumnya 
telah mengeluarkan SE Nomor 
900/1833.1.2.2. Sejak diterbitkan 
pada Senin (17/5/2021) hingga sore 
ini, penggalangan dana untuk ikut 
membantu meringankan beban 
masyarakat Palestina dari instansi 
internal ASN Pemkab Karanganyar 
terkumpul Rp 481.284.000.
 Selain dari Pemkab, 
masyarakat dari berbagai elemen 
turut menggalang donasi dan 
diserahkan langsung ke PMI 
Karanganyar. Bupati Karanganyar, 
Juliyatmono menyerahkan 
langsung bantuan itu secara 
simbolis ke PMI Karanganyar. 
Bantuan yang terkumpul dari 
Bagian Kesra Setda Karanganyar 

Penggalangan Dana Untuk Palestina Mencapai Rp 700 Juta Penggalangan Dana Untuk Palestina Mencapai Rp 700 Juta 

serta PMI Karanganyar akan 
ditransfer langsung ke rekening BRI 
milik PMI Pusat. “Hari ini terakhir, 
kita himpun sukarela tidak ada 
paksaan yang menjadi tanggung jawab 
Pemkab Karanganyar. Alhamdulillah 
hingga sore kita serahkan ke PMI 
melalui BRI. Terkumpul melalui 
pemerintah Rp 481.284.000. Kami 
juga terimakasih kepada masyarakat 
secara sukarela yang menghimpun 
dan langsung diserahkan kepada PMI 
Rp 263.659.100,” papar Juliyatmono, 
usai menyerahkan secara simbolis 
hasil penggalangan dana di PMI 
Karanganyar, Selasa (25/5/2021) sore.

 Orang nomor satu di 
Kabupaten Karanganyar tersebut 
menuturkan, dengan bantuan 
kemanusiaan ini semoga dapat 
bermanfaat untuk semua 
dalam rangka membantu dan 
memberikan dukungan kepada 
siapapun yang membutuhkan.“Kita 
dari Karanganyar mengimbau 
kepada siapapun untuk 
menjunjung nilai kemanusiaan. 
Semoga justru ini memperkokoh 
semangat persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia,” ucapnya.
Dia berharap dengan membantu 
sesama yang membutuhkan 
dapat memperkokoh nilai-nilai 
kebangsaan, persatuan dan 
kesatuan, bukan sebaliknya. 
 Ketua PMI Cabang 
Karanganyar, Timotius Suryadi 
mengatakan, masyarakat dari 
berbagai elemen juga turut 
membantu menggalang donasi 
dan menyerahkan langsung ke 
PMI Karanganyar. “Ada beberapa 
kelompok masyarakat merasa 
terpanggil untuk meringankan 
beban saudara kita di Palestina. 
Mereka langsung menyerahkan 
kepada PMI. Melalui organisasi, 
kami meneruskan bantuan 
ke PMI pusat,” ungkapnya.(*)

Berita Terkini
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