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KANTOR WILAYAH 
KEMENTERIAN HUKUM DAN 
HAM DAERAH ISTIMEWA DIY

Tahun Hak Cipta, Momentum 
Pelindungan bagi Perupa

Teknologi dalam hal ini internet telah 
melahirkan suatu era baru yang 
dikenal dengan era digital. Era digital 

ini ditandai dengan kemudahan interaksi 
antar umat manusia diseluruh dunia dengan 
memanfaatkan jaringan internet tanpa 

dan aturan-aturan yang bersifat teritorial. 
Selain itu juga kemudahan setiap orang 
dalam memperoleh informasi. Di era digital 
ini ketersediaan informasi sangat melimpah 
dan sangat mudah diperoleh, dipertukarkan, 
diakses, dan didistribusikan serta ditransmisikan 
kapan saja, dimana saja melalui media yang 
menyediakan fasilitas internet. 

Karakteristik era digital melahirkan suatu 
tantangan baru. Demikian juga dengan 
adanya revolusi teknologi dan digitalisasi 
konten juga telah memunculkan banyak 
kemungkinan Salah satunya dirasakan 
pada bidang kekayaan intelektual. Kekayaan 
Intelektual adalah hak yang timbul dari olah 
pikir yang menghasilkan suatu produk atau 
proses yang berguna untuk manusia. Konsep 
dasar tentang kekayaan intelektual didasarkan 
pada pemikiran bahwa karya intelektual yang 
telah diciptakan atau dihasilkan manusia 
memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan 
biaya. Maka tidak berlebihan jika pelindungan 
hukum atas kepemilikan karya intelektual 
mutlak diperlukan.

Dalam era Industri 4.0 dan society 5.0, 
para pelaku seni khususnya seni rupa dituntut 
berpikir kreatif dalam perubahan jaman 
ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 
pemahaman terhadap perlindungan hak 
cipta. Sehingga memberikan pengetahuan 
terhadap pelaku seni agar dapat mencatatkan 
atas hasil karya cipta mereka di bidang 

seni rupa. Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagai salah satu provinsi yang terkenal 
dengan kesenian, industri kreatif, kekayaan 
budaya dan kota pendidikan menyimpan 
potensi yang luar biasa di bidang kekayaan 
intelektual termasuk Hak Cipta khususnya 
di bidang Seni Rupa. Banyak pelukis yang 
lahir dan tumbuh di Yogyakarta misalkan 
saja Affandi, Djoko Pekik, Kartika Affandi, 
Godod Sutejo.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 
(DJKI) menargetkan peningkatan layanan 
kekayaan Intelektual untuk dijalankan oleh 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM. Salah satunya adalah terkait layanan 
aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan 
Hak Cipta (POP HC) yang sebelumnya telah 
diluncurkan oleh Menteri Hukum dan HAM 
Yasonna H. Laoly pada 6 Januari 2022 lalu. 
Tahun 2022 dicanangkan sebagai tahun 
Hak Cipta. POP HC ini merupakan sistem 
yang diciptakan untuk mempercepat proses 
persetujuan hak cipta yang sebelumnya 
memakan waktu kurang lebih satu hari 
(one day service) menjadi dalam hitungan 
menit. POP HC merupakan bentuk dukungan 
dalam pemulihan ekonomi nasional serta 
mendorong kemajuan ilmu pengetahuan 
seni dan sastra.

JOGJA—Executive Chef Neo 
Malioboro yang telah menjuarai 
Super Chef Battle Archipelago 
International secara dua tahun 
berturut-turut menyiapkan 150 
menu untuk para tamu selama 
Ramadan ini. 

Penawaran promo bertajuk 
Ramadan Iftar Buffet dibuka 
setiap hari mulai 2 April 2022 
sampai 1 Mei di Noodles Now 
Restoran. Untuk menikmati 
sajian menu itu, tamu cukup 
membayar Rp109.000 nett per 
orang.

“Tahun ini kami sajikan 
hidangan berbuka puasa dengan 
total 150 menu. Agar tamu tidak 
bosan, menunya kami rotasi 
setiap hari. Menu yang wajib 
dicoba di tahun ini ada Kalio Iga 
Sapi, Beef Wellington, Tengkleng 
Kambing dan Gulai Iga Kambing 
Kurma,” kata Executive Chef 
Royal Malioboro by Aston, 
Firmansyah, melalui siaran 
pers, Senin (18/4).

Aneka hidangan mulai dari 
hidangan pembuka, sup, hidangan 
utama, stall live cooking, carving, 
hidangan tradisional, hingga 

hidangan penutup akan tersedia 
setiap hari mulai pukul 17.00 
WIB - 21.00 WIB. 

Spesial menu yang tak boleh 
dilewatkan adalah kalio iga sapi. 
Kalio merupakan salah satu 
tahapan di proses pembuatan 
rendang. Tahapan kalio bisa 
diketahui dari cairan yang sudah 
mulai menyusut dan bumbu 
yang sudah mulai mengental 
tetapi belum terlalu kering. 

“Iga sapi itu dimasak dengan 
bumbu rempah Nusantara seperti 
kayu manis, daun salam, laos, 
serai, anistar, cengkeh dan 
santan membuat hidangan 
ini terasa gurih dan pedas,” 
kata Firmansyah.

 Noodles Now Restoran 
yang berada di lantai II hotel 
ini mampu menampung tamu 
hingga 100 orang. 

Sementara untuk Salat Tarawih, 
tamu dapat memanfaatkan 
musala yang ada di lantai I 
hotel ini. “Untuk pemesanan, 
silakan hubungi nomor restoran 
+62 817-7951-1999 atau nomor 
telepon sales 0822-5147-1147. 
(Herlambang Jati Kusumo/*)

JOGJA—Konsumsi BBM dan 
elpiji di DIY selama momen 
Lebaran diperkirakan meningkat. 

PT Pertamina Patra Niaga  
Regional Jawa Bagian Tengah 
(JBT) memproyeksi peningkatan 
konsumsi BBM jenis gasoline 
sebesar 12%, dari semula rata-
rata harian normal 1.731 kiloliter 
(KL) menjadi 1.933 KL.

“Sementara untuk BBM jenis 
gasoil, peningkatannya 1,3 persen 
dari semula rata-rata harian normal 
406 KL menjadi 411 KL,” kata 
Area Manager Communication, 
Relations & CSR Pertamina Patra 
Niaga Regional Jawa Bagian 
Tengah, Brasto Galih Nugroho 
saat Silaturahmi dengan Media 
& Paparan Kesiapan Satgas Rafi  
2022, di A&M Co, Brontokusuman, 
Mergangsan, Senin (18/4).

Adapun untuk konsumsi 
elpiji, peningkatannya adalah 
mencapai 3,2%, dari semula rata-
rata harian normal 478 metrik 
ton (MT) menjadi 493 MT.

Khusus di Kota Jogja, imbuh 
Brasto, proyeksi peningkatan 
BBM jenis gasoline mencapai 
16% dari semula rata-rata harian 

normal 234 KL menjadi 272 
KL. Sementara BBM jenis gasoil 
meningkat tipis 1,1% dari semula 
rata-rata harian sebesar 30 KL 
menjadi 30,34 KL. 

“Begitu pula dengan konsumsi 
elpiji, diprediksi meningkat 4,6 
persen dari semula rata-rata 
harian 103 MT menjadi 108 
MT,” ucap dia.

Selain memastikan ketersediaan 
suplai BBM, Pertamina juga 
menjamin ketersediaan elpiji di 
DIY dengan menambah armada 
skid tank, menyiapkan 98 agen 
siaga dan 712 pangkalan siaga 
PSO dan 141 outlet non-PSO 
yang beroperasi saat masa libur 
Lebaran.

“Bahkan khusus wilayah 
dengan demand tinggi beberapa 
agen elpiji disiagakan 24 jam,” 
ucap dia.

PT Pertamina Patra Niaga Regional 
JBT juga telah mempersiapkan 
dan mengoptimalkan ketersediaan 
BBM dan LPG agar tetap terjaga 
selama bulan Ramadan dan Idulfi tri 
(Rafi ) 1443 H, khususnya di 
wilayah DIY dan sekitarnya. 
(Herlambang Jati Kusumo)

Menjalani karier sesuai 
lajur yang telah ada, 

siap bertugas apapun, 
serta tidak ngoyo 

dan tidak ambisius 
adalah sejumlah 

prinsip penting bagi 
Pemimpin Cabang BPD 
DIY  Syariah, Bambang 

Pramana Hadi dalam 
bekerja. Bagiamana 

dia menerapkan semua 
prinsip itu, berikut 

laporan wartawan Harian 
Jogja, Herlambang 

Jati Kusumo.

Tak terasa, sudah 31 tahun 
Bambang berkecimpung 
di dunia perbankan. 
Jelas bukan waktu yang 

pendek, bagi pria yang pernah 
mengenyam pendidikan Magister 
Manajemen di UII itu. 

Berbagai pengalaman pernah ia 
lalui. Suka duka dan tantangan 
tidak lepas dari perjalanan Bambang 
selama ini.

Baik di lingkugan internal 
maupun eksternal tempatnya 
bekerja, tidak lepas dari tantangan. 
Satu yang ia ingat saat masih 
bertugas di bagian auditor. 

“Harus melayani internal 
sendiri, ditugaskan auditor. 
Sering di masyarakat awam 
kesannya mencari kesalahan, 
padahal tidak. Termasuk menjadi 
tantangan buat saya. Namun itu 
memberi tambahan wawasan, 
pengalaman bagi saya. Bisa 
kontribusi memperbaiki, 
tetapi tidak menyinggung yang 
bersangkutan, tidak menyalahkan 
yang diperiksa,” 

ucap Bambang, saat ditemui di 
kantornya, beberapa hari lalu

Tidak hanya berhubungan 
dengan internal bank, ketika 
bertugas di kantor cabang, 
Bambang banyak berinteraksi 
dengan masyarakat dan pejabat 
setempat. “Berusaha membantu 
mensupport masyarakat, UMKM, 
menjadi mitra kami dengan 
dukungan pembiayaan. Kami 
selalu berusaha menjaga hubungan 
baik juga dengan masyarakat, 
pemerintah,” ujarnya.

Pria kelahiran Jogja itu mengaku 
bekerja di dunia perbankan perlu 
ketelitian, keakuratan, dan disiplin 
mengatur rutinitas. Bekerja di dunia 
perbankan kontinyu dan akan 
terlihat bagaimana pertumbuhannya. 
Oleh karena itu, perlu improve 
dan perbaikan. “Sehingga bisa 
menjadi hal yang tentunya dari 
sisi nilai barokahnya tambah,” 
ucap Bambang.

Ikuti Proses  
Bambang mengatakan hal yang 

ia pegang selama menjalani 
karier selama ini berusaha 
selalu siap diberi tugas 
apapun. Ia senantiasa 
berproses mengikuti 
jalan yang ada. 

“Tidak 

terlalu ngoyo, tidak ambisius. 
Bahwa ketika kita diberi amanah, 
tugas, manajemen atau kantor 
pasti sudah mempertimbangkan 
yang kompeten, dan menjalankan 
tugas sesuai aturan,” ucap 
Bambang.

Sebagai pemimpin di BPD 
DIY Syariah saat ini, Bambang 
ingin terus memberikan edukasi 
tentang perbankan syariah ini. 

“Seperti kalau di perbankan syariat 
itu ada Dewan Pengawas Syariah 

yang mengawasi produk benar-
benar sudah masuk persyaratan 
syariah. Kemudian sehat dulu, 
kalau sudah sehat tentu melayani 
dengan baik. Ada aturan-aturannya 
itu untuk perbankan syariat,” 
ucapnya.

Selain itu, pria yang memiliki 
hobi olahraga itu, juga ingin turut 
mendorong digitalisasi. Dengan 
adanya digitalisasi layanan 
perbankan juga dapat dengan 
mudah diakses masyarakat. 

“Digitalisasi kami dorong, seperti 
contohnya mobile banking, QRIS, 
dan banyak lagi lainnya. Kami 
dorong layanan ini juga aman, 
cepat, dan mudah,” ujar Bambang. 
(herlambang.jati@harianjogja.com)

Bambang Pramana Hadi Bambang Pramana Hadi 

 �PEMIMPIN CABANG BPD DIY SYARIAH

Ikuti Saja Proses dan Jalannya
�� Bambang Pramana 
Hadi sudah 31 tahun 
terjun di dunia 
perbankan.

��  Dalam menjalani 
kariernya, Bambang 
senantiasa berproses 
mengikuti jalan yang 
ada. 

Istimewa

Chef Neo Malioboro hotel menyiapkan menu ayam betutu.

 �KULINER HOTEL

Neo Malioboro Sajikan 
Menu Chef Juara Dunia

 �BAHAN BAKAR

Konsumsi BBM di DIY 
Meningkat saat Lebaran

Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo

 �BLT MINYAK GORENG

Pemerintah 
Tambah Jumlah 
Lokasi Penerima

JAKARTA—Pemerintah menambahkan jumlah 
kabupaten/kota penerima BLT Minyak Goreng 
dari skema Pedagang Kaki Lima, Warung dan 
Nelayan (PKLWN) dari yang sebelumnya 212 
titik menjadi 514 titik.

Selain itu, bantuan juga ditambahkan untuk 
nelayan yakni sebanyak 1,67 juta orang. "TNI 
telah menyalurkan sebesar 60,9 persen dari 
target yaitu 840.282 orang, sedangkan Polri telah 
menyalurkan 38 persen atau 519.523 orang. Ini 
diharapkan bisa diselesaikan menjelang Idulfi tri," 
kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi 
pers PPKM, Senin (18/4).

Lebih lanjut dia menjelaskan, terkait dengan 
program pemulihan ekonomi nasional (PEN), 
realisasinya sudah mencapai 11,6% atau Rp52,66 
triliun. 

Rinciannya, penanganan kesehatan sudah mencapai 
Rp2,5 triliun; perlindungan masyarakat mencapai 
Rp45 triliun atau 29% dari pagu yang terdiri dari 
Program Keularga Harapan (PKH), BLT Minyak 
Goreng, BLT Desa, BLT Warung dan Nelayan dan 
Kartu Prakerja; sedangkan penguatan pemulihan 
ekonomi sudah mencapai Rp5,07 triliun. 

Diketahui, pemerintah telah menyalurkan 
bantuan melalui BLT Minyak Goreng sebagai 
respons terhadap kenaikan harga kebutuhan 
pangan termasuk kenaikan harga minyak goreng 
dan juga antisipasi potensi kenaikan harga pada 
bulan Ramadan dan Idulfi tri. 

Adapun total bantuan yang diberikan pemerintah 
sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan, mulai April-
Juni 2022 yang bakal disalurkan sekaligus sebelum 
21 April 2022. 

"Pemerintah sudah menyiapkan program BLT 
Minyak Goreng ini yang merupakan bagian dari 
program PEN, yang anggarannya menggunakan 
program PEN 2022," kata Sekretaris Kementerian 
Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono, 
beberapa waktu lalu. (JIBI/Bisnis.com/Ni Luh Anggela)


