
anggapi reshuffle kabinet 
yang akan dilakukan hari 
ini, Rabu (15/6).

Anggota Komisi VII DPR 
RI itu mengingatkan men-
teri baru bahwa tugas dan 
tanggungjawabnya terhadap 
masalah bangsa ini sangat 
besar. Menurut dia, Zulk-
ifli Hasan sebagai Menteri 
Perdagangan dalam melak-
sanakan tugas tersebut harus 
benar-benar profesional dan 
tidak tebang pilih.

Dia menyebutkan pemer-
intah saat ini masih utang 
janji ke masyarakat untuk 

menurunkan harga minyak 
goreng sesuai harga eceran 
tertinggi. “Bahkan dua pekan 
lalu presiden secara jumawa 
berjanji dapat menurunkan 
harga minyak goreng. Nyat-
anya hingga hari ini harga 
minyak goreng masih di atas 
harga eceran tertinggi (HET),” 
kata Mulyanto dalam keter-
angannya, Rabu (15/6).

Mulyanto menegaskan 
menteri yang baru harus 
bisa membantu presiden me-
menuhi janjinya menurunkan 
harga minyak goreng. “Jan-
gan malah ikut-ikutan tebar 

janji tapi ujug-ujungnya malah 
mau menghapuskan minyak 
goreng curah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo melantik dua men-
teri dan tiga wakil menteri 
di Istana Merdeka, Jakarta, 
Rabu (15/6). 

Agenda pelantikan menteri 
dan wakil menteri dimulai 
pukul 13.30 WIB.

Presiden Jokowi melantik 
Ketua Umum Partai Ama-
nat Nasional (PAN), Zulk-
ifli Hasan menjadi Menteri 
Perdagangan menggantikan 
posisi M Lutfi.(mcr8/jpnn)

PKS Ingatkan Zulhas, Pemerintah Masih 
Utang Janji Pada Rakyat soal Minyak Goreng

Radar Mandalika

EKONOMI BISNIS

JAKARTA - Wakil Ketua 
Fraksi PKS DPR RI Mulyanto 
berharap menteri yang baru 

dapat menurunkan harga 
minyak goreng (migor).

Hal itu disampaikan men-
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JAKARTA - Badan Pusat Statis-
tik (BPS) mencatat neraca perd-
agangan Indonesia periode Mei 
2022 mengalami surplus USD 
2,90 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distri-
busi dan Jasa Badan Pusat Statistik 
(BPS) Setianto mengatakan sur-
plus tersebut mencakup nilai ek-
spor USD 21,51 miliar dan impor 
USD 18,61 miliar.

“Surplus neraca perdagangan ini 
terjadi selama 25 bulan berturut-tu-
rut,” ujar Setianto pada konferensi 
pers, Rabu (15/6).

Setianto menyampaikan surplus 
neraca diperoleh dari transaksi 

perdagangan sektor nonmigas, 
yakni USD 4,75 miliar. Namun, 
tereduksi defisit perdagangan sek-
tor migas sebesar USD 1,86 miliar.

Adapun komoditas nonmigas 
penyumbang surplus terbesar pada 
Mei 2022 ialah bahan bakar min-
eral, besi dan baja, serta lemak dan 
minyak hewan nabati.

BPS memerinci perdagangan RI 
mengalami surplus terbesar dengan 
tiga negara pada Mei 2022, yaitu 
dengan India, Amerika Serikat, 
dan Filipina.

Surplus terbesar disumbang oleh 
perdagangan RI dengan India den-
gan angka USD 1,5 miliar pada Mei 

2022 dan komoditas utama berupa 
bahan bakar mineral dan produk kimia.

Kemudian, surplus terbesar kedua 
disumbang oleh Amerika Serikat 
yang mencapai USD 1,2 miliar den-
gan komoditas utama mesin dan 
perlengkapan elektrik serta ba-
giannya, dan aksesori atau rajutan.

Selanjutnya, surplus Indonesia 
dengan Filipina mencapai USD 
833,6 juta menyumbang surplus 
pada Mei 2022 dengan komodi-
tas utama bahan bakar mineral, 
kendaraan dan bagiannya.

Perdagangan Indonesia juga 
mengalami defisit dengan beber-
apa negara, di antaranya Australia 

mengalami defisit USD 535,5 juta 
dengan perdagangan utamanya ba-
han bakar mineral, logam mulia, 
dan perhiasan atau permata.

Lalu, defisit perdagangan juga terjadi 
dengan China sebesar USD 479,8 
juta, di mana komoditas penyum-
bang defisit terbesar, yakni mesin 
dan perlengkapan elektrik serta 
bagiannya.

Lebih lanjut, perdagangan den-
gan negara tetangga Thailand juga 
mengalami defisit USD 331,9 juta 
dengan komoditas utama penyum-
bang defisit, yakni gula, kembang 
gula, serta plastik dan barang dari 
plastik. (mcr28/jpnn)

Berdagang dengan India dan Amerika, 
Indonesia Untung Besar, Mantap!

Pak Luhut, Kalau Minyak 
Goreng Curah Dihapus, 

Nasib UMKM Bagaimana?
JAKARTA - Direktur Center of Economic and 

Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menang-
gapi wacana penghapusan minyak goreng curah.

Menurutnya, kebijakan itu baik asal den-
gan memperhatikan masyarakat yang berhak 
mendapatkannya terutama pelaku usaha mi-
kro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di sisi lain, pemerintah harus memperhatikan 
nasib UMKM yang selama ini masih ada yang 
mengandalkan minyak goreng curah. 

“UMKM juga harus diperhatikan dan berhak 
mendapatkan minyak goreng dengan harga yg 
wajar,” ujar Bhima saat dikonfirmasi, Rabu (15/6).

Bhima mengatakan sebaiknya pemerintah ti-
dak hanya membuat minyak goreng kemasan 
sederhana dalam kemasan satu liter tetapi ke-
masan dua liter untuk para pelaku UMKM.

Selain itu, Bhima mengimbau meskipun kual-
itas minyak goreng itu bukan premium, pen-
gawasannya harus dibantu oleh Bulog atau sat-
gas pangan, sehingga harga minyak goreng ke-
masan sederhana bisa terjangkau sesuai dengan 
harga eceran tertinggi (HET).

“Lebih baik pemerintah yang memerintahkan 
kemasan sederhana ini menjadi kewajiban ket-
imbang ada bisnis repacking dari minyak curah 
ke kemasan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, opsi itu baik diterapkan selama 
pemerintah bisa memberikan kepastian harga 
minyak goreng kemasan sederhana sesuai den-
gan HET.

“Harapannya dengan kemasan sederhana pen-
gawasannya akan jauh lebih baik sesuai HET, 
sosialisasinya merata, dan tidak ada gejolak yang 
berlebihan,” tegas Bhima.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan In-
vestasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan 
alasan pemerintah berencana menghapus min-
yak goreng curah.

“Jadi, sekarang kemasan semua, karena min-
yak goreng curah itu kurang higienis,” ujarnya 
saat konferensi pers Business Matching Minyak 
Goreng Curah Rakyat (MGCR) di Kuta, Bali, 
Jumat (10/6).

Menurutnya, penghapusan minyak goreng curah 
akan dilakukan secara bertahap dan digantikan 
dengan minyak goreng kemasan.(mcr28/jpnn)

U M K M

O P I N I

BERBEDA dengan makna hijrah yang 
lazim disandarkan kepada peristiwa hijrah-
nya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, 
kata ‘hijrah’ saat ini dimaknai oleh gen-
erasi milenial sebagai perubahan sikap, 
gaya hidup dan tata cara berpakaian yang 
sesuai syariat Islam. Masifnya perkem-
bangan hijrah ini, dalam bukunya Ariel 
Heryanto dikatakan bahwa kehadiran 
kelas menengah muslim, ikut menghadir-
kan antusiasme beragama dengan corak 
kehidupan keagamaan Islam yang ter-
integrasi dengan modernitas, yang terli-
hat dari semakin banyaknya muslimah 
perkotaan yang memakai jilbab/hijab, 
iklan dan industri jasa yang menawarkan 
wisata religius, umroh bersama kiai/us-
tadz terkenal, berdirinya sekolah-sekolah 
Islam swasta yang mahal, kafe khusus 
Muslim, salon khusus muslimah, menja-
murnya konter-konter berlabel Exclusive 
Moslem Fashion, serta sinetron relijius, 
maraknya penerbitan majalah dan sastra 
Islam. Dalam konteks tersebutlah, sering 
dikatakan sebagai dimulainya sebuah 
era pertumbuhan dan perkembangan 
budaya pop Islam (Islamic pop culture) 
berupa “hijrah” di Indonesia.

Selain itu, Widhana (2019) mengungk-
apkan bahwa masifnya perkembangan 
gerakan hijrah di Indoneisa disebabkan 
oleh beberapa hal, yaitu (1) Populari-
tas buku ragam paham Islam (Salafi, 
Tarbawi, Tahriri, dll); (2) Kajian keis-
laman berbasis kampus, masjid, dan 
jemaah tablig; (3) Akses internet dan 
media sosial mengenai literatur Islam 

populer; (4) Kemunculan (para) Ustadz 
(gaul) dan Selebriti-selebgram (yang 
hijrah); (5) Kemunculan komunitas-ko-
munitas hijrah; (6) Topik ceramah yang 
ringan yang membahas pergaulan anak 
muda; dan (7) Aktivitas non-dakwah 
(Fotografi, Desain, Marketing, dll) yang 
dikaitkan dengan keislaman.

Dalam perkembangannya, media massa 
dan media social turut memainkan peran 
signifikan dalam perkembangan gerakan 
hijrah yang berimplikasi pada rekonstruksi 
identitas milenial Muslim Indonesia, ter-
masuk di Lombok. Artikel ini berusaha 
untuk menjawab pertanyan tentang apa 
yang membuat generasi milenial di Lom-
bok ini termotivasi untuk hijrah?? serta 
strategi apa saja yang digunakan oleh 
komunitas hijrah di Lombok tersebut 
yang kemudian membuat kajiannya agar 
menjadi lebih “fun” bagi generasi mile-
nial di Mataram?

Fenomena hijrah di Lombok menjadi 
wacana yang menarik untuk diperbin-
cangkan, karena perkembangannya yang 
begitu pesat pada kehidupan generasi 
post-milenial perkotaan Lombok, sebagai 
upaya dari berbagai komunitas hijrah utk 
membuat penerapan nilai – nilai Islam 
menjadi lebih “fun” bagi generasi Milenial.  
Data menunjukkan, bahwa sejak tahun 
2010an, di Lombok, muncul suatu ger-
akan hjrah yang diinisasi oleh sekelom-
pok muslim milineal yang melakukan 
transformasi dalam aspek nilai – nilai 
keagamaan. Terjadinya pergesaran pada 
media da’wah, menjadi di antara fak-

tor penyebab terjadinya fenomena hijrah 
ini, mengingat kampanye hijrah paling 
massif dilakukan di media sosial, yang 
pengguna terbesarnya adalah generasi 
milenial kelas menengah perkotaan. 
Berbagai media sosial yang digunakan: 
Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, 
dan lain sebagainya, baik oleh netizen 
umum, maupun oleh kelompok/komu-
nitas hijrah online yang didirikan oleh 
para ustadz seleb seperti Hanan Attaki 
dan Felix Shiaw, yang kemudian dibuat 
cabangnya di berbagai daerah termasuk 
di Lombok. Pada media sosial Instagram 
saja misalnya, sampai dengan tulisan ini 
dibuat, akun @pemudahijrahLombok 
sudah diikuti 6.423 orang. Akun @ta-
hajjudcallcommunity_NTB diikuti oleh 
5.183, akun @yukngajilombok diikuti 
oleh 6.367 follower. Akun @muslimu-
nitedlombok diikuti oleh 3.001 follower, 
akun @majelis_asysyafii diikuti oleh 1.784 
follower, Tagar #lombokhijrah #hijrahl-
ombok di kolom pencarian, akan kita 
temukan lebih dari 500 lebih kiriman 
tentang topik ini. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
beberapa informan, generasi milineal 
yang berhijrah di Kota Mataram, may-
oritas mereka termotivasi untuk mer-
ubah diri menjadi lebih baik, aman dan 

juga nyaman. hijrahnya identik den-
gan perubahan yang signifikan terh-
adap cara berpakaian, yang dulunya 
memakai jeans dan pakaian ketat, kini 
berubah menjadi lebih syar’i, menggu-
nakan busana-busana kekinian yang 
lebih longgar dan model jilbabnya yang 
beragam. Selain itu, ada juga yang meng-
gunakan kerudung panjang dan lebar 
menutupi dada dan baju yang longgar, 
bahkan bercadar, dengan warna yang 
tidak melulu hitam. Laki-laki cenderung 
memanjangkan jenggot dan memend-
ekkan celananya di atas mata kaki. Kon-
ten-konten yang dibagikan pada media 
sosial pun cenderung sama, yakni ce-
ramah singkat ustaz-ustaz yang sedang 
terkenal di media social seperti Ustaz 
Adi Hidayat, Ustaz Khalid Basalamah, 
Ustaz Hanan Attaqi dan Ustaz Abdus 
Somad. Konten lain berupa kata-kata 
motivasi untuk memperbaiki diri agar 
jodohnya dipercepat, motivasi untuk 
menjauhkan diri dari pacaran, terma-
suk konten-konten yang menyerukan 
untuk melakukan nikah muda.

Pada kegiatan kajian yang diadakan 
secara offline oleh komunitas hijrah @
pemudahijrahlombok, mereka meng-
hadirkan ustadz Salim A. Fillah dan 
Gubernur NTB dalam kegiatan Lom-
bok Islamic Festival “a Little Progress 
to be Perfect” pada tanggal 29 Agustus 
2021 di hotel Santika Mataram. Juga 
seperti komunitas hijrah @muslimu-
nitedlombok yang pada tanggal 17-18 
Desember 2021, mengundang Ustadz 

Abdul Somad, ustadz Salim A. Fillah 
untuk mengisi kegiatan Tabligh Ak-
bar di Masjid Hubbul Wathan/Islamic 
Center Mataram. Sebagaimana yang 
terlihat dalam akun instagramnya, sep-
erti komunitas hijrah @yukngajilombok 
mengadakan kajian dengan tema sep-
erti “Ketika Pernikahan Tidak Sein-
dah Drama Korea” dan “Cinta Terla-
rang”. Selain tema – tema yang meng-
gunakan kalimat yang sedang tren di 
kalangan anak muda milenial, mereka 
juga mengadakan kegiatan-kegiatan di 
tempat – tempat “nongkrong” seperti 
di yang diadakan di Café Taman Langit 
Bengkaung, Lombok Barat, Ghatering 
di Diva Lombok Resort Senggigi, pada 
akhir Oktober 2021.

Berdasarkan hal tersebut, tren hijrah 
di wilayah perkotaan Lombok, dapat 
dikatakan terjadi sebagai bagian dari 
transformasi nilai-nilai keislaman yang 
mengikuti dan merespon tren (gaya 
hidup dan isu) yang sedang berkem-
bang sehingga menjadi lebih “fun” dan 
mampu menjangkau segmen generasi 
post-milenial. Seperti menggunakan 
cara-cara dakwah “kekinian” dengan 
memaksimalkan pemanfaatan media 
sosial, menggunakan tema – tema dan 
cara komunikasi ala anak muda yang 
ter-Arab-&-Inggeris-kan dan kajian atau 
tabligh akbar diadakan di tempat-tem-
pat yang “fun” dengan menghadirkan 
para public figure, baik local/daerah 
maupun ustadz seleb/populer, baik se-
cara online dan offline.(*)

Oleh: Amalia Taufik
(Dosen di FTK UIN Mataram dan Mahasiswa 

Program Doktoral PAI di UIN Mataram)
Email: amaliataufik@uinmataram.ac.id
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