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Laju Inflasi
Meningkat

Pendapatan Hotel Selama
Ramadan Diprediksi Turun
Tempat hiburan malam
diminta tutup pada 9
Agustus sampai 13 September 2010.
MAKASSAR — Sejumlah tempat
hiburan malam (THM) di Makassar dipastikan tutup selama Ramadan. Penutupan ini diperkirakan menurunkan pendapatan sejumlah hotel di kota itu.
Kepala Dinas Pariwisata Makassar Rusmayani Madjid mengatakan penutupan itu rutin dilakukan setiap tahun. “Semua
THM akan ditutup. Kami dari dinas pariwisata akan bersurat kepada masing-masing THM yang
ada di Makassar,” ujarnya saat
dihubungi Tempo kemarin.
Rusmayani menjelaskan, saat
ini terdapat 115 THM di Makassar, seperti karaoke, bar, panti pi-

jat, refleksi, dan salon lulur. “Ini
termasuk yang ada di hotel-hotel, ya. Jadi otomatis mereka libur dulu kurang-lebih sebulan,”
katanya.
Dinas pariwisata akan mengirim surat kepada setiap pengelola THM di Makassar. Mereka diminta tutup dari 9 Agustus hingga 13 September 2010.“Mungkin
dua hari sebelum penutupan
akan kami kirim,”ujar Rusmayani.
Pengelola hotel di Makassar,
Sulawesi Selatan, mendukung
kebijakan pemerintah daerah
tersebut. Ketua Perhimpunan
Hotel dan Restoran Indonesia
Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan penutupan tempat hiburan malam sudah menjadi kebijakan tahunan. “Kalau
berdasarkan evaluasi kami selama ini, THM 100 persen taat pada kebijakan ini,”katanya. Konsekuensinya, dia menambah-

kan, THM tidak mendapatkan
penghasilan selama sekitar sebulan.
Selama Ramadan, menurut
Anggiat, tingkat hunian hotel diperkirakan menurun hingga 50
persen. Namun tidak semua hotel
harus menutup tempat hiburannya. Sebab, penutupan itu hanya
untuk tempat usaha yang menjual minuman keras.
“Penutupan lebih banyak berlaku di tempat hiburan malam
dan restoran yang menjual minuman keras,”ujar Anggiat, yang
juga menjabat General Manager
Hotel Clarion Makassar.
Hal senada dikemukakan oleh
Zakaria Patiku, Asisten Manajer
Hotel Kenari Tower. Dia memperkirakan omzet hotel akan menurun hingga 60 persen saat memasuki bulan puasa dibanding
pada hari biasa.“(Kebijakan) itu
lebih berdampak pada tingkat
hunian memang. Tapi yang lain,

seperti pemesanan tempat pertemuan, masih stabil,”ujarnya.
Untuk menarik minat pengunjung, Anggiat menambahkan, pengelola hotel memberikan harga
khusus untuk paket Ramadan di
sejumlah hotel. “Tentu termasuk
menggunakan fasilitas ruangan
untuk buka puasa bersama,”
ujarnya.
Dukungan terhadap kebijakan
itu juga datang dari pengelola
tempat hiburan. Iskandar, Manajer Umum Studio 33 Karaoke,
misalnya. Dia mengatakan tidak
akan membuka studio karaokenya selama sebulan penuh.“Otomatis pendapatan juga tidak ada
yang masuk. Cuma ini sudah jadi
kebijakan tahunan, kok,” katanya. Meski demikian, dia mengaku siap meliburkan karyawannya.“Ini sudah jadi ajang tahunan. Sebagian kami beri pelatihan, sebagian lainnya kami beri
cuti libur.” ● ICHSAN AMIN

AYU AMBONG (TEMPO)

Pembangunan
PLTU
Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan
pelabuhan PLTU Bosowa
Jeneponto, Sulawesi
Selatan, kemarin. PLTU
yang menelan biaya Rp 2
triliun tersebut direncanakan rampung pada
2011 dan diharapkan
mampu menyuplai kebutuhan listrik di Sulawesi
Selatan sebesar 2 x 100
megawatt.

MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS)
Sulawesi Selatan melansir inflasi pada Juli
2010 sebesar 2,11 persen. Angka ini merupakan inflasi tertinggi sejak Februari tahun
ini.
Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi
Selatan Bambang Suprijanto mengemukakan, inflasi yang terjadi pada bulan
Juli lebih tinggi dibanding pada Juni lalu,
yaitu 0,46 persen. Bambang memperkirakan
inflasi pada Agustus ini akan lebih tinggi
dibanding bulan Juli. Menurut dia, kenaikan
harga, khususnya pada kelompok makanan,
akan terjadi pada bulan puasa, yang jatuh
pada bulan ini.
Ia mengatakan masyarakat sudah harus
bersiap-siap menghadapi kenaikan harga
yang akan terjadi pada bulan ini. “Polanya
akan sama dengan yang terjadi pada tahun
sebelumnya,” ujar Bambang dalam jumpa
pers di kantor BPS kemarin.
Harga sejumlah bahan makanan yang
melonjak tajam belakangan ini menjadi
penyebab utama tingginya inflasi pada
bulan Juli.“Faktor utama yang hampir selalu
berpengaruh terhadap perubahan inflasi
adalah kenaikan harga kelompok makanan,”
ujar Bambang.
Sama halnya dengan yang terjadi pada
bulan lalu, penyumbang inflasi tertinggi
pada bulan Juli adalah cabai rawit dengan
andil 0,3128 persen. Berdasarkan pantauan
Tempo di sejumlah pasar tradisional pada
Juli lalu, harga cabai rawit pernah melambung hingga Rp 40 ribu per kilogram.
Harga daging ayam ras turut menjadi
penyumbang utama inflasi dengan andil sebesar 0,2494 persen. Berdasarkan pantauan
Tempo kemarin,harga ayam ras Rp 25 ribu per
kilogram di Pasar Pabaeng-baeng. Kelompok
bahan makanan lain yang menyumbang
inflasi tertinggi adalah bandeng, cabai merah,
bawang merah, gula pasir, telur ayam ras,
tomat sayur, dan sayuran. Kelompok ini menjadi penyumbang terbesar inflasi pada bulan
Juli dengan andil 6,2 persen.
Salah satu penyumbang inflasi tertinggi di
luar kelompok makanan adalah jasa perpanjangan surat tanda nomor kendaraan dengan
andil 0,2373 persen.“Kami tahu bahwa hampir setiap rumah tangga punya kendaraan
bermotor di Makassar. Kalau harganya naik,
pasti sangat berpengaruh,”ujar Bambang.
Selain di Kota Makassar, indeks harga
konsumen di kota lain di Sulawesi Selatan
mengalami inflasi. Berdasarkan data BPS
pada Juli lalu, inflasi di Kota Makassar,
Watampone, Parepare, dan Palopo sebesar
1,98 persen. Inflasi kelompok bahan
makanan tercatat paling tinggi, yakni 5,76
persen. ● FADHILAH NAZIF

HP Luncurkan Program Laptop untuk Guru
MAKASSAR — Perusahaan teknologi informasi Hewlett
Packard (HP) meluncurkan
program Laptop untuk Guruku di Makassar, Jumat lalu.
Program ini diadakan sebagai
bentuk kontribusi perusahaan itu untuk meningkatkan
kemampuan teknologi para
guru di Indonesia.
Megawaty Khie, Managing
Director Personal Systems
Group HP Indonesia, menge-

mukakan bahwa perusahaannya menegaskan komitmen
mendukung pendidikan nasional dengan menyediakan
solusi teknologi informasi
khusus untuk pendidikan berupa HP MultiSeat Computing. Selain itu, diadakan seminar yang diikuti dengan
program pembelian notebook
khusus bagi para guru di Indonesia. “Kehadiran solusi
komputasi pendidikan Mul-

tiSeat Computing serta program penawaran notebook
khusus untuk guru menjadi
bentuk tanggung jawab HP
dalam mewujudkan kontribusi teknologi informasi secara nyata demi kemajuan dunia pendidikan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Tempo
kemarin.
HP MultiSeat Computing
adalah solusi untuk memberikan kesempatan kepada para

siswa dari tingkat pendidikan
dasar hingga perguruan tinggi,
termasuk siswa dengan kebutuhan khusus, guna menemukan metode baru dalam belajar. HP MultiSeat Computing
terdiri atas sebuah personal
computer (PC) host HP MultiSeat ms6000 PC, yang dapat
dibagi bersama kepada 10 siswa dan terkoneksi melalui HP
MultiSeat t100 Thin Client.
Karena hanya PC host yang

menyala, konsumsi energi dan
biaya terkait lainnya dapat
dikurangi. Hal ini merupakan
solusi efektif bagi sekolah
yang memiliki keterbatasan
biaya dan listrik. “Pada intinya, HP mendukung transformasi lembaga pendidikan ke
arah yang lebih berorientasi
pada siswa, menjadikan lingkungan belajar lebih personal
melalui pemerataan teknologi
secara lebih terjangkau dan

berkelanjutan,”ujar Megawaty.
Solusi HP MultiSeat Computing telah diterapkan oleh
beberapa sekolah di Jakarta,
Bandung, Yogyakarta, Karawang, dan Makassar.“Makassar menjadi salah satu pasar
yang sangat antusias terhadap solusi MultiSeat Computing maupun seminar dan
program pembelian notebook
khusus untuk guru.” ●

