
                      1 - TRAVELCLUB - DESEMBER 2020





IKLAN UCAPAN IMLEK
El John Indonesia



Model :
Luhut Binsar Pandjaitan
MENTERI KOORDINATOR BIDANG 
KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

ON THE COVER

••• EKONOMI
2020 – 2021 TAHUN UJIAN 
TERHADAP APBN INDONESIA
Postur Anggaran Penerimaan dan Belanja 
Negara (APBN) 2020 mengalami tekanan 
luar biasa akibat pandemi Covid-19. Dampak 
tekanan tercermin pada pe nerimaan pajak 
yang amblas, pembiayaan hutang melonjak 
dan tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran. 
Sepanjang 2020, pemerintah Indonesia telah 2 
kali merevisi postur APBN. 

• page 27

••• COVER STORY
LUHUT PANDJAITAN PASTIKAN 
INVESTASI DAN PENANGANAN 
COVID-19 BERIRINGAN
Investasi menjadi salah satu sektor  untuk 
mendongkrak  devisa negara. Karena itu, 
pemerintah terus berupaya mendorong laju 
investasi masuk ke Indonesia, termasuk 
di tengah pandemi Covid-19.
• page 47

••• EL JOHN MEDICAL FORUM
DI TENGAH PANDEMI, 
KESEHATAN MENTAL WAJIB DIJAGA
Kesehatan mental dipe ngaruhi oleh peristiwa 
dalam kehidupan yang meninggalkan dampak  
besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. 
Peristiwa-peristiwa ter sebut dapat berupa 
kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan 
anak, atau stres berat jangka panjang.

Edisi 02 
JANUARI 2021

••• TRANSPORTASI
SUBSIDI ANGKUTAN KA PERINTIS DAN 
LINTAS PELAYANAN MENINGKAT 
DI TAHUN 2021
Kementerian Perhubungan meningkatkan 
alokasi anggaran Subsidi dan Lintas Pelayanan 
Angkutan KA Perintis pada Tahun 2021. 
Diharapkan dengan adanya kenaikan ini 
pelayanan kereta api semakin baik.

• page 42

                     4 - INSPIRA - JANUARI 2021

• page 44

• 06. 

• 08. 

• 20. 
•   22. 
• 39.

• 52.  
• 63.    

Editor’s Note
Nasional
Indonesia Tourism Forum
Tourism Review
Indonesia Agriculture Forum
Pageants Activities 
Startup Gallery





Tahun baru, semangat baru. Itulah ungkapan yang 
kerap diharapkan semua orang. Pergantian tahun 
selalu menjadi momen bagi setiap orang meng-
harapkan keinginan baru, yang belum sempat 
dicapai pada tahun sebelumnya.

Membuat resolusi tahun baru menjadi penting 
agar selama satu tahun ke depan,  mereka tahu 
apa yang harus dilakukan dan apa yang harus 
menjadi fokus utama mereka. Dengan begitu 
mereka akan merasa memiliki tujuan untuk satu 
tahun ke depan.

Semangat baru ini yang juga ditorehkan oleh Ma-
jalah Inspira  untuk tetap konsisten memberikan 
informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat,  
yang penuh dengan inspirasi dan edukasi. Untuk 
edisi awal tahun atau Januari 2021 ini, Inspira 
sudah menyiapkan berbagai informasi menarik, 
di antaranya ulasan tentang Menteri Koordinator 

Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam menangani investasi di 
tengah pandemi. Ulasan tentang Luhut ini dapat dibaca di rubrik Cover Story.

Selanjutnya ada rubrik  yang tak kalah menarik, seperti ulasan tentang kinerja Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah pandemi Covid-19. Seperti diketahui, bahwa 
munculnya pandemi menjadi ujian bagian APBN, tidak sedikit Pemerintah yang merelokasi 
APBN untuk kebutuhan kesehatan maupun ekonomi.

Tidak hanya itu, ada rubrik lainnya yang patut untuk dibaca seperti informasi tentang perkem-
bangan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan  berita-berita dari dunia pageants, di antaranya 
mengulas tentang pesan Putri Pariwisata Indonesia 2020 kepada masyarakat  yang ingin 
berwisata di tengah pandemi Covid-19.

Akhir kata, saya  mengajak para pembaca untuk ikut berpartisipasi aktif mendukung majalah 
Inspira agar lebih berkualitas di edisi-edisi mendatang. Selamat membaca dan semoga 
bermanfaat.

SALAM PARIWISATA,
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Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) mengungkapkan untuk 
pelaksanaan program vaksinasi 
pada masyarakat, Indonesia te
lah melakukan pemesanan atau 
firm order 329,5 juta dosis vaksin 
COVID19.

Hal tersebut diungkapkannya 
dalam Rapat Terbatas mengenai 
Penanganan Pandemi COVID-19 dan 
Rencana Pelaksanaan Vaksinasi, 
pada pecan pertama Januari 2021 
di Istana Negara, Jakarta. Rapat 
ini juga diikuti secara virtual oleh 
para Gubernur di seluruh Indonesia.

Secara rinci, vaksin yang 
dipesan tersebut adalah 3 juta 
dosis yang sudah tiba di Tanah Air 
ditambah 122,5 juta dosis lagi dari 
Sinovac, kemudian dari Novavax 
sebanyak itu 50 juta dosis, dari 
COVAX/Gavi sejumlah 54 juta dosis, 
dari AstraZeneca 50 juta dosis, 
dan dari Pfizer sejumlah 50 juta 
dosis vaksin.

“Artinya, jumlah totalnya 
yang sudah firm order itu 329,5 
juta, hanya pengaturannya nanti 

akan dilakukan oleh Menteri Ke-
sehatan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut diungkapkan 
Kepala Negara, pemerintah akan 
memulai program vaksinasi pada 
pekan kedua  Januari.  Terkait hal 
tersebut juga telah dilakukan distri-
busi vaksin ke daerah-daerah sejak 
beberapa hari yang lalu.

“Itu baru tahapan pertama. 
Target kita nantinya untuk bulan Ja-

329,5 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 
TELAH DIPESAN

nuari itu 5,8 juta vaksin harus masuk 
ke daerah. Bulan Februari itu 10,45 
juta vaksin harus di distribusikan 
lagi ke daerah. Kemudian bulan 
Maret 13,3 juta vaksin juga harus 
terdistribusi dan bisa dilaksanakan 
vaksinasinya oleh daerah-daerah,” 
papar Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara 
meminta para kepala daerah untuk 
melakukan pengecekan dan me-
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ngontrol persiapan pelaksanaan 
vaksinasi tersebut.

Kepala Negara juga kem-
bali mengingatkan pentingnya 
penerapan protokol kesehatan 
3M (memakai masker, menjaga 
jarak, dan mencuci tangan) dalam 
menghadapi pandemi ini. Dise-
butkannya bahwa, hasil survei 
mengindikasikan adanya penurunan 
motivasi untuk disiplin menerapkan 
protokol kesehatan.

“Oleh sebab itu, saya minta 
kepada para Gubernur agar me-
ngencarkan kembali masalah yang 
berkaitan dengan kedisiplinan pro-
tokol kesehatan, disiplin terhadap 
protokol kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut Presiden me-
nyampaikan, keberhasilan dalam 
menangani penanganan pandemi 
COVID-19 akan menjadi penentu 
untuk pulih dan bangkit kembali.

Untuk itu, imbuhnya, strate-
gi pemerintah dalam menangani 
pandemi ini tetap sama, yaitu 
mencakup penanganan kesehatan, 
program perlindungan sosial, dan 
program pemulihan ekonomi.

“Kunci bagi pemulihan 
ekonomi kuncinya adalah bagaima-
na kita bisa berusaha keras, bekerja 
keras, dalam rangka bisa meng-
hentikan dan mengendalikan 
COVID-19,” pungkasnya.

Pemerintah Pastikan Data 
Penerima Vaksin COVID-19 Aman

Pemerintah memastikan 
keamanan data masyarakat yang 
menerima vaksin yang mencapai 
181,5 juta jiwa. Dan saat ini mas-
yarakat telah menerima pembe-
ritahuan dari pemerintah berupa 
short messages services (SMS) 
notifikasi yang dikirimkan. 

Juru Bicara Vaksinasi 
COVID-19 dr Siti Nadia Tarmizi 
menjelaskan bahwa  SMS terse-
but terintegrasi dengan program 
Peduli Lindungi yang merupakan 
awal dari Pemerintah Indone-
sia untuk pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19. “Perlu kami tegaskan, 

bahwa ke amanan data penerima 
vaksin dijamin pemerintah,” ucap 
dr Nadia.

Dan pengelolaannya ber-
dasarkan peraturan dan perunda-
ngan yang sesuai dengan Kepu-
tusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika No. 253 Tahun 2020. 
Rinciannya, pertama, perolehan 
data pri badi termasuk data kepen-
dudukan dilakukan sesuai ketentuan 
per aturan perundang-undangan. 
Kedua, data pribadi dilengkapi 
sistem keamanan sebagaimana 
diamanatkan ketentuan peraturan 
perundangan. Ketiga, data pribadi 
tidak dapat digunakan untuk keper-
luan selain penanganan COVID-19. 

Untuk alur penerima vaksi-
nasi COVID-19, sasaran penerima 
vaksinasi akan menerima notifikasi 
melalui SMS notifikasi atau pembe-
ritahuan melalui SMS blast dengan 
ID pengirim Peduli COVID. Dimana 
penerima vaksin akan melakukan 
verifikasi. Selanjutnya penerima 
vaksin akan melakukan registra-
si ulang untuk status kesehatan 
dan memilih tempat serta jadwal 
vaksinasi. 

“Untuk daerah dengan ken-
dala jaringan, maka proses verifikasi 
dan registrasi akan dilakukan Sat-
gas Penanganan COVID-19 tingkat 
kecamatan,” jelasnya. 

Proses registrasi ini sangat 
penting karena sebagai upaya ve-
rifikasi dengan menjawab berbagai 
pertanyaan yang akan ditanyakan 
oleh sistem. Seperti mengkonfirmasi 
domisili, serta skrining sederhana 
terkait penyakit penyerta yang 
diderita oleh penerima vaksin. 
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Presiden Joko Widodo (Joko-
wi) secara resmi melakukan Peluncu-
ran Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 
2021, Senin pekan pertama Januari 
2021,  di Istana Negara, Jakarta.

Terdapat tiga jenis bantuan yang 
diluncurkan yaitu, Program Keluarga 
Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non 
Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan 
Bantuan Sosial Tunai (BST).

Selain secara simbolis diberikan 
kepada sejumlah penerima yang hadir 
di Istana Negara, juga dilaksanakan 
penyerahan bantuan tunai oleh para 
gubernur di 34 di Indonesia yang 
terhubung secara virtual.

“Tahun 2021 ini, penyaluran 
bantuan sosial akan terus kita lan-
jutkan. Bantuan ini kita mulai hari ini, 
disalurkan kepada 34 provinsi,” ujar 
Presiden dalam sambutannya.

Ditambahkannya, dalam APBN 
2021 Pemerintah telah menyiapkan 

anggaran sebesar Rp110 triliun untuk 
seluruh penerima dari Sabang sampai 
Merauke, dari Miangas sampai Pulau 
Rote.

“Kita harapkan bantuan ini dapat 

PRESIDEN JOKOWI LUNCURKAN
TIGA PROGRAM BANTUAN TUNAI 
SE-INDONESIA TAHUN 2021

meringankan keluarga-keluarga yang 
terdampak pandemi COVID-19. Kemudian 
kita harapkan juga bisa menjadi pemicu 
untuk menggerakkan ekonomi nasional 
kita, mengungkit ekonomi nasional 
kita, memperkuat daya beli masyarakat 
sehingga kita harapkan pertumbuhan 
ekonomi nasional menjadi meningkat 
dan lebih baik,” ujar Kepala Negara.

Disampaikan Menteri Sosial 
(Mensos) Tri Rismaharini dalam lapo-
rannya, PKH ditargetkan menyasar 
10 juta keluarga penerima manfaat 
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(KPM) dengan total anggaran yang 
dialokasikan sebesar Rp28,7 triliun.

Penyaluran dilakukan dalam 
empat tahap yaitu bulan Januari, April, 
Juli, dan Oktober melalui bank Him-
bara (Himpunan Bank Milik Negara).

Sementara, sasaran BPNT/
Kartu Sembako target pertama adalah 
18,8 juta keluarga, masing-masing 
mendapatkan Rp200 ribu setiap 
bulannya. dengan target anggaran 
sebesar Rp42,5 triliun. Penyaluran 
juga dilakukan oleh bank Himbara.

Adapun BST menyasar 10 juta 
keluarga, masing-masing mendapatkan 
Rp300 ribu selama empat bulan dari 
bulan Januari sampai April. Bantuan 
disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 
Total anggaran untuk program ini 
adalah Rp12 triliun.

Mensos mengungkapkan, bagi 
penerima bantuan yang sakit, lanjut 
usia, atau penyandang disabilitas, 
maka bantuan tersebut akan diantar 
langsung ke tempat tinggal ma sing-
masing oleh petugas dari bank Himbara 
maupun PT Pos Indonesia.

Adapun total anggaran yang 
disalurkan bulan Januari, ujar Risma, 
adalah sebesar Rp13,93 triliun, dengan 
rincian untuk PKH sebesar Rp7,17 
triliun, Kartu Sembako Rp3,76 triliun, 
dan BST sebesar Rp3 triliun.

“Guna pemanfaatan yang bijak 
dan tepat, untuk bantuan tersebut 
kami memberikan arahan penggunaan 
bantuan yang akan kami sampaikan 
baik melalui publikasi leaflet, sosialisasi, 
maupun edukasi, yang disampaikan 
oleh petugas bank maupun PT Pos,” 
ujar Mensos.

Dicontohkan Risma, PKH dapat 
digunakan secara bijak dan tepat 
seperti peningkatan kesehatan ke-
luarga, peningkatan pendidikan anak, 
dan mengurangi beban keluarga, 
kebutuhan dasar modal usaha, dan 
sebagian untuk ditabung.

Sementara Kartu Sembako, 
dapat digunakan untuk berbelanja di 
e-Warong setempat atau tempat-tem-
pat penjualan makanan untuk bahan 
pokok karbohidrat, protein hewani, 
protein nabati, dan sumber vitamin 

serta mineral.
Sementara, BST yang diberikan 

kepada mereka di luar penerima PKH 
dan Kartu Sembako, dapat digunakan 
untuk membeli kebutuhan pokok bahan 
makanan seperti beras, jagung, lauk 
pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan 
keperluan lain yang bermanfaat dalam 
menghadapi pandemi COVID-19.

“Kemudian kami sampaikan juga 
larangan semua bantuan untuk dibelikan 
rokok dan minuman keras. Untuk hal 
tersebut, kami mohon dukungan dari 
semua stakeholder dan media untuk 
terus menyosialisasikan di lapangan, 
terutama keluarga penerima bansos,” 
pungkas Risma.

Turut mendampingi Presi-
den antara lain Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia dan 
Ke budayaan Muhadjir Effendy, Sek-
retaris Kabinet Pramono Anung, Menteri 
BUMN Erick Thohir, dan Menteri Sosial 
Tri Rismaharini.
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Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
RI mengapresiasi inovasi dan kerja 
keras yang telah dilakukan jajaran 
KPU provinsi dan KPU kabupaten/
kota terutama dalam mewujudkan 
peningkatan partisipasi masyarakat 
di Pemilihan 2020. Untuk tingkat 
partisipasi sendiri KPU hingga saat 
ini terus memperbarui berdasarkan 
datadata resmi yang dapat diper
tanggung jawabkan, terutama melalui 
formulir D HasilKWK. 

“Keberhasilan penyelenggaraan 
pemilihan ini berkat doa dan kerja keras 
kita semua. Padahal banyak persepsi 
publik yang mengkhawatirkan pemilih 
tidak datang ke TPS di tengah pandemi 
Covid-19, namun pemilih tetap datang 
karena kita terapkan protokol ke sehatan 
dengan baik. Untuk itu, inovasi dan upa-
ya yang telah dilakukan, kita evaluasi 
bersama untuk peningkatan kinerja 
penyelenggaraan pemilu/pemilihan 
ke depan,” tutur Anggota I Dewa Kade 
Wiarsa Raka Sandi dalam Webinar 

Rapat Koordinasi Evaluasi Tingkat 
Partisipasi Masyarakat, pertengahan 
Desember 2020.

Dewa juga menjelaskan, KPU 
menghitung tingkat partisipasi mas-

INOVASI DAN KERJA KERAS 
WUJUDKAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT DALAM PILKADA 2020

yarakat berdasarkan data resmi di tingkat 
kabupaten/kota. Tata cara penghitungan 
berasal dari formulir D Hasil-KWK, seluruh 
pengguna hak pilih dari DPT ditambah 
DPTb dan DPPh dibagi jumlah pemilih 

nasional
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dari DPT ditambah DPTb dikali 100 
persen. 

“Sejalan kita semua memper-
siapkan laporan pertanggungjawaban 
hasil penyelenggaraan Pemilihan 
Serentak 2020. Semoga kita juga 
bisa membuat satu buku khusus ter-
kait pemilihan. Buku tersebut akna 
menampilkan perjuangan, inovasi dan 
usaha positif kita di masing-masing 
daerah, sehingga mampu mening-
katkan partisipasi publik di atas tar-
get yang sudah ditetapkan, apalagi 
penyelenggaraan pemilihan ini di 
tengah pandemi Covid-19,” ujar Dewa 
di depan peserta webinar. 

Dikesempatan yang sama, 
Ketua KPU RI Arief Budiman meminta 
semua jajarannya untuk memastikan 
kembali data-data sebelum dihitung 
dalam rumus tingkat partisipasi mas-
yarakat. Contohnya hitungan pengguna 
hak pilih dari DPT ditambah DPTb dan 
DPPh, apabila DPPh tersebut mau 
dimasukkan, maka harus dipastikan 
data pemilih pindahan tersebut sudah 
benar dan data di tempat asalnya 
harus sudah dicoret. 

“KPU provinsi bukan hanya 
menerima dan mengumpulkan data 
semata, tetapi harus memastikan 
kembali data-data dari masing-masing 
kabupaten/kota sudah benar. Selain 
itu, sejauh mana laporan penggunaan 
Sirekap, harus dilaporkan daerah mana 
saja yang sudah bisa 100 persen, 
daerah mana saja yang belum 100 
persen. Ini tantangan kita bersama 
apakah kita mampu mendokumen-
tasikan hasil di semua TPS, untuk itu 
diupayakan Sirekap di semua daerah 
bisa 100 persen,” tegas Arief. 

Sementara itu, Kepala Biro 
Teknis dan Hupmas Nur Syarifah juga 
meminta semua jajaran KPU provinsi 
dan KPU kabupaten/kota mempu-
nyai pemahaman yang sama dalam 
merumuskan tingkat partisipasi di 
daerahnya. Sirekap dalam prosesnya 
juga harus didukung manualnya untuk 
mencocokkan data. Targetnya setelah 
dua hari rakor ini, masing-masing KPU 
provinsi dan KPU kabupaten/kota 
dapat menyelesaikan data tingkat 

partisipasinya. 
Rakor ini akan digelar dalam dua 

gelombang selama dua hari. Pada hari 
Jumat 18 Desember 2020 Gelombang 
I Sesi 1 diikuti KPU Provinsi Papua, Pa-
pua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa 
Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, 
kemudian Sesi 2 diikuti KPU Provinsi 
Kalimantan Utara, Nusa Tenggara 
Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 
Riau dan Lampung. Selanjutnya hari 
Sabtu 19 Desember 2020, Gelombang 
II Sesi 1 diikuti KPU Provinsi Kalimantan 
Barat, Jawa Tengah, Banten, Kepulauan 
Bangka Belitung, Sulawesi Utara dan 
Jawa Barat, Sesi 2 diikuti KPU Provinsi 
Sumatera Selatan, Jawa Timur, Bali, 
Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, 
Gorontalo dan Jambi, Sesi 3 diikuti KPU 
Provinsi Bengkulu, Kalimantan Timur, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, 
Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta.
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Dunia penerbangan nasional 
kini menjadi sorotan, bukan karena 
prestasinya melainkan karena ada 
kabar tentang pesawat Sriwijaya 
Air SJ 182 Rute JakartaPontianak 
yang hilang kontak pada Sabtu, 9 
Januari 2021.  Pesawat jenis Boeing 
737500 klasik ini baru terbang pukul  
14.36 WIB dari Bandara Internasional 
Soekarno Hatta, Tangerang, Banten 
menuju Bandara Supadio, Kabupaten 
Kubu Raya, Kalimantan Barat, namun 
baru terbang 4 menit atau tepat pukul 
14.40 WIB, pesawat tersebut hilang 
dari radar.

Setelah melewati 1700 kaki, pilot 
pesawat  melakukan kontak dengan 
Jakarta Approach untuk meminta 
izin menaiki ketinggian. Pesawat pun 
diizinkan naik  ke ketinggian 29.000 
kaki dengan mengikuti Standard In-
strument Departure.

Pukul 14.40 WIB, Jakarta Ap-
proach  melihat pesawat Sriwijaya Air 
tidak ke arah 075 derajat melainkan ke 

Barat Laut (North West), oleh karenanya 
ditanya oleh ATC untuk melaporkan 
arah pesawat. Tidak lama kemudian, 
dalam hitungan detik, Pesawat hilang 
dari radar.

Manajer operasi langsung 
berkoordinasi dengan : Basarnas, Ban-
dara tujuan, dan instansi terkait lainnya 
untuk melakukan pencarian dan akhirnya 
ditemukan serpihan pertama bagian 
dari pesawat naas tersebut. Serpihan 
itu ditemukan di sekitar Pulau Laki 
dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu.

Pesawat SJ-182 membawa  pe-
numpang  sebanyak 50 orang , yang 
terdiri dari  40 dewasa, 7 anak-anak 
dan 3 Bayi), ditambah 12 orang yakni  
6 kru aktif dan 6 ekstra kru. Terkait 
musibah ini, Presiden RI Joko Widodo 
menyampaikan dukacita .

“Saya atas nama pemerintah 
dan seluruh masyarakat Indonesia 
menyampaikan dukacita yang menda-
lam atas terjadinya musibah ini,” kata 
Presiden RI Joko Widodo/.

DUNIA PENERBANGAN TANAH AIR 
KEMBALI BERDUKA
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Sejak Sabtu sore kemarin, 
Kepala Negara telah memperoleh 
laporan dari Menteri Perhubungan 
mengenai musibah tersebut.

“Kemarin sore telah saya perin-
tahkan kepada Menteri Perhubungan, 
kepada Kepala Basarnas yang diban-
tu oleh TNI dan Polri untuk segera 
melakukan operasi pencarian dan 
pertolongan yang secepat-cepatnya 
kepada para korban,” ujarnya.

Pemerintah, tegasnya, melaku-
kan upaya terbaik untuk menemukan 
dan menyelamatkan korban. “Kita 
doakan bersama, kita berdoa ber-
sama-sama agar para korban bisa 
ditemukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, disampaikan Pre-
siden, ia juga telah meminta Komite 
Nasional Keselamatan Transporta-
si (KNKT) untuk melakukan kajian 
penyelidikan terhadap musibah 
tersebut.

Sementara itu, melalui ungga-
han di akun Twitter pribadi, Presiden 
Joko Widodo juga menyatakan terus 

memantau perkembangan pencarian. 
Presiden juga menyampaikan doa dan 
simpati untuk para keluarga, kerabat, 
dan awak penerbangan.

“Doa dan simpati saya bersama 
segenap keluarga dan kerabat pe-
numpang dan awak pesawat, semoga 
diberi-Nya kesabaran dan kekuatan,” 
tulisnya.

 Menhub Budi menjelaskan, 
Presiden telah memberikan arahan 
langsung untuk memaksimalkan upaya 
pencarian pesawat tersebut. Saat ini 
Kemenhub terus melakukan koordinasi 
dengan Basarnas, KNKT, TNI-Polri dan 
instansi terkait lainnya untuk melakukan 
upaya pencarian.

Hingga berita ini dimuat proses 
pencarian yang melibatkan banyak 
unsur terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, 
Kementerian Perhubungan, KNKT, KKP 
dan komunitas masih terus dilakukan, 
bahkan area pencarian diperluas dari 
dari empat sektor menjadi enam sektor

Pencarian dikonsentrasikan di 
bawah air tetapi juga tetap dilakukan 

pencarian di atas permukaan hingga 
ke pantai-pantai. Pencarian di bawah 
air akan menggunakan Remotely 
Operated Underwater Vehicle (ROV). 
Unsur-unsur yang terlibat hari ini juga 
bertambah. Hingga hari ini ada sekitar 
2600 personil yang terlibat langsung 
dalam operasi pencarian dan perto-
longan kecelakaan SJ-182. Armada 
laut yang digunakan diantaranya 53 
kapal yang memiliki spesifikasi untuk 
pencarian dan pertolongan, kemudian 
sea rider, jetski, RIB yang berjumlah 
sekitar 20 unit,

Sementara itu, Kepala Basarnas 
Bagus Puruhito menjelaskan, Tim SAR 
Gabungan telah menemukan sejumlah 
serpihan pesawat, dan body part (ba-
gian tubuh) manusia, yang selanjutnya 
akan dikumpulkan dan diserahkan 
kepada Tim DVI Polri dan KNKT untuk 
dilakukan investigasi lebih lanjut.

“Tim SAR Gabungan akan terus 
mengumpulkan potongan pesawat 
dan lainnya hingga proses pencarian 
dinyatakan selesai,” ujarnya.
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Lokasi :
PARAI BEACH RESOT & SPA
Pantai Parai Tenggiri - Sungaliat Bangka



“Bercerita soal Pariwisata Indonesia, adalah sebuah 
cerita yang tidak berujung, karena objek pariwisata 
yang sudah di kembangkan saat ini masih belum 
seberapa di banding kan objek objek yang masih 
belum terjamah di berbagai pelosok indonesia 
yang sangat luas ini, bayangkan kapan kita punya 
kesempatan untuk bisa menjelajahi 17.405 Pulau 
yang terbentang dari sabang sampai ke papua sana 
? Jadi mari ikut kami menikmati Pesona Indonesia, 
artikel kami dapat di baca melalui media cetak, 
media digital, video atau bahkan melalui radio 
FM atau radio streaming yang dapat di akses dari 
seluruh dunia, ayo mari kita berwisata, jelajahi 
Nusantara kita sebelum pergi jauh ke negeri orang”. 

EL JOHN Media merupakan sebuah media yang 
terintegrasi terdiri dari media Televisi, Radio FM, 
Radio Streaming, Portal berita, Majalah Cetak dan 
Online, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin 
 
Sebuah berita Anda, akan di tayangkan dalam 
Platform Digital yang terintegrasi ke media-media 
lain dalam bentuk edisi cetak maupun online dalam 
bahasa Indonesia dan Mandarin
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Tak perlu menunggu lama setelah 
dilantik Presiden republik Indonesia, 
Joko Widodo (jokowi), sebagai Menteri 
Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Men
parekraf) Republik Indonesia, Sandiaga 
Salahuddin Uno, mengundang seluruh 
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten dan 
Kotamadya seluruh Indonesia untuk 
membahas percepatan pemulihan 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Diskusi yang dilakukan secara 
virtual pada Sabtu (26/12/2020) itu 
diungkapkan Sandi, sapaan San diaga 
Salahuddin Uno, sebagai langkah perce-
patan dalam pemulihan sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif pascapandemi 
COVID-19.

Terlebih bagi lima destinasi super 

prioritas yang ditunjuk Jokowi, antara 
lain Danau Toba, Likupang, Borobudur, 
Mandalika, dan Labuan Bajo.

“Kita harus menyiapkan segala 
aspek untuk berbenah, tentunya yang 
harus kita dahulukan adalah aspek ke-
sehatan, maka berbenah harus disiapkan 
secara detail, mulai dari kuliner, fashion, 
kriya atau kerajinan tangan, tari-tarian, 
dan lainnya,” papar Sandi mengawali 
diskusi pada Sabtu (26/12/2020).

Instruksinya tersebut, katanya 
juga merujuk pada usulan Presiden 
Jokowi, yakni calender of event atau 
daftar kegiatan setiap destinasi wisata 
setiap tahun. Calender of event tersebut 
ditunjukkannya seperti halnya langkah 
Pemerintah Kotamadya Solo yang telah 

PERCEPAT PEMULIHAN PARIWISATA, 
MENPAREKRAF DORONG PENERAPAN 
K4 LEWAT KOLABORASI PEMDA SE-INDONESIA

mendata sekaligus mengagendakan lebih 
dari 60 event dalam setahun.

Selain itu, lanjutnya, Presiden 
Jokowi juga ingin memastikan setiap 
aspek kesehatan dan keselamatan dalam 
setiap destinasi pariwisata bisa diterapkan 
strategis. Instruksi tersebut dipaparkan 
Sandi lewat penerapan lewat CHSE atau 
K4, yakni Cleanliness (Kebersihan), Health 
(Kesehatan), Safety (Keamanan), dan 
Environment Sustainability (Kelestarian 
Lingkungan).

Begitu juga dengan arahan Wakil 
Presiden Republik Indonesia, KH Maruf 
Amin yang menekankan sektor ekonomi 
kreatif harus bisa menjadi lokomotif 
dalam penciptaan lapangan pekerjaan. 
“Kita mendata ada 30 juta pelaku sektor 
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pariwisata dan ekonomi kreatif yang 
terpuruk, mulai dari informal, hingga 
pelaku usaha mikro dan besar sangat 
terdampak dan harus segera dibantu,” 
jelas Sandi.

Percepatan kinerja sektor pari-
wisata juga harus dilakukan terhadap 
desa wisata, wisata religi, wisata halal, 
dan berbagai program yang menyentuh 
langsung terhadap masyarakat. “Tugas 
ini adalah amanat yang berat, tapi akan 
ringan apabila kita kerjakan bersama. Hari 
ini adalah sebuah langkah awal, gerak 
kita menjalankan arahan Presiden dan 
Wakil Presiden,” imbuhnya.

Merujuk hal tersebut, percepatan 
pengembangan pariwisata dan ekonomi 
kreatif ditegaskan Sandi lewat penerapan 
tiga platform, yakni inovasi, adaptasi, dan 
kolaborasi. “Tugas Pemerintah adalah 
sebagai fasilitator inovasi bagi ekosistem 
pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga 
sistem ini akan menumbuhkan kembali 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” 
papar Sandi.

Adaptasi, berbekal dari penga-
lamannya yang sempat terpapar COVID-19, 
Sandi mengungkapkan manusia adalah 
makhluk paling adaptif.

Oleh karena itu, adaptasi yang pa-
ling penting dilakukan adalah menerapkan 
CHSE sekaligus mengkalibrasi pasar di 
setiap destinasi wisata, baik wisatawan 
nusantara maupun wisatawan domestik.

“Wisatawan nusantara ini yang 
paling potensial, kita harus kembang-
kan destinasi wisata yang fokus kepada 
wisatawan nusantara,” jelasnya.

Sedangkan mengenai kola borasi, 
Sandi menegaskan perlunya ada kerja 
sama dari seluruh pihak. Dirinya me-
ngingatkan agar tidak ada lagi ego 
sektoral, birokrasi berbelit, dan semua 
harus membuka komunikasi terhadap 
seluruh pihak.

“Saya tahu banget birokrasi, dulu 
sebagai pengusaha saya juga pengala-
man. Jadi harus buka diskusi-komunikasi 
dan kita harus perhatikan masyarakat,” 
papar Sandi.

“Saya trenyuh sekali jutaan mas-
yarakat telah kehilangan pekerjaan, mereka 
kehilangan jam kerja sehingga pendapatan 
mereka turun drastis. Kita harus berko-

laborasi untuk mem bangun bangsa 
dan negara, khususnya membangun 
pariwisata dan ekonomi kreatif,” tegasnya.

Oleh karena itu, Sandi mengingat-
kan kembali kepada seluruh Pemerintah 
Daerah untuk tidak hanya bergerak 
cepat, tetapi gas penuh (gaspol) untuk 
pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif 
jangka panjang. Caranya dipaparkan 
Sandi lewat menumbuhkan penyediaan 
atau supply yang meliputi persiapan 
destinasi wisata, membangun infras-
truktur, menciptakan dan membangun 
daya tarik, monitoring protokol CHSE 
di setiap destinasi wisata, peningkatan 
kualitas SDM, serta peningkatan kualitas 
dan kuantitas produk ekonomi kreatif.

Sedangkan pertumbuhan per-
mintaan dapat dilakukan dengan men-
ciptakan rasa aman dan nyaman bagi 
wisatawan, memperluas konektivitas 
wisatawan, pemberian insentif atau 
paket wisata, optimalisasi kegiatan MICE 
di destinasi wisata, pemberian intensif 
peningkatan daya beli produk lokal dan 
penciptaan lapangan kerja serta hibah 
pariwisata melalui transfer daerah untuk 
hotel, restoran, dan pemerintah daerah.

“CHSE ini adalah sebuah vak-
sin daya tahan dan daya bangkit bagi 
pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi 
sebelum vaksin ada, kita punya vaksin 
pariwisata untuk mendorong pelaku 
usaha, jadi tugas kita untuk mensosia-
lisasikan sertifikasi CHSE ke depannya,” 
jelas Sandi.
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Ia menambahkan, target pada 
2020 sebanyak 6.626 pelaku pariwisata 
tersertifikasi CHSE sudah tercapai. “Se-
moga di tahun depan terus bertambah,” 
tambahnya. Lewat seluruh langkah 
tersebut, Sandi mengaku optimistis 
dapat membangkitkan geliat pariwisata 
dan ekonomi kreatif nusantara.
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Dikenal dengan sebutan bumi 
Serambi Makkah, kebudayaan Aceh 
memang tidak pernah bisa lepas dari 
adat istiadat Islam. Sejarah menunjuk
kan bagaimana rakyat Aceh menja
dikan Islam sebagai pedoman dalam 
menjalankan kehidupan seharihari, 
mulai dari masalah kekeluargaan se
perti, perkawinan, perceraian, pemba
gian warisan, nafkah, perwalian, cara 
mengasuh dan mendidik anak, dan 
lainlain hingga tata cara kehidupan 
dalam bermasyarakat atau hubungan 
sesama manusia seperti jualbeli, 
hutangpiutang, sewamenyewa, 
dan lainnya.

Penghargaan atas keistimewaan 
Aceh tidak hanya sekedar dijalankan 
dalam kehidupan sehari-hari, melainkan 
juga diperjelas dengan Undang-un-
dang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai 
Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. 
Selain itu, Undang-undang Nomor 11 
Tahun 2006 juga menjelaskan mengenai 
Pemerintahan Aceh yang memperkuat 

bahwa semua hukum didasarkan atas 
syari’at Islam yang diatur dengan qanun 
atau Peraturan Daerah. Maka atas dasar 
Undang-undang inilah, Pemerintah 
Aceh bisa leluasa mengatur kehidupan 
masyarakatnya sesuai dengan syari’at 
Islam.

Penerapan syariat Islam di 
provinsi yang berada di ujung barat 

BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT BUMI SERAMBI MAKKAH, 
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Pulau Sumatera ini bukanlah sesuatu 
yang baru. Bahkan jauh sebelum In-
donesia merdeka, tepatnya sejak masa 
kesultanan, syari’at Islam sudah menda-
rah daging dalam diri masyarakat Aceh.

Meski Islam merupakan agama 
mayoritas di daerah yang istimewanya 
dikenal dengan sebutan Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD) ini, namun bukan 
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berarti masyarakat Aceh anti terhadap 
non-Islam. Sikap toleransi terhadap 
pemeluk agama lain tetap tercermin 
dalam kehidupan sehari-hari dan ada-
nya jaminan kebebasan beribadah bagi 
setiap orang sesuai dengan keyakinan 
masing-masing, karena syari’at Islam 
yang ditetapkan hanya berlaku bagi 
pemeluknya saja.

Budaya Masyarakat Aceh Dalam 
Bercocok Tanam

Selain menerapkan syari’at 
Islam sebagai landasan hukum dalam 
kehidupan sehari-hari, masyarakat 
Aceh juga tidak terlepas dari berbagai 
budaya yang sudah menjadi bagian 
tak terlepaskan dalam kehidupan 
sehari-hari, salah satunya dalam hal 
bercocok tanam.

Aceh memiliki budaya dalam 
hal membuka lahan perkebunan. Jadi 
ketika pertama kali masyarakat akan 
membuka lahan, tidak sembara ngan 

pohon bisa ditebang, melainkan ada 
aturan tersendiri yang secara turun-
te murun sudah dijalankan hingga 
saat ini. Adanya larangan menebang 
pohon pada radius tertentu merupakan 
salah satu bentuk aturan yang sudah 
menjadi budaya dan harus dipatuhi 
bagi masyarakat Aceh.

Hal ini dimaksudkan agar setiap 
orang selalu memperhatikan aspek 
lingkungan sehingga terhindar dari 
dampak negatif bagi diri sendiri dan 
alam sekitar.

Tidak hanya itu, dalam hal ber-
sawah pun masyarakat Aceh memiliki 
budaya yang unik yaitu, adanya aturan 
bahwa setiap masyarakat yang padinya 
akan dipanen, tidak diperbolehkan 
memotong kayu. Jika hal ini dilanggar, 
dipercaya akan mendatangkan hama 
wereng. Jika hama wereng sudah 
menyerang, maka tentu saja sawah 
lainnya akan terkena imbas dari hal 
tersebut. Karena itulah masyarakat 
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Aceh membuat aturan bahwa bagi 
siapapun yang melanggar ketentuan 
tersebut akan dikenakan denda oleh 
lembaga adat Aceh yang bergerak di 
bidang pertanian untuk membantu 
persoalan petani dalam pengelolaan 
kawasan persawahan atau di Aceh lebih 
dikenal dengan sebutan Keujruen Blang.

Adat Istiadat Masyarakat Aceh
Pakaian Adat

Sebagaimana provinsi lainnya 
di Indonesia, Aceh pun memiliki jenis 
pakaian adat yang biasanya dikenakan 
pada acara-acara tertentu, seperti acara 
pernikahan, upacara adat, atau aca-
ra-acara penyambutan tamu kehormatan. 
Konon katanya bahwa Pakaian Adat Aceh 
merupakan peninggalan dari Kerajaan 
Perlak dan Kerajaan Samudera Pasai.

Pakaian adat Aceh dibedakan 
menjadi 2 jenis, yang dipakai oleh la-
ki-laki dengan nama baju Linto Biro 
dan yang dipakai perempuan dengan 
nama baju Daro Buro. 

Untuk laki-laki, pakaian adat yang 
mereka gunakan adalah perpaduan 
antara baju Meukasah dengan celana 
Cekak Musang, yang mana baju Meu-
kasah merupakan pakaian berwarna 

hitam lengkap dengan pernik-pernik 
berwarna kuning keemasan. Sementara 
celana Cekak Musang merupakan jenis 
celana longgar dan panjang yang sangat 
erat dengan nilai-nilai melayu dan Islam.

Sedangkan untuk pakaian perem-
puan, mereka menggunakan perpaduan 

antara baju Kurung Lengan Panjang 
dengan celana Cekak Musang. Baju 
Kurung Lengan Panjang berciri khas 
longgar dan tertutup, lalu dilengkapi 
dengan celana Cekak Musang. Baju ini 
biasanya dikombinasikan dengan jilbab 
atau kerudung sehingga menutupi 
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aurat dan tentunya juga sangat erat 
kaitannya dengan nilai-nilai melayu 
dan Islam. 

Rumah Adat
Suku Aceh memiliki Rumah 

Adat yang dinamakan Krong Bade. 
Bangunan ini dibangun menggunakan 
bahan kayu secara keseluruhan, mulai 
dari atap, lantai hingga beberapa 
ornamen-ornamen yang dihias pada 
dinding-dinding. Sementara atapnya 
terbuat dari anyaman daun enau atau 
daun rubia.

Ciri khas dari Rumah Adat ini 
adalah bentuknya yang menyerupai 
rumah panggung dengan jarak lantai 
hingga 3 meter dari atas tanah.

Keunikan lain dari Rumah Adat 
Aceh ini adalah dari segi fungsinya. 
Bagian kolong rumah difungsikan 
sebagai tempat untuk menyimpan 
persediaan makanan. Sementara pada 
bagian atas, atau ruangan rumah 
difungsikan sebagai tempat untuk 
menerima tamu, bermusyawarah, 
dan juga digunakan untuk beristira-
hat dengan pembagian-pembagian 

ruangan tertentu.

Upacara Adat
Upacara adat merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan budaya 
dan adat istiadat suatu daerah, begitu 
pula dengan Aceh. Salah satu momentum 
penyelenggaran upacara adat adalah 
pada saat upacara pernikahan.

Dalam adat Aceh, upacara per-
nikahan akan melalui beberapa tahapan, 
seperti melamar calon pengantin, acara 
tunangan, pesta, penjemputan mempelai 
perempuan, sampai pada penjemputan 
mempelai laki-laki.

Selain upacara perkawinan, ada 
juga upacara peusijuek, yaitu upacara 
yang dilaksanakan dengan memercikkan 
benih-benih air yang telah dicampur 
tepung tawar pada seseorang yang 
memiliki hajat tertentu. Hal ini dimak-
sudkan agar hajat yang disampaikan 
dapat terkabul dengan segera.

Tarian Adat
Salah satu tarian adat Aceh yang 

cukup terkenal adalah Tari Seudati. 
Tarian ini berupa gerakan yang enerjik, 
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khas, serta lugas dengan mengandalkan 
gerakan tangan dan kaki. 

Selain Tari Seudati, ada juga 
tarian yang terkenal, yakni Tari Saman. 
Tarian ini dilakukan dengan gerakan 
tepukan pada bagian tangan, dada, 
dengan atau tanpa diiringi alat musik. 
Namun, walaupun tanpa disertai alat 
musik, tarian ini tetap meriah karena 
gerakan-gerakan penari yang bersemarak, 
sehingga menarik dan indah untuk dilihat. 

Tarian lainnya yang berasal dari 
Aceh serta sempat memukau dunia pada 
saat pembukaan Asean Games di Jakarta 
pada Agustus 2018 lalu adalah Tari Ratoh 
Jaroe. Menampilkan sekitar 1500 penari 
dengan gerakan-gerakan energik serta 
diakhiri dengan posisi penari yang warna 

kostumnya membentuk warna merah 
putih, sesuai dengan Bendera Indone-
sia, sungguh penampilan yang sangat 
memukau dan mengagumkan.

Selain tarian yang sudah disebut-
kan di atas, terdapat juga tarian-tarian 
lain seperti Tari Laweut Aceh, Tari Tarek 
Pukat, Tari Didong, Tari Ratok Duek Aceh, 
dan tarian lainnya.

Senjata Tradisonal
Rencong merupakan salah satu 

senjata Tradisional Aceh yang sangat 
terkenal. Senjata ini mirip dengan ke ris 
yang dulu dipakai oleh Suku Aceh pada 
masa Kesultanan Aceh. Terdapat berbagai 
jenis senjata Rencong, seperti Rencong 
Meupucok, Rencong Meukuree, Rencong 
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Meucugek, dan Rencong Pudoi. Selain 
Rencong, Aceh juga memiliki senjata 
tradisional lainnya seperti Siwah dan 
juga Peudeung.

Lagu Daerah
Lagu daerah juga merupakan 

salah satu jenis kebudayaan Aceh. De-
ngan dilengkapi lagu daerah, seni-seni 
yang terlukis dalam kebudayaan Aceh 
menjadi lebih lengkap dan kompleks.

Lagu daerah yang cukup terkenal 
dan sering dinyanyikan Suku Aceh adalah 
Bungong Jeumpa dan Piso Surit. Selain 
itu, terdapat jenis-jenis lagu daerah 
lainnya, seperti Tawar Sedenge, Aceh 
Lon Sayang, Sepakat Segenap, Aneuk 
Yatim, dan Lembah Alas. (Yulia Gumay) 
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Postur Anggaran Penerimaan dan 
Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami 
tekanan luar biasa akibat pandemi Covid19. 
Dampak tekanan tercermin pada pe
nerimaan pajak yang amblas, pembiayaan 
hutang melonjak dan tingginya sisa lebih 
pembiayaan anggaran. Sepanjang 2020, 
pemerintah Indonesia telah 2 kali merevisi 
postur APBN. 

Pada akhir 2020, APBN defisit 956,3 
triliun atau 6,09% Produk Domestik Bruto 
(PDB). Defisit ini lebih rendah dari proyeksi 
semula yaitu 6,34% PDB. Pe nerimaan 
pajak per 31 Desember 2020 adalah se-
besar Rp 1.070 triliun atau merosot 19,7% 
dibandingkan tahun 2019. Sementara itu 
realisasi pembiayaan anggaran mencapai 
Rp 1.190,9 triliun atau naik 196,2%.

Sebagai instrumen countercyclical, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) menjadi salah satu instrumen utama 
yang memiliki  pengaruh yang sangat luas 
baik dalam melanjutkan penanganan di 
bidang kesehatan, melindungi masyarakat 
yang rentan dan dalam mendukung proses 
pemulihan perekonomian nasional pada 

2020 – 2021 TAHUN UJIAN 
TERHADAP APBN INDONESIA

tahun 2021.
Tema kebijakan fiskal tahun 2021, 

yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan 
Penguatan Reformasi, menandakan bahwa 
upaya Pemerintah bersama-sama dengan 

DPR-RI untuk mengakselerasi pemulihan 
ekonomi nasional dari dampak Covid-19, 
juga sekaligus menjadi momentum untuk 
melanjutkan dan memantapkan reformasi 
di berbagai aspek kebijakan guna memper-
siapkan fondasi yang kokoh, dalam rangka 
melaksanakan transformasi ekonomi menuju 
visi Indonesia Maju 2045, dengan poin-poin 
penting dalam APBN 2021 adalah sebagai 
berikut :
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Secara keseluruhan semua asumsi 
dasar ekonomi makro dalam APBN 2020 
meleset dari target. Realisasi pada akhir 2020 
menunjukkan data inflasi 1,68%, nilai tukar 
Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat Rp 
14.577,-, Suku Bunga Surat Perbendaharaan 
Negara (SPN) untuk jangka waktu 3 bulan 
sebesar 3,19%, harga minyak mentah 40 
Dollar AS. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 
2020 minus 1,7% hingga minus 2,2%.

Sementara itu, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengemukakan bahwa tekanan terhadap 
APBN 2021 sudah dimulai sejak awal Ja-
nuari ini dengan pemerintah akan kembali 
memberlakukan pembatasan kegiatan di 
pulau Jawa dan pulau Bali untuk menekan 
penyebaran Covid-19 dari tanggal 11 Januari 
hingga 25 Januari.

Adapun pembatasan kegiatan 
antara lain meliputi kapasitas tempat kerja 
atau perkantoran menjadi hanya 25%, 
kegiatan belajar mengajar secara online, 
operasional restoran tutup jam 7 malam 
dengan maksimal kapasitas hanya 25% 
dan kegiatan tempat ibadah maksimal 50%. 

TANTANGAN APBN 2021 DIMULAI
Kredibilitas fiskal pada tahun ini diuji 

sejalan dengan masih tingginya ketidakpas-
tian ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan 
lesunya performa Anggaran Penerimaan dan 
Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun 
lalu. Strategi pemerintah untuk membuka 
keran anggaran digadang-gadang bakal 
efektif menyokong pemulihan ekonomi 
pada tahun ini. 

Pada 2020, penerimaan negara 
terkoreksi sebesar 16,7% menjadi Rp1.633,6 
triliun. Adapun belanja yang telah di-
gelontorkan oleh pemerintah tercatat 
melejit 12,2% menjadi Rp2.589,9 triliun 
sepanjang 2020. 

 Dengan demikian, defisit APBN 
mencapai Rp 956,3 triliun atau setara dengan 
6,09% terhadap PDB. Realisasi itu hampir 
mendekati batas maksimal dalam Perpres 
No. 72/2020 yakni 6,34% terhadap PDB. 

Adapun dalam postur APBN 2021, 
pendapatan negara ditargetkan Rp1.743,6 
triliun, belanja negara Rp2.750 triliun, dan 
defisit 1.006,4 triliun atau 5,7%.

Pada awal tahun ini, pemerintah juga 
masih mengantongi sisa lebih pembiayaan 
(Silpa) 2020 senilai Rp234,7 triliun. Dari 
angka tersebut, Rp66,7 triliun di antaranya 
merupakan dana yang diletakkan oleh 
pemerintah di perbankan. 

Sementara itu, ada Rp50,9 triliun 
sisa lebih pembiayaan (Silpa) akhir tahun 
2020 yang rencananya akan di-carry over 
pada tahun ini, khususnya untuk program 
vaksinasi dan mendukung usaha mikro, 
kecil dan menengah. 

 Di sisi lain, pada tahun ini, potensi 
membengkaknya kebutuhan belanja masih 
cukup besar. Pasalnya program vaksinasi 
kepada masyarakat dapat berlangsung 
hampir sepanjang tahun. 

Selain itu, prospek penerimaan pajak 
masih suram seiring dengan geliat dunia 
usaha yang terbatas. Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati menuturkan pemerintah 
akan memanfaatkan sumber dana yang 

ada salah satunya dengan, carry over 
Silpa untuk membiayai APBN 2021. Selain 
itu, pemerintah juga menyiapkan APBN 
Perubahan untuk Tahun Anggaran 2021 
guna mengatasi tekanan ekonomi. 

Sementara itu, ekonom menilai 
pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya 
karena defisit ada di bawah batas mak-
simal. Apabila defisit diimbangi dengan 
pendapatan dan belanja yang tinggi, itu 
patut diapresiasi. Dalam realisasinya belanja 
juga masih meleset, yaitu 94,6% dari pagu, 
lebih kecil dari realisasi pendapatan negara 
sebesar 96,1%. 

Tahun ini harus menjadi transisi bagi 
pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang 
No. 2/2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
untuk Penanganan Covid-19, negara punya 
waktu 3 tahun untuk mengembalikan defisit 
kembali dibawah 3%. 

 Pemerintah harus bisa mulai mem-
buktikan pencapaian pemulihan ekonomi 
dengan target 5,5% sehingga penerimaan 
pajak memulih dan defisit APBN berkurang 
sampai 2022. Pekerjaan rumah pemerintah 
adalah bagaimana kebijakan fiskal bisa 
selaras dengan target untuk menekan 
penyebaran Covid-19. 

Dilihat dari realisasi program Pe-
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mulihan Ekonomi Nasional (PEN), ada sektor 
krusial yang tidak maksimal serapannya, 
terutama dari sisi kesehatan. Padahal, inilah 
penyebab utama resesi ekonomi. 

Ekonom juga menyebut rapor realisasi 
APBN 2020 masih merah. Sebagai contoh, 
bantuan sosial tidak tepat sasaran. Program 
kartu prakerja yang seharusnya diberikan 
kepada korban PHK, 60% diterima kepada 
mereka yang masih bekerja. Namun demikian, 
berbagai kiat yang dilakukan pemerintah 
mengkalibrasi anggaran dinilai akan efektif 
untuk menyokong pemulihan ekonomi 
nasional pada tahun ini. 

Apalagi, sejumlah menteri baru 
di kabinet Presiden Joko Widodo telah 
menyiapkan belanja dalam jumlah besar 
untuk mendukung akselerasi ekonomi. 
Menteri-menteri tersebut akan bertanggung 
jawab atas sekitar 40% dari total belanja 
pemerintah pusat pada 2021.

LANGKAH TEPAT MANFAATKAN MOMEN-
TUM AWAL TAHUN 

Keputusan pemerintah menerbit-
kan surat utang global atau global bond 
berdenominasi dolar AS dan Euro pada 
awal tahun ini menjadi strategi tepat guna 
mengantisipasi tingginya kebutuhan anggaran 
selama pandemi. 

 Pasalnya, pada awal tahun ini tren 
suku bunga global sedang sangat rendah, 
sedangkan likuiditas global pun cukup ber-
limpah seiring tingginya anggaran stimulus 
banyak negara. Dengan demikian, pemerintah 
bisa mendapatkan dana segar dengan biaya 
yang relatif lebih murah. 

Adapun, pemerintah baru saja sukses 
memasarkan empat seri global bond pada 
awal tahun ini, terdiri atas tiga seri berdeno-
minasi dolar AS dan satu seri berdenominasi 
euro. Total nominal yang diterbitkan mencapai 
US$3 miliar dan 1 miliar Euro. 

Pemerintah berhasil memasarkan 
instrumen tersebut dengan harga yang 
sedikit terdiskon atau kurang dari 100% 

nilai penerbitan. Dengan demikian, yield 
instrumen ini pun sudah sedikit lebih tinggi 
dibandingkan dengan tingkat kupon yang 
ditawarkan pemerintah. Penerbitan global 
bond  yang dilakukan pemerintah Indonesia 
merupakan upaya yang wajar dilakukan 
dalam usaha penanggulangan Covid-19. 

Negara akan memerlukan dana 
yang cukup besar untuk mengatasi pe-
nyebaran dan memulihkan sektor-sektor 
yang terdampak. Apalagi, vaksin Covid-19 di 
Indonesia juga akan digratiskan. Pe merintah 
sudah pasti memerlukan pembiayaan yang 
lebih besar.

Selain itu, strategi penerbitan global 
bond  yang dilakukan pemerintah Indonesia 
amat tepat. Pasalnya, pemerintah memilih 
untuk menerbitkan obligasi ini pada awal 
tahun, saat likuiditas para investor global 
masih cukup besar. 

 Pada awal tahun, investor umum-
nya memiliki lebih banyak dana yang akan 
diinvestasikan. Selain itu, tren suku bunga 
rendah yang diberlakukan bank sentral 
di dunia, termasuk Indonesia, juga akan 
menguntungkan pemerintah. Hal tersebut 
menyebabkan cost of fund penerbitan 
obligasi ini menjadi lebih rendah sehingga 
mengurangi beban negara. Dengan likuiditas 
yang berlebih dan rating Indonesia yang 
bagus, minat investor terhadap global bond 
ini akan cukup tinggi.

Adapun, keempat seri SUN yang 
diterbitkan pada transaksi kali ini diperkira-
kan akan memperoleh peringkat BAA2 
dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, 
dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan 
pada Bursa Singapura dan Bursa Frankfurt, 
Jerman.

Meskipun demikian, sebagai catatan 
bahwa penerbitan global bond  juga memiliki 
risiko tersendiri, sebab akan berimbas pada 
kenaikan rasio utang Indonesia. Meskipun 
batas maksimal rasio utang telah ditentukan 
undang-undang sebesar 60%. Disamping 
itu penggunaan dana yang dihimpun harus 
maksimal. 

 Dana yang didapat dari global 
bond  tersebut harus dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal 
tersebut sejalan dengan pemerintah yang 
menargetkan pertumbuhan ekonomi positif 
pada 2021. Oleh karena itu, Kementerian 
Keuangan dan instansi terkait lainnya 
wajib meningkatkan fungsi pengawasan 
terhadap penggunaan dana tersebut. Hal 
ini dilakukan guna mencegah kebocoran 
anggaran yang nantinya akan berimbas 
pada pertumbuhan ekonomi negara yang 
terhambat. Pengawasannya harus lebih 
ketat. Apabila dana ini tidak dapat memicu 
pertumbuhan ekonomi, maka risikonya 
akan semakin besar.

Pemerintah Indonesia mengakui 
bahwa emisi global bond  pada awal tahun 
memang bertujuan untuk memanfaatkan 
peluang tingginya likuiditas di pasar serta 
sentimen positif atas perkembangan vaksin 
Covid-19. 

Hasil dari penerbitan kali ini akan 
digunakan untuk memenuhi pembiayaan 
APBN secara umum, termasuk untuk men-
dukung percepatan pemulihan ekonomi 
akibat pandemi Covid-19 dan penguatan 
reformasi struktural. 

FUNDAMENTAL BAIK
Ekonom sepakat bahwa langkah 

pemerintah kali ini tergolong tepat, apalagi 
saat ini fundamental ekonomi Indonesia 
dinilai baik, tercermin dari rating Indonesia 
yang cukup tinggi dari berbagai lembaga 
pemeringkat global.

JANUARI 2021 - INSPIRA - 29        



ekonomi

 Tercatat, creding rating  untuk surat 
utang Indonesia dalam mata uang asing dari 
Japan Credit Rating Agendy (JCR) adalah 
A-, kemudian dari S&P adalah BBB, begitu 
pula dari Fitch Rating BBB. Jadi, masih 
sangat prospektif, secara fundamental 
masih sangat baik.

Selain itu, penerbitan obligasi global 
dalam mata uang dolar AS dan Euro akan 
memberikan keuntungan ganda bagi Indo-
nesia, yakni aliran dana segar dalam bentuk 
mata uang asing yang akan memberikan 
dampak positif kepada rupiah serta stabi-
litas di pasar surat berharga negara (SBN). 

Penyerapan penerbitan obligasi 
dengan total nilai sekitar Rp58,82 triliun jika 
dirupiahkan ini sangat prospektif, apalagi 
kupon yang ditawarkan juga lebih tinggi 
dibandingkan dengan benchmark US 
Treasury. 

Oleh karena itu, tidak heran bahwa 
instrumen ini dapat terserap optimal oleh 
investor asing dengan harga yang kompetitif 
bagi pemerintah. Lagi pula, pada emisi 
global bond 2020 lalu pun, permintaan 
dari investor asing tetap berlebih atau 
oversubscribed, padahal ekonomi global 
sedang melambat. 

Cost of fund yang ditanggung 
pemerintah dalam emisi kali ini tak setinggi 
penerbitan global bond sebelumnya. Se-
bagai perbandingan, pada 2020 lalu global 
bond Indonesia dengan tenor 10,5 tahun 
menawarkan kupon 3,85%, sedangkan kali 
ini hanya 1,85%. 

Intinya kondisi saat ini masih 
disokong stabilitas rupiah dan stabilitas 
ekonomi Indonesia, apalagi CDS kita su-
dah turun jauh, artinya risiko Indonesia 
dipandang cukup positif. Berdasarkan 
data worldgovernmentbonds.com, credit 
default swap (CDS) 5 tahun Indonesia per 
6 Januari 2020 ada di level 68,89. Posisi ini 
jauh lebih rendah dibanding posisi CDS 
tertinggi pada 23 Maret 2020 yang sempat 
menyentuh level 290,8. 

 Di sisi lain, tetap ada risiko yang akan 
timbuh terhadap perekonomian Indonesia, 
terutama saat jatuh tempo obligasi dan 
pembayaran kupon rutin. Menurutnya, ini 
berpotensi memberikan tekanan terhadap 
Rupiah dan pembiayaan APBN. 

Jadi, pada saat yang sama selain 
kita mendapat natural hedging karena 
menerbitkan dalam bentuk global bond, 
kita juga ada ketergantungan pada US dan 
perekonomian AS juga.

PENCAPAIAN TARGET 2021 KIAN SULIT 
Peluang otoritas pajak untuk meng-

gaet pertumbuhan penerimaan sebesar 15% 
pada tahun ini menyempit sejalan dengan 
besarnya shortfall penerimaan pajak pada 
2020. Apalagi, prospek ekonomi nasional 
pada 2021 cukup gelap lantaran tahapan 
vaksinasi yang masih tak pasti.

Kinerja penerimaan pajak yang ter-
jerumus hingga 19% pada tahun lalu makin 
menegaskan bahwa kondisi ekonomi masih 
penuh dengan tantangan. Pemerintah pun 
harus melakukan upaya ekstra untuk mengejar 
target penerimaan pada tahun ini. Pasalnya, 
target pajak pada tahun ini tercatat mencapai 
Rp1.229,6 triliun, atau melejit hingga 14,91% 
dibandingkan dengan realisasi sepanjang 
tahun lalu. Padahal, pertumbuhan alamiah 
target pajak berada pada kisaran 8%. Apa 
langkah pemerintah untuk merealisasikan 
target itu? Akankah otoritas fiskal masih 
mengguyur insentif pada tahun yang penuh 
tantangan ini?

Penerimaan pajak 2020 adalah 
yang paling terpukul oleh dampak pandemi 
Covid-19 yang memengaruhi penurunan 
ekonomi. Pemerintah melalui perpajakan 
tetap memberikan insentif kepada UMKM 

dan dunia usaha yang terimbas. Insentif itu 
antara lain PPh 21 DTP; pengurangan PPh 
pasal 25; restitusi PPN dipercepat; dan PPh 
final UMKM DTP. Upaya intensifikasi dan 
ekstensifikasi menghadapi tantangan nyata 
dari dampak pembatasan sosial.

Beberapa jenis pajak mengalami 
perbaikan pada kuartal IV/2020 seiring 
dengan mulai pulihnya kegiatan ekonomi 
meskipun masih dalam zona negatif. PPh 
Pasal 21 tertekan akibat menurunnya jumlah 
tenaga kerja dan pemanfaatan insentif fiskal. 
PPh 22 Impor dan PPN Impor tertekan 
oleh menurunnya aktivitas impor serta 
insentif pembebasan PPh 22 Impor. PPh 
Badan terdampak gabungan perlambatan 
ekonomi, insentif pengurangan angsuran 
PPh 25, dan penurunan tarif PPh Badan. 
PPh Final tertekan akibat terbatasnya ak-
tivitas konstruksi di masa pandemi serta 
penurunan suku bunga. PPN DN tertekan 
akibat menurunnya konsumsi dalam negeri, 
terutama konsumsi rumah tangga.

 Berdasarkan data Kementerian 
Keuangan, shortfall penerimaan pajak sepan-
jang tahun lalu tercatat mencapai Rp128,8 
triliun. Total penerimaan pajak selama 2020 
adalah Rp1.070,0 triliun atau hanya 89,3% 
dari target yang tertuang di dalam Perpres 
No. 72/2020 yakni mencapai Rp1.198,8 triliun. 

Pencapaian pada tahun 2020 lalu 
itu terkoreksi sebesar 19,7% dibandingkan 
dengan penerimaan pajak pada 2019. Per-
forma ini jauh di atas proyeksi pemerintah 
yang menargetkan penurunan kinerja pajak 
hanya sekitar 10%. 

Sementara itu, target penerimaan 
pajak pada tahun ini ditetapkan senilai 
Rp1.229,6 triliun. Dengan demikian, pertum-
buhan target penerimaan pajak pada 2021 
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hampir mencapai 15%, atau tepatnya 14,91%. 
Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan 
dengan pertumbuhan alamiah sekitar 8%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani In-
drawati mengatakan ada dua faktor yang 
menyebabkan kinerja penerimaan pajak 
pada tahun lalu meleset dari ekspektasi 
pemerintah. 

Pertama kondisi ekonomi nasional 
yang tertekan oleh pandemi Covid-19. Kedua 
banyaknya wajib pajak yang memanfaatkan 
insentif fi skal, terutama wajib pajak badan 
atau korporasi. 

“Ini adalah syok yang terjadi karena 
penerimaan pajak yang turun dan insentif 
untuk membantu sektor usaha. Penurunan 
pajak karena adanya penurunan kegiatan 
ekonomi dan banyaknya insentif,” kata 
Menteri Keuangan.

Seluruh jenis pajak memang men-
catatkan kinerja yang negatif. Pajak peng-
hasilan (PPh) Migas terpantau turun 43,9% 
dibandingkan dengan 2019. Adapun pajak 
nonmigas terkoreksi 18,6%. 

 Jenis pajak yang mengalami 
penurunan drastis adalah PPh pasal 22 
Impor yakni -49,5%. Hal ini disebabkan oleh 
menurunnya aktivitas importasi barang 
sejalan dengan adanya penguncian wilayah 
di sejumlah negara. 

Selain itu, PPh Badan juga tertekan 
yakni hingga -37,80% yang disebabkan oleh 
perlambatan ekonomi, penurunan tarif, 
serta adanya insentif berupa pengurangan 
angsuran PPh pasal 25. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani me-
nilai penerimaan pajak pada tahun lalu 
adalah sektor yang paling terpukul oleh 
dampak pandemi Covid-19. Tantangan itu 
menurutnya masih berlanjut pada tahun 
ini. Kendati tahapan vaksinasi telah dimulai, 
menurutnya dampak dari Covid-19 masih 
membayangi. “Namun pengadaan vaksin 
menumbuhkan optimisme di masyarakat 
dan pemulihan APBN untuk menormalkan 

kembali kebijakan fiskal,” kata Sri Mulyani
Selain faktor ekonomi yang tertekan 

dan banyaknya pemanfaatan insentif 
oleh wajib pajak, performa yang buruk 
pada tahun lalu juga disebabkan oleh 
terbatasnya aktivitas sosial. Alhasil, petugas 
pajak tidak bisa melakukan aktivitas seperti 
biasa sehingga kegiatan intensifi kasi dan 
ekstensifikasi untuk meningkatkan kepa-
tuhan wajib pajak tersendat. Keterbatasan 
pelaksanaan ekstensifi kasi dan intensifikasi 
ini sebetulnya elemen yang menyebabkan 
shortfall pajak muncul. 

TIDAK MUDAH 
Tidak mudah bagi pemerintah 

untuk memungut pajak di tengah resesi 
ekonomi. Ini karena, hampir seluruh sektor 
bisnis menghadapi dampak Covid-19 dan 
pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 
Namun, yang masih bagus sektor keseha-
tan, itu pun banyak mendapatkan insentif. 

 Untuk itu, pemerintah perlu 
melakukan koreksi atas kebijakan fiskal 
yang dapat mempengaruhi prospek 
penerimaan negara. Hal ini dilakukan 
agar tekanan terhadap penerimaan pajak 
mampu sedikit diredam. 

Iklim perpajakan pada tahun lalu 
diluar prediksi, terutama terkait dengan 
tren penerimaan pada pengujung tahun. 
Selama ini penerimaan pajak pada bulan 
terakhir selalu mencatatkan kinerja yang 
positif. Akan tetapi tren ini tidak berlaku 
pada tahun lalu. Biasanya kinerja membaik 
pada Desember, ini malah memburuk. 
Tertekannya penerimaan pajak pada tahun 
lalu memang cukup wajar, terutama untuk 
pajak nonmigas dan pajak pertambahan 
nilai (PPN) yang mencerminkan kinerja 
ekonomi.

YIELD US TREASURY  SENTUH 1%
Kenaikan yield US Treasury ke level 

1% akan berimbas positif pada pasar Surat 
Utang Negara (SUN) Indonesia. Tingkat 
keuntungan / imbal hasil (yield) obligasi 
AS (US Treasury) yang telah menyentuh 1% 
dinilai akan meningkatkan daya tarik Surat 
Utang Negara (SUN) Indonesia. Potensi 
masuknya investor asing ke pasar SUN 
domestik dalam jumlah besar pun semakin 
terbuka. Kenaikan yield US Treasury ke 
level 1% akan berimbas positif pada pasar 
Surat Utang Negara (SUN) Indonesia. Hal 
ini membuka potensi penurunan yield 
surat utang Indonesia, sehingga kenaikan 
harga pun juga masih mungkin terjadi.
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 Tingkat imbal hasil yang menarik 
di Indonesia pun akan membuat Surat 
Utang Negara Indonesia (SUN) semakin 
dilirik oleh investor asing. Hal tersebut 
juga ditambah dengan sentimen pe-
nerbitan global bond yang dilakukan 
pemerintah Indonesia pada awal tahun ini.

Penerbitan global bond di luar 
negeri akan memberikan informasi 
komprehensif kepada investor terkait 
kondisi pasar surat utang Indonesia. 
Hal ini dapat menarik kembali investor 
yang sebelumnya keluar dari obligasi 
Indonesia. Kondisi pasar Surat Utang 
Negara (SUN) Indonesia yang memiliki 
tingkat likuiditas optimal akan semakin 
meningkatkan daya tarik Surat Berhar-
ga Negara (SBN) Indonesia di mata 
investor asing.

Selain itu, rekam jejak penerbitan 
SBN Indonesia yang baik juga berpotensi 
memicu kedatangan investor-investor 

asing baru. Hal tersebut akan berdampak 
pada naiknya tingkat kepemilikan asing 
terhadap Surat Utang Negara Indonesia.

Yield kita masih sangat menarik 
dibandingkan negara emerging market 
lain. Apalagi, sebelum terjadinya pandemi, 
sebenarnya investor asing sudah merasa 
nyaman menaruh dananya. Lebih lanjut, 
daya tarik Surat Utang Negara (SUN) In-
donesia juga diperkuat dengan tren suku 
bunga acuan rendah yang diberlakukan 
oleh bank sentral di dunia. Langkah 
tersebut membuat para investor asing 
berusaha mencari instrumen-instrumen 
investasi dengan tingkat ketahanan yang 
kuat dan return yang menjanjikan.

Potensi untung yang didapatkan 
dari SUN Indonesia akan tetap menarik 
meskipun tidak sesignifikan tahun lalu. 
Penurunan imbal hasil pada periode 
akhir 2019 hingga akhir 2020 berada di 
kisaran 110 basis poin.

 Sementara itu yield US Treasury 
yang lebih tinggi dinilai akan berdampak 
positif bagi pasar surat utang Indonesia. 
Seiring dengan pergerakan yield US 
Treasury, tingkat imbal hasil obligasi 
Indonesia dengan tenor 10 tahun sebesar 
5,9% masih sangat menarik. Tingkat 
keuntungan yang ditawarkan jauh lebih 
tinggi dibandingkan dengan obligasi 
negara ASEAN lain seperti Vietnam, 
Filipina dan Malaysia yang rata-rata 
memiliki yield sebesar 2%

Dengan tingkat imbal hasil US 
Treasury di level 1 persen, maka yield 
obligasi Indonesia akan mengarah ke 
posisi 5,45%. Sementara itu, apabila 
tingkat keuntungan dari US Treasury 
naik ke 1,5%, maka tingkat keuntungan 
surat utang Indonesia akan berada di 
kisaran 5,7%.

Data dirangkum 
dan diolah dari

berbagai sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong,

SE, MBA.
Dosen Senior.

JANUARI 2021 - INSPIRA - 33        



Tahun 2020 bukanlah tahun yang 
mudah karena pada tahun ini pandemi 
Covid19 terjadi dan mengancam jutaan 
jiwa penduduk dunia, yang menimbulkan 
efek domino ancaman pada perekono
mian dan kehidupan sosial. Jajaran 
Kementerian Keuangan yang melakukan 
fungsi sebagai bendahara negara dan 
mengelola APBN juga memiliki tang
gung jawab yang luar biasa berat dalam 
menjalani tahun ini. Hal ini disampaikan 
oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani Indrawati saat memberikan 
arahan pada acara Dialog Tutup Tahun 
Anggaran 2020, akhir Desember 2020.

“Saya ingin menyampaikan pada 
kesempatan ini rasa terima kasih saya, 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
atas kerja keras Anda semuanya. Kita 

MENKEU :  INSTRUMEN APBN UNTUK LINDUNGI MASYARAKAT 
DAN DUNIA USAHA DI TENGAH PANDEMI

ekonomi

mengakui bahwa tahun ini bukan tahun 
yang mudah, ini adalah tahun yang sangat 
menantang,” ucap Menkeu.

Pada tahun ini (2020), Menkeu 
mengutarakan bahwa instrumen di 
dalam APBN melakukan fungsi untuk 
bisa melindungi rakyat Indonesia, me-
lindungi dunia usaha, dan melindungi 
perekonomian agar mereka mampu 
menghadapi dampak Covid-19. 

Menkeu melanjutkan bahwa 
laporan mengenai pelaksanaan APBN 
yang telah disampaikan sebelumnya 
pada acara ini menunjukkan bahwa 
perekonomian memang sedang me-
ngalami tekanan yang mengakibatkan 
beberapa target penerimaan negara tidak 
bisa tercapai. Namun Menkeu meyakini 
bahwa para jajaran sudah melaksanakan 

tugas secara maksimal, dan juga telah 
melakukan evaluasi serta melihat strategi 
apa yang bisa kita lakukan tahun depan 
agar lebih baik.

Dari sisi belanja negara, tanta-
ngan yang dihadapi pada tahun ini juga 
tidak sedikit. Menurut Menkeu, hal ini  
dikarenakan APBN harus melakukan 
refocusing anggaran secara cepat, serta 
prioritas baru kebijakan pemerintah yaitu 
program pemulihan ekonomi nasional 
(PEN) dan penanganan Covid-19. Maka 
dalam kesempatan itu, Menkeu menyam-
paikan apresiasinya kepada para jajaran 
yang mampu terus berkoordinasi dan 
bersinergi dalam memaksimalkan fungsi 
belanja negara secara baik agar tetap 
bisa menjaga perekonomian Indonesia.

Menkeu melanjutkan bahwa 
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dengan alokasi belanja negara yang 
naik sementara penerimaan negara 
mengalami penurunan tahun ini, maka 
diperlukan strategi pembiayaan di dalam 
APBN secara prudent dan baik. Menkeu 
juga memberikan apresiasi kepada para 
jajarannya yang mampu melakukan tugas 
pengelolaan pembiayaan negara dengan 
baik namun tetap hati-hati ditengah 
kondisi perekomian yang sulit.

Pada kesempatan itu, Menkeu 
juga berpesan agar para jajaran tetap 
waspada dan tetap patuh terhadap 
protokol kesehatan dalam upaya untuk 
menghidar dari infeksi Covid-19. Menkeu 
menyebut bahwa lebih dari 933 orang 
pegawai Kementerian Keuangan per-
nah terkena infeksi Covid, serta 36 jiwa 
diantaranya telah menjadi korban jiwa 
dari Covid ini.

“Kita berduka dan kita semuanya 
perlu untuk memberikan dukungan. 
Sebagian adalah teman kerja kita, se-
bagiannya mungkin adalah suami/istri 
kita atau anggota keluarga kita. Maka 

dalam kondisi dan suasana Covid yang 
sangat nyata itu mari kita semuanya tetap 
menjaga disiplin kesehatan. Komitmen 
untuk tetap bekerja keras dan kreativitas 
tidak boleh hilang namun kita juga harus 
tahu bahwa kita perlu untuk menjaga diri 
kita, teman sekerja kita, dan keluarga 
kita,” jelas Menkeu.

Ia juga menyampaikan terima 
kasih kepada keluarga jajaran. Menkeu 
juga berpesan agar menjadikan tahun 
luar biasa ini sebagai tahun untuk belajar 
mengenai kehidupan, takdir, komitmen, 
dedikasi, dan belajar untuk menjadi 
manusia yang lebih baik. 

“Terimakasih kepada seluruh ja-
jaran Kementerian Keuangan, semoga 
Anda semua terus dijaga kesehatannya. 
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu 
memberikan perlindungan kesehatan 
dan jalan yang mudah bagi kita untuk 
menjaga Indonesia dan mengembalikan 
kesehatan ekonomi dan APBN kita,” 
tutup Menkeu.



Menteri Kelautan dan Perikanan 
Sakti Wahyu Trenggono menegaskan 
pengembangan subsektor perikanan 
budidaya menjadi prioritas utamanya 
saat ini. Tujuannya untuk kesejahteraan 
masyarakat, menjaga keberlanjutan, 
serta berkontribusi lebih banyak pada 
kas negara melalui pendapatan negara 
bukan pajak (PNBP).

Salah satu strategi Menteri Treng-
gono dalam menggenjot produksi 
perikanan budidaya adalah dengan 
mengoptimalkan peran unit pelaksa-
na teknis (UPT) KKP, khususnya yang 
berada di bawah naungan Direktorat 
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). 
Sebab UPT diisi oleh sumber daya 
manusia yang mumpuni di bidang 
tersebut sekaligus memiliki lahan yang 
bisa dikelola menjadi tempat budidaya.

Saat ini, katanya, banyak negara 
yang mengandalkan sektor perikanan 
budidaya dan tidak lagi bertumpu pada 
hasil tangkapan di alam yang bila dieks-
plorasi terus menerus akan mempe-
ngaruhi keberlanjutan ekosistem. Itulah 

MENTERI TRENGGONO
GENJOT PRODUKTIVITAS PERIKANAN 
BUDIDAYA UNTUK KESEJAHTERAAN

sebabnya, pengembangan sub-sektor 
perikanan budidaya termasuk dalam 
upaya menjaga keberlanjutan.

“Jadi kenapa saya bilang kita 
harus kembangkan budidaya, di luar 
negeri seperti itu. Australia, Norwegia, 
Jepang juga Vietnam sektor perikanan 
budidayanya sudah berkembang. 
Mereka bisa, kita juga harus bisa,” 
tegasnya dalam keterangan resmi 
KKP, Jumat (8/1/2021).

Menteri Trenggono pun 
langsung tancap gas turun ke lapangan 
meninjau aktivitas produksi di Balai 
Layanan Usaha Produksi Perikanan 
Budidaya Karawang yang merupakan 
UPT DJPB, kemarin. Sekaligus melaku-
kan pertemuan de ngan 15 kepala UPT 
DJPB dari seluruh Indonesia, didampingi 
oleh Dirjen PB Slamet Soebjakto.

Dalam pertemuan itu Menteri 
Trenggono menginstruksikan skema 
kerja UPT ke depan tidak sebatas 
melayani masyarakat tapi juga menjadi 
unit bisnis yang melahirkan profit bagi 
negara. Baik itu dari kegiatan budidaya 

(di-antaranya udang, ikan, dan rumput 
laut), penjualan pakan maupun benih 
sehingga PNBP yang dihasilkan lebih 
banyak dari sebelum-sebelumnya.

“Lihatnya jangan anggaran dulu, 
tapi bagaimana anggaran yang ada bisa 
menghasilkan berpuluh-puluh kali lipat 
untuk negara. Saya tau ini tugas berat 
makanya kita seluruh lini di KKP harus 
solid, termasuk pentingnya peran Itjen 
agar tidak ada masalah aturan atau 
temuan di kemudian hari,” urainya.

Selain kesolidan internal KKP, 
berkolaborasi dengan Pemda juga 
harus dilakukan salah satunya untuk 
mengetahui peluang pasar dari produk 
perikanan budidaya yang dihasilkan. 
Kemudian untuk mengetahui masyarakat 
mana saja yang harus diajak dalam 
kegiatan budidaya guna membantu 
kesejahteraannya.

“Misal ada warga yang baru 
di PHK, kita ajak dia bertambak. Kita 
kasih bantuan, kita dampingi agar dia 
punya penghasilan lagi. Itu baru wujud 
kehadiran negara di tengah-tengah 
masyarakat,” terangnya.

Arahan lain, Menteri Trenggono 
meminta riset mengenai perikanan 
budidaya lebih diperkuat supaya ha-
sil produksi mencapai titik optimal, 
baik dari jumlah maupun kualitasnya. 
Termasuk perencanaan bisnisnya ha-
rus matang agar negara tidak hanya 
menggelontorkan uang, namun juga 
mendapat profit.

Menteri Trenggono yakin bila 
pengembangan perikanan budidaya 
melalui skema optimalisasi UPT ber-
hasil, maka akan menarik minat pelaku 
usaha untuk berbinis tambak. Namun 
menurutnya perlu pengawasan agar 
pembangunan kolam-kolam budidaya 
tidak sporadis yang dikhawatirkan 
mengancam kelestarian lingkungan.

Sementara itu, Dirjen Perikanan 
Budidaya Slamet Soebjakto mengaku 
siap mengoptimalkan peran UPT sesuai 
arahan Menteri Trenggono. Di samping 
itu, penerapan inovasi dan teknologi ikut 
digalakkan sebagai upaya pe ningkatan 
produktivitas kolam-kolam budidaya 
di Indonesia.
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Kementerian Pertanian (Ke
mentan) menjadi ketersediaan pupuk 
bersubsidi tahun 2021. Tercatat, alokasi 
pupuk bersubsidi ditambah sehingga 
menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter 
pupuk organik cair, sedangkan tahun 
2020 alokasinya hanya 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani 
yang bisa memperoleh pupuk bersub-
sidi. Dan pastinya petani yang berhak 
mendapatkan pupuk bersubsidi itu 
petani yang sudah tercatat di e-RDKK 
sesuai pengajuan yang diterima Kemen-
tan dari usulan pemerintah daerah,” 
demikian dikatakan Menteri Pertanian 
Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di 
Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Sebagai informasi, sesuai Per-
aturan Menteri Pertanian (Permentan) 
Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi 
diperuntukkan bagi petani yang telah 
bergabung dalam kelompok tani yang 
menyusun Elektronik Rencana Definitif 
Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Karena 
itu, SYL menginstuksikan jajarannya 
untuk merapihkan gerak lini di hilir 
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subsidi pupuk.
“Tahun 2021 ini kita benar-benar 

awasi terutama lini tiga dan empat 
atau dari distributor ke agen, di ke-
camatan dan desa. Kalau bisa jalan di 
sini, ketersediaan pupuk bersubsidi 
terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal 
Prasarana dan Sarana Pertanian, Sarwo 
Edhy menjelaskan beradasakan eRDKK 
yang diatur Kelompok Tani, petani 
penerima pupuk bersubsidi adalah 
petani yang melakukan usaha tani sub 
sektor tanaman pangan, perkebunan, 
hortikultura, dan peternakan dengan 
lahan paling luas 2 hektare. Petani 
juga melakukan usaha tani sub sektor 
tanaman pangan pada perluasan areal 
tanam baru.

“Implementasi distribusi pu-
puk bersubsidi menggunakan Kartu 
Tani akan dilakukan secara bertahap. 
Namun untuk saat ini, belum semua 
daerah kita terapkan distribusi pupuk 
menggunakan Kartu Tani. Kita akan 
lakukan bertahap hingga Kartu Tani 

tersebar ke seluruh Indonesia sesuai 
dengan data penerima pupuk subsidi,” 
ujarnya.

Terkait asumsi harga pupuk 
yang naik, Direktur Pupuk dan Pes-
tisida, Kementan, Muhammad Hatta 
menyebutkan justru harga pupuk itu 
tidak pernah naik sejak tahun 2012. 
Padahal namanya harga barang pasti 
bertambah terus karena ada inflasi, 
kenaikan bahan bakar, kenaikan harga 
bahan baku, biaya transportasi, dan 
faktor lainnya.

“Banyak bidang yang harus 
disubsidi pemerintah yaitu kesehatan, 
pendidikan, bansos, pupuk, BBM, listrik, 
belum lagi biaya utk covid-19. Maka 
anggaran subsidi untuk tiap bidang 
pasti ada batasnya,” ujarnya.

“Kalau dilihat dari pengajuan 
daerah, total kebutuhan pupuk di In-
donesia mencapai 23 juta ton per ta-
hun. Tentu tidak mungkin semua bisa 
dipenuhi dengan anggaran terbatas,” 
imbuh Hatta.

Hatta menegaskan alokasi pupuk 
bersubsidi tahun 2021 sebanyak 9 juta 
ton, yang penyaluranya melalui sistem 
e-RDKK, supaya penerima subsidi 
betul-betul tepat sasaran. Dengan 
demikian, dari komitmen pemerintah 
ini tidak ada kelangkaan pupuk.

“Tapi memang jatah penerima 
subsidi terbatas dan penerima subsidi 
ada syarat-syaratnya. Tetapi memang 
jatahnya terbatas dan ada aturan yang 
harus dipenuhi. Bila ada yang merasa 
kekurangan, kemungkinannya petani 
tersebut tidak terdaftar di e-RDKK 
atau jatah pupuk subsidinya memang 
sudah habis,” tuturnya.

Penyusunan e-RDKK ini ber-
sumber dari kelompok tani dan melalui 
sejumlah tahapan verifikasi sebelum 
ditentukan sebagai data penerima pu-
puk subsidi. Oleh karena itu, ia meminta 
petani agar memastikan sudah tergabung 
dalam kelompok tani dan terdaftar di 
e-RDKK untuk dapat pupuk bersubsidi.

“Jika di lapangan kami temukan 
kios yang mencoba menyulitkan petani 
dalam penebusan, maka kami tidak 
segan-segan akan mencabut izinnya,” 
tegas Hatta.

                      38 - INSPIRA - JANUARI 2021

TAHUN 2021, KEMENTAN TAMBAH 

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI 



indonesia agriculture forum

JANUARI 2021 - INSPIRA - 39        

Kopi adalah jenis minuman yang 
banyak disukai di seluruh dunia terma
suk Indonesia. Alhasil  penikmat kopi 
di Tanah Air pun  belakangan ini juga 
semakin meningkat. Hal itu terbukti dari 
banyaknya kedai kopi yang bermunculan 
di banyak daerah.

Iklim tropis yang dimiliki Indonesia 
memberikan keuntungan tersendiri dalam 
hal produksi kopi. Hal ini karena tanaman 
kopi memang sangat cocok ditanam di 
daerah beriklim tropis. Indonesia mer-
upakan salah satu negara penghasil kopi 
terbaik. Terdapat berbagai jenis kopi yang 
diproduksi dengan hasil terbaik dari ujung 
barat hingga ujung timur Indonesia.

Jamil Musanif selaku Sekjen Dewan 
Kopi Indonesia (Dekopi), Ketum Coffee 
Lovers Indonesia (CLI) menjelaskan, sebe-
tulnya indonesia memiliki tiga jenis besar 
kopi dan baru ini ada empat jenis kopi tapi 
yang keempat ini hanya keturunan dari 
tiga jenis kopi induknya, tiga induknya 
itu kopi arabika, kopi robusta, dan kopi 
liberika dan yang keempat ini kopi excelsa. 
banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa 
kopi excelsa ini adalah turunan dari kopi 
liberika, karena sifatnya kurang lebih sama.

“Arabika adalah spesies kopi yang 

HASANAH KOPI INDONESIA 
SEMAKIN DIAKUI DUNIA

dominan di Amerika Tengah, dan sela-
tan, dan sebagian besar Negara Afrika 
Timur, dan dianggap menghasilkan 
kualitas cup tertinggi. Spesies Arabika 
terdiri dari ba nyak varietas atau kultivar/
jenis-jenis yang berbeda yang dapat 
bereproduksi secara seksual satu sama 
lain” ujar Jamil saat menjadi narasumber 
dalam program Indonesia Agriculture 
Forum yang ditayangkan EL JOHN TV.

Sedangkan Robusta adalah salah 
satu jenis tanaman kopi dengan nama 
ilmiah Coffea canephora. Nama robusta 
diambil dari kata “robust“, istilah dalam 
bahasa Inggris yang artinya kuat. Ses-
uai dengan namanya, minuman yang 
diekstrak dari biji kopi robusta memiliki 
cita rasa yang kuat dan cenderung lebih 
pahit dibanding arabika.

Kopi liberika memiliki nama il-
miah Coffea liberica var. Liberica. Kopi 
ini di sebut-sebut berasal dari Liberia, 
walaupun ditemukan juga tumbuh secara 
liar di daerah Afrika lainnya.

Kopi liberika menjadi populer 
setelah dibawa oleh bangsa Belanda 
ke Indonesia pada abad ke-19. Kopi ini 
dikembangkan untuk menggantikan 
tanaman kopi arabika yang terserang 

wabah penyakit karat daun. Namun upaya 
tersebut kurang berhasil.

Jamil memaparkan, bahwa kopi 
indonesia memiliki cita rasa yang sangat 
kuat, dimana kopi yang terbaik itu tergan-
tung  masa  tumbuhnya, dan indonesia 
memiliki tanah yang sangat bagus untuk 
pertumbuhan kopi dibandingkan dengan 
negara yang lain dan Indonesia memiliki 
ciri khas tanah yang vulkanik.

“Tanah vulkanik ini adalah tanah 
yang dihasilkan dari gunung merapi 
dimana tanah ini memiliki nutrisi yang 
kaya subur” ucap Jamil

Indonesia adalah salah satu negara 
yang memiliki jenis asal kopi terbanyak, 
atau bisa disebut dengan single-origin. 
Terdapat beragam jenis asal kopi Indo-
nesia dari berbagai daerah di Sumatera, 
Jawa, Bali, Flores, sampai Papua.  Sudah 
terbukti masing-masing jenis kopi tersebut 
memiliki cita rasa yang khas dan unik. 
Bahkan, banyak jenis asal kopi Indonesia 
ini yang sudah populer di pasar dunia 
seperti Mandailing dan Toraja.

Meskipun Indonesia adalah pro-
dusen keempat terbesar di dunia, secara 
ekspor hanya menduduki peringkat ke-13 
pada tahun 2018, menurun pesat dari 
sebelumnya adalah peringkat ke-7 pada 
tahun 2017. Perdagangan kopi di dunia 
masih didominasi oleh Brazil dengan 
pangsa pasar dunia sekitar 14,3% dengan 
nilai 4,3 miliar USD.

Lalu peringkat kedua selalu 
diduduki oleh Vietnam dimana pangsa 
pasarnya sekitar 9,4%. Negara produsen 
kopi lainnya yang mengalahkan ekspor 
Indonesia adalah Kolombia, Honduras, dan 
Ethiopia. Bahkan, beberapa negara yang 
bukan produsen kopi bisa mengalahkan 
ekspor Indonesia, seperti Jerman, Swiss, 
Italia, Amerika Serikat, Belanda, dll. Hal 
ini karena negara-negara maju tersebut 
menguasai industri roasting (sangrai) 
kopi dan pengolahan lainnya pada kopi. 
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Kementerian Perhubungan 
meningkatkan alokasi anggaran Subsi-
di dan Lintas Pelayanan Angkutan KA 
Perintis pada Tahun 2021. Diharapkan 
dengan adanya kenaikan ini pelayanan 
kereta api semakin baik.

Hal tersebut disampaikan Men-
teri Perhubungan (Menhub) Budi Karya 
Sumadi saat menyaksikan langsung aca-
ra Penandatanganan Kontrak Subsidi 
Angkutan KA Perintis dan IMO Tahun 
2021 yang dilakukan Ditjen Perkereta-
apian Kementerian Perhubungan dan 
PT. Kereta Api Indonesia (Persero), di 
Kantor Kemenhub, Rabu pekan pertama 
Januari 2021.

Pada tahun 2021 total kontrak 
sebesar Rp. 211,7 Milyar untuk 7 lintas pe-
layanan KA Perintis. Nilai ini mengalami 
kenaikan sebesar 33% dari Total nilai 
kontrak tahun 2020 sebesar Rp. 159,01 
Milyar untuk 5 lintas pelayanan KA Perintis.

“Suatu kebahagiaan bahwa kita 
bisa memberikan pelayanan yang semakin 
baik kepada semua lapisan masyarakat 
khususnya bagi daerah terpelosok sehing-
ga memudahkan mobilisasi masyarakat 

SUBSIDI ANGKUTAN KA PERINTIS DAN LINTAS PELAYANAN 

MENINGKAT DI TAHUN 2021
untuk menggunakan transportasi massal 
dengan harga yang terjangkau,” jelas 
Menhub.

Lebih lanjut Menhub Budi men-
jelaskan, penandatangan ini sebagai bukti 
pemerintah hadir di tengah masyarakat 
dengan memberikan keringanan tarif 
kereta.

“Kami terus konsisten memberikan 
subsidi dan menugaskan PT KAI agar ter-
laksana dengan baik. Saya mengapresiasi 
PT KAI yang selama ini sudah melakukan 
yang terbaik dan memberikan manfaat 
bagi masyarakat,” ungkap Menhub.

Menhub berpesan kepada se-
genap jajaran PT KAI untuk meningkatkan 
pelayanan dengan berpedoman pada 
Standar Pelayanan Minimal yang telah 
di atur dalam Peraturan Menteri Perhubu-
ngan Nomor PM.63 Tahun 2019 tentang 
Standar Pelayanan Minimum Untuk Ang-
kutan Orang Dengan Kereta Api.

Sementara itu Dirjen Perkereta-
apian Zulfikri mengatakan kontrak ini 
merupakan satu bentuk dari penugasan 
pemerintah kepada PT KAI untuk menye-
lenggarakan angkutan keperintisan ta-

hun anggaran 2021 melalui Keputusan 
Menteri Perhubungan Nomor KM. 346 
Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 
tentang Penugasan Kepada PT Kereta 
Api Indonesia (Persero) Untuk Menye-
lenggarakan Angkutan Perintis Bidang 
Perkeretaapian Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan penugasan yang dinyatakan 
dalam kontrak angkutan perintis tahun 
2021 meliputi:

1. KA Perintis Cut Meutia dengan 
lintas pelayanan Kuta Blang-Kru-
eng Geukeuh sepanjang 21 Km 
dengan nilai PAGU kontrak TA. 
2021 sebesar Rp 18.8 Miliar. Tidak 
terdapat kenaikan dari nilai kontrak 
tahun 2020. Frekuensi tetap yaitu 
sebesar 8 KA/hari;

2. KA Perintis Amir Hamzah dengan 
lintas pelayanan Binjai – Besitang 
sepanjang 78,5 Km dengan nilai 
PAGU kontrak TA. 2021 sebesar 
Rp 23,1 Miliar,-- KA Perintis Amir 
Hamzah merupakan KA perintis 
baru yang akan beroperasi pada 
TA. 2021 dengan Frekuensi per-



jalanan KA sebesar 4 KA/hari;
3. KA Perintis Datuk Belambangan 

dengan lintas pelayanan Tebing 
Tinggi – Pelabuhan Kuala Tanjung 
sepanjang 40 Km dengan nilai 
PAGU kontrak TA. 2021 sebesar 
Rp 10,6 Miliar,-. KA Perintis Datuk 
Belambangan merupakan KA 
perintis baru yang akan beropera-
si pada TA. 2021 dengan Frekuensi 
perjalanan KA sebesar 8 KA/hari;

4. KA Perintis Lembah Anai dengan 
lintas pelayanan Bandara Inter-
nasional Minangkabau – Kayu 
Tanam sepanjang 38 Km dengan 
nilai PAGU kontrak TA. 2021 sebe-
sar Rp 13,2 Miliar,-, naik sebesar 
3,9% dari nilai kontrak tahun 2020 
sebesar Rp 12, 7 Miliar. Frekuensi 
tetap yaitu sebesar 6 KA/hari;

5. KA Perintis Minangkabau Eks-
pres dengan lintas pelayanan 
Pulau Aie - Bandara Internasional 
Minangkabau sepanjang 25,5 
Km dengan nilai PAGU kontrak 
TA.2021 sebesar Rp 23,6 Miliar, 
naik sebesar 19,3% dari nilai kon-
trak tahun 2020 sebesar Rp 19.8 
Miliar. Frekuensi tetap yaitu se-
besar 12 KA/hari;

6. KA Perintis LRT Sumatera Se-
latan dengan lintas pelayanan 
Bandara – DJKA sepanjang 23 
Km dengan nilai PAGU kontrak 
TA.2021 sebesar Rp 114,06 Mi-
liar, naik sebesar 15,5% dari nilai 
kontrak tahun 2020 sebesar Rp 
98.74 Miliar. Frekuensi tetap yaitu 
sebesar 88 KA/hari;

7. KA Perintis Bathara Kresna de-
ngan lintas pelayanan Purwo-
sari – Wonogiri sepanjang 37 
Km dengan nilai PAGU kontrak 
TA.2021 sebesar Rp 8.1 Miliar, turun 
sebesar 11,4% dari nilai kontrak 
tahun 2020 sebesar Rp 9.1 Milar. 
Frekuensi tetap yaitu sebesar 4 
KA/hari;

Dari 7 KA Perintis tersebut, ter-
dapat 2 KA Perintis baru yaitu KA Amir 
Hamzah dan Datuk Belambangan, kedua-
nya ada di Provinsi Sumatera Utara. KA 
Amir Hamzah akan melayani Lintas pe-

layanan Binjai – Besitang sepanjang 78,5 
Km. Sementara KA Datuk Blambangan 
akan melayani Lintas Tebing Tinggi – Pela-
buhan Kuala Tanjung sepanjang 40 Km. 
Kedua lintas layanan ini merupakan hasil 
peningkatan yang telah selesai dilakukan 
oleh Ditjen Perkeretapian. Peningkatan 
dilakukan salah satunya dengan meng-
ganti Rel menjadi R 54, yang lebih stabil 
dan menjamin keselamatan.

“Saya menyambut baik hal ini, 
karena hasil pembangunan yang telah 
dilakukan manfaatnya segera dapat 
dinikmati oleh masyarakat,” jelas Zulfikri.

Pada kesempatan yang sama, 
dilaksanakan juga penandatanganan 
kontrak Perawatan dan Pengoperasian 
Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 
(Infrastructure Maintenance and Opera-
tion/IMO) Tahun Anggaran 2021 dengan 
PT. Kereta Api Indonesia dengan Total 
kontrak senilai Rp1, 23 Triliun.

Pelaksanaan kontrak IMO didasari 
atas meningkatnya hasil pembangunan 
prasarana perkeretapian yang selama 
lima tahun ini mengalami peningakatan 
yang sangat signifikan, selain tentunya 
ini merupakan amanah UU 23 Tahun 
2007 tentang Perkeretaapian, menjadi 
tanggung jawab pemilik Prasarana untuk 
melaksanakan perawatan, yang dalam 
implememtasinya diberikan kepada pi-
hak ketiga dengan mekanisme sesuai 
ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemeliharaan ini memiliki peran 
yang sangat penting dalam rangka men-
jaga kualitas hasil pembangunan yang 
telah dilakukan. Perawatan prasarana 
perkeretaapian dapat dilakukan dengan 
baik dan terukur sehingga kehandalannya 
terpelihara dan keselamatan perjalanan 
KA juga semakin terjamin.

transportasi
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Kesehatan mental dipe
ngaruhi oleh peristiwa dalam ke
hidupan yang meninggalkan dampak  
besar pada kepribadian dan perilaku 
seseorang. Peristiwaperistiwa ter
sebut dapat berupa kekerasan dalam 
rumah tangga, pelecehan anak, atau 
stres berat jangka panjang.

Jika kesehatan mental ter-
ganggu, maka timbul gangguan 
mental atau penyakit mental. Gang-
guan mental dapat mengubah cara 
seseorang dalam menangani stres, 
berhubungan dengan orang lain, 
membuat pilihan, dan memicu hasrat 
untuk menyakiti diri sendiri.

Psikiater Dokter Spesialis Ke-
dokteran Jiwa RSJ Prof. Dr. Soerojo 
Magelang dr Sakliung Sp.KJ. menga-
takan, bahwa kesehatan mental itu 
bisa berpengaruh pada siapapun dan 
berapapun usianya, profesi apapun 
itu bahkan di tenaga kesehatan itu 
juga bisa terdampak apalagi di masa 
pandemi seperti ini.

“Ditengah pandemi seperti ini 
banyak webinar yang menjelaskan 
tentang bagaimana gimana menjaga 
kesehatan mental di tengah pandemi 

DI TENGAH PANDEMI
KESEHATAN MENTAL WAJIB DIJAGA

yang parah seperti ini” Ujar dokter  
Sakliung  saat menjadi narasumber 
dalam program EL JOHN Medical 
Forum yang ditayangkan EL JOHN TV.

Dokter Sakilung  menjelaskan, 
kesehatan mental yang baik adalah 
kondisi ketika batin kita berada da-
lam keadaan tentram dan tenang, 
sehingga memungkinkan kita untuk 
menikmati kehidupan sehari-hari dan 
menghargai orang lain di sekitar.

“Seseorang yang bermental 
sehat dapat menggunakan kemam-
puan atau potensi dirinya secara mak-
simal dalam menghadapi tantangan 
hidup, serta menjalin hubungan posi-
tif dengan orang lain.” Ucap dokter 
Sakliung

Sebaliknya, orang yang ke-
sehatan mentalnya terganggu akan 
mengalami gangguan suasana hati, 
kemampuan berpikir, serta kendali 
emosi yang pada akhirnya bisa me-
ngarah pada perilaku buruk.

Penyakit mental dapat menye-
babkan masalah dalam kehidupan se-
hari-hari, tidak hanya dapat merusak 
interaksi atau hubungan dengan orang 
lain, namun juga dapat menurunkan 

prestasi di sekolah dan produktivitas 
kerja. oleh sebab itu, sudah saatnya 
kita menjalankan pola hidup sehat.

Terdapat beberapa jenis ma-
salah kesehatan mental dan berikut 
ini adalah tiga jenis kondisi yang pa-
ling umum terjadi, seperti Gangguan 
Kecemasan, Stress, dan Depresi.

Dokter  Sakliung menuturkan, 
apabila seseorang yang merasa di-
rinya mengalami gangguan kesehatan 
segeralah berkonsultasi dengan dok-
ter spesialis kesehatan jiwa (psikiater) 
bila Anda mengalami gejala di atas, 
terutama jika beberapa gejala terse-
but muncul secara bersamaan dan 
mengganggu aktivitas sehari-hari.

“Bila orang di sekitar Anda 
menunjukkan gejala gangguan 
mental, ajak dia berbagi dan bicara 
baik-baik mengenai gejala yang di-
alaminya. Jika memungkinkan, ajak 
dia menemui psikiater” Imbuh dokter  
Sakliung

Lekas ke IGD rumah sakit jiwa 
jika muncul gelagat untuk melukai diri 
sendiri dan orang lain, terutama jika 
muncul keinginan untuk bunuh diri. 
Bila hal tersebut terjadi pada orang 
di sekitar Anda, tetaplah bersamanya 
dan hubungi nomor darurat.

Di Indonesia, penderita gang-
guan mental diidentikkan dengan 
sebutan ‘orang gila’ atau ‘sakit jiwa’, 
dan sering mengalami perlakuan yang 
tidak menyenangkan, bahkan hingga 
dipasung. Padahal, penderita gang-
guan mental bisa dibawa ke rumah 
sakit untuk diberikan pengobatan.
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Akupuntur sendiri adalah se
buah teknik pengobatan yang dilakukan 
dengan menusukkan jarum di titiktitik 
tertentu di tubuh untuk menstimulasi 
kerja organ. Terapi akupun tur sudah 
sejak dulu dipercaya bisa mengobati 
ber bagai penyakit. Lantas, bagaimana 
pandangan ilmiah soal metode ini?

Secara tradisional, akupuntur 
dipercaya dapat membantu melancar-
kan aliran energi di tubuh. Energi baik 
ini, disebut dengan Chi. Para praktisi 
akupuntur tradisional percaya, jika Chi 
tidak mengalir dengan baik, maka tubuh 
akan sakit.

Secara ilmiah, akupuntur diper-
caya dapat membantu menyembuhkan 
penyakit, karena menusukkan jarum 
di lokasi tertentu di tubuh dapat men-
stimulasi saraf sensorik yang terdapat 
di bawah kulit dan otot.

Ketika saraf sensorik ini terstim-
ulasi, maka tubuh akan memproduksi 
hormon alami yang bisa meredakan 
rasa sakit, seperti endorfin. Zat inilah 
yang dianggap membuat akupuntur 
berkhasiat untuk me redakan rasa sakit.

Dengan menjalani akupuntur se-
cara berkala, Anda bisa menghilang kan 
rasa sakit lebih lama, dibandingkan hanya 
dengan satu kali akupuntur.

Dokter Spesialis Akupuntur 
Poliklinik Akupunktur Medik Eka  Hos-
pital Pekanbaru dr. Dian Putri, S.p, A.k 
mengatakan, Akupuntur itu kalo kita 
disebut modalitas tidak hanya terdiri 
dari jarum sajah sekarang tapi ada yang 
non modalitas.

“Non Modalitas itu contohnya 
menggunakan laser untuk akupuntur 
atau menggunakan gelombang trasram 
kemudian juga menggunakan simulasi 
listrik” ungkap dr. Dian Putri, S.p, A.k saat 
Live Talkshow El John Medical Forum 
yang disiarkan oleh El John Tv.

Dian Putri, S.p, A.k mengatakan, 
Memang ada perbedaan antara akupun-
tur tradisional chinese dengan akupuntur 
medis kalo akupuntur tra disional chinese 
itu menggunakan ilmu klasik mungkin 
kita pernah mendengar seperti ilmu air 
tanah api. bila akupuntur tradisional 
chinese ini dilakukan bukan oleh medis 
tetap tujuannya untuk pengobatan.

“Untuk akupuntur medis itu dasar 
ilmunya adalah biomedis jadi ilmu kedok-
teran yang kita kenal sekarang seperti 
rumah sakit, berdasarkan anatomi dan 
fisiologi dari fungsi-fungsi tubuhnya yang 
jelas operator nya dokter harus dokter 
sebagai pelakunya, dan di akupuntur 
medik tidak hanya untuk pengobatan 

tapi bisa juga untuk mencegah untuk 
penyakit dan juga meningkatkan kualitas 
hidup” ucap dr. dian

Dian Putri, S.p, A.k  meng-
ungkapkan, Saat menjalani terapi ak-
upunktur, dokter akan menanyakan 
beberapa pertanyaan terkait keluhan 
pasien, riwayat penyakit dan pe ngobatan, 
serta kondisi ke sehatan pasien secara 
umum. Setelah itu, dokter akan menen-
tukan apakah pasien perlu menjalani 
pengobatan akupunktur.

“Sebelum terapi dilakukan, dokter 
spesialis akupunktur akan mensterilkan 
jarum yang akan digunakan dan menen-
tukan titik akupunktur sesuai dengan 
kondisi atau gejala yang dialami pasien” 
Ucap dr. Dian

Akupunktur dapat dilakukan 
dengan posisi pasien duduk atau ber-
baring, tergantung lokasi jarum yang akan 
ditempatkan. Selanjutnya, dokter akan 
menusukkan jarum ke titik akupunktur 
yang telah ditentukan.

Jarum biasanya akan dibiarkan 
pada titik akupunktur selama kurang 
lebih 10–20 menit. Saat jarum di tusuk, 
pasien mungkin akan merasakan sensasi 
kesemutan atau sedikit nyeri.

Terapi akupunktur biasanya 
berlangsung selama 20–60 menit, 
tergantung jenis penyakit dan kondisi 
kesehatan pasien secara keselu ruhan. 
Jumlah jarum yang digunakan ber kisar 
antara 5–20 jarum dalam satu kali sesi 
terapi.

Terkadang, untuk menga tasi 
keluhan dan kondisi medis pada pasien, 
dokter spesialis akupunktur mung kin 
akan melakukan prosedur lain, seperti 
pijatan pada titik akupresur, terapi listrik 
melalui jarum akupuntur, atau terapi 
akupunktur dengan laser tanpa jarum. 

MANFAAT PENTING AKUPUNTUR MEDIK 
PADA KESEHATAN
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Investasi menjadi salah satu 
sektor  untuk mendongkrak  devisa 
negara. Karena itu, pemerintah terus 
berupaya mendorong laju investasi 
masuk ke Indonesia, termasuk di 
tengah pandemi Covid19.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan memastikan 
upa ya mengundang investor untuk  
menanam modalnya di Indonesia  
tak akan  putus,  kendati negeri ini 
sedang dilanda bencana kesehatan.

“Pandemi covid-19 yang melan-
da Indonesia sejak Maret lalu tidak 
hanya menyebabkan kematian, namun 
juga berdampak negatif pada sektor 
ekonomi. Oleh karena itu, investasi 
menjadi salah satu pendongkrak per-
tumbuhan ekonomi yang dibutuhkan,” 
kata Luhut.

 Ada beberapa upaya yang 
dilakukan Pemerintah agar laju in-
vestasi tidak terhenti, di antaranya 

LUHUT PANDJAITAN PASTIKAN INVESTASI 

DAN PENANGANAN COVID-19 BERIRINGAN
mengembangkan infrastruktur pen-
dukung  investasi. Infrastruktur yang 
sedang difokuskan seperti pemba-
ngunan jalan tol, seperti di jalur pantai 
selatan.

Selain itu, Kementerian Koor-
dinator Bidang Kemaritiman dan In-
vestasi (Kemnko Marves) bersama 
Kementerian Perhubungan (Ke-
menhub sedang membahas  bandar 
udara internasional yang jumlahnya 
mencapai 32. Menurutnya, jumlah ini 
terlalu banyak karena yang efektif 
hanya berkisar 6 sampai 7 bandara.

Untuk memastikannya, saat ini 
pemerintah telah melakukan pengkaji-
an. Sebab sebelumnya pembangunan 
bandara internasional mengabaikan 
studi. “Sekarang ada studi jadi hub 
kita jangan di Kuala Lumpur atau 
Singapura atau dimana. Kalau bisa 
di Indonesia ya Indonesia saja,” ujar 
Luhut.

Selain pengembangan infra-

struktur, upaya lain untuk menarik 
investor yakni tetap mempertahan-
kan reformasi kebijakan yang sudah 
dikerjakan sebelumnya, antara lain 
dengan disahkannya Omnibus Law 
Rancangan Undang-undang (RUU) 
Cipta Kerja menjadi Undang-undang. 
Pada 5 Oktober 2020 lalu, DPR telah 
mensahkan  RUU tersebut  menjadi UU.

“Kita dorong pengesahan Om-
nibus Law dan mendukung kalangan 
bisnis dan masyarakat yang terkena 
dampak covid,” ungkap Luhut.

Luhut menjelaskan, saat ini, 
sejumlah negara tercatat telah ber-
investasi di Indonesia dalam jumlah 
signifikan. Negara-negara yang dimak-
sud meliputi Cina, Uni Emirat Arab, 
Arab Saudi, Afrika, hingga beberapa 
negara barat.

“Kita telah menandatangani 
nota kesepahaman sebesar USD 22,8 
miliar dengan Uni Emirat Arab pada 
tanggal 12 Januari lalu,” jelas Menko 
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Luhut.
Detail kerja sama tersebut 

antara lain, lanjutnya adalah untuk 
pengembangan energi berkelanjut-
an, membagi visi mengenai per-
tumbuhan hijau sebagai cara untuk 
mentransformasi ketahanan energi 
menjadi energi berkelanjutan serta 
mendukung nilai asli Islam dalam 
mendorong toleransi serta be berapa 
lainnya.

“Perusahaan Penanam Mo-
dal Asing (PMA) dari negara Islam 
pada tahun 2019 didominasi oleh 
Uni Emirat Arab sebesar 69.7%,” 
beber Menko Luhut.

Luhut menegaskan, bah-
wa upaya untuk mendorong laju 
investasi juga diimbangi dengan 
penanganan Covid-19. Penanganan 
difokuskan dari hulu ke hilir dengan 
menggunakan beberapa strategi.

Terdapat dua strategi un-
tuk mengatasi masalah dari hulu. 
Per tama, menurutnya adalah pe-
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merintah bersama dengan berbagai 
pemangku kepentingan melakukan 
kampanye perubahan perilaku dan 
deteksi awal penyebaran Covid-19 
serta menggencarkan tracing dan 
isolasi.

Langkah kedua menurut 
dia adalah membangun pusat-pu-
sat karantina dan isolasi. Karantina 
ter pusat disediakan untuk pasien 
Covid-19 orang tanpa gejala (OTG) 
dan ringan di kota-kota dengan kasus 
Covid-19 tertinggi di delapan provinsi. 
Lokasi ini tentunya akan tetap menye-
diakan fasilitas yang sesuai dengan 
kebutuhan pasien, seperti peralatan 
kesehatan dan obat.

Kemudian, strategi ketiga 
menurut Menko Luhut adalah strategi 
di hilir. “Pada tahap ini kita mem-
benahi manajemen perawatan pasien 
Covid-19 untuk meningkatkan recovery 
rate dan menurunkan mortality rate 
,”jelasnya kepada pengurus PMI pusat 
dan tamu undangan.
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Lebih jauh, untuk strategi hilir 
tersebut, Menko Luhut menjelaskan 
bahwa Kemenkes telah membuat 
Protokol Standar Perawatan Pasien 
Covid 19 yang memuat acuan stan-
dar penanganan pasien Covid 19 
dari derajat ringan, sedang hingga 
berat. Dalam buku panduan tersebut 
juga telah tercantum alat dan obat 
yang harus diberikan kepada para 
pasien Covid 19. “Obat-obatan ini 
diutamakan berasal dari produksi 
dalam negeri,”tambahnya.

Yang tak kalah penting, kata 
Menko Luhut bahwa kini Indonesia 
telah menerima vaksin Covid-19 bu-
atan Sinovac.Hingga berita ini dimuat, 
Indonesia telah menerima dua tahap 
kedatangan vaksin tersebut. Yang 
pertama pada tanggal 6 Desember 
2020, sebanyak 1,2 juta dosis dan  
yang kedua, sebanyak 1,8 juta do-
sis pada  31 Desember 2020. Untuk 
memaksimalkan pemberian vaksin, 
pemerintah akan memberdayakan 

PROFIL:
NAMA LENGKAP

: Jenderal TNI (HOR) (Purn.) 
Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A.                                                                 

 TEMPAT TANGGAL LAHIR :
Simargala, Huta Namora, Silaen, Toba 

Samosir, Sumatra Utara, 
28 September1947

JABATAN :
Pada Juli 2016 Luhut menjabat 

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman Republik Indonesia pada  
Kabinet Kerja dan dipilih kembali pada 
masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-

Ma’ruf Amin periode 2019–2024 
sebagai Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Indonesia. 

Ia juga pernah menjabat sebagai 
Kepala Staf Kepresidenan Republik 
Indonesia sejak 31 Desember 2014 
hingga 2 September 2015[3]. Pada 
12 Agustus 2015 ia ditunjuk oleh 

Presiden Joko Widodo menjadi Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan menggantikan Tedjo 

Edhy Purdijatno.

puskesmas.
Karena itu kehadiran puskes-

mas menjadi penting karena dapat 
dimanfaatkan untuk pemberian vaksin 
Covid-19 kepada masyarakat mulai 
dari tingkat kelurahan, desa hingga 
kecamatan.

“Fungsi puskesmas yang jum-
lahnya hampir 1o ribu, jumlahnya ini 
juga akan kita perbaiki dan tadi Pre-
siden sudah mengingatkan saya bahwa 
Puskesmas dalam kepentingan vaksin 
juga akan berperan sangat penting,”  
ujar Luhut.

Seperti diketahui, pemerintah 
telah melangsungkan uji klinis vaksin 
CoronaVac Sinovac kepada 1.500 lebih 
relawan di seluruh Indonesia bebe rapa 
waktu lalu kepada sukarelawan. Vaksin 
tersebut merupakan vaksin hasil kerja 
sama PT Bio Farma de ngan perusa-
haan asal China, Sinovac. (Sumber 
Kemenko Kemaritiman & Investasi).
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Gelar Clarita Mawarni Sa
lem  sebagai Putri Pariwisata 
Indonesia 2019 resmi dilanjutkan 
oleh Jessy Silana Wongsodiharjo 
dari provinsi DKI Jakarta, yang 
terpilih sebagai Putri Pariwisa
ta Indonesia 2021 pada Malam 
Grand Final Pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 yang 
diselenggarakan secara virtual 
dan disiarkan langsung EL JOHN 
TV, Sabtu malam (5/12/2021). 
Dalam Malam Grand Final ini, 
Mawar menyampaikan  curahan 
hatinya selama menjadi Putri 
Pariwisata Indonesia 2019.

Menjadi Putri Pariwisata 

MAWAR SAMPAIKAN CURAHAN HATINYA SELAMA MENJADI 
PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2019

Indonesia menjadikan Mawar 
mengetahui banyak hal yang  
didapat melalui perjuangan hing-
ga akhirnya menjadi pengalaman 
yang sangat berharga.

“Saya tidak pernah ber-
fikir bahwa apabila kita ingin 
mengejar sesuatu kita pasti 
bakal mendapat banyak masalah 
dan setelah saya menjabat satu 
tahun sebagai Putri Pariwisata 
dan selama saya persiapan di 
situ saya belajar dan di situ saya 
tau yang namanya berjuang itu 
seperti apa,” kata Mawar yang 
disampaikannya melalui taya-
ngan video farewell.

Perjuangan itulah yang 
menjadikan wanita cantik ke-
lahiran NTT ini, menjadi seorang 
Putri Pariwisata Indonesia 2019. 
Bahkan Mawar harus berjuang 
sendiri untuk mendapatkan gelar 
prestisius itu.

“Mengikuti kompetisi 
Putri Pariwisata di mana saya 
masih sangat-sangat muda dan 
ini adalah mimpi saya dan saya 
benar-benar saya berjuang sen-
diri, sampai orang tua saya  juga 
berkata bahwa anak ini berjuang 
sendiri,” ungkap Mawar.

Namun Mawar yakin, diba-
lik itu semua, doa dari orangtua 
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menjadi salah satu penentu un-
tuk memuluskan langkahnya 
menjadi seorang Putri Pariwisata 
Indonesia 2019, meski tanpa 
dukungan orangtua secara 
langsung.

“Orang tua saya sendi-
ri merasa bersalah saat saya 
terpilih sebagai Putri Pariwisa-
ta Indonesia, karena mereka 
tidak bisa mendukung saya, 
tetapi saya yakin mereka pas-
ti mendoakan saya. Jadi ini 
adalah pengalaman yang luar 
biasa sekali untuk saya dan pe-
ngalaman yang sangat-sangat 
besar, apalagi saya tidak lagi 
memikirkan tentang apa yang 
harus saya lakukan untuk diri 
saya, tetapi saya memikirkan 
apa yang harus saya berikan 
untuk Indonesia,” ujar Mawar.

Dipenghujung curahan 
hatinya, Mawar menyampaikan 
terima kasih kepada Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto yang 
telah memberikan wadah men-
jadi seorang Putri Pariwisata 
Indonesia. Pemberian ini, men-
jadikan Mawar memahami bah-
wa tanggung jawab itu harus 
dibuktikan.

“Terima kasih kepada 
daddy Martinus Johnnie Su-
giarto selaku Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia, EL JOHN 
Pageants yang telah memberi-
kan saya wadah, yang membe-
rikan saya tempat sebagai Putri 
Pariwisata Indonesia, sehingga 
saya bisa lebih memberikan lagi 
motivasi, saya bisa punya wa-
dah untuk bisa saya sharing ke 
orang-orang. Saya bisa memiliki 
wadah untuk saya menguatkan 
orang-orang di luar sana” tutur 

Mawar.
Selain itu ucapan terima 

kasih juga disampaikan Mawar 
kepada pihak-pihak yang men-
dukungnya,  di antaranya kepada  
Pemerintah  Provinsi Nusa Teng-
gara Barat yang membantu per-
jalanan Mawar menjadi se orang 
Putri Pariwisata Indonesia 2019.

“Kepada masyarakat-mas-
yarakat Indonesia dan tentunya 
Pemerintah Provinsi Nusa Teng-
gara Timur, terima kasih banyak 
karena telah mendukung Mawar, 
karena Pemerintah Provinsi NTT 
memiliki peran yang sangat ba-
nyak dan besar berdirinya saya 
sebagai Putri Pariwisata Indone-
sia. Masyarakat NTT juga makasih 
semuanya, tentunya masyarakat 
Indonesia, terima kasih karena 
telah mempercayakan saya se-
bagai Putri Pariwisata Indonesia,” 
tutup Mawar. (Sigit)
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Kantor Yayasan EL JOHN 
Indonesia di APL Tower Central 
Park Lantai 16, Jalan Jenderal 
Sudirman, Jakarta Barat, pada 
Rabu pagi (16/12/2020) ke
datangan salah satu putri 
binaannya. Ia adalah Putri 
Ekonomi Kreatif Indonesia 
2020  Christina Jesi Manopo.

Wanita cantik yang akrab 
disapa Itin ini,  merupakan salah 
satu finalis Putri Pariwisata In-
donesia 2020 untuk pewakilan 
provinsi Sulawesi Tengah, yang 
pemilihannya  belum lama ini 
digelar. Di kontes paling ber-
gengsi di Indonesia itu, Itin 
terpilih sebagai Putri Ekonomi 

PUTRI EKONOMI KREATIF INDONESIA 2020 

DAN PERWAKILAN DISPAR BANGGAI BERKUNJUNG 
KE KANTOR YAYASAN EL JOHN INDONESIA

Kreatif 2020.
Kedatangan Itin ke Kan-

tor Yayasan EL JOHN Indonesia 
tidak sendirian, ia didampingi 
perwakilan dari Dinas Pariwisata 
(Dispar)  Banggai yakni Kepala 
Seksi Peningkatan Sumber Daya 
Pariwisata Dispar Banggai Rita 
Angriana.

Kedatangan mereka di-
sambut  Ketua Yayasan EL JOHN 
Indonesia Widi Nugroho dan 
sejumlah staf. Saat tiba di kantor 
Yayasan EL JOHN Indonesia, Itin 
pun langsung diselempangi sahs 
Putri Ekonomi Kreatif Indone-
sia 2020 oleh Ketua Yayasan EL 
JOHN Indonesia.  Setelah itu, 

langsung digelar pertemuan 
membahas tugas yang dijalani 
Itin kedepan .

Selain itu,  Ketua Yayasan 
EL JOHN Indonesia memberi 
masukan kepada Itin,  mengenai 
tanggung jawab  yang diemban 
dan menjaga kepercayaan yang 
diberikan dengan sebaik-baik-
nya.

Itin yang tinggal di Bang-
gai, Sulawesi Tengah ini  merasa 
senang akhirnya dapat berkun-
jung ke kantor Yayasan EL JOHN 
Indonesia. Itin berterima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN  In-
donesia yang telah menjadikan 
Itin sebagai putri binaannya dan 
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memberikan  wadah sebagai 
Putri Ekonomi Kreatif 2020.

“Tentu saja yang mem-
berikan kepercayaan ini, Itin 
mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya untuk 
Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan Putri Pariwisata Indonesia 
yang telah mempercayakan Itin 
untuk memegang tanggung-
jawab sebagai Putri Ekonomi 
Kreatif Indonesia 2020. Itin 
pasti akan bekerjasama selalu 
dengan Yayasan EL JOHN In-
donesia dan memberikan yang 
terbaik, satu tahun menjabat 
selamanya menginspirasi,” kata 
Itin saat diwawancarai tim lipu-
tan EL JOHN News, di sela-sala 
kunjungannya.

Ucapan terima kasih juga 
dilontarkan oleh Kepala Sek-
si Peningkatan Sumber Daya 
Pariwisata Dispar Banggai Rita 
Angriana atas sambutan yang 
diberikan Yayasan EL JOHN In-
donesia.  Kabupaten Banggai 
bangga salah satu putri terbaik-
nya menjadi Putri Ekonomi 
Kreatif Indonesia 2020 binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia.

Saat pertemuan, Rita juga 
berkonsultasi kepada Ketua 
Yayasan EL JOHN Indonesia 
mengenai apa saja tugas yang 
harus dijalani Putri Ekonomi 
Kreatif 2020.

“Kita berkonsultasi ini 
supaya tugas Putri Ekonomi 
Kreatif ini bisa maksimal dilak-
sanakan,” kata Rita kepada tim 
liputan EL JOHN News di ke-
sempatan yang sama.

Rita berharap kedata-
ngannya dirinya ini dapat  mem-
permudah  menjalin kerja sama 
dengan Yayasan EL JOHN In-

donesia dalam mengembangkan 
sektor pariwisata di Banggai.

“InsyaAllah bisa kita ker-
jasamakan ya, kerjasama yang 
dapat dilakukan seperti pengem-
bangan generasi muda di sektor 
pariwisata dan bagaimana pa-
riwisata kedepan untuk promosi 
secara nasional dengan melibat-
kan para putri binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia,” ujar Rita.

Selain ke Yayasan EL JOHN 
Indonesia,  pada Kamis besok 
(17/12/2020), Itin bersama Kepala 
Seksi Peningkatan Sumber Daya 
Pariwisata Dispar Banggai akan 
beraudensi dengan pejabat di 
Kementerian Pariwisata dan 
EKonomi Kreatif (Kemenpar-
keraf) untuk meminta masukan  
dalam pengembangan sektor 
ekonomi kreatif.
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Putri Pariwisata Indone
sia 2020  Jessy Silana Wong
sodiharjo menyambut baik 
kedatangan vaksin Covid19 
secara bertahap. Jessy optimis 
kedatangan vaksin ini, menjadi 
angin segar untuk sektor pa
riwisata Indonesia.

Kendati demikian, Jessy 

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2020 

AJAK MASYARAKAT
TETAP PATUHI PROKES CHSE 
MESKI VAKSIN TELAH TERSEDIA

mengingatkan kepada mas-
yarakat untuk tetap selalu me-
matuhi protokol kesehatan ber-
basis CHSE  (Cleanliness, Health, 
Safety,  dan Environment Sus-
tainability). Hal ini penting, agar 
kesehatan,  keselamatan dan 
keamanan kesehatan masyarakat 
terjaga.   Jangan sampai, mas-

yarakat yang sudah mendapat 
vaksin, merasa dirinya sudah 
terlindungi dan tidak memakai 
masker lagi untuk pergi berlibur.

Jessy optimis sektor pa-
riwisata Indonesia dapat kem-
bali bangkit, jika penerapan 
protokol kesehatan berbasis 
CHSE dilakukan dengan benar  
dan ditambah vaksinasi sudah 
dilakukan.

“Disaat seperti ini yang 
menjadi hal utama atau prioritas 
terpenting adalah kesehatan dan 
juga kebersihan. Oleh karena itu 
di sini juga Jessy ingin mengajak 
para teman-teman semuanya 
untuk tetap mematuhi protokol 
kesehatan CHSE  (Cleanliness, 
Health, Safety,  dan Environment 
Sustainability). Karena dari situ 
kita juga masih bisa loh ber-
wisata di Indonesia saja, tetapi 
jangan lupa harus mematuhi 
protokol kesehatan CHSE, me-
makai masker, menjaga jarak, 
lalu jangan lupa sering-sering 
mencuci tangan, kata  Jessy 
saat diwawancarai tim liputan 
Inspira, awal Januari 2021.

Seperti diketahui, hingga 
berita ini dimuat, Pemerintah 
Indonesia telah menerima 3 juta 
dosis vaksin buatan Sinovac. 
Vaksin tersebut didatangkan 
secara bertahap, yakni 1,2 dosis 
pada 6 Desember 2020 dan 1,8 
juta dosis pada 31 Desember 
2020.

Dalam kesempatan ini, 
Jessy juga berharap kepada 
masyarakat untuk memiliki 
sikap saling membantu di te-
ngah pandemi ini. Sikap tersebut 
harus diperkuat di masa sulit 
seperti ini, pasalnya kini banyak 
masyarakat yang membutuhkan 

Let this year give you 
all strength and courage 

from God to enhance 
your virtues. 

May God bless you and family.
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uluran tangan dan sikap saling 
membantu tersebut juga dapat 
memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19.

“Pandemi seperti ini, tidak 
hanya dihadapi oleh Indonesia, 
tetapi dihadapi oleh negara-ne-
gara lain. Oleh karena itu sama 
seperti negara lain, kita saling 
membantu dan saling tolong 
menolong untuk menjaga pan-
demi ini cepat segera berakhir 
dan salah satunya bagaimana kita 
harus sering memakai masker, 
menjaga jarak, mematuhi protokol 
kesehatan yang sudah ditetap-
kan menggunakan CHSE itu, jadi 
walaupun sudah banyak sekali 
teman-teman yang ga sabar pe-
ngen berlibur tapi jangan lupa ya 
tetap patuhi protokol kesehatan,” 
ungkap  presenter cantik ini.

Sementara itu,  terkait 
program yang akan dijalankan-

nya di masa pandemi ini, Jessy 
mengatakan dirinya akan meng-
gencarkan penggunaan media 
digital untuk  promosi pariwisata 
Indonesia. Menurutnya, media 
digital memiliki peran penting 
untuk menjangkau lapisan peng-
gunanya. Selain itu, pengguna 
media digital seperti media sosial.

“Rencananya aku akan 
mengangkat digital tourism, 
karena saat ini sedang pandemi 
dan banyak sekali cara-cara bisa 
mempromosikan pariwisata 
Indonesia, salah satunya  yang 
menggunakan media digital. 
Dengan menggunakan sosial 
media, dengan menggunakan 
web platform dan ditambah lagi 
mungkin kita bisa menggunakan 
storytelling tourism, jadi karena 
hal-hal seperti itu, seperti saat ini, 
banyak sekali promosi  dan ba-
nyak sekali pengguna dari sosial 

media, jadi kita bisa mempro-
mosikan dengan menggunakan 
sosial media dan media-media 
internet lainnya,” terang Jessy.

Jessy pun menyadari di-
rinya hanya manusia yang tidak 
dapat berjalan sendiri untuk 
membangkitkan kembali sek-
tor pariwisata. Jessy mengaku 
butuh kerja sama dengan para 
pemangku kepentingan di sektor 
pariwisata agar ada kemudahan 
untuk menancapkan kembali 
kejayaan pariwisata Indonesia.

“Saya sebagai Putri Pa-
riwisata Indonesia 2020 berusa-
ha untuk bekerja sama dengan 
semua stakeholders termasuk 
Kemenparekraf, Yayasan El John 
Indonesia Dinas Pariwisata DKI 
Jakarta dan pemangku kepenti-
ngan lainnya di sektor pariwisata 
Indonesia. (Sigit)
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Natal merupakan momen 
spesial bagi umat nasrani. Penuh 
suka cita diwujudkan bagi mereka 
yang merayakan saat menyambut 
Natal tiba. Bahkan persiapan pun 
dilakukan dengan seindah mungkin 
agar perayaan Natal berlangsung 
klimaks, mulai dari menyiapkan  
makanan khas Natal hingga mende
korasi pohon Natal maupun rumah.

Hal itulah yang juga dila-
kukan Putri Pariwisata Indonesia 
2020 Jessy Silana Wongsodihar-
jo. Wanita cantik lulusan London 
School Of Public Relations ini, selalu 
merindukan suasana Natal, bahkan 
saat mendekati Natal, Jessy sambut 
dengan gembira.

Seperti tahun sebelum nya, 
di tahun 2020, Jessy me nyambut 
kegembiraan Natal bersama kelu-
arga di kawasan Puri Indah, Jakarta 
Barat. Kegiatan bersama keluarga 

PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2020 

MOMEN NATAL DAPAT 
PERKUAT RASA KASIH SAYANG 
DI TENGAH PANDEMI

di saat Natal sudah menjadi ritual 
Jessy dalam merayakan Natal, mulai 
dari mengikuti misa Natal maupun 
makan bersama.

“Kegiatan natal di tahun 2020 
ini hanya beberapa acara rutin yang 
dilakukan seperti misa Natal online, 
makan bersama keluarga inti (ibu, 
bapak dan adik saya ) dan BBQ ber-
sama orang-orang terdekat sambil 
tetap mematuhi protokol keseha-
tan. Selain ini saya juga sempat ber-
silahturahmi ke orang tua yang saya 
sudah anggap seperti orang tua 
kandung saya sendiri,” kata Jessy 
saat diwawancarai tim liputan El 
John News, Selasa (29/12/2020).

Namun, ada perbedaan yang 
dirasakan Jessy disaat me rayakan 
Natal di tengah pandemi Covid-19. 
Jessy mengatakan ada beberapa 
kegiatan yang harus dibatalkan. 
Meski demikian, bagi Jessy  pan-

demi ini tidak bisa membatalkan 
atau menghilang kan  makna dari 
perayaan Natal.

“Pastinya banyak sekali 
perbedaan, dimana perayaan na-
tal 2020 ini tidak semeriah natal 
2019. Hal ini karena angka kasus 
Covid-19 di Jakarta masih terus 
meningkat maka dari itu beber-
apa perayaan dan kegiatan natal 
yang berlangsung setiap tahunnya 
banyak yang dibatalkan,” ujar Jessy.

“Natal 2020 mengajak kita 
semua untuk kembali kepada ke-
luarga dan menjaga kebahagiaan 
Natal di dalam sebuah rumah kecil 
(keluarga). Di tahun” se belumnya 
banyak sekali ke giatan” bersama 
teman, rekan kerja , komunitas dan 
berbagai acara lainnya,” tambahnya.

Jessy berharap pandemi 
Covid-19 dapat secepatnya  ber-
akhir agar perayaan  Natal di 2021 
dapat dirayakan lebih maksimal 
lagi oleh umat nasrani. Selain itu, 
dengan cepat berakhirnya pandemi 
ini, juga dapat mengobati rasa rindu 
masyarakat yang ingin berwisata 
agar pariwisata Indonesia dapat 
kembali bangkit.

“Harapan saya sama den-
gan harapan masyarakat Indone-
sia. Dimana kita semua berharap 
pande mic Covid 19 ini dapat cepat 
berlalu dan dapat berwisata kembali 
di Indonesia secara bebas. Walau-
pun sebenarnya kita sudah bisa 
berwisata di Indonesia di bebera-
pa destinasi wisata di luar Jakarta 
dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan. Saya juga sebagai Putri 
Pariwisata Indonesia berharap Pari-
wisata dan ekonomi kreatif Indonesia 
dapat bangkit dan berkembang 
bersama” untuk mempromosikan 
Indonesia ke mata dunia,” ungkap 
Jessy. (Sigit)
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There Zhang seorang mu
sisi dengan segudang bakat yang 
fasih berbahasa mandarin dan  bisa 
memainkan gitar, piano dan hingga 
bermain drum. There Zhang selain 
mendalami menjadi seorang musisi 
dia juga pernah menelan pendidikan 
sastra mandarin di china selama ku
rang lebih 2 tahun lamanya.

There menjelaskan, bakatnya 
didapat saat berumur 2 tahun dan 
saat itulah saya mulai menjajaki dunia 
musisi dari menyanyi, dan bermain 
alat musik dari gitar hingga drum. saya 
sangat  menyukai dunia musik dan 
orang tua saya sangat mendukung 
saya untuk berkarir untuk menjadi 
orang musisi yang terkenal dan pro-
fesional.

“Bagi saya dukungan orang 
tua sangat penting karena doa orang 
tua dan dukung orang itu sebagai 
jembatan saya untuk menggapai 
semua mimpi saya dan cita-cita saya 
untuk menjadi seorang musisi yang 
profesional dan terkenal” Ujar There 

THERE ZHANG MUSISI MANDARIN 

DAN JUGA ATLET RENANG
Zhang dalam acara music & talk yang 
disiarkan langsung oleh El John Tv 
dengan secara Virtual Zoom.

Semenjak orang tua there 
memberi dukungan penuh kepada 
anaknya there mulai mendalami dan 
memutuskan untuk menjadi seorang 
musisi yang profesional khususnya 
musisi mandarin. 

“sebelum saya menjadi se-

orang musisi mandarin saya pernah 
bekerja menjadi karyawan di peru-
sahaan singapura di Jakarta, sebagai 
Marketing” Ungkap There

Semenjak saya duduk dibang 
sekolah SMA There sudah mengikuti 
beberapa kompetisi lomba bernyanyi 
mandarin dari antar sekolah hingga 
nasional untuk mewakili sekolah there, 
dan there juga pernah mendapatkan 
beberapa penghargaan dari perlom-
baan itu. 

“untuk menjadi seorang pen-
yanyi yang profesional memang tak 
mudah dan gampang untuk meng-
gapai itu semua tapi there mencoba 

music and talk
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terus menerus belajar dan tak mau 
putus asa” ucap There

Semenjak duduk dibangku se-
kolah SMA there juga pernah mengi-
kuti perlombaan buka hanya di dunia 

musisi saja yang diikuti there dari per-
lombaan  Balet, hingga perlombaan 
renang there pernah ikuti. setelah lulus 
sekolah sma tidak langsung menja-
di musisi profesional karena tawaran 

untuk menyanyi dari panggung ke 
panggung memang jarang.

“Dari bakat there bisa renang 
dan pernah mewakili sekolah there 
untuk kompetisi renang, dari situ there 
mencoba untuk menjadi seorang guru 
renang sambil menunggu tawaran un-
tuk menyanyi, tapi there tidak pernah 
meninggalkan cita-cita there untuk 
menjadi seorang singer mandarin yang 
profesional” Imbuh There

There menceritakan bagaimana 
ia pernah mendapat penghargaan 
Juara 1 menyanyi Mandarin selama 3 
kali berturut-turut dalam kurun wak-
tu hanya 6 bulan di tahun 2010-2011 
itu berturut-turut di perlobaan yang 
berbeda. penghargaan ini there dapat 
sangat di china saat berkuliah di sana. 

Dalam acara Music & Talk ini 
juga dihadiri oleh Icun Lin yang me-
rupakan Juri El John Golden Voice 
yang disiarkan oleh Elohn Tv setiap 
sabtu minggu jam 19.00 – 20.00 wib. 
Icun Lin juga merupakan prosedur dari 
There Zhang sendiri yang penggarapan 
musik-musik there Zhang.
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Kost  menjadi solusi bagi 
mereka yang beraktivitas jauh dari 
tempat tinggalnya atau pun kam
pung halamannya. Tempat kost sudah 
menjamur di banyak daerah, namun 
yang terkadang sulit adalah di saat 
mencari tempat kost. Para pencari 
kost  akan datang dari satu tempat 
kost  ke tempat kost yang lain, akibat
nya waktu pun tersita dan ongkos 
yang dikeluarkan juga terlalu banyak, 
apalagi mereka yang tidak punya 
kendaraan. 

Kini telah hadir sebuah Properti 
Online Platform yang dapat memu-
dahkan mencari tempat kost, yakni  
Carikost.id. Platform ini baru diluncur-
kan pada bulan Maret tahun ini. Tidak 
hanya membantu para pencari kost, 
namun platform ini juga membantu 
pemilik kost meningkatkan okupansinya.

“Memang kita bukan seke-
dar membuat sebuah platform kita 
memang benar-benar membantu 
para user pemilik kost, di sini para 
para costumer bisa langsung nego 

dengan pemilik kost untuk nego harga 
karena kami tidak mematok harga” 
CMO Carikost.id Asti Asmodiwati saat 
menjadi nara sumber dalam program 
yang ditayangkan EL JOHN TV, yaitu. 
Start Up Gallery. Selain Asti, program 
ini juga menghadirkan narasumber lain 
yakni CEO Carikost.id Whenda Diyoga

Asti menjelaskan yang   yang 
dialami oleh para pencari kost ialah 
mereka mencari yang konvensional,  di 
Carikost.id memudahkan para sewa kost 
dengan menggunakan platform untuk 
mengakomodir banyak orang dengan 
kebutuhan masing-masing 

“Dan kita Carikost.id  menye-
diakan solusi untuk mereka. jadi disini 
ada solusi yang luar biasa dan ada 
win win solution yang terjadi disini” 
Ungkap Asti

Hal senada juga disampaikan 
CEO Carikost.id Whenda Diyoga. Menurut 
Whneda, untuk menjalin kerja sama 
dengan Carikost.id tidak sulit, bahkan 
Carikost.id ingin sebanyak-sebanyaknya 
penyewa kost untuk berkolaborasi. 

CARIKOST.ID MENJADI SOLUSI 
BAGI PENCARI KOST DI ERA DIGITAL
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Sementara untuk pekerja diberikan 
standar khusus untuk melayani para 
pencari kost.

“Intinya carikost.id bukan seke-
dar user property kost hanya beriklan 
di kami, kami juga mengajarkan untuk 
memanage keuangan juga kita juga 
memberikan report-report  perbulan-
nya dan bagaimana caranya menaikan 
okupansi yang tepat” Ujar Whenda

Di Carikost.id memang tidak 
hanya beli properti lalu putus begitu 
saja kepada pemilik  property mereka 
tapi  jalin kerjasama yang baik kepada 
mereka.dan kami juga memberikan tips 

khusus.kepada para pemilik kost kapan 
kita bisa menaikan harga, kapan kita 
akan menurunkan harga, dan masih 
banyak yang kita ajarkan kepada me-
reka agar usaha mereka tetap berjalan. 

“Karena pengguna kost  itu 
bukan hanya mahasiswa atau pekerja 
contoh seperti backpacker  yang butuh 
kost yang sebulan untuk menginap 
atau seminggu oleh karena itu kapan 
yang tepat untuk kita menaikan harga 
sewanya” Imbuh Whenda

 Whenda menegaskan, bahwa 
pelayanan terbaik merupakan komitmen 
yang ditancapkan Carikost.id. Dengan 

pelayanan terbaik maka promosi pun 
akan muda, sehingga Carikost.id men-
jadi pilihan utama para pencari kost.

Komitmen kami untuk menjadi 
solusi penyedia layanan akomodasi terbaik 
di Indonesia dengan memberikan pe-
layanan yang terbaik bagi para pengguna 
layanan dan partner  properti menjadi 
dasar carikost.id memberikan garansi 
pelayanan “4D” disamping kecanggihan 
teknologi yang ditawarkan. Ditemenin, 
Dibantuin, Diangkutin dan Didekorin 
merupakan keunikan pelayanan yang 
kami tawarkan,” tegas Whenda. 
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Legal Go adalah sebuah plat-
form yang hadir untuk membantu 
masalah-masalah yang dihadapi para 
pebisnis mengenai legalitas usahanya 
tersebut. Legal Go juga hadir dengan 
3 layanan utama yakni Pendirian Pe-
rusahaan (company establishment), 
pendaftaran merek (trademark re-
gistration, dan pembuatan perjanjian 
(agreement).

Seperti dikatakan oleh Rachmat 
Dwi Putranto selaku CEO dan Founder 
dari Legal Go yang menyatakan, banyak 
pelaku bisnis baik yang sudah lama 
maupun baru mengalami kesulitan 
saat harus mengurus masalah legalitas 
seperti akta domisili, PT, CV, dan lainnya 
yang berhubungan dengan hukum. 
Terlebih jika sampai ke kementerian, 
birokrasi yang berbelit-belit bukan 
hanya menyita waktu dan tenaga saja 
tetapi juga finansial.

“Oleh karena itulah kami hadir 
untuk membantu mereka (pebisnis) 
dalam mempersiapkan ke-legalitasan 
usahanya. Selain itu kami juga membe-
rikan beberapa penawaran baik secara 

paket ataupun terpisah dengan harga 
yang sangat terjangkau. Ditambah lagi 
para pebisnis juga dapat berkonsultasi 
dengan rekanan lawyer kami yang 
saat ini ada sekitar ratusan lawyer 
atau frima hukum,” tambah Rachmat.

Rahmat mengatakan, untuk 
menggunakan layanan yang dise-
diakan pihaknya, pengguna hanya 
perlu mengajukan aplikasi dan me-
ngunggah dokumen persyaratan yang 
dibutuhkan lewat dashboard LegalGo. 
Perkembangan proses hukum ataupun 
permintaan baru untuk proses hukum 
lainnya dapat dilakukan dengan mudah 
lewat akun pengguna.

“Setelah website LegalGo versi 
awal beroperasi selama kurang lebih 1,5 
tahun, kami mendapat banyak masukan 
dari klien. Ada yang sudah paham dan 
cukup nyaman dengan desain awal 
website, namun ada juga yang merasa 
masih kesulitan memahami. Hal ini yang 
mendasari kami untuk memperbaiki 
tampilan situs agar bisa menjangkau 
lebih banyak pengguna,” tambahnya.

Menawarkan berbagai layanan 

MUDAH DAN TERJANGKAUNYA  
URUSAN HUKUM BERSAMA LEGAL GO
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hukum untuk bisnis Anda. Mulai dari 
pendirian berbagai jenis perusahaan, 
perizinan membangun perusahaan, 
berkas akta perusahaan, hingga klaim 
hak kekayaan intelektual. Cocok untuk 
Anda yang berniat #LebihPaham 
tentang perlindungan bisnis Anda 
dari kasus-kasus legalitas. Berikut ini 
paket layanan legal yang disediakan 
LegalGo.

PENDIRIAN PT
Layanan lengkap bantuan Pen-

dirian Perseroan Terbatas (PT) untuk 

mempersiapkan bisnis Anda. Sudah 
termasuk pendaftaran, perizinan, AKTA, 
SKDP, NPWP, dan SIUP. 

PENDIRIAN PT PMA
Layanan lengkap bantuan Pen-

dirian Perseroan Terbatas Penanaman 
Modal Asing (PT PMA). Layanan ini 
memiliki kebutuhan yang berbeda dari 
PT pada umumnya. 

PENDIRIAN CV/FIRMA
Pendirian CV/Firma membutuhkan 

pembagian hak dan kewajiban pemo dal 

(sekutu Pasif) dan yang menjalankan 
perusahaan (sekutu Aktif). Layanan ini 
memastikan bisnis Anda memiliki kontrak 
CV/Firma yang adil antarpihak. 

PENDIRIAN YAYASAN
Layanan lengkap Pendirian 

Yayasan untuk Anda yang ingin fokus 
berkegiatan di bidang Kegiatan Sosial. 

PERIZINAN DASAR
Paket layanan lengkap untuk 

memenuhi kebutuhan perizinan dasar 
dalam menjalankan bisnis Anda. 

AKTA LAIN
Layanan penyedia akta khusus 

yang dibutuhkan baik untuk kebutuhan 
pribadi maupun perusahaan Anda. 

BANTUAN EKSPATRIAT
Layanan lengkap bagi pekerja 

asing yang akan bekerja di Indonesia. 
LegalGo akan membantu Anda mulai 
dari kedatangan hingga mendapatkan 
izin kerja yang diperlukan. 

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
(HAKI)

HAKI diperlukan bagi Anda yang 
membutuhkan hak paten berbasis 
hukum bagi ciptaan Anda. 






