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Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan namo 
budd haya. Peringatan Sumpah Pemuda ke-92 tahun ini, men-
jadi momentum menguatkan persatuan serta  gotong royong 
untuk saling meringankan beban di tengah kondisi yang sulit 
ini. Dengan semangat kepemudaan dan kebersamaan,  kondisi 
sulit akan mudah teratasi,  hingga akhirnya  Indonesia dapat 
bangkit  di tengah pandemi Covid-19. Karena itulah, semangat 
kepemudaan harus ditancapkan dari sekarang agar Indonesia 
tidak tertinggal dari negara lain. 

Dengan semengat kepemudaan, izinkan Majalah Travel Club edisi 
November 2020, mengulas informasi yang penuh inspirasi dan 

edukasi di antaranya, untuk rubrik Cover Story, Travel Club mengulas tentang kerja keras 
Wakil Ketua Umum bidang usaha dan UKM Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia  
(PSMTI) Dedy Rochimat  dalam menyukseskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSMTI 
ke-18. Kerja keras yang diterapkan Dedy bisa menjadi inspirasi bagi pembaca Travel Club.
 
Rubrik lainnya, yakni mengulas perjalanan karantina finalis Putri Pariwisarta Indonesia 2020 
dan Miss Earth Indonesia 2020. Perjalanannya yang diulas mulai dari pembekalan hingga 
kontes video yang dibuat finalis. Selain itu, Travel Club  juga mengulas perjalanan Safira Reski 
Ramadhanti di kontes dunia paling bergengsi yakni Miss Earth  2020. 

Selanjutnya untuk rubrik tourism review, Travel Club mengangkat Surabaya sebagai destinasi 
kota pahlawan dan untuk 8 destinasi diulang destinasi pulau terluar. Serta masih banyak lagi 
informasi menarik lain, yang patut untuk dibaca.

Akhir kata, saya mengucapkan banyak kepada pembaca yang setia menjadikan Majalah 
Travel Club sebagai pilihan utama dalam mendapatkan informasi. Ucapakan terima kasih juga 
disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pihak Swasta dan Narasumber 
yang mendukung Majalah Travel Club sebagai yang terdepan. Semoga kita selau diberi 
kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Terima Kasih dan jaga kesehatan.

Terbit sejak DESEMBER 1988
Izin Terbit : SK MENPEN RI 

No.1402/SK/DITJEN PPG/STT/1988
Izin Diperbaharui : 

Tanggal 17 DESEMBER 1998
No. 881/SK MENPEN/SIUP/1998  

ISSN : 0825 - 0828

SALAM PARIWISATA,
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“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

TOURISM
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Pariwisata menjadi sektor penyum-
bang Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
terbesar  di Bali dan juga untuk de-
visa negara. Tidak salah di tengah 
pandemi Covid-19 ini, upaya untuk 
menggairahkan pariwisata di pulau 
dewata itu terus dilakukan Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf/Baparekraf).

Salah satu upaya itu  yakni dengan 
diluncurkannya program ‘We Love 
Bali’. Peluncuran program tersebut 
dilakukan langsung oleh Menteri Pa-
riwisata dan Ekonomi Kreatif/Kapala 
Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Menparekraf/Baparekraf) Wishnuta-
ma Kusubandio di Bali Safari, Rabu 
(14/10/2020).

Wishnutama mengatakan program 
ini juga sebagai bentuk edukasi se-
kaligus kampanye peningkatan kualitas 

penerapan protokol kesehatan berbasis 
CHSE bagi pelaku usaha pariwisata 
dan ekonomi kreatif serta masyarakat 
di Bali.

Wishnutama menerangkan, bahwa 
pariwisata merupakan sektor yang 
terkena dampak hebat dari pan-
demi Covid-19. Apalagi Bali, yang 
pa riwisatanya menjadi tulang pung-
gung perekonomian daerah. Tentu tidak 
seperti membalikan telapak tangan 
untuk memulihkan kembali pariwisata 
Bali, butuh kerja sama yang kuat untuk 
kembali menjadikan pariwisata Bali 
menjadi sektor unggulan.

“Sebagai upaya bersama untuk 
memulihkan pariwisata di Bali, Kemen-
terian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
bersama dengan Pemerintah Provinsi 
Bali dan para stakeholder menggelar 
sebuah program yang kita sebut We 
Love Bali,” kata Wishnutama.

Masyarakat di Bali akan diajak da-
lam program ini, untuk melihat secara 
langsung bagaimana penerapan pro-
tokol kesehatan dijalankan pelaku usaha 
pariwisata dan ekonomi kreatif.  Untuk 
melihat penerapan protokol keshaan 
dibuatlah 12 program perjalanan atau 
famtip yang setiap program akan ber-
langsung selama tiga hari dua malam 
ke destinasi Bali.

Secara keseluruhan program ini 
akan melibatkan 409 pelaku industri 
pariwisata dan ekonomi kreatif, 8.421 
tenaga kerja, serta 4.800 peserta dari 
kalangan masyarakat yang berasal 
dari Provinsi Bali.

Melalui kampanye ini diharapkan 
dapat membentuk “safety awareness” 
yang perlahan tercipta dalam pola 
pikir pelaku usaha di Bali dan juga 
wisatawan. Program ‘We Love Bali’ 
juga diharapkan dapat mendukung 

PERKUAT PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN, 
KEMENPAREKRAF LUNCURKAN KAMPANYE ‘WE LOVE BALI’
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industri pariwisata Bali agar mulai 
bergerak dan semangat untuk kem-
bali berkarya sekaligus memberikan 
edukasi dalam mengimplementasikan 
protokol kebiasaan baru bagi pelaku 
usaha pariwisata, masyarakat pengelola 
destinasi wisata, dan masyarakat umum 
yang mengikuti kegiatan tersebut.

Pelaksanaan protokol kesehatan 
yang baik di Bali akan menimbulkan 
citra positif yang baik untuk sektor 
pariwisata bukan hanya di Bali tapi 
juga Indonesia di mata internasional.

“Saya harapkan semua stakeholder 
dan pelaku pariwisata dan ekonomi 
kreatif dapat melaksanakan protokol 
kesehatan dengan penuh kedisiplinan, 
penuh rasa kepedulian. Rasa kepedulian 
terhadap diri kita sendiri, keluarga, 
sahabat, teman-teman, dan yang paling 
penting terhadap sektor pariwisata. 
Dengan rasa kepedulian yang tinggi 
dalam melaksanakan kesehatan saya 
yakin sektor pariwisata akan segera 
bangkit kembali,” kata Wishnutama.

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka 
Artha Ardana Sukawati, di kesempatan 

yang sama mengapresiasi dukungan 
yang besar dari Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif dalam memulih-
kan sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif di Bali dengan berbagai program 
yang menunjang terciptanya kualitas 
penerapan protokol kesehatan.

Melalui kegiatan ini masyarakat 
dapat melihat langsung penerapan 
protokol kesehatan yang dijalankan 
di destinasi atau hotel-hotel tempat 
mereka menginap.

“Dengan melihat langsung pe-
nerapan protokol kesehatan yang 
dijalankan diharapkan dapat tercip-
ta atau terbangunnya kepercayaan 
masyarakat terhadap pariwisata di 
Bali, dan juga terhadap pasar. Pasar 
juga akan terbangun kepercayaanya 
terhadap penerapan protokol kesehatan 
di Bali,” kata Tjokorda Oka.

Selain itu, masyarakat juga di-
harapkan dapat melakukan transaksi 
di destinasi sehingga dapat membantu 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
masyarakat.
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Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/
Baparekraf) mengajak para pelaku 
usaha sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif untuk mendaftarkan Program 
Sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, 
Safety & Environment Sustainability).

Deputi Sumberdaya dan Kelem-
bagaan Kemenparekraf/Baparekraf 
Wisnu Bawa Taruna dalam pernya-
taanya di Jakarta, Senin (12/10/2020) 
menjelaskan, Program Sertifikasi CHSE 
sebagai salah satu strategi meng hadapi 
masa adaptasi kebiasaan baru di sektor 
parekraf.

“Karena kunci sukses pulihnya sek-
tor pariwisata dan ekonomi kreatif 
adalah dengan penerapan standard 
protocol Kesehatan di sektor parekraf,” 
ujarnya.

Wisnu juga menjelaskan, para 
pemilik/pengelola usaha pariwisata 
dan destinasi pariwisata dari seluruh 
Indonesia didorong untuk mendaftar 
di alamat website resmi chse.kemen-

parekraf.go.id.
“Sertifikasi CHSE berfungsi sebagai 

jaminan kepada wisatawan dan mas-
yarakat bahwa produk dan pelayanan 
yang diberikan sudah memenuhi pro-
tokol kebersihan, kesehatan, kesela-
matan, dan kelestarian lingkungan,” 
ujarnya.

Untuk mendapatkan Sertifikasi 
CHSE, para pemilik/pengelola usaha 
dan destinasi pariwisata yang ingin 
melakukan penilaian mandiri dapat 
melakukan pendaftaran secara daring/
online di website resmi chse.kemen-
parekraf.go.id dan melakukan pengisian 
formulir identitas usaha.

Setelah pendaftaran dilakukan 
dan telah memiliki akun, pelaku usaha 
dapat melakukan penilaian mandiri, dan 
mengunduh format surat pernyataan 
deklarasi mandiri sebagai pernyataan 
resmi bahwa penilaian mandiri yang 
dilakukan sesuai dengan kondisi yang 
sebenarnya dan dapat divalidasi secara 
langsung.

Setelah Penilaian dan Deklarasi 

Mandiri dilakukan, selanjutnya dilaku-
kan Proses Audit/Penilaian oleh Lem-
baga Sertifikasi yang memiliki kom-
petensi khususnya di bidang sistem 
manajemen lingkungan serta kesehatan 
dan keselamatan kerja.

Pemilik/pengelola usaha dan des-
tinasi pariwisata yang lolos audit/pe-
nilaian akan mendapatkan Sertifikat 
CHSE dari Lembaga Sertifikasi, dan 
kemudian akan diberi Label InDOnesia 
CARE (I Do Care) oleh Kemenparekraf.

“Untuk tahap awal ini, sertifikasi 
CHSE akan diprioritaskan untuk usaha 
hotel, restoran/rumah makan, pondok 
wisata/homestay, daya tarik wisata, 
usaha wisata arung jeram, usaha wisa-
ta selam, dan usaha lapangan golf, 
juga desa wisata, dan semua tahapan 
proses sertifikasi ini dibiayai oleh Ke-
menparekraf, biaya tidak dibebankan 
ke pengelola destinasi dan usaha pa-
riwisata, artinya sertifikasi ini gratis,” 
kata Wisnu Bawa Taruna.

KEMENPAREKRAF AJAK PELAKU USAHA PARIWISATA 
DAFTAR SERTIFIKASI CHSE GRATIS
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Perayaan World Tourism Day  atau 
Hari Pariwisata Dunia 2020 yang disiarkan 
langsung EL JOHN TV secara virtual, pada 
Minggu (27/9/2020) berlangsung semarak.  
Berbagai pertunjukan ditampilkan seperti 
penampilan penyanyi papan atas Indonesia 
Judika. Kemudian pertunjukan tari, di an-
taranya Tari Gaba Gaba Dari Maluku yang 
ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswi 
STP Trisakti, Serasa Dance dan tak kalah 
menariknya penampilan carnaval national 
costume Putri Pariwisata Indonesia 2019.

Tahun ini,  tema WTD untuk dunia ber-
tajuk “Tourism And Rural Development” . 
Sementara untuk perayaan di Indonesia, 
tema yang diangkat yakni “Moving For-
ward In The New Normal”.  Acara yang 
berlangsung dua jam lebih ini, dipandu 
oleh Putri Pariwisata Indonesia 2019 Clarita 
Mawarni Salem dan Miss Earth Indonesia 
2019 Cinthia Kusuma Rani.

Acara diawali sambutan dari  Deputi 
Bidang Produk Wisata dan Penyeleng-
garaan Kegiatan (Events) Kementerian 
Pariwiata dan Ekonomi Kreatif / Badan 
Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/
Baparekraf) Rizki Handayani yang me-
wakili Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif / Kepala Baparekraf Wishnutama 
Kusubandio.

Rizki mengatakan sektor pariwisata 
termasuk industrinya,  merupakan salah satu 
sektor yang sangat terdampak Covid-19,  
tak hanya di Indonesia namun  juga di dunia. 
Kerugian akibat hantaman pandemi sa-
ngat besar, namun tidak akan selesai jika 
terus menghitung kerugian, yang harus 
dilakukan adalah mencari solusi agar pa-
riwisata Indonesia dapat bangkit di tengah 
pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut 
Kemenparekraf melakukan langkah nyata 

DISIARKAN LANGSUNG EL JOHN TV, 
PERAYAAN WORLD TOURISM DAY 2020 BERLANGSUNG SEMARAK

untuk menyelamatkan sektor pariwisata
“Demi memastikan kebutuhan ini, Ke-

menterian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
mengusung program C HSE (Cleanliness, 
Healthy, Safety, and Environmental Sus-
tainability) sebagai tatanan adaptasi ke-
biasaan baru di destinasi wisata dengan 
melibatkan para pelaku sektor pariwisata. 
Dengan adanya program ini, diharapkan 
sektor pariwisata dapat segera produktif 
dan aman dari Covid-19,” kata Rizki.

Selain itu, menurut Rizki Kemenparerkaf 
juga sedang menggalakan kampanye Indo-
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nesia Care. Kampanye ini mengajak tempat 
usaha pariwisata dan ekonomi kreatif 
untuk tetap mengutamakan prinsip-prinsip 
kebersihan kesehatan, keselamatan dan  
lingkungan lestari.

“Saya berharap tahun 2021 akan men-
jadi momentum kebangkitan pariwisata 
Indonesia. Kita menyambut era baru pa-
riwisata yang kagum dan maju, tentu akan 
ada tantangan baru,  tentang bagaimana 
menciptakan budaya pariwisata yang 
nyaman tapi lebih peka terhadap aspek 
kesehatan, keselamatan dan kelestarian 
lingkungan serta tantangan lain kedepan,” 
ujar Rizki.

Sementara itu, sambutan lainnya 
datang dari President/CEO Pata Indo-
nesia Chapter Poernomo Siswopraseti-
jo. Poernomo mengatakan sesuai tema 
dunia untuk WTD 2020, maka yang 
perlu diperhatikan adalah bagaimana 
mengoptimalkan untuk menggarap des-
tinasi-destinasi di daerah atau daerah 
yang memiliki keunikan, namun tidak 
lepas dari adaptasi baru yang menjadi 
fokus utama agar berwisata tetap dapat 
aman, nyaman dan selamat.

“Ini tentunya akan memberikan komit-
men kuat kepada masyarakat di daerah, 
di pedesaan-pedesaan untuk semakin 
melestarikan lingkungan hidup mereka, 

kemudian juga warisan-warisan budayanya 
bisa menjaga ini serta mengkomunikasikan 
kepada para wisatawan-wisatawan yang 
hadir ke daerah-daerah tersebut,” ujar 
Poernomo.

Sementara itu, Ketua Ikatan Cendi-
kiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Prof. 
Azril Azahari mengatakan Hari Pariwisata 
Dunia merupakan hari besar bagi segenap 
pelaku pariwisata di dunia. 

“Tujuannya adalah untuk mendorong 
kesadaran masyarakat internasional akan 
pentingnya dampak pariwisata pada nilai 
budaya, sosial, politik ekonomi serta 
lingkungan serta tentunya pentingnya 
untuk terus tentang kesadaran bahwa 
pariwisata sebagai contributor dalam 
mencapai tujuan pembangunan yang 
berkelanjutan,” kata Profesor Ajril.

Acara ini juga diramaikan dengan 
ucapan selamat hari pariwisata dunia 
oleh insan-insan pariwisata tanah air 
seperti Kepala Daerah, Ketua Umum 
asosiasi-asosiasi pariwisata, Duta Be-
sar RI untuk Tiongkok, perwakilan dari 
Komisi X DPR. Tak hanya ucapan saja,  
mereka pun menyatakan harapannya  
untuk pariwisata nasional yang sedang  
lesu akibat pandemi Covid-19.

Perayaan WTD terselenggara ber-
kat kerja sama PATA Chapter  Indonesia, 
ICPI , Kemenparekraf  dan UNWTO serta 
didukung antara lain  oleh Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta, GIPI, PHRI, ASITA, 
Masata, EL JOHN Indonesia, EL JOHN TV, 
Putri Pariwisata Indonesia,  Podomoro 
University, Universitas BSI dan President 
University.(Sigit)



                      16 - TRAVELCLUB - NOVEMBER 2020

tourism news

Janji pemerintah untuk me n ya-
lurkan dana hibah pariwisata sebe-
sar Rp3,3 Triliun bagi pelaku usaha 
pariwisata dan pemerintah daerah 
sepertinya akan segera terealisasi. 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Wishnutama 
Kusubandio memberi signal akan 
dikucurkannya dana hibah tersebut.

Dana itu difungsikan untuk mening-
katkan penerapan protokol kesehatan 
di destinasi wisata sehingga tercipta 
rasa aman dan nyaman bagi wisatawan 
sekaligus membantu industri pariwisata 
bertahan di tengah pandemi.

Wishnutama menjelaskan dana 
tersebut merupakan bagian dari 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
yang diprogramkan pemerintah untuk 
mengatasi dampak Covid-19.  Diakui 
Wishnutama bahwa pariwisata me-

rupakan sektor yang terkena imbas 
dari pandemi tersebut dan efeknya 
meluas  hingga membuat merosotnya 
pendapatan asli daerah (PAD), khusus-
nya daerah yang PAD-nya ditopang 
dari sektor pariwisata

“Tujuan utama dari hibah pariwisata 
ini adalah membantu pemerintah da-
erah serta industri hotel dan restoran 
yang saat ini sedang mengalami gang-
guan finansial serta recovery penurunan 
pendapatan asli daerah (PAD) akibat 
pandemi COVID-19 de ngan jangka 
waktu pelaksanaan hingga Desember 
2020,” kata Wishnutama.

Daerah dengan kriteria PHPR mi-
nimal 15 persen dari total PAD Tahun 
anggaran 2019, 10 Destinasi Super 
Prioritas (DPP), 5 Destinasi Pariwisata 
Prioritas (DSP), Destinasi Branding 
dan 100 COE.

Wishnutama kembali menerangkan 

PEMERINTAH SEGERA 
SALURKAN DANA HIBAH RP3,3 TRILIUN 
UNTUK SEKTOR PARIWISATA

dan sebesar Rp3,3 triliun itu akan di-
salurkan dengan pembagian 70 persen 
untuk industri hotel dan restoran. Dan 
sisanya , 30 persen diberikan kepada 
pemerintah daerah untuk membantu  
penanganan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif yang terkena imbas 
pandemi.

“Proses pencairan dana diajukan 
oleh kepala daerah kepada Kemen-
terian Keuangan mengacu pada re-
komendasi teknis yang diterbitkan oleh 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif,” kata Wishnutama.

Tak hanya dana hibah, ada ang-
garan lagi yang disapkan Kemen-
parekraf yakni anggaran sebesar 
rp119 miliar untuk program sertifikasi 
CHSE gratis bagi industri pariwisata 
di 34 provinsi di Indonesia. Sertifikasi 
ini untuk menjamin kebersihan, ke-
sehatan, keamanan, dan kelestarian 
lingkungan untuk industri yang terkait 
sektor pariwisata untuk memulihkan 
kepercayaan masyarakat.

“Sehingga para pelaku pariwisata, 
pengelola hotel, dan restoran dapat 
segera meningkatkan persiapan pro-
tokol kebersihan, kesehatan, dan ke-
amanan yang sesuai dengan protokol 
kesehatan COVID-19,” kata dia.

Wishnutama kembali mengatakan, 
Kemenparekraf/Baparekraf melalui 
Deputi Bidang Industri dan Investasi 
akan melakukan sosialisasi Program 
Hibah Pariwisata Tahun 2020 secara 
berkala. Untuk kegiatan awal telah 
dilangsungkan sosialisasi pada 8 Okto-
ber 2020 di Hotel Novotel Tangerang, 
Banten. Kegiatan juga dilakukan secara 
hybrid  meeting dengan melibatkan 101 
daerah kabupaten/kota di Indonesia.

“Melalui kegiatan Sosialisasi Dana 
Hibah Pariwisata Tahun 2020 terse-
but, diharapkan pemerintah daerah 
memperoleh informasi terkait program 
dana hibah pariwisata tersebut, antara 
lain terkait teknis hibah pariwisata, 
pengelolaan hibah pariwisata pada 
Pemerintah Daerah, pengelolaan dan 
pelaporan keuangan serta teknis pe-
nyaluran dana hibah pariwisata terse-
but,” kata Wishnutama.



NOVEMBER 2020- TRAVELCLUB - 17        

tourism news



                      18 - TRAVELCLUB - NOVEMBER 2020

serba serbi

Dunia usaha harus tetap jalan agar 
angka kemiskinan dan pengangguran 
tidak melonjak. Apa saja yang harus 
dibutuhkan dan harus dilakukan para 
pengusaha saat ini ?

Hampir seluruh sektor ekonomi kini 
luluh lantak akibat Covid-19. Alhasil, 
pemerintah harus banting tulang untuk 
mengatasinya, mulai dari mengkaji 
dan merumuskan kebijakan, sampai 
mengimplementasikannya di lapa ngan. 
Masalahnya, tak semua kebijakan bisa 
diterapkan di lapangan, termasuk yang 
berkaitan dengan dunia usaha. 

Dampak buruk yang ditimbulkan 
Covid-19 luar biasa dahsyat. Selain 
merenggut banyak korban jiwa, pan-
demi Corona telah melahirkan krisis 
ekonomi yang amat parah di berbagai 
negara, termasuk di Indonesia.

Sepanjang paruh pertama di tahun 
2020, dunia menghadapi tantangan 
terberat terutama dalam meng hadapi 
dampak penyebaran Covid-19 yang 

KARENA RODA KEHIDUPAN 
HARUS TERUS BERJALAN

berawal dari krisis kesehatan dan ber-
transmisi pada aspek sosial, ekonomi, 
dan keuangan di seluruh dunia. Banyak 
negara termasuk Indonesia kemudian 
mengambil langkah-langkah extra-
ordinary untuk melindungi masyarakat 
dan memulihkan perekonomian aki-
bat pandemi Covid-19. Perlambatan 
ekonomi dan kebijakan yang ditem-
puh pemerintah dalam menghadapi 
dampak pandemi tersebut berpenga-
ruh signifikan terhadap pelaksanaan 
APBN pada semester I tahun 2020. 
Hal ini disampaikan pemerintah yang 
diwakili Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani kepada Badan Anggaran DPR 
RI dalam rapat pembahasan Laporan 
Realisasi Semester I dan Prognosis 
Semester II Pelaksanaan APBN Tahun 
Anggaran 2020 pada Rabu, (15/07) 
di Jakarta.

Pemerintah melaporkan kepada 
DPR RI bahwa realisasi pendapatan 
negara semester I tahun 2020 men-

capai Rp811,2 Triliun atau 47,7% dari 
target dalam Perpres Nomor 72 tahun 
2020. Capaian tersebut menurun 9,8% 
jika dibandingkan realisasi semester 
I tahun 2019 yaitu sebesar Rp899,6 
Triliun. Sedangkan realisasi belanja 
negara dalam semester I tahun 2020 
mencapai Rp1.068,9 Triliun atau 39,0% 
dari pagu belanja dalam Perpres No-
mor 72 tahun 2020. Capaian tersebut 
secara nominal meningkat apabila 
dibandingkan realisasi semester l tahun 
2019 yang mencapai Rp1.034,7 triliun. 
Dengan berbagai perkembangan di 
atas, defisit anggaran semester I ta-
hun 2020 berada pada kisaran 1,57% 
terhadap Produk Domestik Bruto.

Pada tahun 2020, Pemerintah 
juga mengalokasikan stimulus da-
lam rangka penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 
Adapun realisasi per 1 Juli 2020 sebesar 
Rp127,4 Triliun atau 18,3% dari alokasi 
total dukungan fiskal pe nanganan 
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Covid-19 sebesar Rp695,2 Triliun. Re-
alisasi tersebut terdiri dari dukungan 
kesehatan sebesar 5,1%, perlindungan 
sosial 36,2%, dukungan UMKM 24,4%, 
insentif dunia usaha 11,2%, serta duku-
ngan sektoral dan Pemerintah Daerah 
sebesar 5,2%.

Adapun kendala atau tantangan 
dalam pelaksanaan stimulus fiskal 
tersebut antara lain proses verifikasi 
klaim biaya perawatan Covid-19 dan 
verifikasi pembayaran insentif tenaga 
kesehatan di Pemda masih relatif lam-
bat. Dari sisi perlindungan sosial, ken-
dalanya antara kain belum sepenuhnya 
berjalan program yang targetnya di 
luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS), tumpang tindih bansos dan 
besaran nilai bantuan yang berbeda, 
penyebaran per propinsi yang berbeda, 
dan penghentian sementara program 
Kartu Pra Kerja. Terkait insentif dunia 
usaha, tantangannya yaitu rendahnya 
tingkat partisipasi WP yang mengaju-
kan permohonan insentif perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani In-
drawati memastikan perekonomian 
nasional pada kuartal III-2020 sudah 
memasuki fase resesi. Ekonomi ku-
artal III tahun ini diprediksi minus 2,9% 
hingga minus 1,1% setelah pada kuartal 
II terkontraksi 5,32% dan pada kuartal 
I hanya tumbuh 2,97%. 

“Pada kuartal III tahun ini, kita ke-
mungkinan masuk negative territory, 
sehingga secara keseluruhan sampai 
akhir 2020, pertumbuhan produk do-
mestik bruto (PDB) kita diperkirakan 
minus 1,7% hingga minus 0,6%. Itu 
forecast terbaru kami,” kata Menkeu 
Sri Mulyani dalam jumpa pers virtual 
di Jakarta. 

Sejak Covid-19 merebak di Tanah 
Air pada Maret silam, dunia usaha 
langsung terkena imbasnya. Banyak 
perusahaan yang terpaksa memangkas 
jam kerja agar bisa tetap beroperasi. 
Tak sedikit pula yang akhirnya menye-
rah dan menutup perusahaannya. 

Akibat anjloknya permintaan, 
menurunnya mobilitas masyarakat 
sejalan dengan diberlakukannya 
Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) untuk mengurangi penyeba-

ran Covid-19, serta terputusnya rantai 
pasok (supply chain) bahan baku dan 
pemasaran, para pengusaha tak punya 
banyak pilihan. Gelombang PHK pun 
tak terelakkan.

Pada April 2020 saja, berdasarkan 
data Kementerian Tenaga Kerja (Ke-
menaker), sedikitnya 1,5 juta peker-
ja dirumahkan dan di-PHK. Dalam 
catatan Kadin Indonesia, sampai 
Mei 2020, sekitar 6 juta pekerja su-
dah di-PHK dan dirumahkan karena 
pengusaha tak lagi punya arus kas 
(cashflow). 

Kementerian Perencanaan Pem-
bangunan Nasional (PPN)/Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas) memperkirakan sampai 
akhir 2020 angka pengangguran 
bertambah 5-6 juta orang.

JANGAN SAMPAI PHK 
Kini, hampir tak ada sektor ekonomi 

yang tak terkena imbas negatif pan-
demi Covid-19. Hanya beberapa sektor 
saja yang imun dan diuntungkan oleh 
dampak pandemi, seperti sektor far-
masi, jasa dan manufaktur kesehatan, 
teknologi informasi dan telekomuni-
kasi (TIK), serta perdagangan secara 
elektronik (e-commerce). “Dampak 
Covid ini besar sekali bagi dunia usa-
ha, termasuk perusahaan yang kami 
jalankan,” tutur seorang Direktur pada 
salah satu grup perusahaan ternama 
di Indonesia di Jakarta, baru-baru ini. 

Agar bisa tetap survive, berbagai 
upaya telah ditempuh perusahaan, dari 
mulai menetapkan dan menjalankan 
skala prioritas, menerapkan strategi 
bisnis baru yang lebih akomodatif 
terhadap pandemi, sampai melaku-
kan efisiensi. “Intinya, jangan sampai 
melakukan PHK. Ini memang sangat 
berat. 

Pemerintah sudah berupaya mak-
simal dalam menangani Covid-19, baik 
di bidang kesehatan maupun bidang 
ekonomi. Tidak ada kebijakan yang 
sempurna, pasti ada kekurangannya. 
Karena itu dunia usaha mendukung 
penuh langkah-langkah pemerintah. 

Kendati demikian, pemerintah ma-
sih perlu membenahi pelaksanaan 

protokol kesehatan di lapangan. 
Protokol kesehatan sangat penting 
untuk mencegah gelombang kedua 
(second wave) pandemi dan meredam 
penyebaran Covid secara signifikan. 

Di sisi lain, stimulus fiskal senilai 
total Rp 695,20 triliun yang telah di-
kucurkan pemerintah untuk menangani 
Covid-19 dan memulihkan perekonomi-
an nasional. Porsi untuk sektor swasta 
masih sangat kecil, sehingga dunia 
usaha masih berat untuk kembali pu-
lih. Pihak pelaku usaha swasta tetap 
berharap ada kebijakan lain untuk 
mempermudah atau meringankan 
beban dunia usaha agar usaha mereka 
bisa segera bangkit kembali.

PROTOKOL KETAT
Dunia usaha harus tetap jalan 

agar roda ekonomi bisa terus ber-
putar dan masyarakat dapat tetap 
bekerja. Dengan begitu, angka ke-
miskinan dan pengangguran tidak 
bertambah. Banyak juga perusahaan 
yang tutup sementara karena takut 
Covid-19. Karena itu, pemerintah juga 
harus memberikan keringanan kepada 
dunia usaha agar bisa melalui pandemi 
ini. Keringanan yang dibutuhkan dunia 
usaha saat ini di antaranya relaksasi 
pajak dan restrukturisasi pinjaman.

Pelonggaran dan penerapan Pem-
batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
secara moderat (tidak total) berpe-
ngaruh positif bagi dunia usaha. Hal ini 
karena, pelonggaran akan membuat 
perusahaan bisa tetap berproduksi 
dan ekonomi tetap tumbuh. Pelong-
garan PSBB pun bakal mendorong 
permintaan (demand). Perusahaan 
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harus tetap hidup dan berjalan agar 
tidak terjadi PHK.

 Sulit untuk memastikan kapan 
pandemi Covid-19 akan berakhir. Kita 
tentu berharap pandemi Covid-19 cepat 
selesai. Cuma, sampai kapan, itu yang 
sulit diprediksi. Saat ini yang terpenting 
bagi dunia usaha adalah roda ekonomi 
terus berputar. Namun, ekonomi tidak 
akan jalan jika pandemi semakin parah. 
Untuk itu, PSBB perlu dilonggarkan atau 
diterapkan secara moderat seraya me-
nerapkan protokol kesehatan yang ketat. 
Di sinilah pentingnya sosialisasi yang lebih 
masif dan sistematis kepada masyarakat 
agar efektif.

Sepanjang semester I 2020, total 
realisasi investasi Penanaman Mo-
dal Dalam Negeri (PMDN) mencapai 
Rp207,0 T, naik 13,2% dibandingkan 
dengan semester I 2019.

Pada periode triwulan II 2020, Pe-
nanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 
berkontribusi sebesar Rp94,3 Triliun 
(49,1%), sedangkan Penanaman Modal 
Asing (PMA) sebesar Rp97,6 Triliun 
(50,9%) dari total capaian realisasi 
investasi. 

Sepanjang triwulan II 2020, investasi 
telah menciptakan lapangan kerja bagi 
263.109 tenaga kerja Indonesia yang 
merupakan peningkatan sebesar 3% 
dari triwulan II 2019.

 Total realisasi investasi di sektor 
Transportasi, Gudang, dan Telekomu-
nikasi sebesar Rp76,3 Triliun (19,0%) 
mendominasi pada periode semester I 
2020. Sektor Listrik, Gas dan Air adalah 
penyumbang realisasi investasi kedua 
tertinggi di enam bulan pertama 2020 
dengan nilai investasi senilai Rp48,5 
Triliun atau 12% dari total keseluruhan 
realisasi investasi. 

Sepanjang periode semester I 
2020,  Provinsi Jawa Barat masih 
menjadi lokasi dengan urutan teratas 
total realisasi investasi yaitu mencapai  
Rp57,9 Triliun (14,4%), disusul oleh 
Jawa Timur Rp51,0 Triliun (12,7%), 
DKI Jakarta Rp50,2 Triliun (12,5%), 
Jawa Tengah Rp27,8 Triliun (6,9%), 
dan Riau Rp22,8 Triliun (5,6%).

Selama periode triwulan II 2020, 
realisasi investasi di luar Jawa sebesar 
Rp91,3 Triliun (47,6%) dan di Jawa 
sebesar Rp100,6 Triliun (52,4%). Pe-
merintah telah berhasil meratakan 
investasi di seluruh wilayah Indonesia 
sehingga tidak terkonsentrasi di pulau 
Jawa lagi. Dengan adanya investasi 
berarti menciptakan lapangan peker-
jaan bagi masyarakat setempat yang 
pada akhirnya dapat meningkatkan 
kesejahteraan hidup mereka.

Total realisasi investasi sepanjang 
semester I 2020 di luar pulau Jawa 
sebesar Rp193,7 Triliun meningkat 
sebesar 9,1% dibandingkan periode 
yang sama pada tahun 2019.
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Singapura tetap berada pada uru-
tan pertama dengan total re alisasi 
investasi US$4,7 Milliar (34,4%); 
R.R Tiongkok US$2,4 Milliar (17,9%); 
Hongkong, RRT US$1,8 Milliar (13,2%); 
Jepang US$1,2 Milliar (8,9%); dan Ma-
laysia US$0,8Milliar (5,9%).

Kementerian Keuangan mencatat-
kan hingga 31 Agustus 2020, realisasi 
anggaran penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
mencapai Rp 211,6 triliun. Angka terse-
but sekitar 30,4 % dari total keseluruhan 
anggaran yang dialokasikan pemerintah, 
yakni sebesar Rp 695,2 triliun.

MELIBATKAN DUNIA USAHA
Dalam konteks ini, pemerintah 

perlu lebih intens melibatkan Kamar 
Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) 
baik sebagai induk organisasi dunia 
usaha di Tanah Air maupun sebagai 
mitra pemerintah, sangat diperlukan 
untuk merumuskan regulasi yang tepat 
bagi dunia usaha. Jangan sampai ke-
bijakan yang dikeluarkan pemerintah 
dilakukan secara sepihak dan akhirnya 
tidak bisa diterapkan. Apalagi dalam 
kondisi seperti saat ini adalah saat 
yang tepat agar kebijakan pemerin-
tah sesuai dengan kondisi nyata apa 
adanya di lapangan dengan mem-
perhatikan potensi pasar kawasan 
ekonomi Indonesia cukup besar, baik 
di Jawa maupun luar Jawa, terutama 
Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Sebelum pandemi Covid-19 mere-
bak, misalnya, banyak investor asing 
yang berniat masuk dan berinvesta-
si di Indonesia, seperti dari Amerika 
Serikat (AS), Timur Tengah dan ne-

gara-negara Asia lainnya. Bahkan di 
Pulau Jawa pun, kawasan industri 
baru mulai bermunculan, seperti di 
Kendal Jawa Tengah dan sekitarnya. 
Akibat Covid-19, hampir semua sektor 
kawasan ekonomi kini terpuruk, baik 
kawasan perkantoran, mal, residensial 
(hunian), transportasi, hotel, maupun 
industri. Selama semester pertama 
2020 telah banyak pusat bisnis, mal, 
hotel dan perkantoran tutup akibat 
pandemi Covid-19. 

Di sektor properti, para pengem-
bang juga sudah mengeluhkan ma-
cetnya penjualan. Meski pemerintah 
memberikan stimulus untuk segmen 
masyarakat berpenghasilan rendah, 
penjualan hunian masih tetap seret. 
Apalagi pada segmen hunian ke-
las menengah atas. Akibatnya, para 
pengembang terpaksa menunda 
peluncuran proyek terbarunya. 

Agar dunia usaha tidak tiarap, 
pemerintah harus bergerak cepat. 
Sayangnya, belum semua regulasi 
berpihak kepada dunia usaha swasta. 
Ke depan, pemerintah perlu mem-
buat kelonggaran-kelonggaran agar 
para pengusaha bisa menjalankan 
bisnisnya di era new normal. Berbagai 
persoalan harus diinventarisasi lagi, 

sehingga setiap kebijakan pemerin-
tah benar-benar sesuai kebutuhan 
dunia usaha.

 
SEMAKIN DEKAT LAGI

Akibat kebijakan konfrontaif dari 
Presiden AS, Donald Trump, ternyata 
telah memicu gelombang ketidak pu-
asan dari kalangan pebisnis domestik-
nya dan dari berbagai negara. Salah 
satu bentuk protes adalah lahirnya 
kesepakatan Local Currency Settle-
ment dari berbagai negara, termasuk 
kesepakatan Bank Indonesia dan Bank 
Sentral Republik Rakyat Tiongkok yang 
meninggalkan dolar AS sebagai alat 
transaksi. Dolar AS mulai dijauhi.

Perlahan namun dengan langkah 
yang pasti, Indonesia telah mengurangi 
penggunaan mata uang dolar Ame-
rika Serikat (AS) dalam penyelesaian 
transaksi perdagangan bilateral dan 
investasi langsung (Local Currency 
Settlement/LCS). Indonesia telah 
menjalin kerja sama dengan sejumlah 
negara yang sepakat menggunakan 
mata uang lokal dalam berdagang 
dan urusan investasi. Belum lama 
ini, tepatnya akhir September lalu, 
Bank Indonesia (BI) dan People Bank 
of Republik Rakyat Tiongkok (PBC) 



telah menandatangani pemben-
tukan kerangka kerja sama dalam 
penggunaan mata uang lokal atau 
kesepakatan LCS.

Kalangan pengusaha dan sejumlah 
ekonom memandang positif lahir-
nya kesepakatan kedua bank sentral 
tersebut dalam urusan LCS. Pasalnya, 
volume transaksi perdagangan an-
tara Indonesia dan Negeri Panda itu 
yang sangat besar sudah pasti akan 
mengurangi kebutuhan mata uang 
Paman Sam. Dengan demikian bakal 
berpengaruh terhadap permintaan 
dolar AS yang dikenal sebagai mata 
uang yang sangat perkasa selama ini. 
Sayangnya, kerja sama penggunaan 
uang lokal atau LCS diperkirakan tidak 
banyak pengaruhnya pada volatilitas 
Rupiah terhadap Dolar AS. Pasalnya, 
pergerakan kurs Rupiah terhadap 
mata uang AS dipengaruhi banyak 
faktor, mulai dari arus keluar masuk 
modal asing hingga kebijakan The 
Fed atau Bank Sentral AS.

 People’s Bank of Republik Rakyat 
Tiongkok (PBC) dan Bank Indone-
sia (BI) menyepakati penggunaan 
mata uang lokal dalam penyelesai-
an transaksi perdagangan bilate-
ral dan investasi langsung (Local 
Currency Settlement/LCS). Hal ini 
tertuang dalam Nota Kesepahaman 
yang ditandatangani oleh Gubernur 
People’s Bank of Republik Rakyat 
Tiongkok Yi Gang dan Gubernur Bank 

Indonesia Perry Warjiyo pada Rabu 
(30/9/2020).

Ke depan, kerja sama tersebut 
akan diperkuat sejumlah kegiatan 
mulai dari sharing informasi hingga 
diskusi secara berkala bank sentral 
kedua negara. Diharapkan kerja-
sama antara BI dan PBC bukan ha-
nya sebatas penyelesaian transaksi 
perdagangan bilateral dan investasi 
langsung, tetapi lebih jauh dari itu, 
misalnya kerja sama dalam bidang 
keuangan semakin meningkat yang 
bisa memberi keuntungan kedua 
negara itu. 

Bank Indonesia mengatakan bah-
wa bentuk kerja sama tersebut akan 
memperluas kerangka kerja sama LCS 
yang telah ada antara Bank Indonesia  
dengan Bank of Thailand, Bank Negara 
Malaysia, dan Kementerian Keuangan 
Jepang, Bank Sentral Korea Selatan 
(Bank of Korea/BoK), Bank Sentral 
Australia (Reserve Bank of Australia/
RBA), dan Bank Sentral Singapura, 
terkait dengan penggunaan uang 
lokal dalam hubungan perdagangan 
dan investasi guna meminimalisir 
ketergantungan terhadap Dolar AS. 
“People’s Bank of Republik Rakyat 
Tiongkok (PBC) dan Bank Indone-
sia (BI) sepakat untuk mendorong 
penggunaan mata uang lokal dalam 
penyelesaian transaksi perdagangan 
dan investasi langsung,” kata Perry 
dalam siaran pers, Rabu (30/9/2020).

Perry menjelaskan, transaksi terse-
but meliputi penggunaan kuotasi 
nilai tukar secara langsung dan per-
dagangan antar bank untuk mata 
uang Yuan dan Rupiah. Kerja sama 
ini akan diperkuat melalui sharing 
informasi dan diskusi secara berka-
la antara otoritas Republik Rakyat 
Tiongkok dan Indonesia.

Menurut Perry, kolaborasi antara 
People’s Bank of Republik Rakyat 
Tiongkok (PBC) dan Bank Indonesia 
(BI) ini penting dalam memperkuat 
kerja sama keuangan bilateral an-
tara Republik Rakyat Tiongkok dan 
Indonesia. 

“Otoritas kedua negara meman-
dang hal tersebut akan berkontribusi 
positif dalam mendorong penggunaan 
mata uang lokal untuk penyelesaian 
perdagangan dan investasi langsung 
antara kedua negara,” demikian pen-
jelasan dari Gubernur Bank Indonesia, 
Perry Warjiyo.

Adapun pada bulan Maret 2020 
yang lalu, Bank Indonesia dan Bank 
of Korea telah melakukan perpan-
jangan perjanjian penyediaan li-
kuiditas perdagangan dengan mata 
uang lokal (Bilateral Currency Swap 
Agreement/BCSA) yang bernilai KRW 
10,7 triliun atau setara dengan Rp 
115 triliun yang berlaku efektif mulai 
dari 6 Maret 2020 hingga 5 Maret 
2023, dan akan diperpanjang lagi 
apabila memberi keuntungan pada 
kedua negara. Melalui kesepakatan 
tersebut memungkinkan swap mata 
uang lokal antara kedua bank sentral. 
Semangat dari perjanjian tersebut 
bukan sekadar mengurangi peng-
gunaan Dolar AS, tetapi lebih dari 
itu, yakni mendorong perdagangan 
bilateral dan meningkatkan kerja sama 
keuangang yang lebih erat dalam 
kerangka pengembangan ekonomi 
kedua negara.

Sebelum petinggi BI duduk bersa-
ma pejabat BpoC dalam urusan LCS, 
pihak BI terlebih dahulu meneken 
kesepakatan dengan Kementerian 
Keuangan Jepang terkait penyelesai-
an transaksi perdagangan bilateral 
menggunakan mata uang lokal, rupiah 
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atau yen. Adapun nota kesepaha-
man tersebut ditandatangani pada 
5 Desember 2019. Bahkan jauh sebe-
lum bersepakat dengan pemerintah 
Negeri Matahari Terbit, bank sentral 
sudah bekerja sama dengan Bank 
of Tokyo dan Bank Negara Malaysia 
dalam urusan LCS, tepatnya pada 11 
Desember 2017.

 Terlepas dari kesepakatan antara 
bank sentral Republik Rakyat Tiongkok 
dan BI yang mendorong penggunaan 
uang lokal dalam bertransaksi perda-
gangan dan investasi, menarik dicer-
mati adalah perkembangan mata uang 
Yuan yang semakin berotot. Buktinya, 
mata uang Yuan kini menjadi cadangan 
mata uang terbesar ketiga di dunia, 
setelah Dolar AS dan Euro. Predikat 
tersebut disematkan oleh Morgan 
Stanley berdasarkan hasil analisis yang 
dipublikasikan awal September lalu. 
Posisi Yuan saat ini telah berkontribusi 
sekitar 2% dari aset cadangan devisa 

dunia. Angka tersebut diproyeksi 
melesat menjadi 10% pada 2030. 
Apabila prediksi itu terbukti, maka 
Yuan akan mengungguli level Yen, 
Jepang dan Poundsterling, Inggris.

Memang, pemerintah Republik 
Rakyat Tiongkok tidak pernah lelah 
mempromosikan penggunaan Yuan 
atau yang dikenal sebagai Renminbi 
(RMB). Dan berbagai upaya dilakukan 
agar lembaga keuangan asing masuk 
ke pasar domestik. Bahkan inves-
tor asing memilih Republik Rakyat 
Tiongkok untuk menanam modalnya 
karena potensi keuntungannya lebih 
tinggi dibanding negara lainnya. Pada 
tahun ini, laju pertumbuhan ekonomi 
Republik Rakyat Tiongkok memang 
tersandung pandemi Covid-19, namun 
sejumlah lembaga riset internasional 
memprediksi perekonomian Negeri 
Bambu itu bisa bangkit lagi bahkan 
lebih cepat dari negara lainnya.

Data dirangkum dan diolah dari 
berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Rubrik ini pernah menghantarkan
penulis Travel Club memenangkan

Juara I Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2015

Juara II Anugerah Pesona Bahari 2016
Piala Menteri Pariwisata RI

Memasuki bulan Nopember, salah satu momen terpenting yang harus selalu 

kita ingat adalah Hari Pahlawan yang diperingati pada tanggal 10 Nopember. 

Selain itu momen Hari Pahlawan tentu juga mengingatkan kita pada satu 

peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia di mana perjuangan Arek-
arek Suroboyo (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam Pertempuran Surabaya yang 

merupakan pertempuran besar demi mempertahankan kemerdekaan Bangsa 

Indonesia dari serangan para penjajah. Hal ini pula yang melandasi penamaan 

Kota Surabaya sebagai Kota Pahlawan.

tourism review

SURABAYA

MENJEJAKI 
DESTINASI WISATA 
DI KOTA PAHLAWAN



Terlepas dari sejarah Kota Su-
rabaya hingga dijuluki sebagai 
Kota Pahlawan, daerah yang 
merupakan Ibu kota Provin-

si Jawa Timur serta kota terbesar 
kedua di Indonesia setelah Jakarta 
ini, juga merupakan salah satu pusat 
per dagangan di Asia Tenggara.

Letaknya yang sangat strate-
gis menjadikan Kota Surabaya tidak 
hanya menjadi pusat perdagangan 
bagi wilayah Jawa Timur, namun juga 
memfasilitasi wilayah lainnya seperti 
Jawa Tengah, Kalimantan serta wilayah 
Indonesia bagian Timur.

Tidak hanya berperan sebagai 
pusat perdagangan, namun Surabaya 
juga termasuk salah satu kota yang 
turut andil menyUmbang pertum-
buhan ekonomi Indonesia melalui 
sektor pariwisata.

DESTINASI WISATA SURABAYA

Museum Sepuluh Nopember 
Jika Anda senang mengunju-

ngi wisata sejarah, Museum Sepuluh 

Nopember adalah salah satu des tinasi 
yang tidak boleh Anda lewatkan ke-
tika berkunjung ke Kota Surabaya. 
Salah satu Museum yang hingga saat 
ini masih terawat dengan baik serta 
banyak dikunjungi wisatawan.

Museum yang menyimpan 
barang-barang bekas peninggalan 

perang terdahulu ini, dibangun untuk 
mengenang sikap heroik Pemuda 
Surabaya pada pertempuran 10 
Nopember 1945.

Museum yang diresmikan 
pada tahun 2000 ini, berlokasi di 
dalam komplek Tugu Pahlawan. Jadi 
selain mengunjungi Museum Sepuluh 
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Nopember, Anda juga bisa langsung 
berwisata ke Tugu Pahlawan yang 
terletak tidak jauh dari Museum.

Museum Sepuluh Nopember 
ini, selain menyimpan benda-benda 
penginggalan perang, di sini Anda 
juga bisa mendengarkan rekaman 
asli pidato Bung Tomo yang ber-
api-api untuk membangkitkan se-
mangat, gelora serta hasrat rakyat 
Indonesia dalam mempertahankan 
kemerdekaan.

Selain itu, Anda juga bisa 
menyaksikan sebuah diorama 
statis yang menggambarkan aksi 
kepahlawanan Arek-arek Suroboyo 
yang melakukan perlawanan kepada 
sekutu hanya dengan menggunakan 
bambu runcing serta senapan ram-
pasan.

Anda bisa datang ke Museum 
Sepuluh Nopember sesuai jam buka 
yaitu, Selasa-Jum’at dibuka pada 
pukul 08.00-14.30 wib. Sabtu-Ming-
gu dibuka pukul 08.00-13.30 wib. 
Sedangkan untuk hari Senin dan 
hari libur nasional Museum tutup.

Untuk masuk ke Museum ini, 
Anda hanya akan dikenai tiket masuk 
sebesar Rp.2000,- saja.

Jika Anda datang pada malam 
hari, Anda bisa menikmati peman-
dangan sekitar dengan bersantai di 
taman sekitar Tugu Pahlawan. Se-
lain itu, Anda bisa menjajal berbagai 

macam kuliner yang dijual di depan 
Kantor Gubernur Jawa Timur.

Masjid Muhammad Cheng Hoo
Selain wisata sejarah, Anda 

juga bisa berkunjung ke wisata religi 
tepatnya di Masjid Muhammad Cheng 
Hoo yang berlokasi di Jalan Gading 
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Nomor 2 daerah Genteng, Surabaya.
Masjid yang didesain dengan 

perpaduan antara desain bangunan 
Tiongkok dan Arab membuat masjid 
ini selalu ramai dikunjungi wisatawan 
karena terbilang cukup unik.

Meski merupakan destinasi 
religi, namun tentu siapa saja boleh 
berkunjung ke tempat ini. Selain ber-
ibadah, Anda juga bisa mengambil 
gambar untuk mengabadikan spot-
spot cantik yang instagramable.

Hutan Bambu Keputih
Meski merupakan kota metro-

politan di Provinsi Jawa Timur, namun 
Surabaya tetap memiliki wisata hutan 
yang sejuk dan asri yaitu destinasi 
wisata Hutan Bambu. Objek wisata ini 
juga dikenal dengan sebutan Hutan 
Bambu Keputih karena berlokasi di 
Keputih. Area seluas 40 hektar ini du-
lunya merupakan tempat pembuangan 
sampah akhir. 

Untuk masuk ke kawasan wisata 
ini, pengunjung tidak dikenai biaya 
masuk dan fasilitas yang disediakan 

pun bisa dinikmati secara cuma-cu-
ma. Anda hanya perlu membayar 
biaya parkir sesuai dengan jenis 
kendaraan. Untuk sepeda motor, 
Anda hanya dikenai biaya sebesar 
Rp.2000,- saja. Sedangkan untuk 
kendaraan roda empat, Anda ha-
nya perlu membayar biaya parkir 

seharga Rp.5.000,- saja. Harga 
mungkin bisa berubah se waktu-
waktu. Anda perlu memastikan lagi 
sebelum berkunjung.

Wisata Hutan Bambu yang 
diklaim mirip dengan Sagano Bam-
boo Forest di Jepang ini, buka setiap 
hari dan sepanjang hari. Anda bisa 
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datang kapan saja, namun biasanya 
pengunjung lebih banyak pada pagi 
dan sore hari.

Air Mancur Menari
Jika di siang hari Anda sibuk 

dengan berbagai pekerjaan, Anda 
bisa berwisata pada malam hari di 
Air Mancur Menari yang terletak di 
daerah Kenjeran. Tempat ini me-
rupakan spot yang sangat bagus 
untuk meng abadikan gambar melalui 
lensa kamera.

Anda bisa menikmati ke-
cantikan Air Mancur Menari yang 
dihiasi dengan LED warni-warni dan 
juga diiringi suara musik dari atas 
jembatan megah yang di bangun di 
sepanjang Pantai Kenjeran.

Jembatan dengan panjang 
800 meter ini dibuka mulai pukul 
06.00 wib hingga pukul 20.00 wib 
untuk hari biasa. Sedangkan saat 
weekend jam buka jembatan lebih 
lama yaitu hingga pukul 21.00 wib.

Untuk masuk ke lokasi ini, 
Anda tidak dikenai biaya tiket masuk 
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alias gratis, namun Anda hanya perlu 
membayar biaya parkir. Tapi jika Anda 
masuk melalui Taman Hiburan Pantai, 
maka Anda harus membayar biaya tiket 
masuk sebesar Rp.10.000,- perorang.

Di sini juga telah disediakan spot 
khusus bagi para pengunjung untuk 
mengambil gambar, sehingga sangat 
sayang jika Anda melewatkannya tanpa 
mengabadikan pemandangan cantik 
yang disuguhkan ke hadapan Anda.

Ciputra Waterpark
Jika Anda datang bersama 

keluarga dan anak-anak, tempat ini 
sangat cocok untuk Anda datangi 
ketika berlibur ke Surabaya.

Namanya Ciputra Water Park. 
Berada di daerah Citraland Sambikarep 
dan dibangun di atas lahan seluas 5 
hektar. Di sini Anda bisa memanjakan 
anak-anak Anda dengan beragam ak-
tifitas dan atraksi yang menarik seperti 
Roc Thunder Ride, Marina Lagoon, 
Sinbad Playground, Syracuse Beach, 
Racer Slider, dan lain-lain.

Harga tiket masuk ke lokasi 
ini adalah Rp.75.000,- untuk dewasa 

dan Rp.55.000,- untuk pelajar atau 
mahasiswa. Harga ini berlaku jika 
Anda berkunjung pada hari biasa, 
sedangkan jika Anda berkunjung saat 
akhir pekan, Anda akan dikenai harga 
tiket masuk sebesar Rp.95.000,- un-
tuk dewasa dan Rp.85.000,- untuk 
pelajar atau mahasiswa.

Untuk jam operasional pada 
hari biasa, Ciputra Waterpark Su-
rabaya mulai buka pukul 13.00 wib 
siang, hingga pukul 19.00 wib malam. 
Sedangkan saat akhir pekan dan hari 
libur, dibuka mulai pukul 10.00 wib 
pagi hinggal pukul 19.00 wib malam. 
(Yulia Gumay)
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DESTINASI 
PULAU 

TERLUAR

main feature
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Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki lebih dari 17.000 pulau yang 
terbentang dari Sabang hingga Merauke di mana hanya sekitar 7.000 pulau saja yang berpenghuni.

Dari pulau-pulau tersebut, Indonesia memiliki hampir 100 pulau yang berbatasan langsung dengan 
negara-negara tetangga yang dikelompokkan dengan sebutan Pulau Terluar.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya klaim kepemilikan pulau tersebut oleh negara-negara yang 
berbatasan langsung dengan pulau-pulau terluar, maka salah satu upaya sosialisasi keberadaan pulau-
pulau kecil terluar itu demi menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Direktorat 
Pos dan Telekomunikasi, Departemen Komunikasi dan Teknologi Informasi Republik Indonesia 
menerbitkan perangko seri pulau-pulau kecil terluar yang bertepatan pada hari Peringatan Nusantara 
yang jatuh pada tanggal 13 Desember 2008 lalu.

Berikut delapan Destinasi Pulau Terluar di Indonesia yang bisa Anda jadikan pilihan untuk tujuan 
berwisata.

Yulia Gumay
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Alor adalah sebuah pulau 
yang terletak di ujung timur 
Kepulauan Nusa Tenggara. 
Pulau dengan luas wilayah 

2.119 km² ini, dibatasi oleh Laut Flores 
dan Laut Banda di sebelah utara, 
sedangkan bagian selatan dibatasi 
oleh Selat Ombai yang memisahkan 
dengan Pulau Timor serta di sebelah 
barat berbatasan langsung dengan 
Pulau Pantar yang dibatasi oleh Selat 
Pantar.

Pulau dengan titik tertingginya 
1.839 meter ini, merupakan salah satu 
dari dua pulau utama di Kabupaten 
Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
Indonesia.

Alor menyimpan begitu 
banyak potensi wisata bahari yang 
keindahannya tidak kalah dengan 
pulau-pulau lain yang ada di Nusa 
Tenggara Timur. Selain itu juga Alor 
memiliki objek wisata lain yang belum 
banyak terjamah oleh wisatawan. 

Destinasi wisata yang bisa 
Anda kunjungi saat berlibur di Pu-
lau Alor

 
Pantai Pigewa Batu Berlobang

Di sini sangat cocok bagi 
Anda yang senang mengabadi-
kan kecan tikan alam melalui lensa 
kamera. Birunya laut serta pasir yang 
bersih dan ditambah keunikan batu 

berlobang, menambah keindahan 
background saat Anda mengambil 
gambar.

Pantai Ling Al
Pantai ini terletak di sisi barat 

daya Pulau Alor, tepatnya di Kampung 
Lingal, Desa Halerman, Kecamatan 
Alor Barat Daya atau sekitar 150 km 
dari pusat Kota Kalabahi. Selama 
perjalanan menuju Pantai Ling Al, 
jika beruntung, Anda bisa melihat 
kawanan lumba-lumba yang biasanya 
datang dan mendekati perahu yang 
Anda naiki. Pantai ini menyuguhkan 
hamparan pasir putih yang sangat 
luas.

Kawah Putih Gunung Sirung
Selain berwisata pantai, di Alor 

Anda juga bisa berpetulang menaiki 

gunung. Gunung Sirung yang terletak 
di Pulau Pantar adalah sebuah gunung 
api aktif loh. Ketinggiannya hanya 
862 meter di atas permukaan laut.

Wisata Budaya Suku Abui
Orang Gunung atau Suku 

Abui mendiami sebuah desa yang 
di namakan Desa Adat Takpala. Sebuah 
kampung tradisional di Desa Lembur 
Barat, Kecamatan Alor Utara. Kampung 
yang dihuni sekitar 13 kepala keluarga 
ini, berada di atas sebuah bukit.

Saat berkunjung ke desa ini, 
Anda akan menemukan keramahan 
masyarakat Suku Abui saat menyambut 
wisatawan yang datang. Selain itu, 
di Desa Takpala ini Anda juga bisa 
menyaksikan secara langsung rumah 
adat Suku Abui serta bisa mencoba 
memakai baju adat mereka.

01
ALOR
NUSA TENGGARA TIMUR

Sumber Foto : www.id.wikipedia.org
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PULAU 
BERHALA

SUMATERA UTARA

02
Sumber Foto : www.radoriza.com

Nama pulau ini memang ter-
kesan agak horor dan mis-
tis, namun meski demikian 
pemandangan alam yang 

disuguhkan di Pulau Berhala tidak 
kalah cantik dengan pulau-pulau 
lainnya di Indonesia. Berbagai jenis 
terumbu karang dan spesies binatang 
ada di pulau ini.

Pulau yang berada tepatnya 
di Kecamatan Tanjung Beringin, Ka-
bupaten Serdang Bedagai ini, ter-
masuk Pulau terluar Indonesia di Selat 
Malaka. Wilayah dengan luas sekitar 
2,5 km ini didominasi hutan lebat yang 
menghijau serta pantai berpasir putih.

Nama Pulau Berhala itu sendiri 
diambil dari nama seorang raja yang 
dulunya berkuasa di daerah Jambi dan 
dimakamkan di pulau tersebut. Pulau 
yang berada di salah satu titik paling 
terpencil di pesisir timur Sumatera ini, 
dihuni oleh penduduk dan pasukan 
TNI yang menjaga garis batas terluar 
Indonesia.

Dengan lokasi yang terpencil 
tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi 
wisatawan yang datang, karena tidak 
terlalu banyak pengunjung, sehingga 
saat Anda berwisata ke sana, Anda 
akan merasakan sensasi berwisata di 
pulau pribadi dengan kondisi alam 
yang masih terjaga dan asri.

Jika Anda berkunjung pada 

akhir atau awal tahun, Anda dapat 
menyaksikan langsung penyu-penyu 
yang menepi dan bertelur di sekitar 
pantai. Untuk menikmati pemandangan 
ini, Anda bisa menyewa kapal motor 
kecil dengan waktu tempuh sekitar 
15 menit.

Fasilitas di pulau ini cukup me-
madai, namun Anda jangan berharap 
akan menemukan resort berbintang. 
Pulau ini lebih cocok buat Anda yang 
senang mengeksplor alam, ber-
petualang serta menjadikan tenda 
sebagai tempat bermalam. Namun 
untuk hal ini, pastikan Anda mencari 

tempat yang lebih tinggi untuk men-
dirikan kemah, sebagai antisipasi jika 
sewaktu-waktu air laut naik dan tenda 
Anda bisa saja terendam.

Di Pulau Berhala ini juga sudah 
dilengkapi dengan fasilitas pembang kit 
listrik, gazebo, pendopo utama tem-
pat berkumpul atau meeting point, 
warung makan serta homestay.

Beberapa destinasi lainnya 
yang bisa Anda kunjungi saat ber-
wisata ke Pulau Berhala adalah Pantai 
dan Hutan Akar Bahar dan makam 
Raja Jambi Datuk Paduke Berhala.
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03
PULAU FANI
PAPUA BARAT
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Pulau Fani merupakan sebuah 
pulau indah yang dikelilingi 
ombak besar dan terletak 
di Kabupaten Raja Ampat, 

Provinsi Papua Barat yang berbatasan 
langsung dengan Negara Kepulauan 
Palau.

Pulau yang merupakan bagian 
dari Distrik Ayau ini, berlokasi cukup 
jauh dari Kota Sorong. Karena sta-
tusnya sebagai Pulau Terluar, maka 
tentu saja Anda membutuhkan banyak 
waktu untuk bisa mencapai pulau ini. 
Namun meski demikian, pulau yang 
dermaganya bisa dijadikan tempat 
memancing ini akan membayar semua 
waktu Anda dengan keindahan alam 
serta pemandangan yang sangat 
menakjubkan. 

Ketika Anda berkunjung ke 
Pulau Fani ini, Anda tidak disarankan 
untuk berenang di laut karena ombak 
yang terbilang cukup kuat dan arus 
yang kurang bersahabat. Sebagai 
alternatif lain, Anda bisa menikmati 
pulau ini dengan menimati pasir pu-
tih sambil berjalan kaki di sepanjang 
bibir pantai.

Pulau yang luasnya tidak terlalu 
besar ini, juga memiliki view lainnya 
yang lebih menarik, yaitu dermaga 
kayu panjang, serta pepohonan yang 
tumbuh sangat rapat. Beberapa spesies 
burung juga sering terlihat di pulau 
ini, sehingga membuat suasana pantai 

lebih hidup dan ramai.
Di sini lain, meski lokasi pulau 

ini sangat terpencil, namun Pulau Fani 
memiliki sebuah desa kecil di mana 
masyarakatnya adalah pendatang yang 
berasal dari masyarakat Rutum dan 
Reni. Para pendatang tersebut bu-
kanlah penduduk permanen, mereka 
berpindah-pindah pulau sesuai musim.

Di beberapa bagian pantai di 
Pulau Fani ini, Anda bisa melihat kapal 
sitaan, yaitu kapal yang digunakan 
untuk berburu ikan secara ilegal oleh 
orang-orang yang tidak bertanggung 
jawab.

Kegiatan menarik lainnya yang 

bisa Anda lakukan di Pulau Fani adalah 
memancing. Penduduk desa dengan 
senang hati akan mengajari Anda cara 
menangkap ikan menggunakan siput. 
Wah cukup menarik, bukan?

Untuk mencapai Pulau Fani, 
Anda harus melewati beberapa titik 
perhentian. Jika Anda datang dari 
Jakarta, Anda bisa naik pesawat ke 
Kota Waisai dan tujuannya adalah 
Bandara Marinda. Selanjutnya, Anda 
harus menuju Pelabuhan Waisai dan 
naik speedboat ke Pulau Ayau. Meski 
sedikit melelahkan, namun semua itu 
akan terbayar ketika Anda sampai di 
tujuan wisata Anda.



Tidak kalah dengan daerah lain-
nya di Indonesia, Kalimantan 
Timur pun memiliki pesona 
wisata bahari yang begitu luar 

biasa. Salah satunya adalah Pulau 
Maratua, yang diklaim banyak wi-
satawan sebagai surga tersembunyi 
di Kepulaun Derawan.

Pulau Maratua seolah paket 
komplit yang menyajikan hamparan 
laut biru dengan perpaduan pantai 
yang berpasir putih serta keindahan 
alam bawah laut yang membuat wi-
satawan betah dan ingin berlama-la-
ma tinggal di sana.

Pulau yang berlokasi di Laut 
Sulawesi ini, berbatasan langsung 
dengan Negara Malaysia. Namun 
secara administratif Pulau Maratua 
ini merupakan bagian dari wilayah 
Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur, Indonesia.

“Maratua adalah salah satu 
destinasi wisata eksotis yang ada di 
wilayah Kabupaten Berau. Pe sona 
pantai ini hadir dari pasir putih yang 
sangat bersih dan masih sangat asri. 
Sangat ideal untuk menjadi des-
tinasi liburan,” ujar Deputi Bidang 
Pengembangan Pemasaran I Ke-
menterian Pariwisata, I Gde Pitana, 
Sabtu (28/7/2018).

Kualitas air yang sangat 
jernih serta terumbu karang yang 
terjaga sangat baik, menjadi salah 

satu alasan kenapa wisatawan ber-
bondong-bondong datang ke pulau 
ini. Bahkan kecantikan bawah laut 
pulau ini juga diklaim sebagai surga 
bagi para penyelam yang senang 
mengeksplor keindahan bawah laut. 
Tidak hanya terumbu karang, namun 
berbagai jenis ikan juga akan turut 
menyambut para penyelam yang 
bertamu ke habitat mereka.

Selain itu, Pulau Maratua juga 
menyediakan banyak spot diving, di 
antaranya Turtle Traffic, Jetty Dive, 
Mid Reef, Hanging Garden, Eel Garden, 
Cabbage Garden, dan The Channel.

Bukan itu saja, Maratua juga 
menawarkan senja yang tak kalah 
indah. Ditemani deburan suara om-
bak serta kamera yang akan meng-
abadikan kecantikan jingga, tentu 
merupakan kepuasan tersendiri bagi 
para penikmat lukisan Tuhan.

Selain itu, Anda masih punya 
pilihan lain untuk berwisata yaitu ke 
Danau Haji Buang yang bisa Anda 
capai dengan perjalanan selama 15-30 
menit dari Pulau Maratua. Di Danau 
Haji Buang, Anda bisa berenang ber-
sama ubur-ubur tanpa perlu takut 
terkena sengatannya.

Untuk penginapan, Anda ti-
dak perlu khawatir, karena di Pulau 
Maratua sudah tersedia resort dan 
cottage yang bisa menjadi pilihan 
saat berkunjung ke sana. resort dan 

cottage di sini sudah berstandar in-
ternasional loh.

Akses untuk menjangkau Pu-
lau Maratua ini cukup mudah, Anda 
yang datang dari Jakarta, bisa datang 
melalui Tarakan atau via Pelabuhan 
Tanjung Redep setelah turun di Ban-
dara Kalimarau, Berau.

“Indonesia itu juaranya des-
tinasi bahari. Ini sudah diakui dunia 
dengan berbagai torehan penghar-
gaan yang kita dapatkan. Maratua 
adalah salah satu kekayaan yang kita 
miliki. Pesonanya pun telah banyak 
menggoda wisatawan datang. Silakan 
datang dan buktikan sendiri kalau 
tidak percaya.” Kutipan kata-kata 
Bapak Arief Yahya (Menteri Pariwisata 
Republik Indonesia 2014-2019)
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Pulau Sebatik merupakan Pulau 
Terdepan dan Pulau Terluar di 
Indonesia yang secara admi-
nistratif terletak di Kecamatan 

Sebatik, yaitu kecamatan paling timur 
di kabupaten Nunukan, Provinsi Kali-
mantan Utara, Indonesia.

Pulau yang berada di se belah 
timur Laut Kalimantan ini adalah salah 
satu tempat di mana terjadinya per-
tempuran hebat antara pasukan In-
donesia dan Malaysia saat terjadinya 
“Konfrontasi”.

Pulau Sebatik memiliki banyak 
hal unik yang menjadi daya pikat pe-
ngunjung untuk datang ke pulau yang 
berbatasan langsung dengan Negara 
Malaysia ini. Di antara keunikan pulau 
ini adalah kehidupan masyarakat Indo-
nesia dan Malaysia di perbatan yang 
terbilang rukun.

Di sini Anda bisa merasakan 
pengalaman baru yaitu Anda bisa 
berpindah tempat ke negara lain ha-
nya dalam hitungan detik dan satu 
langkah kaki saja. Ya, segampang itu 
untuk berpindah negara.

Hal ini bisa terjadi karena Indo-
nesia dan Malaysia berada di atas tanah 
yang sama. Anda bisa membayangkan 
jika berkunjung ke salah satu rumah 
yang berada di perbatasan, dan melihat 
secara langsung rumah yang beranda 
depan dan ruang tamunya berada di 
Indonesia, sedangkan ruang dapur 

berada di Malaysia. Wah, unik sekali ya 
Tumah Perbatasan Patok 3 ini. Setiap 
hari pemilik rumah melakukan akti-
fitasnya di dua negara, untuk masak 
dan makan saja dia harus ke Malaysia.

Selain itu, keunikan lainnya di 
pulau ini adalah, Anda bisa melakukan 
transaksi jual beli menggunakan dua 
mata uang, yaitu Rupiah, mata uang 
Indonesia dan Ringgit, mata uang 
Malaysia. Saat bertransaksi Anda 
bisa membayar menggunakan mata 
uang Rupiah, dan juga bisa meminta 
kembalian dengan mata uang Ringgit. 

Cara menuju Pulau Sebatik ini 
menggunakan jalur laut karena memang 
belum ada penerbangan komersial yang 
terbang ke Pulau Sebatik. Anda harus 
naik speedboat  dari Kota Tarakan atau 
melalui Nunukan. Tiket speedboat dari 

Tarakan ke Pulau Sebatik memang ter-
bilang cukup mahal, sekitar Rp 230.000 
dengan waktu tempuh sekitar 2,5 jam 
perjalanan. Sementara jika kalian me-
milih melalui jalur Nunukan akan jauh 
lebih murah dan lebih dekat karena 
posisi Pulau Sebatik bersebelahan 
dengan Pulau Nunukan.

Jalur lain yang bisa Anda tempuh 
adalah melalui Tawau, yaitu sebuah kota 
di seberang Pulau Sebatik yang berada 
di wilayah Negara Malaysia. Namun jika 
melalui jalur ini, tentu saja ada beberapa 
persayaratan yang harus Anda penuhi, 
terutama Anda harus memiliki paspor 
dan menggunakan mata uang Ringgit. 
Namun jika melalui jalur ini Anda akan 
diuntungkan dengan waktu yang cukup 
singkat, hanya sekitar 30 menit saja.
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Pulau Kisar yang telah dihuni 
se kitar 15.000 tahun lalu, ber-
lokasi di Selat Wetar, yang 
berbatasan langsung dengan 

Timor Leste. Secara administratif, Pulau 
dengan luas wilayah 67,52 km persegi 
ini merupakan bagian dari Kabupaten 
Maluku Barat Daya, Maluku, Indonesia.

Mayoritas penduduk di Pulau 
Kisar ini, sehari-harinya bekerja di 
kebun dengan bercocok tanam ka-
cang-kacangan, buah-buahan, dan 
lain sebainya, sehingga meski berada 
di wilayah kepulauan, penduduk di sini 
tidak kekurangan komoditas pangan. 
Oleh-oleh andalan dari pulau yang 
mendapat julukan Pulau Permata ini 
adalah Lemon yang didapat dari hasil 
bercocok tanam penduduk setempat.

Masyarakat Kisar juga sangat 
menunjung tinggi tatanan adat yang 
diwarisi dari leluhur yang tetap diper-
tahankan sebagai adat-istiadat yang 
berlaku dari beratus-ratus tahun yang 
lalu. Strata sosial di sini juga masih 
dipertahankan, meskipun perbedaan 
strata tidaklah menjadi penghalang 
bagi suatu kehidupan yang harmonis 
di pulau ini.

Selain itu, dari segi pariwisata 
dan keindahan alamnya, pulau yang 
dikelilingi oleh perbukitan ini, me-
nyuguhkan panorama laut berpasir 
putih yang menawan sehingga menyihir 
pandangan setiap wisatawan yang 

berkunjung ke pulau ini. Terdapat juga 
padang rumput yang cukup luas yang 
digunakan penduduk setempat untuk 
bercocok tanam dan sebagai lahan 
peternakan.

Untuk menuju pulau yang 
dihuni sekitar 14 ribu jiwa ini, Anda 
bisa menaiki pesawat model Cassa 
212 berkapasitas 18 orang. 

Selanjutnya untuk menikmati 
panorama laut di Pantai Uhum, Anda 
harus menempuh perjalanan dari Kota 
Wonreli, kurang lebih 12 kilometer. 
Pantai ini merupakan salah satu pantai 
yang memiliki bibir pantai yang sangat 
Panjang. Di sini pantai ini Anad bisa 
melakukan berbagai aktifitas seperti 

surfing, atau hanya sekedar memanja-
kan mata dengan keindahan alamnya 
serta mengabadikannya melalui lensa 
kamera.

Selain itu, Anda juga bisa menje-
lajah objek wisata Bukit Doa Getsemani. 
Bukit yang dulunya merupakan tempat 
penyembahan berhala ini sampai se-
karang masih tetap ditabhiskan menjadi 
tempat berdoa dengan pesona gunung 
dan rerumputan hijau yang bagaikan 
lapangan golf serta pemandangan laut 
dan daerah Timur Leste dapat dilihat 
dengan jelas.

Bukit ini berjarak sekitar 5 kilo-
meter dan berada di sebelah selatan 
pusat Kota Wonreli. 
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Pulau Rondo sering disebut sebagai 
pulau penjaga Indonesia lantaran 
terletak di wilayah paling utara di 
Tanah Air. Lokasinya berbatasan 

langsung dengan Negara India, tepatnya 
Kepulauan Nikobar, serta menjadi jalur 
pelayaran internasional. Bisa dibilang, 
Rondo merupakan titik nol-nya Indo-
nesia, namun karena keterbatasan akses 
menuju Pulau Rondo ini, sehingga titik 
nol Indonesia dipindahkan ke Sabang.

Secara administratif, Pulau Rondo 
termasuk dalam wilayah Kelurahan Ujung 
Ba’u, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, 
Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD). 
Jarak Pulau Rondo dengan Kota Sabang 
sekira 15,6 kilometer, sementara jarak de-
ngan Kelurahan Iboih 9,3 kilometer, dan 
yang terdekat jaraknya adalah dengan 
Kelurahan Ujung Ba’u sekira 4,8 kilometer.

Jika Anda datang berkunjung ke 
Pulau Rondo ini, Anda akan merasakan 
atmosfir yang agak misterius. Di sini juga 
terdapat banyak jejak TNI, karena pulau 
ini dijaga ketat oleh Tentara Nasional In-
donesia.

Pulau dengan luas hanya sekitar 
0,4 kilometer persegi ini, satu-satunya 
pulau selain Pulau Weh, Klah, Rubiah, 
dan Seulako yang tidak berpenghuni. 
Hanya didiami secara bergantian oleh 
petugas penjaga, yang terdiri dari marinir 
dan petugas jaga mercusuar. Menurut 
kabar yang beredar, pulau ini dihuni oleh 
banyak ular. Namun sebagian kabar lainnya 

mengatakan bahwa disambangi ular tidak 
sebanding dengan kengerian panorama 
yang ditawarkannya.

Tidak banyak wisatawan yang 
berkunjung ke pulau ini, sehingga jika Anda 
datang ke tempat ini, tentu akan terasa 
seperti menghuni pulau miliki sendiri.  

Pulau Rondo sebenarnya menyim-
pan banyak keunikan dan hanya mampu 
dicapai oleh orang-orang tertentu saja, 
yang memiliki kesehatan prima, juga ke-
mampuan bertahan hidup dalam keadaan 
terbatas.

Untuk dapat mencapai pulau 
yang dijuli dengan nama pulau mati 
ini, Anda bsia menaiki kapal motor dari 
Kelurahan Ujung Ba’u selama 40 menit 
saja, sedangkan dari Kota Sabang lebih 
lama, yaitu hampir sekitar 2 jam.

Bagi Anda yang benar-benar ingin 
mencoba berkunjung ke pulau ini, sebaik-
nya benar-benar menyiapkan fisik serta 

mempertimbangkan banyak hal. Di pulau 
ini Anda akan sangat sulit mendapatkan 
sumber air bersih. Sumber air bersih di 
Pulau Rondo hanya berasal dari kiriman 
dari Pulau Weh, yang hanya digunakan 
untuk minum dan berwudhu.

Di sisi lain, jika ingin buang air besar 
atau mandi, biasanya para marinir harus 
menuruni ratusan anak tangga terlebih 
dahulu, lalu mandi di laut, dan kemudian 
naik lagi dengan meniti ratusan anak tang-
ga tadi untuk menuju ke rumah-rumah 
tempat kamp marinir.

Tidak hanya itu saja, sebelum tiba 
di Pulau Rondo, Anda juga harus me-
nyiapkan mental, karena berlayar menuju 
Pulau Rondo tidak mudah. Harus me lewati 
gulungan ombak dengan ketinggian hing-
ga tiga meter, karena letaknya terluar dan 
perairannya merupakan pertemua Selat 
Malaka dengan Selat Hindia.
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Pulau Jemur secara administratif 
terdaftar sebagai wilayah Ka-
bupaten Rokan Hilir, Provinsi 
Riau. Jemur termasuk Pulau 

Terluar lantaran berbatasan langsung 
dengan negara tetangga. Jika diukur, 
jaraknya kira-kira hanya 64,3 kilometer 
dari Pelabuhan Klang, Malaysia.

Pulau yang sering dijadikan 
sebagai tempat persinggahan ne-
layan ketika melaut ini, terletak lebih 
kurang 45 mil dari Ibukota Kabupaten 
Rokan Hilir Bagan Siapiapi, dan 45 mil 
dari Negara Malaysia, serta Provinsi 
Sumatera Utara merupakan Provinsi 
yang terdekat dari Pulau Jemur.

Pulau Jemur itu sendiri me-
rupakan gugusan pulau-pulau yang 
terdiri dari beberapa buah pulau antara 
lain, Pulau Tekong Emas, Pulau Tekong 
Simbang, Pulau Labuhan Bilik serta 
pulau-pulau kecil lainnya.

Selain sangat kaya dengan 
hasil lautnya, Pulau Jemur memiliki 
pe mandangan dan panorama alam 
yang sangat indah. Dihuni oleh spesies 
Penyu, di mana pada musim tertentu 
satwa langka yang dapat bertelur 
sebanyak 100 sampai 150 butir se-
tiap ekornya itu, naik ke pantai untuk 
bertelur.

Panorama yang disuguhkan 
pulau ini lebih mirip dengan Pantai 
Tanjung Kelayang di Belitung de ngan 
bebatuan indah dan menawan. Na-

mun karena Pulau Jemur termasuk 
Pulau Terluar di Indonesia, sehingga 
suasananya jauh lebih sepi di ban-
dingkan Pantai Tanjung Kelayang. Ini 
cocok bagi Anda yang senang berlibur 
tanpa harus berbaur dengan banyak 
wisatawan lainnya.

Selain itu di Pulau Jemur ini 
juga terdapat beberapa potensi wi-
sata lain yang diantaranya adalah Goa 
Jepang, Menara Suar, bekas tapak 
kaki manusia, perigi tulang, sisa-sisa 
pertahanan Jepang, batu Panglima 
Layar, Taman Laut, serta pantai ber-
pasir kuning emas.

Untuk fasilitas yang disediakan, 
di pulau ini pemerintah sudah mem-
bangun beberapa penginapan bagi 
para wisatawan yang berkunjung. 
Kabarnya penginapan ini tidak ditarik 
sewa, namun tamu wajib membayar 
biaya kebersihan yang hanya sekitar 
Rp100.000 saja. 

Selain itu Anda juga bisa men-
dirikan tenda di pinggir pantai jika 
ingin merasakan sensasi lebih alami 
serta berbaur dengan suasana sepi 
sehingga Anda bisa menikmati de-
buran suara ombak yang terdengar 
merdu di malam hari.
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Dalam masa-masa pandemi 
seperti ini, berwisata memang tidak 
lagi menjadi sesuatu hal yang bebas 
kita lakukan kapan saja, ke mana saja 
dan dalam situasi apa saja. Ada atur-
an yang harus kita patuhi terutama 
penerapan protokoler kesehatan 
sesuai dengan anjuran pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga 
telah membuat sebuah gerakan 
berwisata “di Indonesia aja” yang 
selain menjadi salah satu cara untuk 
mencegah covid-19 berkembang lebih 
luas lagi, tentunya hal ini juga akan 
membantu membangkitkan kembali 
geliat ekonomi Indonesia dari sektor 
pariwisata.

Secara bertahap, saat ini satu 
persatu destinasi wisata sudah mulai 
dibuka. Wisata kota, pantai, gunung, 
dan sederet objek wisata lainnya. 
Setiap pengunjung yang datang 

SAWARNA BEACH
WISATA ANDALAN TERBARU LEBAK BANTEN

marine tourism
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marine tourism

diwajibkan mematuhi protokoler 
kesehatan yang sudah ditetapkan 
oleh pemerintah maupun pengelola. 
Hal ini dilakukan tentu semata bu-
kan karena ingin membatasi aktifitas 

para wisatawan, namun lebih kepada 
saling menjaga agar Indonesia dan 
dunia segera pulih dari pandemic 
covid-19 yang sudah hampir setahun 
mewabahi dunia.

Salah satu destinasi wisata 
yang belakangan ini menjadi perbin-
cangan banyak orang dan bisa Anda 
kunjungi ketika berakhir pekan ada-
lah sebuah pantai yang berada di 
daerah Banten yang populer dengan 
nama Pantai Sawarna. Dinamakan 
demikian karena pantai ini berlokasi 
di Desa Sawarna, Kecamatan Bayah, 
Ka bupaten Lebak, Provinsi Banten.   

Pantai Sawarna yang menjadi 
salah satu destinasi wisata andalan 
Banten ini, membentang dari pesisir 
Pantai Pulo Manuk hingga Pantai 
Karang Taraje. Di antara pantai-pan-
tai tersebut adalah Pantai Tanjung 
Layar, Pantai Ciantir, Pantai Legon 
Pari, Pantai Karang Taraje, Pantai 
Goa Langir, serta Pantai Pulo Manuk.

Bagi Anda yang tinggal di 
Jabodetabek dan sekitarnya, pan-
tai-pantai ini bisa menjadi wisata 
alternatif yang dapat Anda kunjungi 
saat berakhir pekan, karena lokasinya 
juga tidak terlalu jauh dari Ibukota 
Jakarta.

Sebagian besar pengunjung 
Pantai Sawarna ini adalah orang-
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orang yang hanya sekedar ingin 
menghabiskan waktu liburan dengan 
menikmati pemandangan indah yang 
ditawarkan. Ada juga kaum milenial 
yang datang hanya sekedar berburu 
spot  cantik untuk menambah koleksi 
foto di galeri media sosial. Atau orang-
orang yang datang mengha biskan 
waktu liburan bersama ke luarga dan 
anak-anak.

Jika Anda datang tidak hanya 
sekedar ingin menikmati pemanda-
ngan alamnya, namun ingin me-
ngetahui seluk beluk pantai Sawarna 
lebih dalam, Anda dapat menyewa 
seorang guide yang telah disediakan 
oleh pengelola pantai Sawarna.

Dengan membayar seharga 
Rp.60.000,- Anda akan menda patkan 
informasi lengkap mengenai seluk 
beluk Pantai Sawarna serta daerah 
sekitarnya. Selain itu, dengan me-
makai jasa guide, tentunya akan 
meminimalisir Anda agar tidak 
tersesat dan juga agar terhindar 
dari pungutan-pungutan liar yang 
biasanya sering ditemukan di be-
berapa destinasi wisata.

Saat berkunjung ke Sawar-
na, pastikan juga Anda menyiapkan 

beberapa kebutuhan selama per-
jalanan, karena tidak semua barang 
yang mungkin Anda butuhkan bisa 
Anda temukan di sana. Uang cash 
juga perlu Anda siapkan dari rumah, 
agar selama perjalanan Anda tidak 
perlu turun untuk mencari ATM.

Untuk urusan perut, selama 
berwisata di Sawarna Anda tidak 
perlu khawatir, karena terdapat sa-
ngat banyak penjual yang menjajakan 
berbagai menu makanan dengan 
harga yang sangat terjangkau.

Selain itu, Anda juga bisa 
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menikmati sea food segar dengan 
harga yang tentunya lebih mahal dari 
menu makanan lainnya.

Fasilitas Pantai Sawarna
Sebagai destinasi wisata yang 

masih baru, fasilitas pantai Sawarna 
memang belum terlalu memadai. 
Namun pihak pengelola sudah mulai 
membangun beberapa fasilitas untuk 
menunjang keperluan pengunjung se-
lama berwisata di Sawarna. Saat ini 
beberapa fasilitas yang ada dikelola 
oleh para penduduk setempat, seperti 
warung makan, toilet, homestay, dan 
lain-lain.

Jika Anda merencanakan 
untuk menginap, di sekitar Sawarna 
juga terdapat beberapa hotel yang 
bisa Anda jadikan alternative jika tidak 
ingin menginap di homestay.

Rute Menuju Sawarna
Untuk menuju Desa Sawarna, 

Anda bisa menggunakan Bus melalui 
rute Jakarta menuju Serang Timur, Pan-
deglang, Malimping, Bayah, hingga 
akhirnya berakhir di Desa Sawarna. Anda 

akan melalui jalur dengan kondisi jalan 
yang berlubang dan rusak, sehingga 
perjalanan Anda akan memakan waktu 
lebih lama. Untuk itu Anda benar-benar 
harus memperkirakan jadwal perjalanan 
agar waktu Anda tidak habis di jalan.

Selain itu, Anda juga bisa 
menem puh rute melalui jalur Ciawi, 
Cibadak, Pelabuhan Ratu, Cisolok hingga 
ke Desa Sawarna. Jika Anda melalui jalur 
ini, disarankan untuk menggunakan 
bus kecil mengingat kondisi jalan yang 
berkelok-kelok dan terdapat banyak 
tanjakan yang curam.

Jika Anda datang dari luar kota, 
yang tidak terlalu paham dengan rute 
perjalanan, maka sebaiknya Anda meng-
gunakan jasa tour guide atau membeli 
paket perjalanan wisata yang tentunya 
akan sangat membantu Anda selama 
perjalanan hingga selesai. 

Harga Tiket Pantai Sawarna
Harga tiket masuk ke pantai 

Sawarna cukup murah dan sangat ter-
jangkau. Untuk wisatwan lokal, Anda 
cukup membayar seharga Rp.5.000,- 
saja perorang.

marine tourism

Sumber Foto : www.hargakamar.com
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Dalam laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank 
Dunia tentang kemudahan berusaha di Indonesia, 
peringkat kemudahan berusaha Indonesia (EODB 2018) 
naik 19 peringkat menjadi posisi 72 dari 190 negara 
yang disurvei. Seperti diketahui, pada EODB 2017 posisi 
Indonesia berhasil naik 15 peringkat dari 106 menjadi 
peringkat 91. Pada tahun tersebut Indonesia masuk 
dalam 10 negara Top Reformers. Dengan demikian, 
dalam 2 tahun terakhir posisi Indonesia telah naik 
34 peringkat. Sebelum EODB 2017 posisi Indonesia 
berkisar antara peringkat 116.  Dengan peringkat yang 
membanggakan ini, maka informasi seputar dunia usaha 
di Indonesia  patut dipublikasikan. Terkait hal ini, Travel 
Club  senantiasa menyuguhkan berbagai informasi-
informasi tersebut dengan kolom:

BUSINESS

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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Pandemi Covid-19 membawa 
dampak yang signifikan terhadap 
aktivitas sektor industri di Indonesia. 
Imbas itu antara lain penundaan 
kontrak dan pembatalan pesanan, 
penurunan produksi dan penjual-
an, penyusutan permintaan, serta 
pengurangan tenaga kerja akibat 
penurunan kapasitas produksi.

“Meskipun mendapat tekanan 
berat akibat pandemi Covid-19, sektor 
industri manufaktur di tanah air ma-
sih memberikan kontribusi terbesar 
terhadap struktur Produk Domestik 
bruto (PDB) nasional pada triwulan 
II tahun 2020 yang mencapai 19,87% 
(y-on-y),” kata Direktur Jenderal 
Ketahanan, Perwilayahan dan Ak-
ses Industri Internasional (KPAII) 
Kementerian Perindustrian, Dody 

KEMENPERIN PACU 
AKTIVITAS INDUSTRI 
TANPA ABAIKAN PROTOKOL KESEHATAN

Widodo, Jumat (16/10).
Pada webinar dengan tema 

Tantangan dan Peluang Sektor In-
dustri di Era Pandemi Covid-19, Do-
ddy menanyampaikan, pemerintah 
bertekad memacu kinerja sektor 
industri agar tetap menjadi peng-
gerak roda perekonomian tanpa 
mengabaikan protokol kesehatan. 
“Selama ini aktivitas sektor industri 
telah memberikan multiplier effect 
yang luas bagi perekonomian, di an-
taranya peningkatan nilai tambah 
bahan baku lokal, penerimaan devisa 
dari ekspor, serta menyerap tenaga 
kerja yang banyak,” sebutnya.

Oleh karena itu, meski di te-
ngah pemberlakuan pembatasan 
sosial berskala besar (PSBB), Kemen-
perin telah menerapkan beberapa 

kebijakan strategis untuk memastikan 
industri tetap berjalan dengan te rus 
menerapkan protokol kesehatan. “Da-
lam hal ini, telah dikeluarkan Surat 
Edaran Menteri Perindustrian Nomor 
4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 
Operasional Pabrik dalam Masa Ke-
daruratan Kesehatan Masyarakat Co-
rona Virus Disease 2019 (Covid-19),” 
ungkap Dody.

Kebijakan tersebut bertujuan 
agar kegiatan industri dapat terus 
berlangsung sesuai dengan protokol 
kesehatan yang direkomendasikan 
oleh WHO dan untuk menjamin ter-
penuhinya kebutuhan masyarakat. 
“Kami berharap sektor industri dapat 
terus berkontribusi bagi pereko-
nomian nasional, meski sedang 
berada dalam kondisi yang di luar 
ekspektasi, terutama dari sektor-sek-
tor dengan tingkat permintaan yang 
tinggi, termasuk di antaranya industri 
alat kesehatan dan industri pangan 
yang diperlukan untuk memenuhi 
kebutuhan dalam negeri,” imbuhnya.

Regulasi lainnya juga diterbit-
kan melalui SE Menperin No. 7 Tahun 
2020 tentang Pedoman Pengajuan 
Permohonan Perizinan Pelaksanaan 
Kegiatan Industri Dalam Masa Kedaru-
ratan Kesehatan Masyarakat Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) yang 
mengacu pada Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 ten-
tang Pedoman PSBB dalam rangka 
Percepatan Penanganan COVID-19.

“Surat edaran tersebut ke-
mudian ditegaskan lagi di SE Menperin 
No. 8 Tahun 2020 tentang Kewajiban 
Pelaporan Bagi Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan Industri 
yang Memiliki Izin Operasional dan 
Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),” 
terang Dody.

Kemenperin mencatat, hingga 
20 September lalu, sebanyak 18.101 
IOMKI telah diterbitkan dari total 
33.000 industri skala menengah dan 
besar yang ada di tanah air. Ada-
pun dari jumlah 18.101 perusahaan 
tersebut, tenaga kerja yang diserap 
sebanyak 5,14 juta orang.
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Dalam kunjungan kerjanya 
ke Sulawesi Tenggara, Presiden Joko 
Widodo meninjau lokasi panen tebu 
sekaligus  meresmikan  pabrik gula yang 
berada di Kabupaten Bombana, Kamis 
(22/10/2020). Dalam sambutannya, 
Presiden menyampaikan bahwa ke-
beranian untuk membuka kebun tebu 
dan pabrik gula terintegrasi tersebut 
patut diapresiasi.

“Ini adalah sebuah keberanian, 
keberanian membuka sebuah investasi, 
keberanian untuk membuka usaha di 
tempat ini. Ini yang harus kita apresiasi 
dan kita hargai,” ujarnya.

Ditambahkan Presiden, pabrik 
yang pengerjaannya dimulai tiga tahun 
yang lalu ini sudah mulai berproduksi.  
Keberadaan kebun tebu dan pabrik gula 
dengan kapasitas produksi yang tergolong 

DIRESMIKAN PRESIDEN, 
PABRIK GULA DI BOMBANA 
SIAP SERAP 15.000 TENAGA KERJA

besar ini akan menyerap banyak te naga 
kerja lokal. Dalam operasinya, kebun dan 
pabrik itu dapat menyerap maksimal 
15.000 tenaga kerja.

“Membuka industri, membuka 
pabrik gula, dan yang paling penting mem-
buka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini 
poin yang paling penting yang ingin saya 
garis bawahi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden mengung-
kapkan bahwa saat ini kebutuhan ko-
moditas gula di Indonesia mencapai 5,8 
juta ton per tahun. Sementara kapasitas 
produksi dalam negeri hanya 2,1 juta ton 
sehingga sisa kebutuhan masih harus 
dipenuhi dengan mengandalkan impor.

“Sehingga pendirian pabrik gula 
di Bombana ini sekali lagi patut kita hargai 
karena nanti akan mengurangi impor. 
Artinya, bisa memperbanyak devisa 

negara, memperkuat neraca transaksi 
berjalan kita,” kata Presiden.

Sebelum melakukan peresmian, 
Presiden didampingi Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung, Menteri Pertanian Syahrul 
Yasin Limpo, Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur 
Sulawesi Tenggara Ali Mazi terlebih dahulu 
meninjau lokasi panen tebu yang berada 
di areal pabrik terintegrasi. Selanjutnya, 
Presiden juga meninjau pabrik gula dan 
gudang penyimpanan yang ada.

Pabrik dengan kapasitas produk-
si yang tergolong besar di Indonesia ini 
dioperasikan oleh PT Prima Alam Ge-
milang dengan teknologi modern yang 
didukung otomatisasi. Pabrik ini sudah 
mulai berproduksi pada Agustus lalu, 
dengan kapasitas pengolahan tebu se-
banyak 8.000 TCD (ton cane per day) 
yang dapat ditingkatkan hingga 12.000 
TCD. Dengan kapasitas tersebut, pabrik 
mampu memproduksi gula kristal putih 
sebanyak 800-1.200 ton per hari. 
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KKP AJAK UMKM IKAN HIAS 
MANFAATKAN MEDIA SOSIAL 
UNTUK MAKSIMALKAN PEMASARAN

Tak hanya enak dipandang, 
ikan hias juga memiliki potensi 
ekonomi yang bisa dioptimalkan. 
Terlebih di masa pandemi, ikan hias 
semakin diminati dan menjadi hobi 
baru untuk meminimalisir stres se-
lama di rumah saja.

Berdasarkan data International 
Trade Center, Indonesia menempati 
peringkat tiga eksportir ikan hias 
dunia, di bawah Jepang dan Si-
ngapura. Sepanjang 2019 lalu, nilai 
ekspor ikan hias Indonesia mencapai 
USD7.885.000 untuk ikan hias air 
laut dan USD25.223.000 untuk ikan 
hias air tawar. Total ekspor ikan hias 
di periode tersebut mencapai 1,48 
ribu ton.

“Ini potensi yan besar dan ikan 
hias, terutama air tawar juga sudah 
akrab dengan kita, seperti ikan cu-
pang dan ikan lainnya,” kata Kepala 
Badan Karantina Ikan, Pengendalian 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
(BKIPM), Rina, Kamis (15/10).

Adapun BKIPM, terus berupaya 

agar komoditas ikan Indonesia di-
terima pasar dan memenangkan per-
saingan dengan menyiapkan pengem-
bangan Cara Karantina Ikan yang 
Baik (CKIB). Sistem CKIB merupakan 
cara/pendekatan terkontrol untuk 
mendorong setiap instalasi karantina 
ikan mampu memproduksi ikan yang 
berkualitas, bebas penyakit, aman 
dan bermutu melalui manajemen 
pengendalian penyakit ikan secara 
terintegrasi dengan menerapkan 
prinsip-prinsip biosecurity, biosafety, 
dan pengendalian ketelusuran data 
kesehatan ikan (traceability).

Guna memaksimalkan pe luang, 
BKIPM mengajak para pelaku usa-
ha ikan hias, termasuk ikan cupang 
untuk mememanfaatkan pemasa-
ran digital. Salah satu caranya ialah 
menggunakan platform media so-
sial dengan menggelar workshop 
bertajuk “Optimalisasi Penggunaan 
Media Sosial untuk Meningkatkan 
Peluang Bisnis Ikan Hias” pada Rabu, 
14 Oktober 2020.

“Kita ini dekat sekali dengan 
media sosial, kenapa tidak digunakan 
secara positif seperti untuk alat usa-
ha,” jelas Rina. Rina juga menjelaskan 
bahwa kegiatan hari itu merupakan 
seri memajukan potensi ikan hias 
yang sebelumnya dilaksanakan di 
Tangerang, Jakarta dan Bandung.

Bakhtiar Aly, Penasihat Men-
teri Kelautan dan Perikanan Bidang 
Komunikasi Publik menyampaikan 
bahwa keberadaan media sosial yang 
merupakan salah satu ciri negara 
demokrasi tersebut, dapat membantu 
kita untuk menghemat waktu.

“Yang menjadi kegalauan 
adalah banyaknya hoaks yang le-
bih cepat tersebar dan meresahkan 
masyarakat”, ungkap Bakhtiar.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan 
Perikanan Bidang Ekonomi, Sosial 
dan Budaya, Darmadi Aries Wibowo 
menyatakan bahwa Aparatur Sipil 
Negara (ASN) mempunyai peran 
untuk meningkatkan publikasi guna 
mendorong kinerja eksport produk 
perikanan.

“Seluruh ASN Kementerian 
Kelautan dan Perikanan(KKP) harus 
mendukung kebijakan KKP melalui 
media sosial”, cetus Darmadi.
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MAU JADI PEMIMPIN TELADAN  
HARUS KENALI CIRI-CIRI TOXIC LEADER

Seorang pemimpin perusahaan 
maupun organisasi ingin kepemimpinan-
nya disenangi karyawan atau anggota 
organisasi. Namun itu tidak mudah, 
butuh pemahaman yang kuat untuk 
menjadi seorang pemimpin yang menja-
di teladan. Yang lebih mengkhawatirkan 
jangan sampai terjebak dalam gaya 
kepemimpinan toxic leader.

Istilah toxic leader merujuk ke-
pada sebuah proses dimana pemimp-
in, melalui sikap atau perilaku mereka, 
menimbulkan kerusakan atau ganggu-
an terhadap pengikut, organisasi dan 
lingkungan kerja. Dalam jangka lama 
proses ini bisa menimbulkan hasil yang 
tidak produktif terhadap perusahaan 
dan menimbulkan rasa tidak nyaman 
bagi seluruh bagian tim yang terlibat 
di dalamnya.

Former GM PT Multi Garmen-
jaya Hardy Suryadi  mengatakan untuk 
menguburkan kepemimpinan toxic perlu 
dikuatkan gaya kepemimpinan tonix lead-
er. Gaya kepemimpinan ini merupakan 
lawan dari toxic leader. Kepemimpinan ini 
menjadi kunci penting, seorang pemimpin 

untuk membawa kesuksesan. Masalah 
yang dihadapi bukan untuk dihindarkan, 
justru dengan tonic leadership, masalah 
tersebut dicarikan solusi yang tepat de-
ngan kemampuan seorang pemimpin 
yang mumpuni.  Cepat beradaptasi juga 

ciri tonix leader dalam memimpin sebuah 
perusahaan.

Adaptasi yang di maksud adalah 
suatu tindakan sedemikian rupa yang 
dapat membawa organisasi tersebut 
berjalan tetap dalam jalur sesuai de-
ngan visi misi nya dengan menjadikan 
dirinya sang leader itu sebagai stimulant 
terhadap pengikutnya,” kata Hardy saat 
menjadi nara sumber dalam program 
Indonesia Business Forum (IBF) yang 
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ditayangkan EL JOHN TV. Selain Hardy juga 
hadir narasumber lain yakni Motivational 
Guru,  Sunjoyo Soe.

“Kesalahan leader yang dalam hal 
ini yang dibuat itu menjadi suatu kesempa-
tan sebagai pembelajaran kita ada sedikit 
bedakan, dalam toxic leader  itu kesalahan 
terus menerus menjadi pembiaran tetapi 
dalam tonic leader  kesalahan itu menjadi 
kesempatan pembelajaran dua hal yang 
sangat berbeda,” tambahnya. 

Menurut Hardi, seorang pemimpin 
yang ingin mengimplementasikan gaya 
tonic leader  harus memperhatikan ciri-ciri 
toxic leader.  Hal ini penting agar seorang 
pemimpin tidak salah langkah dan ber-
upaya untuk menjauh dari ciri-ciri toxic 
leader  tersebut. 

Ciri-ciri toxic leader  yang harus 
diperhatikan yakni Otokratis  yakni pemim-
pin cenderung lebih memilih menggu-
nakan kekuasaan dan kekuatannya untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan. Da-
lam prosesnya, kegiatan komunikasi antar 
lini tidak bisa terjalin baik dan cenderung 
bersifat ‘up-bottom’.

Kemudian ada Narsistik yang 
menggambarkan  pemimpin cenderung 
lebih berfokus kepada kepentingan dan 
pencapaian yang bersifat personal. Mereka 
akan selalu berusaha untuk mendapatkan 
tanggung jawab yang lebih besar hanya un-
tuk terlihat lebih baik tanpa memperhatikan 

kemampuan dari tim yang dipimpinnya.
Selanjutnya ciri lainnya adalah Ma-

nipulatif.  Sikap ini ditunjukkan dengan 
menyalahgunakan posisi, sistem organisasi 
dan juga hubungan yang dimiliki untuk 
mencapai keuntungan pribadi. Mereka 
cenderung menutupi berbagai hal yang 
seharusnya diketahui oleh anggota lainnya 
di dalam tim.

Setelah manipulatif ada Intimidasi.  
Pemimpin cenderung untuk melakukan 
intimidasi kepada anggotanya melalui 
kekuasaan yang dimilikinya. Hal ini akan 
berujung berhentinya proses komunikasi 
seperti memberikan pendapat karena 
ketakutan untuk dianggap tidak mampu 
atau konyol.

“ Berikutnya ada terlalu Kompetitif 
: Kebutuhan mereka untuk terlihat pen-
ting dilakukan dengan melakukan banyak 
kompetisi tidak penting terutama dengan 
bawahannya. Mereka cenderung berusaha 
untuk memenangkan berbagai macam 
hal walaupun harus bersikap curang,” 
kata Hardy.

“Dan ciri selanjutnya melakukan 
Diskriminasi. Pemimpin tipe ini lebih senang 
dikelilingi oleh orang-orang yang bertipe 
sama dan memberikan apa yang ingin 
mereka dengar. Dengan melakukan hal 
ini bisa terjadi bias antara apa yang ingin 
dihasilkan dengan kenyataan yang terjadi 
dilapangan,” tambah Former Director PT 

Adi Candra Dwiutama ini.
Sementara itu Motivational Guru,  

Sunjoyo Soe menjelaskan ada beberapa 
faktor penyebab lahirnya Toxic Leadership. 
Yang pertama adalah miskinnya pemaha-
man tentang kepemimpinan jadi seseorang 
menjadi pemimpin ketika merasa dirinya 
pemimpin dan kurang pemahaman tentang 
kepemimpinan itu akan sangat berdampak 
terhadap dalam sebuah organisasi yang 
dipimpinnya.

“Dan itu terjadi dia akan merasa 
Leader adalah Bos adalah director maka 
dia akan men direct semua anggota dalam 
organisasinya, Dan dia akan mengambil 
keputusan untuk orang lain,” kata Sunjoyo

Yang kedua, Menurut Sunjoyo ada-
lah insecure  merasa takut seseorang lebih 
baik dari pada dirinya sehingga dampaknya 
dia akan enggan mengajarkan kepada 
orang-orang di sekitarnya untuk bisa me-
ngajarkan keterampilan dan sedangkan 
dia sangat mahir, dan kemudian dia sering 
sekali melakukan intimidasi dan manipulasi.

Yang ketiga adalah narcissism 
berbicara tentang arogan. Dan yang ter-
akhir adalah diskriminasi khususnya dia 
merasa bahwa diversity adalah musuh 
bukan sebuah support,” ujar CEO Ganesa 
Kalpataru Satya  dan  The John Maxwell 
Team Certified Coach ini. (Sigit)
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GSV Ventures merilis daftar 
50 perusahaan pendidikan paling 
transformatif di dunia untuk tahun 
2020. Ruangguru, perusahaan tek-
nologi pendidikan asal Indonesia, 
berhasil masuk daftar. Ruangguru 
adalah satu-satunya perusahaan asal 
Indonesia dan Asia Tenggara, yang 
berhasil masuk daftar prestisius ini, 
di antara kumpulan perusahaan asal 
Amerika, Cina, dan India. Tercatat 
ada 17 perusahaan asal Amerika, 16 
perusahaan asal Cina, dan 6 perusa-
haan asal India yg tergabung dalam 
daftar ini.

“Prestasi ini hanya dapat ter-
capai berkat kerja keras seluruh tim 
di Ruangguru yang bekerja dengan 
semangat tulus untuk melayani 20 
juta pengguna kami, baik para pelajar 

sekolah dan pelajar dewasa. Kami 
semakin menyadari bahwa saat ini 
layanan kami amat dibutuhkan dan 
kami akan terus berkarya,” ucap Belva 
Devara, Pendiri dan Direktur Utama 
Ruangguru.

Global Silicon Valley (GSV) 
adalah platform global yang fokus 
memberikan perhatian dan meng-
angkat inovasi pada sektor pendidikan 
dan pekerjaan. Dilansir dari halaman 
GSV Ventures, dikatakan bahwa dalam 
masa yang tidak menentu saat ini, 
platform yang berhasil masuk ke da-
lam daftar GSV GET50 berhasil mem-
bantu transisi ruang kelas dari luring 
ke daring, memastikan adanya akses 
terhadap sumber daya dan peluang 
pendidikan, serta mampu meningkat-
kan keterampilan para pekerja pada 

saat dimana tingkat pengangguran 
sedang mencapai titik tertinggi.

Secara agregat 50 per usahaan 
di dalam daftar ini telah memberikan 
layanan dan jasa kepada 2,7 mil yar 
pelajar di dunia. Selama masa pan-
demi, Ruangguru juga telah menam-
bah layanan Sekolah Online Ruang-
guru Gratis yang telah di gunakan 
oleh lebih dari 10 juta pelajar. Untuk 
mendukung pendidikan jarak jauh, 
Ruangguru juga telah memberikan 
layanan ruangkelas gratis, yaitu 
sistem tata kelola kegiatan belajar 
mengajar dalam konteks pendidikan 
jarak jauh. Saat ini ruangkelas telah 
digunakan oleh belasan ribu sekolah 
yang tersebar di 470 kabupaten/kota 
di seluruh Indonesia.

RUANGGURU MASUK DALAM DAFTAR PERUSAHAAN PENDIDIKAN 
TEKNOLOGI PALING TRANSFORMATIF DI DUNIA

Sumber Foto : Dok Antara
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Peningkatan ekspor dan di-
gitalisasi pemasaran produk ekonomi 
kreatif (ekraf) menjadi salah satu 
langkah pemerintah dalam upaya 
memulihkan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif.

Direktur Pengembangan Pro-
mosi dan Citra Kementerian Perdaga-
ngan, Tuti Prahastuti dalam acara Pra 
Rakornas Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif 2020 yang diselenggarakan 
Kemenparekraf/Baparekraf, Jumat 
(2/10/2020), di Balairung Soesilo 
Soedarman, mengatakan sektor per-
dagangan di Tanah Air mengalami 
penurunan akibat pandemi COVID-19.

Meski demikian, ada beberapa 
produk yang dapat bersaing di pasar 
ekspor. Di antaranya adalah logam 
mulia dan perhiasan yang menurut 
Tuti berkaitan erat dengan ekonomi 
kreatif.

“Dilihat secara umum, per-
hiasan memang mengalami pening-
katan. Mungkin karena desainnya 
yang beraneka ragam, hal ini menjadi 
daya tarik dan kekuatan dari per-
hiasan yang diekspor ke luar negeri,” 
kata Tuti.

Dalam sesi FGD yang mem-
bahas tema Pemulihan Ekonomi Na-
sional II turut hadir Direktur Industri 

PULIHKAN SEKTOR PAREKRAF, 
PEMERINTAH TINGKATKAN EKSPOR 
DAN DIGITALISASI PEMASARAN PRODUK

tekno

Kecil dan Menengah (IKM) Pangan, 
Barang Dari Kayu dan Furnitur Ke-
menperin, Sri Yuniarti; dan Asisten 
Deputi Pemasaran Kemenkop UKM, 
Destry Anna Sari.

Tuti menuturkan, pihaknya 
telah membuat beberapa kebijakan 
untuk mempertahankan neraca per-
dagangan Indonesia di masa pan-
demi COVID-19 pada sisi suplai dan 
permintaan (demand). Di sisi suplai, 
Kemendag menyederhanakan proses 
pengurusan ekspor melalui National 
Logistics Ecosystem, mempermudah 
dan mempercepat pelayanan pener-
bitan Surat Keterangan Asal (SKA) 
barang ekspor melalui penerapan 
affixed signature dan stamp.

Sementara, untuk kebijakan 
di sisi permintaan, Tuti menuturkan 
pihaknya menggencarkan promosi da-
gang secara virtual sebagai upaya un-
tuk mempenetrasi pasar internasional 
dan mendorong pelaksanaan business 
matching secara virtual melalui per-
wakilan Kemendag di luar negeri.

Sumber Foto : Dok Kemenparekraf
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Di era modern ini, minat investasi di Indonesia 
semakin meningkat saja. Hal ini ternyata sejalan 
dengan meningkatnya investasi asing ke Indonesia. 
Untuk melihat perkembangan informasi sekitar 
investasi, Travel Club hadir dengan Kolom :

INVESTMENT

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



                      60 - TRAVELCLUB - NOVEMBER 2020

Indonesia Investment Forum

Telah hadir, hunian yang me-
nawarkan kenyamanan, keasrian dan tentu 
didukung dengan lingkungan sehat yakni 
The Sanctuary Collection.  Perumahan 
yang berlokasi di kawasan Sentul City  
ini dibangun dari hasil kolaborasi tiga 
perusahaan pengembang terkemuka.

Perusahaan-perusahaan tersebut, 
di antaranya Harita Group, Perennial Real 
Estate Holdings Limited, dan Qingjian Realty 
Group Pte Ltd yang berasal dari Singapura.
Ketiga perusahaan ini berkomitmen men-
jadikan lokasi ini sebagai kawasan investasi, 
bisnis, komersial yang menguntungkan 
serta kawasan pemukiman yang nyaman, 
khususnya di daerah Sentul City sendiri.

Kolaborasi mereka akhirnya meng-
hasilkan The Sanctuary Collection yakni 
sebuah hunian  cocok bagi masyarakat 
urban yang jenuh dengan hiruk-pikuk 
perkotaan yakni The Sanctuary Collection. 
Hunian ini berkonsep premium, namun 
meski   premium, harga yang ditawarkan 
untuk hunian ini memliki kategori kelas.

Chief Marketing Officer  PT. Cipta 

Harmoni Lestari,  Setia Iskandar Rusli me-
ngatakan kelas yang di maksud adalah ada 
spesifikasi harga per unitnya yakni untuk 
kelas menengah ke atas hingga tertinggi  
dengan banyak pilihan

“Produk kami buat secara over 
spek, tapi yang paling penting jangan 
sekali-sekali memberikan harga yang over 
price. Saat ini kita tidak boleh sesuatu itu 

BERKONSEP PREMIUM, 
THE SANCTUARY COLLECTION 
TAWARKAN HUNIAN ASRI DAN NYAMAN

dengan over price. Kita merasa produk 
kita bagus, harganya diberikan seting-
gi-tingginya, tidak seperti itu. Jadi yang 
diutamakan over spek dulu kita berikan 
dengan harga yang wajar. Nah di situ lah 
The Sanctuary Collection ini menjadi se-
buah produk yang diminati sekali saat ini,” 
kata Setia saat tampil sebagai narasumber 
dalam program Indonesia Investment 
Forum (IIF) yang ditayangkan EL JOHN 
TV. Program ini dipandu oleh host Ruby 
Herman.

Setia menerangkan, tinggal di 
The Sanctuary Collection serasa liburan, 
pasalnya hunian ini memiliki sirkulasi udara 
dan pencahayaan matahari terbaik. Di 
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setiap kamar dibangun bug room yang 
terkoneksi dengan pencahayaan matahari. 
Pencahayaan matahari masuk dari dua 
sudut angle dan ada sekitar tiga atau empat 
titik pencahayaan matahari yang masuk 
di setiap unit.

“Kalau kita mandi dengan ca-
haya matahari yang masuk biasanya 
kita dapatkan di Bali, kaya resort. Nah 
di produk-produk tanglin ini, kita buat 
seperti itu. Ini yang saya bilang ciptakanlah 
produk dengan konsep over value. Kita 
mandi pencahayaan matahari turun  yah 
serasa liburan setiap hari. Stres levelnya 
turun, tubuh juga jauh lebih sehat, hemat 
listrik pula, harus seperti itu sekarang kan 
sudah new normal. Semua orang mau 
sebanyak-banyaknya mendapatkan 
pencahayaan matahari dengan didukung 
sirkulasi udara yang bersih juga,” ujar Setia.

Untuk fasilitas tidak perlu diragu-
kan lagi. Sanctuary Collection memiliki 
fasilitas lengkap dan modern, seperti di 
klaster tanglin park. Di klaster seluas 5 
hektar  itu disapkan sebuah club house 
yang lengkap dengan fasilitas memadai, 
seperti joging track. Di sepanjang joging 
track dapat ditemukan fitur indah yang 
cocok banget buat berswa foto.

“Nah di sepanjang joging track 
itu nanti kita akan ketemu fitur-fitur yang 
banyak ada rain garden, ada family pa-
vilion-nya, banyak sekali buat anak-anak 
main, ada exercise corner, ada buat se-
nior citizen-nya juga. Kemudian di club 
house-nya sendiri tentunya ada gym yah, 
kalau club house biasanya ada swiming 
pool  untuk dewasa dan anak-anak, hydro 
pool-nya juga, terus ada yoga room, ada 
badmintonya juga jadi ada puluhan fasilitas 
di klaster tanglin parknya,” ungkap Setia.

Tak hanya di klaster tanglin park 
saja yang lengkap dengan fasilitas, namun 
fasilitas terlengkap juga ada di hunian yang 
sedang dibangun di atas lahan 25 hektar. 
Pembangunan itu merupakan buah hasil 
pengembangan The Sanctuary Collection 
untuk memberikan pilihan bagi masyarakat.

“Nah untuk 25 hektarnya ini lebih 
menarik karena jalannya nanti berkultur, 
sekarang kita sudah tanamkan pohon 
tabebuya di sepanjang boulevard. Nah 
ini yang menarik nih kembali lagi konsep 
resort, masuk ke kawasan Sanctuary Col-

lection, kanan kiri  itu tanaman tabebuya, 
kesannya wow ini international living stan-
dart banget, nah terus sampai jalur joging 
track yang dilalui kalau satu kawasan itu 
kurang lebih empat kilo meter, sepanjang 
jalan, kita bisa melihat fitur-firut kecil yah 
ada garden by the creek, kita ada su ngai-
sungai kecil di kiri kanan.,” terang Setia.

Menarik sekali bukan, fasilitas di 
sekitar The Sanctuary Collection. Bukan 
cuma itu, akses yang dihadirkan peruma-
han ini juga lengkap. Ada beragam akses 
yang bisa kamu gunakan untuk menuju/
berangkat dari The Sanctuary Collection 
ke daerah-daerah di sekitarnya, mulai dari 
menggunakan transportasi umum hingga 
kendaraan pribadi.

Untuk kamu yang senang meng-
gunakan moda transportasi umum, ter-
sedia akses stasiun LRT dan stasiun KRL 
Commuterline  di dekat lokasi perumahan 
berada. Sedang, bagi kamu yang sering 
bepergian dengan kendaraan pribadi, 
tersedia akses Tol Jakarta Outer Ring 
Road (JORR), Bogor The , serta jalan Tol 
Jagorawi (Cijago) yang bisa kamu man-
faatkan. (Sigit)
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PT INKA (Persero) melakukan 
pengujian prototype  bus listrik ukuran 
medium di jalan umum di area Madiun 
dan di jalan tol Madiun – Caruban, Senin 
(19/10/2020). Pengujian dilakukan de-
ngan tujuan untuk menguji performansi 
bus listrik sebelum dilakukan produksi 
massal. Pengujian disaksikan langsung 
oleh Direktur Utama PT INKA (Persero), 
Budi Noviantoro.

Budi menyampaikan bahwa 
bus yang dinamai E-INOBUS ini telah 
melakukan uji landasan pada tanggal 13 
Agustus 2020 dan telah lulus uji dengan 
mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) 
kendaraan bermotor pada tanggal 10 
September 2020 di Balai Pengujian Laik 
Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 
(BPLJSKB) yang berlokasi di Cibitung, 
Jawa Barat.

“Produk ini merupakan kerjasama 
PT INKA (Persero) dengan Tron-E dari 
Taiwan sebagai mitra komponen drive 
train dan baterai bus serta Piala Mas dari 
Malang sebagai mitra pembuatan bodi 
bus listrik. Dalam waktu dekat PT INKA 
(Persero) berencana memasarkan produk 
bus listrik E-INOBUS untuk area dalam 

negeri seperti PT Transjakarta dan un-
tuk area luar negeri seperti Democratic 
Republik of the Congo (DRC) yang juga 
tertarik dan telah mencoba produk ini 
minggu lalu,” ungkap Budi.

Waktu yang diperlukan dalam 
pengisian daya sampai penuh diperl-
ukan waktu 3 – 4 jam. Tingkat kebisingan 
pada bus listrik jauh lebih baik (rata – rata 
sebesar 71 dB) jika dibandingkan dengan 
bus diesel (rata – rata sebesar 85 dB).

PERFORMANSI E-INOBUS :
a. Kecepatan maksimal : 90km/h
b. Maks gradeability : 14%
c. Pengisian daya : 3-4 jam
d. Jarak tempuh sekali charging : 

200 km
e. Kebisingan rata-rata : 71 dB

PERBANDINGAN DENGAN BUS 
DIESEL

a. Bahan bakar Bus Listrik 58% le-
bih efisien dibanding Bus Diesel 
dengan detail sebagai berikut :
• Pemakaian listrik E-INOBUS 

dari hasil uji lintas dalam kota 

dan luar kota (tol) dengan 
total jarak 122 km, didapatkan 
pemakaian rata – rata 1,4 km/
kwh, maka untuk biaya ope-
rasional per kilometer = 0,71 
x Rp1650/kwh = Rp1171/km

• Pemakaian bus diesel dapat 
menempuh jarak 3km/liter, 
dengan harga solar per-
liter Rp 9300/liter, maka 
di dapatkan biaya opera-
sional per kilometer = 0,3 x 
Rp9300/liter = Rp2790/km

b. Pemeliharaan Lebih efisien bus 
listrik sebesar 49% :
Perbandingan pemeliharaan bus 
diesel dan bus listrik pernah di-
sampaikan pada Maintenance Fo-
rum tahun 2018 di Serbia, dimana 
kedua bus dijalankan sejauh 250 
km per hari. Hasil perbandingan 
biaya pemeliharaan adalah :
• Bus Diesel = 396 Euro (Rp6,7 

juta)
• Bus Listrik = 201 Euro (Rp3,4 

juta). (Sumber Kementerian 
BUMN).

INKA LAKUKAN UJI PROTOTYPE 
BIS LISTRIK UKURAN MEDIUM
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Kementerian Perhubungan 
melalui Badan Pengelola Transpor-
tasi Jabodetabek (BPTJ) menye-
diakan layanan bagasi sepeda lipat 
di Bus Jabodetabek Residence Con-
nexion (JR Connexion). Layanan 
tersebut diberikan secara gratis 
untuk mengakomodir kebutuhan 
masyarakat pengguna sepeda dalam 
melakukan aktivitas sehari-hari.

“Layanan bagasi gratis bagi 
sepeda lipat pada JR Connexion me-
rupakan salah satu terobosan baru 
yang dapat mendorong masyarakat 
untuk menjadikan sepeda tidak hanya 
dimanfaatkan untuk olahraga saja, 
namun juga menjadi salah satu al-
ternatif dalam bertransportasi pada 
aktivitas sehari-hari seperti bekerja, 
berbelanja, dan sebagainya,” demikian 
disampaikan Menteri Perhubungan 
Budi Karya Sumadi saat menghadiri 
kegiatan Olahraga Pagi di Kawasan 
Jababeka Residence. Cikarang, Jawa 
Barat, Minggu (18/10).

Menhub mengatakan, Non 

LAYANAN BAGASI SEPEDA LIPAT 
DI BUS JR CONNEXION AKOMODIR KEBUTUHAN PESEPEDA

Motorised Transportation (NMT) 
seperti sepeda menjadi salah satu 
pilar penting dari penyelenggaraan 
transportasi perkotaan yang berke-
lanjutan dan ramah lingkungan, ka-
rena terkait langsung dengan isu-isu 
global seperti isu lingkungan hidup 
dan kesehatan masyarakat.

“NMT dalam bentuk jalan kaki 
dan bersepeda dikenal di seluruh 
dunia sebagai bagian dari sistem 
transportasi perkotaan. Kami te-
ngah berupaya menjadikan Indonesia 
negara yang ramah bagi pejalan kaki 
dan sepeda melalui pembangunan 
fasilitas sarana dan prasarana pen-
dukungnya,” ungkap Menhub.

Menhub menuturkan, peng-
gunaan sepeda menjadi bagian dari 
kebiasaan bertransportasi massal 
khususnya terkait dengan first mile 
dan last mile. First mile adalah ta-
hapan bertransportasi dari titik awal 
menuju sarana transportasi massal 
terdekat sedangkan last mile adalah 
tahapan bertransportasi setelah dari 

angkutan umum massal menuju titik 
tujuan terakhir.

“First mile dan last mile ini bisa 
dilakukan dengan berjalan kaki dan 
bersepeda dengan tetap me nerapkan 
protokol kesehatan. Misalnya dari 
rumah menuju ke halte bus atau 
stasiun bisa menggunakan sepeda 
(First Mile). Kemudian ketika sam-
pai halte atau stasiun tujuan dapat 
kembali menggunakan sepeda untuk 
menuju ke kantor atau tempat yang 
dituju lainnya (Last Mile),” ujarnya.

Upaya lain yang tengah di-
lakukan pemerintah dalam mengha-
dirkan transportasi ramah lingkungan 
juga dilakukan dengan mendorong 
pihak swasta untuk merealisasikan 
kawasan berkonsep transit oriented 
development (TOD) seperti yang 
ada di kawasan Jababeka. Kawasan 
Jababeka merupakan salah satu ka-
wasan TOD yang telah mendapatkan 
rekomendasi teknis dari BPTJ pada 
12 Juni 2019.
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Berjemur untuk  men dapa t  kan 
vitamin D  menjadi aktivitas ke-
sehatan yang mudah dilakukan. 
Cukup cari area yang terkena sinar 
matahari dan anda tinggal duduk 
serta  batasi waktu untuk berjemur. 
Ternyata bukan itu saja, harus ada 
yang diperhatikan saat berjemur 
diri agar vitamin D yang terserap 
dapat maksimal.

Kepala Bagian Bedah Rumah 
Sakit Siloam Kebun Jeruk, Jakarta 
Dr. Henry Suhendra, S.p. OT me-
ngatakan usia menjadi salah satu 
hal yang harus diperhatikan. Usia 40 
tahun ke bawah menjadi usia pro-
duktif dalam mendapatkan vitamin 
D saat berjemur. Presentase vitamin 
D yang diperolehnya pun lebih tinggi 
dibandingkan usia 60 ke atas. Un-
tuk usia 60 tahun ke atas rata-rata 
pembentukan vitamin D-nya hanya 
25 persen.

Jadi kita ambil contoh kalau 
seorang umur 30 atau seorang umur 
25, dia perlu katakan perlu 10-15 menit 

DOKTER HENRY SUHENDRA: 

BERJEMUR UNTUK MEMBENTUK 
VITAMIN D LEBIH EFEKTIF USIA PRODUKTIF

katakan. Kalau sudah umur 60 berarti 
empat kali lipat, dia perlu satu jam. 
Bisa ga dapat vitamin D, bisa tapi 
harus satu jam jemur, kulitnya bakal 
gosong.  Vitamin D-nya ga dapat 
malah kena masalah,” kata Dokter 
Henry saat menjadi narasumber da-
lam program yang ditayangkan EL 
JOHN TV yakni  ELJOHN Medical 
Forum. Program ini dipandu host 
Cinthia Kusuma Rani (Miss Earth 
Indonesia 2019).

Dokter Henry menyarankan 
untuk usia 60 ke atas jangan tergan-
tung pada upaya untuk menjemurkan 
diri, pasalnya akan sia-sia, karena 
vitamin D yang bentuknya lebih sedikit 
diban dingkan usia  di bawah 40 ta-
hun. Lebih baik untuk mengkonsumsi 
suplemen vitamin D, karena asupan 
vitamin yang didapat lebih banyak.

“Itu sebabnya umur sangat 
penting. Anjuran saya kalau sudah 
60 ke atas, pokoknya usia di atas 40 
jangan menggantungkan diri pada 
jemur, jangan mesti ke arah su p-
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lemen.  Boleh ga jemur tapi hanya 
untuk tambah jangan diharapkan di 
situ. Mungkin Tuhan adil yah anda 
sudah umur 60, punya simpenan 
donk beli lah suplemen. Tapi kalau 
muda jemur aja tidak usah pakai duit, 
langsung jemur udah seger,” ucap 
dokter spesialis ortopedi ini.

Lebih lanjut dokter Henry 
menjelaskan, saat ini vitamin D ha-
nya dua jenis yakni vitamin D2 dan 
D3. Untuk vitamin D2 yang dikenal 
dengan bahasa ke dokterannya er-
gocalciferol itu merupakan vitamin 
D yang dihasilkan untuk tanaman. 
Sedangkan untuk makhluk hidup yang 
didapat adalah vitamin D3 dengan 
bahasa kedokterannya cholecalciferol.  
Yang terpenting untuk memperoleh 
vitamin D3 dengan maksimal pastinya 
kolesterol stabil dan fungsi ginjalnya 
harus baik

“Makanya kolesterol tidak 
boleh terlalu rendah. Karena kalau 
kolesterol kita anjlok bentuk prefor-
monnya kurang. Itu kalau kena sinar 
matahari. dia berubah menjadi D3 

kemudian ini dalam darah dibawa ke 
liver berubah lagi menjadi 25 hydrosi 
D-3 kemudian bawa lagi ke ginjal  
baru aktif dia, jadi rumus  kimianya 
itu 1-25 OH vitamin D3. Jadi harus 
ada fungsi liver dan fungsi  ginjal,” 
ujar Dokter Henry.

“Jemur pun kalau lagi aktif  
itu perlu fungsi liver sama ginjal, 
jika orang itu ada gagal ginjal  atau 
livernya sudah gagal ga bisa dia buat 
vitamin D. Dia mesti  makan vitamin 
D Synthetic yang udah jadi,” tambah 
dokter Henry.

Menurut dokter Henry, dosis 
yang ideal untuk asupan vitamin D 
sebanyak 5.000 IU. Jumlah ter sebut 
sudah cukup untuk menguatkan 
imunitas. Tapi di lain sisi harus juga 
diperhatikan juga kadar dalam darah.

“Kenapa dipakai 5.000 karena 
target kita dalam darah harus men-
capai 80 sampai 100, itu dikatakan 
normal tinggi. 80 sampai 100 itu lah 
yang dikatakan kadar meningkatkan 
imunitas kita. Dahulu sebelum ada 
Covid kadar 80 sampai 100 itu yang 

bersifat melindungi pada penyakit 
jantung, terhadap jenis-jenis kanker 
dan sekarang melindungi terhadap 
Covid-19. Jadi harus dicapai 80 sampai 
100,” ungkap dokter Henry.

Di kesempatan ini, dokter 
Henry juga meminta masyarakat 
untuk bijak dalam mengkonsumsi 
vitamin D. Tidak boleh berlebihan yang  
dikhawatirkan akan menimbulkan 
keracunan. Kendati demikian ada 
juga faktor lain  yang ditimbulkan  
yakni  kadar darah yang berlebihan,

“Tetapi untuk mencapai terjadi 
keracunan itu, perlu dalam darah 300 
nanogram  permililiter kadar vitamin 
D. Makanya ada persatuan vitamin D 
di luar namanya Vitamin D Council, 
di Uk di USA juga ada. Itu membatasi 
bahwa toksisitas itu hati-hati di 150 
padahal itu dalam penelitian 300, 
supaya ada safety margin, mereka 
setelah ada kesepakatan ahli-ahli itu 
bilang sudah tulis aja 150. Jadi kalau 
150 masih kelebihan ya ga pa-pa. 
Sebenarnya yang bahaya itu 300,” 
kata dokter Henry. (Sigit)
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Keseriusan Wakil Ketua 
Umum bidang usaha dan UKM 
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia  (PSMTI)  Dedy Rochimat  
untuk mengembangkan  PSMTI  
tidak diragukan lagi.  Sudah banyak 
yang dihasilkan Dedy, baik untuk 
internal keorganisasian hingga kip-
rah ogranisasi dalam membantu 
pemerintah  mensukseskan pem-
bangunan nasional.

Rapat Kerja Nasional (Raker-
nas) PSMTI ke-18 yang berlangsung 
sukses dan semarak pada 9 Oktober 
2020 lalu, merupakan salah satu 
bukti bahwa Dedy tidak main-main 
dalam mengembangkan Organisasi 
Tionghoa terbesar  di Indonesia ini.  
Di rakernas, Dedy menjabat sebagai 
Ketua Steering Committee, suatu 
jabatan yang memiliki peran penting 

KERJA KERAS DEDY ROCHIMAT 

SUKSESKAN RAKERNAS PSMTI KE-18
dalam penyelenggaraan rakernas.

Berkat  terobosan Dedy lah,  
rakernas yang diselenggarakan se-
cara virtual  ini, dihadiri seribu lebih 
pengurus PMSTI baik dari tingkat 
pusat hingga tingkat kabupaten/
kota, hingga akhirnya rakernas pun 
sukses mencetak rekor dunia dan 
dikukuhkan oleh Museum Rekor In-
donesia (MURI) sebagai rakernas 
organisasi kemasyarakatan secara 
daring dengan pengurus yang ter-
banyak di dunia.

Tak hanya itu, kerja keras Dedy 
untuk rakernas juga membuahkan 
hasil yakni dengan hadirnya ba nyak  
menteri, kepala daerah, duta be-
sar  dan pejabat tinggi lainnya serta 
perwakilan dari perkumpulan mar-
ga-marga Tionghoa di Indonesia. 
Mereka yang hadir adalah Menteri 

Koordinator Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan Mahfud MD, Men-
teri Koordinator Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, 
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi, 
Menteri Sosial, Duta Besar RI untuk 
Tiongkok Djauhari Oratmangun, Gu-
bernur Lampung Arinal Djunaidi.

Kemudian hadir Kapolda 
Lampung Irjen Pol  Purwadi Arianto, 
Danlanal Lampung Kolonel Laut (P) 
Nuryadi, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Lampung Heffinur, Dandenpom II/3 
Lampung Mayor CPM Handri Wira 
Kusuma. Raja Sakala Brak Paduka 
Paduka YM SPDB Pangeran Ed-
ward Syah Pernong Sulta Sekala 
Brak yang Dipertuan ke XXIII, DPRD 
Kota Bandar Lampung Wiyadi, Ketua 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan PMI 
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Lampung dokter Aditya M Biomed.
Untuk perkumpulan mar-

ga-marga Tionghoa di Indonesia 
yang hadir yakni Marga Lim Lam-
pung, Marga Zhang Lampung, Mar-
ga Lo Lampung, Marga Xi Lampung, 
Marga Thung Indonesia dan Marga 
Lie Indonesia.

Koordinasi yang intens 
menjadi kunci keberhasilan Dedy 
mensukseskan rakernas ini. Di se-
tiap waktu, Dedy selalu menyem-
patkan diri berkoordinasi dengan 
struktur kepanitiaan di bawahnya. 
Hal ini penting, untuk memastikan 
perkembangan penyelenggaraan 
sebelum acara di mulai. Jika ada 
yang  kurang, Dedy pun dengan 
cepat memberikan masukan atau 
pemikiran hingga akhirnya ham-
batan-hambatan itu, dapat  teratasi.

“Kita ini berjalan sudah 90 
sekian persen, semua  rencananya 
tinggal difokuskan didetilkan agar 
hal-hal yang krusial kita benar-benar 
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perhatikan,” kata  Dedy kepada tim 
liputan Travel Club  beberapa hari 
sebelum rakernas diselenggarakan.

Dedy memastikan semua 
persiapan rakernas dapat   rampung 
secepatnya. Dukungan dari orang-
orang hebat yang mengisi susunan 
panitia dan organizing committee 
menjadi patokan,  bahwa rakernas 
dapat berjalan sesuai harapan.

“Semuanya sudah baik ter-
kendali apalagi didukung oleh ketua 
rakernas yang luar biasa, pak Cristian 
Chandra dan OC-nya juga, saya li-
hat setiap hari beliau meeting  terus  
pasti dia sharing,” ungkap Founder 
Vivere Group ini.

Menurut Dedy tidak menu-
tup kemungkinan rakernas secara 
virtual akan dilakukan kembali 
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pada tahun depan, jika rakernas 
ke-18 ini dapat hasil yang lebih 
baik dibandingkan rakernas se-
belumnya.

“Jadi kalau kedepan kita 
mau daring juga dalam keadaan 
normal tidak ada masalah, ka-
rena inilah kemajuan teknologi,” 
ungkap Dedy.

Kendati demikian, Dedy 
mengingatkan agar prinsip ke-
waspadaan harus diterapkan, 
karena yang namanya teknolo-
gi dapat dimanfaatkan  oleh 
orang-orang yang tidak ber-
tanggungjawab.

“Memang  dalam hal tek-
nologi ini kita juga harus hati-hati, 
kita ini ga tau, kadang-kadang 
listriknya padam itu terganggu 
sekali  dengan internet kita itu 
yang harus dijaga. Kemudian 
keamanannya kita ini tidak tau, 
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ada orang iseng masuk dan me-
ngirimkan suatu berita yang tidak 
baik, itu juga kita harus waspada 
dan hati-hati,” ujar Dedy.

Selain rakernas, Dedy yang 
juga menjabat sebagai Wakil Ke-
tua Umum bidang usaha dan UKM 
PSMTI ini juga konsen terhadap 

tugasnya yakni  memajukan UKM 
di Indonesia. Hal itu dibuktikan 
Dedy dengan menggencarkan 
pembinaan dan pelatihan kepada 
pelaku Usaha  Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM)

Namun kali ini, pembinaan 
tersebut akan dilakukan secara 



virtual mengingat masih masa 
pandemi Covid-19. Sebelumya 
pembinaan ini, sudah dilakukan 
dept Usaha dan Ekraf melalui 
seminar-seminar bisnis.

Sekian  banyak program 
pe latihan yang diusung Dedy, 
salah sa tunya adalah Sosialisasi 
Program Kerja sama Pelatihan 
dan Pen damping Bisnis yang 
diselenggarakan pada 10 Juli 
2019  di Gedung New Ar mada 
Group. Acara ini dibuka   Ketua 
Umum PSMTI David Herman Jaya 
dan dihadiri seluruh pengurus 
dan anggota PSMTI  diantara-
nya  Wakil Ketua Umum Bidang 
Unit  Kerja dan Ekonomi Kreatif 
Dedy Rochimat dan Wakil Ketua 
Umum Bidang Pariwisata Marti-

nus Johnnie Sugiarto. Selain itu, 
acara ini juga turut dihadiri para 
perwakilan dari provinsi.

Dalam acara ini, PSMTI 
menggandeng Global Leadership 
Center (GLC), yang me rupakan 
pusat pelatihan bisnis yang ber-
sifat global, praktikal dan berfokus 
pada hasil nyata.

CEO GLC Roby Tjiptadjaya 
hadir dalam acara ini dan ikut 
memberikan pembekalan ke-
pada para pengurus dan anggota 
PSMTI. Dalam pembekalannya,  
Robby menerangkan kiat-kiat 
mengembangkan usaha.

Dedy mengatakan acara 
ini sangat bermanfaat bagi pe-
ngurus PSMTI yang  kebanyakan 
me rupakan berlatar belakang 

pengusaha. Dengan digelarnya 
acara ini, para pengurus PSMTI 
dapat ilmu yang dapat di gunakan 
untuk membawa per usahaannya 
jauh lebih maju.

Dedy berharap  kedepan 
Sosialisasi Program Kerja sama 
Pelatihan dan Pendamping Bisnis 
ini, juga dapat digelar di provinsi 
lain.

“Mereka ( pengurus PSM-
TI daerah) bisa langsung daftar 
dengan GLC nanti GLC bisa be-
rikan laporan kepada kita untuk 
kita jagain. Untuk prosesnya kita 
tau. Kita akan ikuti terus supaya 
kita punya data base siapa yang 
ditangani siapa yang sukses siapa 
yang berkembang nanti kita pu-
nya data yang aktual, tutur Dedy.
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Kemudian menurut Dedy, 
program lainnya adalah,  tentang 
data base. Terkait program ini, 
para pengurus PSMTI maupun 
ang gota diminta dapat be-
kerjasama memberikan data 
base untuk dikelola.

“Saya akan lanjutkan de-
ngan data base, ini data base  
sungguh sulit, saya memohon 
kepada teman-teman seluruh 
Indonesia, mendukung program 
ini kita kumpulkan data base, 
para pengusaha besar kecil dan 
menengah menjadi satu dan ini 
setelah kita dapat , kita bisa 
mengelolahnya. Untuk apa, un-
tuk kepentingan PSMTI tentunya. 
Kita tidak boleh conflict of interest  
di sini, ini semua kepentingan PS-
MTI, kepentingan organisasi kita, 
kepentingan NKRI,” kata Dedy.

Selain itu program lain yang 
juga penting untuk dijalankan 
adalah mendirikan koperasi. Bah-
kan program ini sangat didukung 
oleh Ketua Umum PSMTI David 
Herman Jaya. Dedy menilai pen-
dirian koperasi ini penting untuk 
membantu para pelaku UMKM. 
Untuk jenis koperasi nya dapat 
dibahas atau didiskusikan.

“Kita masih tertunda pem-
buatan koperasi ini InsyaAllah 
kita akan lanjutkan dan kita akan 
bentuk dan kita akan cari dan 
kita akan dis kusi. Koperasi apa 
yang kita mau, simpan pinjam kah, 
pangan, industri karena semua 
digalakan oleh Pemerintah bukan 
hanya simpan pinjam,” ujar Ketua 
Steering Committee Rekernas 
PSMTI ke-18 ini.

Ternyata tak berhenti di 

mendirikan koperasi, Dedy punya 
terobosan cemerlang lagi yakni 
me ngenai program ketahanan 
pangan. Dedy menjelaskan pro-
gram ini dapat terwujud jika ada 
sinergitas antar departemen. 
Rencananya  untuk menyuk-
seskan program ini, departemen 
usaha dan ekraf akan menggan-
deng  unsur kepemudaan dan 
sosial.

“Program  ini satu ke-
satuan, saya hanya punya visi 
begitu, saya lihat di PSMTI ba-
nyak teman yang jago-jago, yang 
hebat-hebat dalam segala segi. 
Kalau kita bisa bekerjasama, saya 
yakin ini bisa menjadi hal yang 
luar biasa untuk kita semua,” 
terang  Dedy. (Sigit)
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Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto kembali memberikan 
pembekalan kepada para finalis 
Miss Earth Indonesia 2020 pada 
karantina virtual sesi ketiga, 
Rabu (7/10/2020). Kali ini, ma-
teri yang diberikan mengenai 
pentingnya menjalin dan men-
jaga networking atau jaringan.

Johnnie menerangkan 
seseorang yang dapat men jaga 
hubungan dengan  network-
ing-nya kelak akan mendapat 
kemudahan  untuk membantu 
pekerjaannya.

Menjaga networking selalu 
diterapkan Yayasan EL JOHN In-

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO BERPESAN 

KEPADA FINALIS MEI 2020 BANGUN NETWORKING
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donesia kepada putri binaannya. 
Pasalnya, tidak sedikit kegia-
tan para putri yang melibatkan  
orang-orang penting seperti dari 
kepala daerah maupun para  CEO 
perusahaan swasta.

“Dalam  20 provinsi ini, 
tentu setiap dia pergi ke suatu 
daerah, dia kenalan dengan orang 
tertentu di daerah itu. Katakan 
lah kalau acaranya dibuat oleh 
Bupati, dia bisa kenalan de ngan 
ibu Bupati. Kalau acaranya di-
buat dia akan kenal dengan ibu 
Gubernur, dia kenal dengan EO 
setempat, kenal dengan putri-
put ri daerah setempat,” kata 
Tokoh Pariwisata Nasional ini.

Tidak hanya di dalam neg-
eri saja, namun kegiatan para 
putri juga ada sampai ke sejumlah 
negara.  Di negara lain, para putri 
dapat berkesem patan berke-

nalan pejabat tinggi dinegara 
tersebut, bahkan dari bebera-
pa pengalaman ada juga yang 
bertemu dengan kepala negara.

“Kita menugaskan putri 
kita ke Brunei Darusallam ketemu 
dengan Sultan Bokiah. Itu pang-
gung yang tidak kecil, itu pang-
gung yang sangat besar, yang 
sangat memungkinkan putri-putri 
memanfaatkan momen itu untuk 
anda membangun networking. 
Jadi banyak putri kita sudah ke 
Amerika, sudah ke Paris, sudah ke 
Milan, sudah ke Belanda bahkan 
sudah ke Rusia.” ujar Johnnie.

Menurut Johnnie, ada 
strategi yang diberikan putri-pu-
tri untuk menjalin networking. 
Strategi itu tidak hanya sebatas 
saat berkenalan,  namun harus 
ada tindak lanjut kedepan.

“Itulah sebabnya, saya 

selalu bilang kepada para pu-
tri, kalau berkenalan dengan 
orang, kasih kartu nama kita, 
terus minta kartu nama mereka. 
Setelah itu networking-nya harus 
dipelihara, jangan sampai sudah 
kenalan, selesai begitu saja. Jadi 
ada komunikasi, tidak apa-apa 
bilang kalau ada yang bisa diker-
jasamakan bisa hubungi saya,” 
ungkap CEO EL JOHN Media ini.

Di akhir pembekalan nya, 
Johnnie kembali berpesan ke-
pada para finalis “Pertama ba-
ngun networking dan yang kedua 
bagaimana menjaga net working 
itu agar tetap tersambung, ja-
ngan sampai silaturahmi yang 
sudah terbangun putus, itu lah 
yang harus anda perhatikan,” 
pesan Johnnie. (Sigit)
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Direktur Pengelolaan Sampah 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan (KLHK)  Novrizal Tahar menga-
jak para finalis Miss Earth Indonesia 2020 
untuk menjadi pelopor bagi masyarakat 
untuk  menghentikan penggunaan plas-
tik.  Saat ini,  sudah saatnya perilaku me-
ngandalkan sampah plastik dihilangkan.

Upaya untuk menghilangkan 
sampah plastik di antaranya bisa dengan 
kurangi plastik pembungkus makanan, 
tempatkan sisa makanan dan snack di 
toples kaca, gunakan kotak makanan dan  
botol minuman yang dapat digunakan 
kembali, bawa tas sendiri saat belanja dan 
jangan menggunakan peralatan makan 
sekali makan.

“Perubahan perilaku yang masif 
ini, bisa kita dorong teman-teman yang 
ada di Miss Earth ini sebagai public figur 
tentunya, bisa membangun peruba han-
perubahan perilaku itu di masyarakat. 
Jadi apa yang teman-teman sampaikan 

NOVRIZAL TAHAR AJAK FINALIS MEI 2020 

MENJADI PELOPOR STOP PEMAKAIAN PLASTIK
ke public melalui media sosial, media 
elektronik, saya berharap pesan-pesan ini 
harus disampaikan dan ini menjadi sesuatu 
yang way of life teman-teman di Miss 
Earth ini,” ajak Novrizal saat memberikan 
pembekalan di karantina virtual sesi III, 
Rabu (7/10/2020).  Dalam pembekalan-

nya, Novrizal memberi judul “Kendalikan 
Sampah Plastik”.

Materi tentang lingkungan hidup 
kembali didapat para finalis Miss Earth 
Indonesia 2020 saat menjalani karantina 
virtual sesi III, Rabu (7/10/2020). Kali ini 
materi itu datang dari Direktur Pengelo-
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laan Sampah KLHK Novrizal Tahar.
Dalam pembekalannya, Novrizal 

lebih memfokuskan upaya tentang pe-
ngendalian sampah plastik. Persoalan 
sampah plastik sudah menjadi persoalan 
yang diperhatikan dunia. Pasalnya sampah 
plastik dapat memberikan dampak negatif 
bagi kehidupan makhluk hidup,  karena 
tidak dapat terurai.

“Seperti teman-teman ketahui 
persoalan sampah plastik pada saat ini 
menjadi persoalan yang sangat serius 
buat masyarakat di dunia, kenapa. Per-
tama adalah sampah plastik itu kalau 
tidak dikelola dan masuk ke lingkungan 
akan menjadi persoalan selamanya karena 
terurainya sangat susah. Ada yang ratusan 
tahun ada yang ribuan tahun, bahkan ada 
yang puluhan ribu tahun,” terang Novrizal.

Menurut Novrizal, contohnya sty-
rofoam. Bahan plastik yang biasa dijadikan 
wadah untuk makan ini  tidak dapat teurai 
dapat waktu cepat. Jumlahnya sampah 
styrofoam di Indonesia pun semakin ba-
nyak. Pasalnya perubahan gaya hidup 
yang menjadikan jumlah  sampah styro-
foam semakin membengkak

“Styrofoam merupakan sampah 
plastik  yang sulit sekali untuk pecah atau 
terurai bisa puluhribuan tahun. Teman-
teman bisa cek risetnya teman-teman 
LIPI itu salah satu sampah plastik yang 
paling banyak masuk ke Jakarta adalah 
styrofoam. Hampir 59 persen itu styro-
foam. Kemudian sampah plastik ini makin 
hari jumlahnya makin banyak,” ungkap 
Novrizal.

Novrizal menjelaskan, dampak 
sampah plastik ini sangat membahayakan 
bagi mahkluk hidup, seperti biota laut. 
Tidak sedikit, jumlah biota laut yang mati 
akibat sampah plastik yang dibuang ke 
laut. Yang paling menjadi perhatian adalah 
kasus paus mati di Wakatobi pada tahun 
2018 lalu.

“Mungkin tahun 2018 teman-
teman pernah membaca berita seekor 
paus di taman nasional Wakatobi itu 
ditemukan terdampar  dan dibedah isi pe-
rutnya ditemukan kurang lebih 6 kilogram 
sampah plastik isinya. Isinya itu tali rapia, 
kemudian botol plastik, 115 gelas plastik, 
dua sendal jepi, 25 kantong plastik dan 
19 plastik keras.,”terang Novrizal. (Sigit)
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EL JOHN Pageants kembali 
melanjutkan  karantina virtual finalis 
Miss Earth Indonesia 2020 sesi ketiga, 
Rabu (7/10/2020).  Kali ini, 26 fina-
lis mendapat  tiga pembekalan dari 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto, Direktur 
Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal 
Tahar serta  Pebisnis dan Presiden 
Direktur ASIANA Group Loemongga 
H Kartasasmita.

Dari Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia, para finalis mendapat pem-
bekalan berupa pentingnya men jaga 
networking atau jaringan. Dalam 
pembekalannya, Martinus Johnnie 
Sugiarto mengatakan  seorang yang 
dapat menjaga hubungan dengan  
networking-nya kelak akan mendapat 
ke mudahan  untuk membantu peker-
jaannya.

Menjaga networking selalu di-
terapkan Yaysan EL JOHN Indonesia 
kepada putri binaannya. Pasalnya, 
tidak sedikit kegiatan para putri yang 

DI KARANTINA VIRTUAL SESI III, 
FINALIS MEI 2020 DAPAT PEMBEKALAN DARI TIGA NARASUMBER



NOVEMBER 2020 - TRAVELCLUB - 79        

PAGEANTS
ACTIVITIES

melibatkan  orang-orang penting se-
perti dari kepala daerah maupun para  
CEO perusahaan swasta.

“Itulah sebabnya, saya selalu 
bilang kepada para putri, kalau ber-
kenalan dengan orang, kasih kartu 
nama kita, terus minta kartu nama 
mereka. Setelah itu networking-nya 
harus dipelihara, jangan sampai sudah 
kenalan, selesai begitu saja. Jadi ada 
komunikasi, tidak apa-apa bilang kalau 
ada yang bisa dikerjasamakan bisa 
hubungi saya,” kata tokoh pariwisata 
nasional ini.

Untuk pembekalan kedua 
datang dari  Direktur Pengelolaan 
Sampah KLHK Novrizal Tahar. Kepada 
para finalis, Novrizal memberikan pem-
bekalan tentang kendalikan sampah 
plastik. Novrizal mengatakan saat vol-
ume sampah plastik terus meningkat, 
bahkan selama pandemi peningkatan 
itu terjadi cukup signifikan. Hal itu 
terjadi karena terjadi  perubahan gaya 
belanja masyarakat yang masif dari 
konvensional ke daring.

“Di  masa pandemi Covid ini, 
kita semuanya belanja pakai online 
umumnya, akhirnya memang kompo-
sisi sampah plastik itu semakin banyak, 

karena 96 persen penggunaan dari 
kemasan online itu pasti plastik sekali 
pakai dan kalau sudah dibuka pasti 
akan jadi sampah,” ujar Novrizal.

Novrizal menyebut sampah 
plastik yang jumlahnya terus mem-
bengkak dapat mengancam ke-
beradaan biota laut, bahkan  kasus-ka-
sus biota laut  mati akibat sampah 
plastik terus bermunculan. Yang paling 
menjadi perhatian adalah kasus paus 
mati di Wakatobi pada tahun 2018 lalu.

“Mungkin tahun 2018 teman-
teman pernah membaca berita seekor 
paus di taman nasional Wakatobi itu 
ditemukan terdampar  dan dibedah 
isi perutnya ditemukan kurang le-
bih 6 kilogram sampah plastik isinya. 
Isinya itu tali rapia, kemudian botol 
plastik, 115 gelas plastik, dua sendal 
jepi, 25 kantong plastik dan 19 plastik 
keras.,”terang Novrizal.

Sementara untuk pem bekalan 
terakhir disampaikan oleh Pebisnis 
dan Presiden Direktur ASIANA Group 
Loemongga H Kartasasmita. Dala 
pembekalan ini, enterpreneur suk-
ses ini, menerangkan soal penting-
nya membangun hunian yang ramah 
lingkungan.

Loemongga menyebut mem-
perhatikan lingkungan kini menjadi 
salah satu syarat utama dalam mem-
bangun hunian.  Kini tidak boleh sem-
barangan membangun hunian  harus 
melihat terlebih dahulu lahan yang 
akan dibangun, apakah lahan tersebut 
menyalahkan fungsinya atau tidak.

“Kalau dulu beli tanah, beli 
tanah aja, bangun, bangun aja. Kalau 
sekarang itu rata-rata semua orang 
sudah lebih sadar untuk ngecek dulu, 
tanah ini bisa dibangunnya berapa 
besar, karena tidak semua tanah di-
bangun 100 persen. Ada peruntu-
kannya untuk yang hijau ga, ada per-
untukannya yang untuk resapan air ga. 
Nah itu tidak boleh dibangun, sekarang 
itu lebih disiplin dari Pemerintah juga 
sudah ketat,  kalau ada yang bangun 
melanggar peruntukannya itu udah 
disegel,” terang Loemongga.

Setiap pembekalan, digelar sesi 
tanya jawab kepada masing-masing. 
Dari 26 finalis hanya beberapa finalis 
yang ditunjuk oleh narasumber untuk 
bertanya. Para finalis masih mengikuti 
karatina virtual berikut yang akan di-
langsungkan  dua pekan lagi. (Sigit)
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EL JOHN Pageants mengu-
mumkan lima nominasi sekaligus  
pemenang tiga kategori video cam-
paign yang dibuat  para finalis  Pu-
tri Pariwisata Indonesia(PPI)  2020 
saat karantina virtual ketiga, Rabu 
(14/10/2020). Tiga kategori yang 
dikompetisikan yakni Best Virtual 
Quarantine Preparation, Best Insta-
gram Live Bersama Alumni PPI, Best 
Campaign di Indonesia Saja.

Lima  nominasi yang diumum-
kan yakni untuk Best Virtual Quaran-
tine Preparation nominasinya adalah 
finalis atas nama Thisia Bianty (Ka-
limantan Tengah), – Rinanda Aprillya 
Maharani (Kalimantan Timur), Jessy 
Silana Wongso Diharjo (DKI Jakarta 
3), Fannita Jaclin Posumah (Sulawesi 
Utara) dan Anisha Nadia Dwi Saputri 

EL JOHN PAGEANTS UMUMKAN 
PEMENANG VIDEO CHALLENGE FINALIS PPI 2020
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(Bengkulu)
Sementara untuk kategori 

Best Instagram Live Bersama Alumni 
PPI, lima finalis yang masuk nominasi 
adalah Sarah Sentoso (DKI Jakar-
ta 1),  Jessy Silana Wongso Diharjo 
(DKI Jakarta 3), Rahma Wulan (Jawa 
Barat),  Regina Widya Ardhani (Jawa 
Barat) dan Julia Vika Gerliane Silooy 
(Maluku).

Dan kategori yang terakhir un-
tuk  Best Campaign di Indonesia Saja, 
lima nominasi yang diumumkan yakni 
Karina Gita Sahprada (Lampung), 
Alfinda Triyanti (Aceh), dan Julia Vika 
Gerliane Silooy (Maluku), Fannita Ja-
clin Posumah (Sulawesi Utara) dan 
Rahma Wulan (Jawa Barat).

Setelah diumumkan para no-
minasi harus tunggu beberapa menit 
untuk diumumkan nama pemenang. 
Sambil menunggu,  host Deris Nagara 
yang memandu jalannya karantina 
mengajak chit-chat para nominasi.  
Materi chit-chat yakni seputar video 

challenge yang mereka buat.
Setelah itu diumumkan nama 

pemenang, yakni untuk pemenang 
Best Virtual Quarantine Preparation 
jatuh pada finalis dengan nama Fa-
nnita Jaclin Posumah (Sulawesi Utara). 
Untuk kategori kedua yakni Best Ins-
tagram Live Bersama Alumni PPI di-
menangkan oleh Jessy Silana Wongso 
Diharjo (DKI Jakarta 3). Dan kategori 
ketiga Best Campaign di Indonesia 
Saja, terpilih nama Rahma Wulan 
(Jawa Barat) sebagai pemenang.

Pemenang di tiga kategori ini 
pun menyampaikan perasaan dan 
tanggapannya. “Campur aduk yah 
perasaannya, bangga secara pribadi, 
tapi bukan sampai di sini juga yah 
memberikan yang lebih terbaik untuk 
kedepannya, harus lebih belajar lagi 
pastinya,” kata Fannita.

“Terkadang kata-kata sulit 
untuk diucapkan yah, karena saking 
senangnya dan saking terkejutnya. 
banyak sekali folower-folower saya 

yang menonton di live IG ini jadi mem-
bantu saya dengan merecord IG live 
saya dengan bersama dokter Renita 
Ari,” terang Jesy.

“Terima kasih, hatur nuhun 
semuanya. Yang pertama tentu kita 
harus tetap semangat dan bangkit di 
tengah pandemi seperti ini. Seperti 
kita ketahui sektor pariwisata dan 
seluruh perekonomian di Indonesia 
menurun tajam namun jangan pernah 
sampai mematahkan semangat kita, 
seperti pesan dari Raden Ayu Ajeng 
Kartini habis gelap terbitlah terang, 
bersama-sama kita bisa melawan 
Covid-19, bersama-sama kita bisa 
melakukan promosi pariwisata,” ung-
kap Rahma.

Video challenge yang di-
tugaskan finalis merupakan salah satu 
bagian dari karantina. hasil penilaian 
dari video dapat menambah penilaian 
finalis selama karantina.  (Sigit)
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Karantina Miss Earth 2020 te-
lah dimulai pada 21 September 2020 
dan dilangsungkan secara virtual. 
Untuk kontes paling bergengsi di 
dunia ini, Yayasan EL JOHN Indonesia 
menunjuk  Safira Reski Ramadhanti 
Rumimper (Miss Earth Indonesia Eco 
Lifestlyle 2019 dan Social Daring 
2019) untuk mewakili Indonesia.  
Hingga berita ini dimuat, sudah tiga 
kali karantina dijalani oleh wanita 
cantik kelahiran Palopo, 12 Januari 
1998 itu.

Tim liputan Travel Club ber-
kesempatan untuk mewawancarai Fira  
terkait perjalanannya selama karantina 
dilangsungkan. Fira mengaku banyak 
ilmu yang didapatkan dari  pembe-
kalan saat karantina, seperti tentang 
isu lingkungan hidup yang terjadi di 
berbagai negara. Selain itu, fira juga 
mendapat kenalan baru sesama para 
finalis lainnya yang berasal dari negara 
–negara lain.

Bahkan perkenalan dengan  
sesama finalis dituangkan ke dalam 
acara yang bertajuk ‘Getting to Know 

SAFIRA RESKI RAMADHANTI PETIK PENGALAMAN BERHARGA 

SELAMA KARANTINA MISS EARTH 2020

You”.  Acara perkenalan  sangat ber-
manfaat bagi Fira karena dapat mem-
perbanyak networking atau jaringan 
yang kelak dapat berguna untuk hal-
hal kebaikan.

Tak hanya itu, di saat perja-
lanan karantinanya, Fira juga menun-
jukan bakat menarinya. Bakat menari 
Fira ini ditampilkan dalam acara Talent 
Show. Dalam acara Talent Show ini 

para finalis diminta untuk menampi-
lkan keterampilannya dalam berseni 
atau bekreasi melalui video rekaman. 
Untuk Fira, tarian yang ditampilkan 
adalah tarian tradisional asal Minahasa 
yaitu Kabasaran.

“Menurut Fira tarian kabasaran 
memiliki arti seorang pejuang yang 
dimana Fira kaitkan penampilan Fira 
dengan advokasi Fira juga untuk men-
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jadi pejuang lingkungan. Sebenarnya 
niat fira sih untuk lebih memberikan 
pesan dibalik tarian dan untunglah 
dapat disampaikan dengan baik apa 
maksud Fira pada saat ditanya di live 
interview kemarin,” ujar Fira.

Fira mengaku senang  selama 
menjalani karantina virtual ini. Ka-
rantina yang diselenggarakan berbeda 
ini,  ternyata lebih banyak keuntungan 
yang dipetik Fira .

“Dengan adanya virtual seperti 
ini juga kita bisa mengambil keuntu-
ngan dalam mempersiapkan segala 
persiapan bisa lebih maksimal lagi, 
bedanya pasti banyak banget ya yang 
Fira rasa berbeda juga kita ga bisa 
saling tatap satu sama lain siapa aja 
saingan kita, jadi kalau dari Fira sendiri 
menghadapinya ya dengan cara me-
maksimalkan seluruh penampilan di 
setiap tahap,” kata Fira.

Kendati dilakukan secara vir-
tual,  Fira menyebut interaksi sesama 
finalis tetap terjalin, bahkan lebih in-
tens pasalnya kondisinya berbeda, jika 
dilakukan secara tatap muka, setiap 
hari finalis bertemu di suatu tempat, 
namun untuk karantina virtual ini, lebih 
melibatkan teknologi komunikasi.

Bahkan  komunikasi jarak jauh 
ini membuat Fira dekat dengan  salah 

satu finalis karena memiliki hobi yang 
sama. Tak hanya berbicara tentang 
hobi, namun di kesempatan itu diman-
faatkan oleh Fira untuk memperkenal-
kan Indonesia baik dari segi pariwisa-
tanya maupun seni dan budayanya.

“Sekarang Fira juga paling 
deket itu dengan Miss singapore 
karena kita punya hobby yang sama 
main game maka sering kami main 
game bersama terus juga sama miss 
Ghana yang sering-sering  juga kita 
 chatti ng an saling komentar penampi-
lan kita masing-masing. Dan kesem-
patan juga sih waktu di sesi getting 
to know you itu kita memperkenalkan 
pariwisata negara kita masing-masing.  
Kemarin Fira sempat presentasi ten-
tang indahnya pariwisata Indonesia 
seperti di Bali dan Lombok,” terang 
Fira.

Dihadapan juri, Fira mengaku 
memberikan penampilanya secara 
maksimal.  Penampilan yang ditunju-
kan Fira ini dituangkan ke dalam vi-
deo. Di sinilah Fira dituntut untuk bisa 
kreatif agar video yang ditampilkan 
dapat perhatian dari para juri. Menurut 
Fira, karantina harus dijadikan modal  
meraih nilai yang banyak untuk mem-
bantu di saat grand final nanti.

“Sebisa mungkin fira berusaha 

untuk berpenampilan agar terlihat 
eye catching di camera, setelah itu 
barulah Fira memberikan penampilan 
mulai dari video yang di kumpulkan 
membuat video itu semakin unik agar 
juri dan penonton merasa terhibur dan 
tidak bosan saat melihatnya setelah 
itu baru lah public speaking dan in-
telegence yang Fira tunjukan,” ungkap 
Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 
Terbuka Indonesia itu.

Di akhir wawancara dengan 
tim liputan Travel Club, Fira memo-
hon doa dan dukungan kepada mas-
yarakat Indonesia di saat grand final 
yang di langsungkan pada tanggal 29 
November 2020. Meski perjalanan ke 
grand final masih panjang, namun per-
siapan menuju puncak kontes itu su-
dah dilakukan Fira mulai dari sekarang.

“Tapi dengan waktu yang cu-
kup ini pastinya fira mempersiapkan 
yang utama adalah kesehatan mental 
dan kesehatan fisik sehingga sampai 
hari H semua bisa berjalan dengan  
baik, dengan belajar menambah ilmu 
dan bahasa Inggris ditambah dengan 
kegiatan-kegiatan  advokasi yang terus 
menerus  Fira jalankan tentunya harus 
optimis untuk memberikan tempat 
terbaik lah untuk Indonesia,” tutup 
Fira. (Sigit)
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Putri Pariwisata Indonesia 2019 
Clarita Mawarni Salem mengucapkan 
selamat hari pariwisata dunia  atau world 
tourism day (WTD) 2020 yang diperingati 
setiap tanggal 9 September. Ucapan ini 
disampaikan Putri binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia itu, saat perayaan WTD 
secara virtual  yang ditayangkan langsung 
EL JOHN TV,   27 September 2020.

Dalam kesempatan ini, Mawar 
mengajak masyarakat untuk mem-
prioritaskan destinasi di Indonesia se-
bagai tempat wisatanya selama pandemi 
Covid-19 dengan mematuhi protokol ke-
sehatan

“Saya Clarita Mawarni Salem, Putri 
Pariwisata Indonesia 2019 mengucapkan 
selamat hari pariwisata dunia, 27 Sep-
tember 2020. Mari kita lawan pandemi 
Covid-19 dengan semangat. Ayo generasi 
milenial kita berwisata di Indonesia saja dan 
jangan lupa untuk selalu menerapkan pro-
tokol kesehatan Cleanliness, Healthy, Safe-
ty, and Environmental Sustainability,” kata 
gadis cantik kelahiran Timor Tengah Utara, 
provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Perhatian Mawar terhadap sektor 
pariwisata Indonesia yang terpuruk akibat 

DI PERAYAAN WTD 2020, PUTRI PARIWISATA INDONESIA 2019 

AJAK MASYARAKAT BERWISATA DI INDONESIA SAJA
pandemi Covid-19 bukan saat hari pariwisa-
ta dunia saja , namun di setiap kesempatan. 
Salah satu perhatian Mawar adalah  dengan 
melakukan promosi pariwisata melalui 
media sosial pribadinya. Hal itu dilakukan 
Mawar agar wisatawan nusantara (wisnus) 
maupun wisatawan mancanegara (wis-
man)  tak lupa akan destinasi wisata yang 
ada di Indonesia.

Mawar mengatakan  promosi yang 
dilakukannya ini merupakan upaya untuk 
membantu Pemerintah dalam menye-
lamatkan sektor pariwisata. Hal tersebut 
disampaikan Mawar kepada tim liputan El 
John News, Saat di wawancara tim liputan 
El John News, sebelum peringatan hari 
pariwisata dunia,

“Tentu saja penting karena pe-
merintah tidak bisa bekerja sendiri. Sama 
halnya dengan manusia yang tidak bisa 
hidup sendiri karena membutuhkan orang 
lain. pengelola obyek wisata maupun Pe-
mangku kepentingan hadir untuk beker-
jasama dengan pemerintah, hadir sebagai 
tangan kanan pemerintah sehingga sudah  
seharusnya kita semua bersama sama 
membantu pemerintah untuk membang-
kitkan kembali sektor pariwisata,” tegas 

Mawar.
Selain menyampaikan greeting 

hari pariwisata dunia, di perayaan WTD 
2020 ini Mawar menjadi host bersama 
rekannya yakni Miss Earth Indonesia 2019 
Cinthia Kusuma Rani. Mawar dan Cin-
thia tampil cantik dengan mengenakan 
slempang bertuliskan gelar mereka dan 
mahkota.

Perayaan WTD 2020 Perayaan 
WTD terselenggara berkat kerja sama 
PATA Chapter Indonesia, ICPI , Kemen-
parekraf  dan UNWTO serta didukung 
antara lain  oleh Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, GIPI, PHRI, ASITA, Masata, EL 
JOHN Indonesia, EL JOHN TV, Putri Pa-
riwisata Indonesia,  Podomoro University, 
Universitas BSI dan President University.

Acara ini dimeriahkan oleh 
penampilan penyanyi papan atas Indo-
nesia Judika. Kemudian pertunjukan tari, 
di antaranya Tari Gaba Gaba Dari Maluku 
yang ditampilkan oleh mahasiswa-maha-
siswi STP Trisakti, Serasa Dance dan tak 
kalah menariknya penampilan carnaval 
national costume Putri Pariwisata Indo-
nesia 2019. (Sigit)





                      86 - TRAVELCLUB - NOVEMBER 2020

community update

gesekan. Karena dasarnya kita mendirikan 
komunitas Willys Owners Indonesia ini karena 
tujuan kita mencari saudara, dan mencari 
sahabat karena itu kita memiliki slogan 
“Bersatu Bersaudara, Bermakna Bermafaat”. 

Ibrahim menambahkan, Di dalam 
WIllys Indonesia ini kita memiliki peraturan 
baik di media sosial ataupun komunikasi 
kita tidak membicarakan masalah politik 
masalah sara dan pornografi kenapa kita 
tidak membahas itu karena dari beberapa 
owners  yang lain karena masalah itu tidak 

Willys Owners  Indonesia terbentuk 
berawal dari perjalanan The Brothers  yaitu 
Aan Darmujiyanto & Albert Ibrahim yang 
keliling indonesia dalam kecintaannya pada 
mobil tua dan keindahan bumi Nusantara 
Indonesia, kemudian bertemu dengan 
banyak pemilik Willys diberbagai kota 
di Indonesia.

Kemudian terjalinlah komunikasi 
yang intensive untuk menyatukan per-
saudaraan para pemilik Willlys yang ada 
diberbagai daerah/pulau di indonesia, hal 
ini di dukung oleh teman – teman pemilik 
willys di luar daerah, sehingga terbentuklah 
Willys Owners  Indonesia pada tanggal 8 
Oktober 2017 di Museum Satria Mandala, 
Jakarta selatan

Dengan visi & misi ingin memperke-
nalkan ke mata dunia tentang destinasi 
wisata Indonesia ke mata Dunia & Indonesia 
itu sendiri.

Albert Ibrahim Pendiri Willys Ow-
ners Indonesia mengatakan, Berdirinya WOI 
dihadiri sebanyak 36 orang yang mewakili 
14 daerah yakni lampung blitar makassar 
padang bandung medan surabaya sumba 
subang karawang bogor cianjur jambi jakarta.

“Tujuan WOI sendiri merupakan 
sebagai wadah berkumpulnya pemilik 
kendaraan Jeep Willys dari seluruh wilayah di 
Indonesia, dimana anggotanya adalah para 
pemilik kendaraan yang telah tergabung 
dalam komunitas maupun club dari setiap 
daerah yang tidak masuk dalam komunitas” 
Ucap Alebert Ibrahim

Di dalam willys owners indonesia ini 
sangat unik karena tidak ada pe ngurusan 
karena kita ambil keputusan tanpa ada pe-
ngurusan karena kita menghindari terjadinya 

WILLYS OWNERS INDONESIA 
“BERSATU BERSAUDARA, BERMAKNA BERMANFAAT”



ada ujung pangkalnya, karena pembahasan 
itu semua akan menjadi pemecah dari suatu 
komunitas bukan malah menjadi pemersatu.

“Yang jadi kebangaan dari komunitas 
WOI Willys Owners  Indonesia ini tidak hanya 
dari Indonesia dari sabang sampai marauke 
tapi dalam WOI sudah ada member dari 
Jepang” Ungkap Ibrahim

Saya berlatar belakang seorang 
sipil warga indonesia, saya suka dengan 
jeep willys ini karena bagi saya jeep willys 
ini kendaraan tempur yang sangat unik 
dan perlu di lestarikan karena memiliki nilai 
sejarah yang sangat panjang. 

Jeep willys ini  kendaraan yang 
sangat unik cikal bakal mobil 4X4 adalah dari 
jeep willys ini jadi kendaraan ini menurut saya 
adalah sesuatu unik tapi banyak sebagian 
orang ini menggap jeep willys ini sebagai 
kendaraan yang sangat tua, tapi bagi saya 
tidak ada yang tua karena itu adalah ken-
daraan yang klasik.

Saya menyukai kendaraan prodak 
dari amerika militer ini sudah dari duduk di 
bangku sekolah SMA dari jeep yang klasik 
seperti jeep willys ini, awal mulanya saya di 
ajak ayah ke tempat pencuian mobil atau 
cuci steam mobil di ruang tunggu cuci 
steam itu ada sebuah majalah sudah lapuk 
dan isi majalah tersebut adalah sebuah 
artikel majalah yang menerangkan tentang 
kendaraan militer klasik terutama jeep 
willys dari majalah itulah saya termotivasi 
untuk memiliki kendaraan militer seperti 

jeep willys ini. 
Menurut padangan pribadi saya 

willys ini diciptakan sejak tahun 1941, ketika 
Indonesia belum  merdeka beberapa tentara 
Belanda sudah memakai kendaraan willys 
untuk keperluan di Indonesia saat itu. 

Albert Ibrahim mengungkapkan, 
Kita berharap kepada pemerintah untuk 
diberikan kemudahan atau membuka 
suatu pariwisata yang kita promosikan 
ke negara luar dengan menggukan Jeep 
Willys karena Indonesia kaya sekali degan 
berbagai macam wisata.

“Sekarang kami juga sudah menjadi 
bagian dari industri kreatif dan pariwisata 
karena kita ingin ikut terus berkembang di 
dunia industri kreatif dan pariwisata karena 
secara tidak langsung menjadi kebangaan 
tersendiri bagi kami komunitas WOI yang 
ikut andil untuk mengembangkan dan 
promosikan industri pariwisata dan dunia 
kreatif” imbuh Ibrahim 

Ibrahim menambahkan, Harapan 
saya kedepan dan saya mewaikili teman-
teman dari founder WOI Willys Owners 
Indonesia, kita memiliki visi misi untuk 
memperkenalkan pariwisata yang ada di 
Indonesia ke dunia denga cara perantara 
Komunitas Willys Owners Indonesia.

“Sebagai salah satu contoh dan 
saya sudah buktikan terlibat dalam satu 
program disalah satu stasiun televisi pro-
gram nya adalah memperkenalkan alam 
wisata Indonesia dengan media Jeep Willys.  
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yang saya pakai singkat cerita ternyata ada 
orang jepang mengundanga saya untuk 
datang kesana untuk menerangkan tentang 
bagaimana Jeep Willys di Indonesia dan 
saya menceritakan bagaimana tentang 
alam wisata di Indonesia” Ungkap Ibrahim.



Dihadiri Seribu Lebih Pengurus PSMTI
Pada  9 Oktober 2020, Paguyuban 

Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PS-
MTI) menyelenggarakan hajat besar  
yakni Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 
ke-18 dan parayaan Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-22 yang di langsungkan dari 
provinsi Lampung secara visual. Acara 
pun berlangsung semarak dan menjadi 
sejarah bagi organisasi marga-marga 
Tionghoa di Indonesia itu, karena untuk  
pertama kali perhelatan rakernas dan 
perayaan HUT digelar secara virtual dan 
berlangsung sukses.

Bahkan jumlah pengurus yang hadir 
di rakernas virtual ini mengalahi rakernas  
tatap muka yakni mencapai seribu lebih  
pengurus baik dari kepengurusan pusat 
hingga provinsi dan kabupaten/kota. 

Dengan  dihadiri begitu banyak 
pengurus, rakernas ini akhirnya sukses 
mencetak rekor Indonesia dan dunia serta 
dikukuhkan oleh Museum Rekor Indonesia 
(Muri). Pengukuhan rekor ini langsung 
disampaikan Founder Muri Jaya Suprana.

Dalam video berdurasi satu menit 
lebih ini, Jaya  mengatakan Paguyuban 

Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
adalah organisasi kemasyarakatan untuk 
kaum keturunan Tionghoa yang ber sifat 
kebangsaan, bebas, mandiri, nirlaba, non-
partisan yang antara lain bertujuan me-

BERLANGSUNG SEMARAK, RAKERNAS PSMTI KE-18 
SUKSES CETAK REKOR DUNIA 

wujudkan integ rasi bangsa sesuai yang 
diamanatkan dalam Sumpah Pemuda dan 
Bhineka Tunggal Ika.

Sebagai wadah komunikasi dan 
interaksi antar warga Tionghoa pada piagam 
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pendiriannya tahun 1998 ditandatangani 
oleh 88 marga Tionghoa Indonesia, hari ini 
dalam rakernas ke -18 yang diikuti pengurus 
30 provinsi diselenggarakan secara daring.

“Maka Museum Rekor Indonesia 
menyatakan dan mengukuhkan rapat kerja 
nasional Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia hari ini dicatat sebagai rekor dunia 
yaitu dengan rekor rakernas organisasi ke-
masyarakatan secara daring dengan pengurus 
yang terbanyak di dunia,” kata Jaya Suprana. 
Piagam rekor ini diberikan perwakilan Muri 
kepada Ketua Umum PSMTI David Herman 
Jaya di Jakarta. 

Kepada para peserta rakernas, David 
mengajak untuk menjadi peserta istimewa 
sesuai konsep rakernas yang juga  digelar 
secara istimewa.

“Bagaimana menjadi peserta yang 
istimewa, yakni I ideal dalam berpikir, S santun 
dalam berpendapat, T taat pada tata tertib, I 
intens dalam mengikuti acara, M muka yang 
ber semangat, E efisien dan efektif dalam 
menggunakan waktu, W wajib hadir pada 
setiap sesi dan A aktif menjaga rasa guyub.

Sesuai tema rakernas, David juga 
meminta pengurus maupun anggota PSMTI 
untuk selalu berkarya untuk memulihkan 
perekenomian nasional. Untuk berkarya dapat 
dilakukan sesuai dengan ruang lingkupnya.

“Mulai dari lingkup di mana kita ada, 

mungkin kita ada di PSMTI Ke camatan, 
mari kita berkarya melalui PSMTI Ke-
camatan dengan lingkup Kecamatan. 
Jika kita ada di PSMTI Kabupaten/Kota 
kita juga dapat berkarya melalui PSMTI 
Ka bupaten/Kota dengan lingkup Ka-
bupaten/Kota. Demikian juga jika kita ada 
di PSMTI Provinsi, jika semua dilakukan di 
daerah kita masing-masing maka bukanlah 

akan menjadi besar.
Selain rekor Muri, Rakernas juga 

dihadiri  banyak menteri, kepala daerah, 
duta besar  dan pejabat tinggi lainnya serta 
perwakilan dari perkumpulan marga-marga 
Tionghoa di Indo nesia. Mereka yang hadir 
adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri 
Koordinator Kemaritiman dan Investasi 
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Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN 
Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi, Menteri Sosial Duta Besar 
RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, 
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Kemudian hadir Kapolda Lampung 
Irjen Pol  Purwadi Arianto, Danlanal Lampung 
Kolonel Laut (P) Nuryadi, Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung Heffinur, Dandenpom 
II/3 Lampung Mayor CPM Handri Wira 
Kusuma. Raja Sakala Brak Paduka Paduka 
YM SPDB Pangeran Edward Syah Pernong 
Sulta Sekala Brak yang Dipertuan ke XXIII, 
DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi, 
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan 
PMI Lampung dokter Aditya M Biomed.

Untuk perkumpulan marga-marga 
Tionghoa di Indonesia yang hadir yak-
ni Marga Lim Lampung, Marga Zhang 
Lampung, Marga Lo Lampung, Marga Xi 
Lampung, Marga Thung Indonesia dan 
Marga Lie Indonesia.

Tak berhenti disitu perusahaan 
papan atas pun juga ikut hadir  seperti per-
wakilan dari PT Bimamix,  PT Bukit Kencana 
Mas, PT Asia Makmur, Bank Langgeng, 
CV Mitra Karya Abadi,  Chandra Super 
Store  dan Villa Citra State. Selain itu,  tak 
ketinggalan Yayasan yang menjadi mitra 
PSMTI juga ikut datang yakni Yayasan 

Kembang Lampung, Yayasan Hakka Meta 
Sarana Lampung, dan Yayasan Budi Luhur. 

PSMTI Diajak Berkontribusi 
Sumbang Pikiran Bantu 
Pemerintah

Tak hanya menghadiri, pejabat 
tinggi yang hadir juga menyampaikan 
kata sambutannya. Seperti sambutan 
dari Menteri Koordinator  Politik, Hukum 
dan Keamanan Mahfud MD. Dalam sam-
butannya, Mahfud mengatakan Menteri 
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan  
keberadaan organisasi kemasyarakatan 
menjadi penting,  karena yang pertama,  
dapat berkontribusi  merumuskan kebijakan 
bersama pemerintah dalam era adaptasi 
kebiasaan baru..

 ‘Sebagai suatu pola hidup baru, 
adaptasi kebiasaan baru tidak dapat di-
jalankan oleh negara. Kekuatan keberhasilan 
adaptasi kebiasaan baru justru ada pada 
masyarakat, karena yang mengharuskan 
adanya kebiasaan baru  dan kedisiplinan 
baik pada tingkat individu maupun ke-
satuan masyarakat, mulai dari yang kecil 
hingga komunitas sebagai satu bangsa,” 
Kata Mahfud MD.

Menurut Mahfud, nantinya ke-

bijakan yang diambil Pemerintah itu adalah 
kebijakan yang komprehensif dan  sesuai 
dengan tujuan yang sudah disepakati  
bersama sehingga hasilnya dapat diterima 
masyarakat luas.

“Yang kedua organisasi ke-
masyarakatan dalam konteks ke bijakan 
adaptasi kebiasaan baru itu, agar bisa 
memperkuat keberdayaan dan ketangguhan 
masyarakat dalam berhadapan dengan 
pandemi Covid-19 melalui aktivitas sosial 
yang positif dan dapat menggerakan pe r-
ekonomian masyarakat  secara lebih masif,” 
kata Mantan Ketua Komisi Konstitusi ini.

Mahfud optimis PSMTI  dapat 
mengambil peran ini. “Saya yakin PSMTI 
memiliki kekuatan besar untuk ber sama-
sama dengan komponen bangsa  lain 
dan juga bersama pemerintah, untuk 
menghadapi Covid-19,” tambah Mahfud.

PSMTI Diminta Ikut Sosialisasikan 
Program Bangga Buatan Indonesia

Sambutan lainnya datang dari 
Menteri Koordinator Kemaritiman dan 
Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dalam 
kesempatan ini, Luhut mengajak  anggota 
PSMTI untuk ikut mensosialisasikan program 
Bangga Buatan Indonesia yang sedang 
digalakan pemerintah untuk memulihkan 
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perekonomian yang terkena imbas pan-
demi Covid-19. Program ini diyakini Luhut  
dapat mempermudah pelaku usaha dalam 
menjual produknya melalui teknologi digital.

“Saya minta juga Bapak/Ibu se-
kalian dari Marga Tionghoa ini membantu  
untuk mensosialisasikan Program Bangga 
Buatan Indonesia. Saya berharap pro-
gram Bangga Buatan Indonesia  mampu 
mendorong jutaan pelaku UMKM untuk 
terhubung dengan wadah digital.  Ini akan 

menjadi sebuah momentum baik untuk 
memperkuat kebanggaan dan nilai jual 
produk dalam negeri,” kata Luhut.

Program ini, merupakan gerakan 
nasional berbentuk gotong royong dari 
UMKM untuk UMKM Indonesia. Program 
yang telah diluncurkan pada 14 Mei 2020 
itu, menjadi wadah untuk ekosistem di gital. 
Saat diluncurkan jumlah ekosistem digital 
yang bergabung dalam program ini terus 
meningkat.

“Program yang diluncurkan pada 
14 Mei 2020 oleh Presiden Republik Indo-
nesia  hingga 15 September 2020 sudah 
mencapai 2.255.711 dalam ekosistem digital, 
sehingga sekarang  kita sudah memiliki 10 
juta lebih  yang masuk dalam ekosistem 
digital,” ujar Luhut.

“Melalui program ini diharapkan 
mampu membawa optimisme dalam 
mengembangkan inovasi produk-produk 
dalam negeri,” tambah Luhut.

Menteri lain yang ikut menyam-
paikan kata sambutan yakni Menteri BUMN 
Erick Thohir. Kepada seribu lebih pengurus 
PSMTI yang hadir, Erick me nyampaikan 
posisi Indonesia sisi pe nanganan pasien 
Covid-19 dan ekonomi.

Dari sisi penanganan  pasien, Erick 
menyebut berdasarkan data yang dihimpun 
pemerintah, untuk kesem buhan pasien di  
Indonesia tidak jauh dari rata-rata dunia.

“Di mana dunia 70,30 persen, kita 
di 75,98 persen, jadi sangat baik. Tentu ada 
beberapa negara yang lebih baik, seperti 
Jepang. Tetapi kalau kita dibandingkan 
Amerika dan Itali, kita lebih baik,” terang 
Erick.

Untuk tingkat kematian akibat 
Covid-19, Indonesia juga lebih baik dari 
Itali. Namun untuk rata-rata dunia, menurut 
Erick butuh kerja keras untuk memperbaiki. 
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Tetapi dari penghitungan pemerintah, ada 
perubahan penurunan tingkat kematian 
sejak April hingga bulan ini.

“Kalau April dulu 8,5 persen Alham-
dulillah sekarang terus menurun, menjadi 
3,66 persen. Tentu ini yang penting buat kami 
semua, karena tentu kehilangan orangtua, 
orangtua ke hilangan anak, suami kehilangan  
istri dan sebaliknya adalah sesuatu yang 
berat. Belum lagi sebagai negara kita 
kehilangan tokoh-tokoh bangsa, pemikir 
bangsa yang tidak mudah tergantikan juga 

untuk bangsa ini,” ujar Erick. 
Sementara dari sisi ekonomi, Erick 

menerangkan Indonesia masih lebih baik di 
bandingkan negara-ne gara di Asia Teng-
gara. Bahkan Erick menyebut di level Asia, 
perekonomian Indonesia di saat pandemi 
berada di urutan ketiga.

“Asia tetangga negara saja, kita 
bandingkan dengan Malaysia, Filipin, Si-
ngapur, Thailand, kita jauh lebih baik tentu 
China yang terkena duluan, ini pertumbu-
hannya sangat bagus, diikuti Korea, nomer 

tiga kita. Untuk G20, yang lainnya tentu di 
bawah kita. Lalu kita lihat juga optimisme 
masa depan,” sebut pria yang membawa 
Indonesia sukses menjadi tuan rumah Asian 
Games 2018 itu. 

Lebih lanjut Erick menjelaskan, 
untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
Pemerintah telah mencanangkan tiga 
program yakni Indonesia Sehat, Indonesia 
Bekerja dan Indonesia Tumbuh. Untuk 
Indonesia Sehat, pemerintah telah meng-
gariskan apa saja yang harus dilakukan 
masyarakat selama pandemi agar terhindar 
dari Covid-19, antara lain selalu memakai 
masker mencuci tangan, menjaga jarak, 
Testing, Tracing dan Treament.

“Sementara untuk Indonesia be-
kerja, pemerintah sedang memfokuskan 
pemberdayaan dan percepatan penyerapan 
tenaga kerja. Indonesia tumbuh prioritas 
pemulihan dan yang terpenting transformasi 
ekonomi nasional,” ungkap Erick.

PSMTI Didorong Untuk Perkuat 
Kebhinekaan Sesama Umat

Kemudian ada Menteri Per  hubu-
ngan Budi Karya Sumadi yang menyam-
paikan kata sambutannya. Di acara ini, 
Budi menaruh harapan besar kepada 
PSMTI untuk memperkuat rasa kebhinekaan  
sesama umat.
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“Saya Budi Karya Sumadi me-
ngucapkan selamat ulang tahun ke-22 
untuk Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
atau yang dikenal dengan PSMTI. Besar 
harapan saya dengan semakin bertambah 
umur, organisasi PSMTI sebagai bagian dari 
bangsa Indonesia untuk semakin mem-
pererat kebhinekaan menjaga to leransi 
dan menjaga kerukunan sesama umat di 
Indonesia,” harap Menhub.

Menhub juga  mengajak PSMTI  
mendoakan Pemerintah dapat ke mudahan  
mengatasi pandemi Covid-19 dan juga 
memulihkan sektor-sektor yang terdampak.

“Di hari ulang tahun PSMTI ini, saya 
ingin agar kita semua  dapat men doakan 
negara kita yang tercinta Indonesia agar 
semakin kuat dalam memerangi pandemi 
Covid-19 yang sedang berlangsung saat 
ini,”ujar Menhub.

Menhub mengingatkan kepada 
seluruh anggota PSMTI untuk mem-
prioritaskan penerapan protokol kesehatan 
dalam setiap menjalankan aktivitas. Hal ini 
penting agar angka yang terpapar tidak 
terus bertambah

“Tetap gunakan masker jaga jarak 
dan cuci tangan. Patuhi protokol kesehatan 
lainnya,  bersama-sama kita lawan virus 
Covid-19. Saya juga mengucapkan selamat 
mengikuti rakernas ke-18 dan salam sehat 
untuk kita semua. Saya juga mengucapkan 
selamat mengikuti rakernas ke-18 dan salam 
sehat untuk kita semua,”  seru Menhub.

PSMTI Diharapkan Terus 
Berkontribusi Bangun Indonesia

Tak ketinggalan, Duta Besar Indo-
nesia untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun 
juga menyampaikan sambutannya. “Saya 
sangat yakin dengan hasil-hasil rakernas ini, 
Bapak dan Ibu semua  akan menghasilkan 
rekomendasi-rekomendasi  untuk memajukan 
PSMTI tapi  pada saat bersamaan juga  ikut 
berkontribusi untuk membangun Indonesia,” 
kata Djauhari.

Djauhari mengapresiasi capai an yang 
dilakukan PSMTI. Apa yang dilakukan PSMTI 
selama ini, sangat membantu  meringankan 
beban masyarakat. Kerja sama dan gotong 
royong adalah prinsip yang  selalu dijalankan 
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PSMTI dan diharapkan prinsip tersebut 
dapat membantu  negeri ini keluar dari 
kesulitan akibat pandemi Covid-19.

“Banyak yang telah dilakukan 
PSMTI di masa lalu. Kita semua sedang 
menghadapi situasi sulit. Dan dalam situasi 
sulit ini, kerja sama dan ke gotongroyongan 
itu yang kita butuhkan  dan itu juga yang 
menjadi kekuatan PSMTI. Untuk itu selamat 
berkongres, selamat merayakan hari ulang 
tahun. Selamat juga untuk menghasilkan 
rekomendasi-rekomendasi yang saya yakin 
tentunya yang ikut memberikan kontribusi 
kepada pembangunan ne gara yang kita 
cintai bersama Republik Indonesia,” ujar 
Djauhari.

Setelah Djauhari, ada Gubernur 
Lampung Arinal Djunaidi. Dalam sam-
butannya Arinal  mengucapkan selamat 
kepada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) atas digelarnya Rapat 
Kerja Nasional (Rakernas) ke-18 dan pe-
rayaan HUT PSMTI ke-22. 

Gubernur Arinal berharap Ra kernas 
PSMTI ke-18 dapat memupuk se mangat 
persaudaraan dan ke keluargaan di antara 
sesama anak bangsa. Orga nisasi ini dapat 
terwujud dan menjadi garda terdepan da-
lam perbaikan menuju bangsa yang lebih 
baik serta dapat memotivasi anggota PSMTI 
untuk terus bergerak dan berkembang 

dalam bidang sosial dan kemanusiaan 
yang bermanfaat bagi masyarakat

“Peran PSMTI dalam pemulihan 
ekonomi dan mematuhi protokol ke-
sehatan di masa pandemi sangat saya 
harapkan. Semoga bisa bersinergi demi 
tujuan mensejahterakan masyarakat 
Lampung,” kata Gubernur Arinal.

Selain itu, Gubernur Arinal juga 
mendorong PSMTI untuk menyamakan 
visi dan misi mengembangkan berbagai 
aspek yang dapat memberikan dampak 
positif bagi kehidupan masyarakat.

“Diharapkan peran serta seluruh 
elemen masyarakat khususnya PSMTI 
untuk dapat membangun kesamaan visi 
dan persepsi melalui pengembangan 
alur budaya, kesamaan pandangan, pe-
mahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. 
Pengertian toleransi agar ikut berperan dan 
merasa bertanggung jawab atas kemajuan 
pembangunan di Indonesia khususnya di 
provinsi Lampung,” ujar Gubernur Arinal. 
Sambutan Gubernur Arinal ini sekaligus 
membuka Rakernas.

PSMTI Diminta Perkuat Solida ritas 
dan Sikap Saling Membantu

Ketua Dewan Pakar PSMTI yang 
juga pernah menjabat sebagai Menteri 
Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu juga 
ikut menyampaikan sambutannya. Marie 
Elka  mengajak seluruh anggota PSMTI 
untuk memperkuat  solidaritas dan saling 
membantu sesama yang membutuhkan. 
Selain itu di tengah pandemi ini, anggota 
PSMTI juga diminta berperan aktif memu-
lihkan kembali perekonomian Indonesia 
yang kini sedang melemah akibat pandemi.

 “Selamat untuk Rakernas PSMTI 
yang ke-18 dan Hari Ulang Tahun PSMTI 
yang ke-22. Dalam keadaan ketidakpastian 
yang kita hadapi Covid-19, saya berharap 
semua anggota dan semua pengurus 
PSMTI dalam keadaan yang sehat. Mari 
kita saling menjaga solida ritas antara kita, 
mempererat hubungan, membantu yang 
kurang mampu dan kita semua dalam 
kemampuan masing-ma sing bisa saling 
membantu memulihkan perekonomian 
Indonesia kembali,” kata Marie Elka

Marie Elka juga mengingatkan 
kepada seluruh anggota PSMTI untuk 
senantiasa mengedepankan protokol 
kesehatan. Disiplin menerapkan protokol 
kesehatan dapat  meminimalisir terpapar 
Covid-19 sehingga aktivitas untuk produktif 
pun dapat dilakukan dengan mudah.

“Dan marilah kita saling me ngingati 
dan membantu men  so sia lisasi protokol 
kesehatan yang perlu kita laksanakan 
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bilamana kita ingin menjaga tidak terse-
barnya Covid-19. Semua mulai dari diri 
kita sendiri, ayo mulailah dari perilaku 
sendiri, mari kita proaktif, saling menjaga  
dan juga saling mendorong agar protokol 
kesehatan dapat dilaksanakan dengan 
tertib dan disiplin dan agar kita semua 
juga sa ling membantu bahu membahu 
untuk memulihkan kembali perekonomian 
Indonesia,” ujar Marie Elka.

Sambutan berikutnya di sampaikan 
DPRD Lampung dan Ikatan Dokter Indo-
nesia (IDI) Lampung “Kami dari DPRD 
Bandar Lampung mengucapkan selamat 
Rakernas yang ke-18 PSMTI dan selamat 
ulang tahun ke-22 PSMTI, semoga selalu 
bertekad dan berkarya untuk bangsa,” 
ucap DPRD Bandar Lampung.

 “Saya dokter Aditya Ketua Ikatan 
Dokter Indonesia Cabang Bandar Lampung 
mengucapkan selamat ulang tahun ke 22 
PSMTI serta selamat atas terselenggaranya 
Rakernas semoga semakin memberikan 
kontribusi untuk negeri dan semakin 
berjaya ke depannya,” ujar dokter Aditya.

Slogan PMSTI Jaya Menggaung di 
Rakernas

Tak berhenti di situ, perkumpulan 
marga-marga Tionghoa Indonesia juga 
menyampaikan ucapan selama kepada 

PSMTI atas digelarnya Ra kernas ke-18 dan 
HUT PSMTI ke-22. Dalam kesem patan ini 
perkumpulan ini menggaungkan slogan 
PSMTI Jaya. 

“Atas nama keluarga besar Zhang 
Lampung selamat atas terselenggaranya 
Rakernas ke-18 dan ulang tahun PSMTI ke-
22. PSMTI jaya, PSMTI jaya, PSMTI jaya,” 
kata perwakilan Marga Zhang Lampung. 

 “Kami keluarga besar Marga Go 
Lampung dengan ini mengucapkan selamat 
dan sukses Rapat Kerja Na sional ke-18 dan 
Hari Ulang Tahun PSMTI ke-22. Semoga 
PSMTI lancar dan jaya. PSMTI jaya, PSMTI 
jaya, PSMTI jaya,” ujar perwakilan Marga 
Go Lampung

 “Dengan ini mengucapkan se-
lamat dan sukses Rakernas PSMTI ke-18 
dan HUT PSMTI ke-22. PSMTI jaya, PSMTI 
jaya, PSMTI jaya,” tutur perwakilan Marga 
Lim Lampung.

 “Saya Ketua Perkumpulan Marga 
Lie Lampung beserta  beserta pengurus 
mengucapkan selamat hari ulang tahun 
yang ke-22 kepada PSMTI dan selamat 
atas terselenggaranya Rakernas ke-18 di 
provinsi Lampung. Semoga acara berjalan 
lancar dan sukses,” katanya.

. “Saya mewakili keluarga besar 
Marga Thung Indonesia mengucapkan 
selamat hari ulang tahun PSMTI yang ke-22 

Rakernas ke-18. Semoga PSMTI sukses dan 
jaya. PSMTI jaya, PSMTI jaya, PSMTI jaya,” 
sebut perwakilan Marga Thung Indonesia.

Kesukesan Rakernas Tak Lepas Dari 
Peran Orang-orang Hebat

Kesuksesan hajat besar PSMTI ini 
tak lepas dari peran orang-orang hebat 
yakni Dedy Rochimat yang menjabat se-
bagai Ketua Steering Committee, Christian 
Chandra  sebagai Ketua Panitia pelaksana 
dan Rusli Salim yang pegang kendali di  
organizing committee (OC). 

Kepada tim liputan Travel Club, 
Dedy mengatakan koordinasi yang intens 
menjadi pegangannya untuk memastikan 
acara ini berjalan mulus saat hari pelaksa-
naan.  Dengan koordinasi tersebut, pada 
H min 5 sebelum acara di mulai, persiapan 
acara sudah mencapai 90 persen lebih. 

“Kita ini berjalan sudah 90 sekian 
persen, semua  rencananya tinggal di 
fokuskan di detilkan agar hal-hal yang 
krusial kita benar-benar perhatikan,” kata  
Wakil Ketua Umum bidang usaha dan 
UKM PSMTI  ini.

Dedy memastikan semua per-
siapan rakernas dapat  rampung secepat-
nya. Dukungan dari orang-orang hebat yang 
mengisi susunan panita dan organizing 
committee menjadi patokan,  bahwa 
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rakernas dapat berjalan sesuai harapan.
“Semuanya sudah baik terkendali 

apalagi didukung oleh ketua rakernas yang 
luar biasa, pak Cristian Chandra dan OC-nya 
juga, saya lihat setiap hari beliau meeting 
terus  pasti dia sharing,” ungkap Founder 
Vivere Group ini.

Sementara itu, Ketua Panitia  Chris-
tian Chandra  dari Lampung me nyampaikan 
ucapan terima kasih atas kerja sama dari 
jajaran steering committee dan organizing 
committe yang tidak patah semangat untuk 
berkoordinasi mempersiapkan segala hal 
yang berkaitan dengan rakernas.

“Saya sebagai ketua panitia ra-
kernas mengucapkan banyak terima kasih 
kepada bapak Dedy Rochimat sebagai 
ketua steering committee dan kepada 
bapak Rusli Taslim sebagai ketua organizing 
committee yang sudah berjuang siang 
malam untuk bisa mensukseskan acara ini. 
Tidak lupa juga kepada semua yang ada  
di jajaran SC dan OC saya mengucapkan 
terima kasih yang telah bekerja sehingga 
terlaksana rakernas ini,” kata Christian.

Menurut Christian apa yang sudah 
ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa 
harus dijalankan dengan niat yang tulus.

“Manusia punya rencana, Tuhan 
juga yang menentukan. Kita sekarang 
masih dilanda pandemi Covid-19 sehingga 
rakernas ke-18 hari ini tetap kita laksanakan 
tetapi dengan virtual. Kita berharap secara 
virtual ini tidak mengurangi makna dari 
rakernas ini,” ungkap Christian.

Hal senada juga disampaikan 
ketua organizing committee (OC) Rusli 
Taslim. Rusli mengaku ada perbedaan 
tugas yang dijalankan sebagai ketua 
OC yakni tugasnya tidak terlalu berat,  
karena rakernas dilangsungkan secara 
virtual, se hingga ada beberapa tugas 
yang dipangkas.

“Yang kami siapkan tidak ada 
penjemputan tamu hanya beberapa 
saja yang kami undang ke dalam acara 
rakernas  di Lampung karena semuanya 
akan disiarkan secara langsung oleh 
zoom. Jadi saya hanya koordinasi de-
ngan tim-tim yang saya bentuk  dan saya 
mendengarkan usulan dan saran-saran 
apa yang mereka ingin dan tentunya 
kita bekerjasama. Jadi yang saya lihat 

lebih mudah untuk berkomunikasi yah,” 
ungkap Rusli.

Hanya saja menurut  Rusli, durasi 
waktu untuk berkoordinasi lebih banyak, 
karena semuanya dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi zoom.  Bahkan 
koordinasi melalui zoom juga dilakukan 
dengan steering committee yang ada 
di Jakarta.

“Hampir setiap satu minggu dari 
dua sampai tiga kali bertemu dengan 
tim kecil kami yang di Lampung setelah 
persepsinya kami samakan lalu kami 
mengadakan zoom meeting dengan 
pusat di Jakarta dan juga dengan ke-
tua SC pak Dedy Rochimat dan ketua 
pelaksana bapak Christian Chandra,” 
ujar Rusli. (Sigit)
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Femalepreneur Indonesia 
adalah Akselerator untuk wirausaha 
pemula perempuan di Indonesia 
berupa bisnis sosial yang fokus 
terhadap pendidikan kewirausahaan 
bagi wirausaha perempuan pemula 
di Indonesia mulai dari ide bisnis 
menjadi bisnis yang berkelanjutan.

Femalepreneur Indonesia 
hadir untuk menyediakan platform 
pembelajaran pendidikan kewira-
usahaan dan pengembangan diri 
bagi wirausaha perempuan melalui 
kelas interaktif dan pendampingan 
intensif menggunakan toolkits yang 
aplikatif. Saat ini, kami sudah memiliki 
500 member premium dan setidak-
nya 3.000 UMKM telah menjadi ba-
gian dari Komunitas Femalepreneur 
Indonesia yang tersebar di berbagai 
pulau di Indonesia.

Titik Rusmiati yang akrab 
yang di panggil mba rosi ini me-
ngatakan, Visi Misi dari Femalepre-

neur  secara garis besar kita ingin 
menggerakan para perempuan di 
Indonesia utamanya mereka adalah 
para pengusaha pemula supaya 
mereka lebih madiri dalam men-
jalankan bisnisnya dan juga lebih 
percaya diri.

“selain kita memberikan Edu-
kasi kepada wirausaha kepada para 
wanita hebat yang bergerak dibidang 
bisnis UMKM kita juga pengemba-
ngan softskill “ Ucap Rosi

Rosi menambahkan dan selain 
itu kita juga memberikan ruang buat 
para pria-pria atau lelaki pengusaha 
pemula yang ingin ikut latihan kami 
juga tidak langsung ignore mereka, 
kita memberika slot kepada mereka 
sebanyak 10% dari peserta para 
perempuan ini agar dapat ruang 
yang nyaman untuk bertumbuh 
bareng kita di Femalepreneur.

Emmy Surya selaku CEO 
Femaleprenuer mengungkapkan 
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dulu saya sangat sering berkeliling 
di beberapa wilayah di Indonesia 
dan saya menemukan bahwa pe-
ngusaha-pengusaha paling banyak 
ini adalah perempuan sekitar 75%. 
Dan saya menemukan prodak mereka 
itu bagus-bagus sekali terkadang 
mereka memiliki prodak yang baru 
saya ketahui. 

Kenapa prodak seperti ini 
tidak banyak orang mengetahui oleh 
karena itu kan disini memiliki problem 
nya padahal prodak ini sangat bagus 
kenapa tidak bisa dijual atau mereka 
bisa menjual prodak mereka tapi 
tidak sesuai atau sedikit. 

“untuk secara lapangan kita 
sudah lihat apa yang terjadi dan saya 
pelajari apa yang terjadi untuk para 
wirsausaha wanita” ungkap Emmy 
dalam acara Starup Gallery El John Tv

Banyak permasalahan yang 
terjadi untuk wirausaha wanita apa-
lagi untuk masalah pendidikan nya, 
mereka pikir wirsausaha hanya 
membuat prodak saja terus hanya 
jual seadanya, dari situ saya melihat 
perempun-peremuan ini membuat 
prodak hanya untuk kebutuhan hidup 
bukan sekedar untuk iseng saja untuk 
mengisi waktu luang dan mereka itu 
pendidikan atau pengalaman untuk 
wirasausahanya sangat minim sekali 
dan kurang.

“Bagaimana cara menjual 
bagaimana cara berkomunikasi 
bagaimana menampilkan prodak 
itu lebih baik, hal-hal itu yang kita 
lihat sementara memeraka memiliki 
potensi” imbuh Emmy

Rosi menambakan perempuan 
dimanapun adalah pilarnya keluarga 
dalam hal pemberdayaan ekonomi 
di keluarganya jika itu perempuan itu 
berdaya maka keluarganya termasuk 
anak-anak mereka juga akan berdaya 
se perti itu. Tapi kalo mereka hanya 

memiliki mindset yang penting saya 
memiliki bisnis kecil tidak apa kalo 
hanya memiliki pikiran seperti itu 
mereka tidak akan tidak bisa maju 
dan berkembang.

“oleh karena itu kenapa Fe-
maleprenuer itu hadir bahwa dalam 
berbisnis itu tidak hanya sebatasa 
saja kita harus lebih percaya diri kita 
harus lebih mandiri, oleh karena itu 
kenapa Femaleprenuer  memiliki 
keunikan bisnis” tambah Rosi

Bahwa yang membedakan 
Femaleprenuer dengan para pen-
damping UMKM yang lainya adalah 
kita mempunyai materi pem belajaran 
komprehensif yang sering kami se-
but rangkuman materi yang bener 
bener kita olah secara khusus dengan 
simple yang mejadi metode untuk 
mereka belajar.

Secara garis besar Core dari 
Famelprenuer adalah pendikikan 

jadi kita memberikan pendidikan 
tentang kewirausahaan dan pen-
didikan pengembangan softskill 
bagi perempuan pengusaha pada 
umumnya seperti itu.

Nah yang menjadi tan tangan 
kami tentunya grass roots level  yang 
artinya di akar rumput bener-bener 
para perempuan yang belum sangat 
sekali tersentuh oleh program-pro-
gram tentunya para mereka yang 
baru menikmati progam mereka 
banyak terbatas walau mereka 
belum bisa mahir dalam meng-
gunakan internet. 

Kami sangat membimbing 
mereka untuk mempromosikan 
prodak yang di hasilkan dari bisnis 
mereka di sosial media dalam cara 
mempromosikan, di dalam Instagram 
dan menggunakan WhatsApp bisnis 
untuk kebutuhan bisnis mereka.






