1 - TRAVELCLUB - DESEMBER 2020

IKLAN UCAPAN IMLEK
El John Indonesia

Edisi 03
FEBRUARI 2021

••• EKONOMI
KEPERCAYAAN PELAKU EKONOMI
PULIH, PEREKONOMIAN INDONESIA
2021 MENINGKAT DAN NORMAL LAGI
Upaya pemerintah Indonesia dalam hal
memulihkan kepercayaan pelaku ekonomi
yang antara lain adalah pengusaha, pekerja,
dan masyarakat konsumen akan menjadi
pemacu yang menentukan laju pertumbuhan
perekonomian Indonesia pada tahun 2021.
• page 32

ON THE COVER
Model :

Moeldoko

KEPALA STAF KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA

•
•
•
•
•
•

06. Editor’s Note
08. Nasional
20. Serba Serbi
23. Budaya
42. indonesia investment forum
52. Pageants Activities

••• EL JOHN STAR
PARA PEMENANG BANGGA MENJADI
BAGIAN DARI EL JOHN GOLDEN VOICE
EL JOHN TV sukses menyelenggarakan lomba
nyanyi lagu Mandarin secara virtual, bertajuk
EL JOHN Golden Voice dalam program EL
JOHN Star. Ada dua kategori yang dilombakan
yakin kategori Solitaire dan Diamond.
• page 62

••• COVER STORY
KETUA UMUM MOELDOKO
RESMI LANTIK PENGURUSAN DPP
HKTI PERIODE 2020-2025
Pelantikan Dilangsungkan Online dan Offline
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi memiliki
kepengurusan untuk masa bakti 2020-2025.
• page 47

••• EL JOHN MEDICAL FORUM
GUNAKAN HATI
UNTUK MELAWAN PENYAKIT JANTUNG
Setiap tanggal 29 September di peringati
sebagai hari jantung sedunia, tujuan nya agar
kita semua meyadari akan sebuah penyakit
yaitu penyakit jantung yang menyebabkan
kematian terbanyak di dunia
• page 44

4 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

SENIOR ADVISER
Prof.Dr.Azril Azahari
azril.wtdindonesia@gmail.org
PIMPINAN UMUM
Martinus Johnnie Sugiarto
johnnie@eljohn.asia
SIDANG REDAKSI
Widinugroho
widi.eljohn@gmail.com
Charles Bonar Sirait, SE. MM
cbs@charlesbonarsirait.com
REDAKTUR
Sigit Purnomo
sigit@eljohn.asia
EDITOR
Andy Kurniawan Bong
andybong@yahoo.com
Yulia Puspita
yulia.eljohnindonesia@gmail.com
DESAIN GRAFIS
Gita Puspita Sari
puspitagita61@gmail.com
Indra Surya
indrasurya.eljohn@gmail.com
SEKRETARIS REDAKSI
Ratna Dewi
dewi.eljohn@yahoo.com
SIRKULASI
Bernandri
Bernandri.eljohn@gmail.com

DOWNLOAD :

SALAM PARIWISATA,
Tahun Baru Imlek 2021 dirayakan di tengah keprihatinan akibat pandemi Covid-19, namun hal tersebut tidak mengurangi semangat untuk merayakan
hari yang penuh kebahagiaan ini. Perayaannya
pun disesuaikan dengan kondisi yakni dengan
menerapkan protokol Kesehatan.
Tidak lupa, rasa Syukur pun kita ucapkan di Tahun
Baru Imlek dengan Shio Kerbau Logam ini, atas
Kesehatan dan rezeki yang kita terima. Begitu juga
dengan doa dan harapan kita panjatkan, semoga
Tahun Baru Imlek 2021 ini, menjadi momentum
untuk bangkit melawan kesulitan dan dapat
meraih keinginan yang belum tercapai
Dengan semangat Imlek, Majalah Inspira Edisi Februari 2021 memiliki berbagai informasi menarik
dan penuh inspirasi serta edukasi Di rubrik pa
geants, Majalah Inspira mengulas perayaan Tahun
Baru Imlek versi Miss Chinese Indonesia 2020, Aldora Helsa Goewyn. Di informasi ini, Aldora akan
menyampaikan curahannya saat perayaan Imlek.
Selain Aldora ada kegiatan pageant lainnya yang tak kalah menariknya di edisi Februari ini,
antara lain dimulai masa karantina pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021.
Rubrik lainnya, Majalah Inspira mengulas tentang kesuksesan pelantikan Pengurus Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2020-2025. Pelantikan ini dilakukan oleh Ketua
Umum HKTI Moeldoko secara virtual. Saat pelantikan, pengurus baru ini mendapat arahan
dari petinggi HKTI, apa saja arahannya, dapat disimak di rubrik Cover Story
Masih ada informasi lainnya yang tak kalah menariknya, seperti informasi terhangat mengenai
perkembangan penanganan Covid-19 dan juga program vaksinasi, serta tulisan tentang budaya.
Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah bekerjasama dengan majalah
Inspira dalam memperkuat distribusi informasi kepada masyarakat. Kepada pembaca juga,
saya ucapkan terima kasih yang selalu menjadikan Majalah Inspira sebagai pilihan utama
untuk memenuhi kebutuhan informasi. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan dan
kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

ELJOHN MEDIA
Terbit sejak SEPTEMBER 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
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PEMERINTAH PERCEPAT PROGRAM VAKSINASI
UNTUK TENAGA KESEHATAN
Pemerintah terus melakukan
upaya percepatan vaksinasi terhadap
sumber daya manusia (SDM) kesehatan,
salah satunya dengan melakukan vaksinasi massa. Pelaksanaan vaksinisasi
ini digelar di Istora Gelora Bung Karno
Jakarta, pada Kamis, 4 Februari 2021.
Vaksinasi massal ini yang di
langsungkan dengan protokol kesehatan ketat ini, diselenggarakan untuk
memenuhi target vaksin untuk SDM
kesehatan sebanyak 1,5 juta orang.
Hingga saat ini sudah ada 700 ribu
lebih SDM kesehatan yang menerima
vaksin Covid-19 atau 45 persen dari
target yang ditetapkan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
ikut meninjau langsung jalannya vaksinasi massal ini, dengan didampingi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Setibanya di Istora Gelora Bung Karno,
Presiden langsung meninjau jalannya
alur pendaftaran peserta vaksinasi
massal, proses penapisan kesehatan,
hingga observasi yang dilakukan terhadap peserta yang telah menerima
8 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

suntikan dosis vaksinasi di meja-meja
yang telah disusun sesuai dengan
protokol kesehatan yang berlaku.
Presiden mengatakan vaksinasi
massal digelar untuk semakin mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi
tenaga kesehatan agar Pemerintah
dapat segera memulai pelaksanaan
vaksinasi untuk tahap berikutnya.

“Meskipun di puskesmas-pus
kesmas dan rumah-rumah sakit di da
erah sudah memulai vaksinasi, tapi kita
ingin mempercepat proses vaksinasi
ini sehingga tadi di Istora Gelora Bung
Karno secara massal dimulai vaksinasi
untuk tenaga kesehatan,” ujar Presiden
di Istana Merdeka, Jakarta, sekembalinya
dari peninjauan.

nasional
Presiden berharap dengan vaksinasi massal ini, target vaksinasi untuk
SDM kesehatan dapat tercapai.“Inilah
yang ingin kita kejar sehingga kita bisa
segera memulai yang di luar tenaga
kesehatan. Kita harapkan vaksinasi
bisa dipercepat,” tuturnya.
Pelaksana Tugas Direktur
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian
Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu,
menjelaskan bahwa vaksinasi massal
tersebut diperuntukkan bagi para
tenaga kesehatan.
“Kita ketahui bersama bahwa
tenaga kesehatan itu merupakan garda
terdepan. Bapak Presiden berpesan
bahwa tenaga kesehatan itu harus
yang pertama dan harus selesai di
bulan Februari ini untuk vaksin dosis
pertama dan kedua,” ucapnya saat
ditemui di lokasi.
Kegiatan vaksinasi massal se
rupa sebelumnya sudah pernah dilakukan di sejumlah wilayah lain seperti
Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
Maxi menuturkan, pelaksanaan
vaksinasi massal ini sekaligus persiapan
untuk melakukan vaksinasi dengan
jumlah peserta yang lebih besar pada
tahap berikutnya yang diharapkan
dapat selesai pada akhir April 2021
mendatang.
“Ini sekaligus latihan kita untuk
melakukan vaksinasi secara massal
seperti ini untuk mengantisipasi vaksinasi tahap berikut untuk (tenaga)
pelayanan publik yang jumlahnya ada
18 juta supaya kita terbiasa,” ujarnya.
Sementra itu Juru Bicara Pe
merintah untuk Vaksinasi Covid-19 Siti
Nadia Tarmidzi optimis, vaksinisasi untuk SMD kesehatan tercapai. Keyakinan
Nadia ini dikarena terus bertambahnya
SDM kesehatan yang divaksin dan juga
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
dalam melakukan imunisasi,
Pada 2 Februari 2021, telah
tiba 10 juta dosis bahan baku vaksin
Covid-19 dari Sinovac dan ditambah
1 juta overfill untuk Indonesia. Bahan
baku tersebut merupakan bahan baku
tahap kedua, setelah sebelumnya
pada tanggal 12 Januari 2021, telah

menerima bahan baku vaksin sebanyak
15 juta dosis.
Nadia pun menyambut baik
kedatangan 10 juta dosis bahan baku
vaksin Covid-19 ditambah 1 juta overfill
dalam bentuk setengah jadi ini.
“Kedatangan vaksin ini me
rupakan berita baik untuk kita semua
dan wajib kita syukuri, karena hal ini
memberikan jaminan kepada kita untuk
tetap menjalankan program vaksinasi
yang sangat penting untuk membawa
kita keluar dari pandemi Covid-19.”
ungkapnya.
“Kita telah berhasil melakukan
vaksinasi bagi lebih dari 500 ribu
tenaga kesehatan di Indonesia. Angka
tersebut menunjukkan antusiasme
yang luar biasa dari tenaga kesehatan
untuk mendukung program vaksinasi
yang sekaligus juga menunjukkan optimisme mereka terhadap keamanan
dan manfaat vaksin dalam memberikan
perlindungan terhadap diri mereka dari
COVID-19,” ujarnya.
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BMKG HIMBAU MASYARAKAT

WASPADAI PENINGKATAN
MULTI RISIKO BENCANA
Menyusul rentetan bencana alam
melanda beberapa daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) mengeluarkan himbauan kepada
masyarakat untuk waspada terhadap
multi risiko bencana untuk tiga bulan
kedepan (Januari-Maret 2021). Himbauan
ini disampaikan Kepala BMKG Dwikorita
Karnawati dalam konferensi pers secara
daring akhir Januari 2021.
Dwikorita mengatakan, Januari
dan Februari menjadi bulan yang rawan
bencana karena di bulan itu, cuaca ekstrem
diperkirakan mengalami puncaknya.
“Sampai Maret masih ada potensi
multi risiko, tapi untuk hidrometeorologi
puncaknya pada Januari-Februari. Tapi
seiring dengan itu, potensi kegempaan
juga meningkat, mohon kewaspadaan
masyarakat,” kata Dwikorita.
Dwikorita menyebut, himbauan
kewaspadaan telah dikeluarkan BMKG
sejak Oktober 2020. Himbauan tersebut
disampaikan sekaligus menginformasikan
perkiraan musim hujan yang berpotensi
10 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

menimbulkan bencana.
Bencana pun sudah terjadi sejak
awal Januari 2021 dan juga tanah longsor.
Bencana tersebut terjadi karena sejumlah
daerah ada yang curah hujannya mengalami
peningkatan.
Selain banjir, bencana gempa bumi

pun juga terjadi, seperti yang baru-baru ini
melanda Sulawesi Barat (Sulbar). Posisi
pusat gempa terjadi Majene, Sulbar dengan
magnitudo 5,9 SR, pada Kamis (14/1/2021)
pukul 13.35.49 WIB.
Kemudian gempa tektonik dengan
kekuatan yang lebih besar M6,2 terjadi pada
Jumat (15/1/2021) dinihari pukul 01.28 WIB
yang lebih mengguncang dan merusak.
“Episenter gempa kurang lebih
sama terletak 6 kilometer arah timur laut
Majene dengan pusat gempa 10 kilometer.
Ini gempa dangkal yang tentunya karena
magnitudonya sangat besar, guncangannya
juga sangat dirasakan di permukaan,” ujar

nasional
Dwikorita.
Dengan memperhatikan lokasi
episenter dan kedalaman hiposenternya,
gempa bumi yang terjadi merupakan jenis
gempa bumi dangkal akibat aktivitas
sesar Mamuju. Hasil analisis mekanisme
sumber menunjukkan bahwa gempa
bumi memiliki mekanisme pergerakan
naik (thrust fault).
Guncangan gempa bumi dirasakan di daerah Majene, Mamuju de
ngan skala intensitas V-VI MMI (getaran
dirasakan oleh semua penduduk, dan
bersifat merusak), Palu, Mamuju Tengah,
Mamuju Utara, dan Mamasa III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa
getaran seakan akan truk berlalu). Dari
skala intensitas guncangan tersebut dapat
diperkirakan bahwa kerusakan terbesar
terjadi di wilayah Mamuju.
Hingga pukul 23.00 WITA, BMKG
mencatat terjadi 31 kali gempa bumi
terdiri dari dua gempa signifikan dan 29
gempa susulan.
“Berdasarkan data kegempaan
yang kami rekam dan historis gempa,
kami menganalisis masih memungkinkan
adanya gempa susulan yang cukup kuat
seperti dini hari yang lalu atau bahkan
lebih. Karena itu kami menghimbau
masyarakat untuk menghindari ba
ngunan dan gedung-gedung tinggi
karena dikhawatirkan masih berpotensi
gempa susulan,” katanya.
Karena masih adanya potensi
gempa susulan yang cukup kuat, BMKG
menurunkan tim di lapangan dan memasang alat untuk memonitor gempa-gempa
susulan agar dapat memberikan estimasi
kapan gempa-gempa susulan tersebut
berakhir, serta untuk memetakan dampak
kerusakan, sekaligus untuk menenangkan
masyarakat melalui sosialisasi/literasi
terkait kejadian gempa bumi ini, perkembangannya dan langkah kewaspadaan
yang harus dilakukan.
Ia juga mengimbau masyarakat
dan pemerintah daerah setempat untuk
meningkatkan kewaspadaan terhadap
kemungkinan potensi tsunami apabila
terjadi gempa susulan yang dapat memicu
longsor di bawah laut, mengingat pelamparan sesar naik Mamuju yang menjadi
sumber gempa berada di dasar laut

sebelah barat Pantai Mamuju.
Waspada Banjir
Selain peningkatan potensi kegempaan, saat ini juga sudah memasuki puncak
musim hujan sehingga patut diwaspadai
peningkatan potensi bencana hidrometeorologi kata Kepala Pusat Informasi
Perubahan Iklim Dodo Gunawan.
“Januari-Februari memasuki puncak musim hujan karena itu perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap bencana
hidrometeorologi,” kata Dodo.
Berdasarkan data BMKG pada
Dasarian III Januari 2021 terdapat daerah
dengan potensi banjir menengah yaitu
Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur
(NTT), Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,
Sulawesi tenggara, Maluku, dan Papua.
“Perlu diwaspadai potensi bencana
banjir yang dalam waktu dekat kemung
kinan terjadi,” kata Kepala Pusat Layanan
Iklim Terapan Ardhasena Sopaheluwakan.
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PT KAI RESMI BUKA PELAYANAN PEMERIKSAAN

GENOSE-19 DI EMPAT STASIUN
PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 5 Februari 2021, resmi
meluncurkan layanan pemeriksaan GeNose
C19 di Stasiun sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada pelanggan.
Setelah sebelumnya dilakukan uji coba
atau prelaunching mulai 3 Februari di
Pasar Senen dan Yogyakarta, mulai hari
ini KAI menambah layanan pemeriksaan
GeNose C19 di Stasiun Gambir dan Solo
Balapan.
Menteri Perhubungan (Menhub)
Budi Karya Sumadi mengatakan berdasarkan keterangan tim penemu dari UGM, alat
GeNose tidak tiba-tiba diterapkan tetapi
sudah melalui proses riset yang cukup
lama sebelum bisa digunakan untuk publik.
“GeNose sudah mendapat izin edar
dari Kemenkes dan sudah disetujui oleh
Satgas Covid-19 dengan dikeluarkannya
surat edaran, sehingga kami yakin alat ini
sudah teruji untuk digunakan sebagai alat
penyaringan Covid-19 di simpul-simpul
transportasi seperti di stasiun,” ujar Menhub.
Menhub mengungkapkan, GeNose
ini akan menambah opsi bagi masyarakat
untuk melakukan pengecekan kesehatan
12 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

selain tes rapid antigen dan PCR, yang
menjadi syarat perjalanan transportasi
kereta api jarak jauh.
“Alhamdulillah uji coba berjalan
baik hari ini. Semoga di tanggal 5 Februari
nanti penerapannya juga bisa berjalan
baik dan lancar. Saya mengapresiasi UGM
yang secara cermat melakukan penelitian.
Kelebihan GeNose ini selain murah, tidak

sakit untuk digunakan, dan juga ini juga
buatan Indonesia,” ucap Menhub.
Menteri Riset dan Teknologi Indonesia (Menristek) / Kepala Badan Riset
Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro
mengapresiasi Kementerian Perhubungan
yang sudah ikut serta memberikan dukungan
dalam pemakaian hasil inovasi anak bangsa
dalam upaya bersama menangani pandemi

IKLAN
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Covid-19.
“Apresiasi kepada Pak Menhub dan
Kementerian Perhubungan yang sudah
memberikan dukungan pemakaian GeNose
ini, yang dilakukan pertama kali di Stasiun
Pasar Senen ini dengan harapan nantinya
bisa dipergunakan lebih luas, pemakaian
bertahap sembari kita menyempurnakan
sistem dan prosedurnya,” ujar Menristek.
Menristek menjelaskan seiring
berjalannya waktu, alat GeNose yang
menggunakan artificial intelligent (AI)
akan semakin akurat. Menristek menegaskan, alat GeNose ini adalah sebagai
alat penyaringan (screening) dan bukan
sebagai alat pengganti PCR Test.
“GeNose sudah diuji validasinya
dengan 2000 sampel dan akurasinya
sudah 90 persen. Semakin banyak dipakai
alat ini akan semakin akurat karena akan
selalu di update oleh tim dari UGM,” kata
Menristek.
Sementara itu, VP Public Relations
KAI Joni Martinus mengungkapkan Penyediaan layanan ini merupakan komitmen KAI
dalam mendukung program pemerintah
untuk mencegah penyebaran Covid-19 di
transportasi kereta api dan sebagai perwujudan dari dukungan Bangga buatan
Indonesia
Menurut Joni, layanan ini merupakan hasil sinergi antara KAI dan Rajawali
Nusantara Indonesia melalui anak usaha
nya Rajawali Nusindo serta Universitas
Gadjah Mada.
Sesuai SE Satgas Covid-19 No 5
Tahun 2021 dan SE Kemenhub No 11 Tahun
2021, pelanggan KA Jarak Jauh diharuskan
menunjukkan surat bebas Covid-19 dari
hasil pemeriksaan GeNose C19 atau Rapid
Test Antigen atau RT-PCR.
Untuk dapat melakukan peme
riksaan GeNose C19 di stasiun, calon pe
numpang harus memiliki tiket atau kode
booking KA Jarak Jauh yang sudah lunas
dan menyiapkan biaya sebesar Rp20.000.
Selama 30 menit sebelum melaksanakan pemeriksaan, calon penumpang
dilarang merokok, makan, dan minum (kecuali air putih) untuk meningkatkan akurasi
hasil pemeriksaan GeNose C19. Pada saat
pelaksanaan calon penumpang diminta
untuk meniup kantong hingga penuh
dan mengikuti arahan dari petugas atau
14 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

petunjuk yang ada di lokasi pemeriksaan.
Hasil pemeriksaan yang menunjukkan negatif berlaku 3 x 24 jam sejak
dikeluarkan dan dapat digunakan di seluruh
stasiun keberangkatan KA Jarak Jauh.
Sedangkan jika hasilnya positif, calon pe
numpang tidak diperbolehkan naik Kereta
Api dan bea tiket akan dikembalikan penuh.
Joni menjelaskan, penyediaan
pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun ini
merupakan bentuk peningkatan pelayanan
yang KAI berikan bagi pelanggan setelah
sebelumnya menghadirkan layanan Rapid
Test Antigen di 46 stasiun.
KAI terus berkomunikasi dengan
pihak Universitas Gadjah Mada dan Rajawali
Nusindo untuk mengevaluasi pelayanan
pemeriksaan GeNose C19 dari berbagai
aspek, termasuk penambahan stasiun
yang melayani secara bertahap.
“Layanan pemeriksaan GeNose
C19 di stasiun akan semakin memperkuat
deteksi dini penularan Covid-19 dan men
jadikan Kereta Api semakin nyaman, aman,
sehat,” tutup Joni.
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PERINGATAN HPN 2021, PRESIDEN APRESIASI PERAN PERS

DI MASA PANDEMI COVID-19
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
menyampaikan apresiasi atas peran pers
di saat pandemi ini. Presiden menilai, pers
tetap berada di garis depan untuk menjadi
jembatan komunikasi antara Pemerintah
dan masyarakat serta terus membangun
optimisme dan menjaga harapan.
Hal tersebut disampaikannya pada
Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN)
Tahun 2021, Selasa 9 Februari 2021 dari
Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta. Acara
peringatan sendiri dipusatkan di kawasan
Ancol, Jakarta Utara.
Hadir secara langsung di Istana
Negara di antaranya ialah Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti,
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny
Gerard Plate, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh,
dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia
Atal Sembiring Depari.
“Saya ingin menyampaikan ucapan

selamat Hari Pers kepada seluruh Insan
Pers Indonesia. Saya tahu di saat pandemi sekarang ini, rekan-rekan pers tetap
bekerja dan berada di garis terdepan untuk
mengabarkan setiap perkembangan situasi
dan menjadi jembatan komunikasi antara
Pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme, serta menjaga harapan,” ujarnya.
Kepala Negara juga menyampaikan
ucapan terima kasih atas peran pers dalam
membantu Pemerintah untuk memberikan informasi yang benar dan tepat serta
mengedukasi masyarakat agar menerapkan
protokol kesehatan.
Diungkapkan Presiden, dirinya
menyadari jika insan pers juga menghadapi masa sulit akibat pandemi ini yang
tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi
juga di dunia.
“Saya tahu industri pers sebagaimana sektor swasta yang lain sedang menghadapi juga masalah perusahaannya,
masalah keuangannya, yang juga tidak
mudah seperti tadi disampaikan oleh
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Ketua PWI,” tuturnya.
Untuk meringankan beban industri
media tersebut, imbuh Presiden, Pemerintah
telah memasukkan Pajak Penghasilan Pasal
21 (PPh 21) bagi awak media ke dalam daftar
pajak yang ditanggung oleh Pemerintah
yang berlaku sampai bulan Juni 2021.
“Juga untuk industri media, dilakukan pengurangan PPh Badan, kemudian
pembebasan PPh (Pasal) 22 impor, dan
percepatan restitusi dan insentif, ini juga
berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang
diberikan ke industri lain ini juga diberikan
kepada industri media termasuk pembebasan abonemen listrik,” terangnya.
Diakhir sambutannya, Presiden
mengatakan bahwa Pemerintah terus
membuka diri terhadap masukan dari
insan pers.
“Jasa insan pers sangat besar bagi
kemajuan bangsa selama ini dan di masa
yang akan datang. Mari kita bersama-sama
membangun harapan, menyuarakan optimisme, dan kita ingin berhasil melakukan
penanganan krisis kesehatan dengan
penanganan krisis ekonomi dan juga
ingin meraih banyak lompatan-lompatan
kemajuan,” tutup Presiden.
Dalam acara HPN kali ini, kembali
diberikan penghargaan bagi sejumlah
media dan kalangan jurnalis di antaranya
16 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

Anugerah Jurnalistik Adinegoro, Anugerah
Kebudayaan, dan penghargaan Pena Emas.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19
Doni Monardo turut menerima penghargaan
berupa Medali Emas Kemerdekaan Pers
sebagai penghargaan tertinggi pada HPN.
Doni dinilai telah membangun kerja sama
dengan pers dan para jurnalis melalui sejumlah program sosialisasi penanggulangan
pandemi COVID-19.
Puncak Peringatan HPN Tahun 2021
mengusung tema “Bangkit dari Pandemi,

Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi dengan
Pers sebagai Akselerator Perubahan”. Pe
ringatan kali ini juga diikuti oleh kurang lebih
5.000 peserta yang hadir secara virtual dari
berbagai lokasi.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan
Informatika Johnny Gerard Plate mengatakan,
peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dapat
menjadi momentum untuk meningkatkan
komitmen pers dalam membangun media
massa yang aktual, faktual, dan akuntabel.
“Saya tentu berharap pada konvensi
hari ini, rekan-rekan pers beserta seluruh insan
media yang terkait dapat semakin memperkuat
komitmen kita bersama sekaligus memperluas
peran media dalam membangun media massa
yang aktual, faktual dan tidak kurang juga
harus akuntabel,” ujar Johnny dalam Konvensi
Media Massa HPN 2021 yang berlangsung
secara virtual, Senin (08/02/2021).
Menteri Kominfo menegaskan, momentum HPN 2021 sangat penting, mengingat
media adalah akselerator perubahan dan juga
pilar demokrasi.
“Di satu sisi kita berbicara kebebasan
yang luar biasa, tentu itu terkait dengan konten.
Tapi di sisi yang lain kita membutuhan juga
regulasi-regulasi yang kuat dalam mengatasi
kompetisi yang sangat luar biasa,” jelasnya.
Johnny mengajak seluruh insan pers
untuk berkomitmen membangun media
massa yang lebih baik dengan merujuk pada
agenda-agenda yang telah disepakati pada
HPN sebelumnya.

nasional
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KNKT UMUMKAN LAPORAN AWAL INVESTIGASI

JATUHNYA PESAWAT SJ-182
Komisi Nasional Keselamatan
Transportasi (KNKT) mengumumkan
laporan awal terkait investigasi jatuh
nya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 jenis
Boeing 737-500, di perairan Kepulauan
Seribu pada 9 Januari 2020. Laporan
disampaikan melalui keterangan tertulis yang ditandang tangani langsung
Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.
Laporan awal ini merupakan
ketentuan dalam aturan internasional,
di mana otoritas wajib merilis laporan
awal dalam waktu 30 hari setelah terjadinya kecelakaan.
Laporan ini merupakan hasil
investigasi data Flight Data Recorder
(FDR) bagian dari Black Box yang
telah ditemukan. Dari data FDR yang
tersimpan disebutkan pesawat rute
Jakarta-Pontianak ini lepas landas
dalam kondisi normal pada pukul 14.36
WIB dan jalur penerbanganya pun
sesuai yang ditetapkan sebelumnya
(ABASA 2D ).
Kemudian FDR merekam pada
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saat melewati ketinggian 8.150 kaki,
tuas pengatur tenaga mesin sebelah kiri
bergerak mundur (tenaga berkurang)
sedangkan yang kanan tetap.
Pada pukul 14.38 WIB, pilot
meminta kepada pengatur lalu lintas
udara (ATC) untuk berbelok arah 075

derajat, karena kondisi cuaca.
“Kemudian ATC memperkirakan
perubahan arah tersebut akan membuat
SJ 182 berpapasan dengan pesawat
lain yang berangkat dari Landas Pacu
25L dengan tujuan yang sama. Oleh
karena itu ATC meminta pilot untuk

nasional

berhenti naik di ketinggian 11.000 kaki,”
sebut laporan awal ini, Rabu (9/2/2021).
ATC memberi instruksi untuk
naik ke ketinggian 13.000 kaki dan
dijawab oleh pilot pukul 14.39.59 WIB.
Ini adalah komunikasi terakhir SJ 182.
Ketika melewati 10.600 kaki,
tepatnya di pukul Pukul 14.40 WIB
FDR merekam ketinggian tertinggi
pesawat yaitu 10.900 kaki. Kemudian
pesawat mulai turun, autopilot tidak
aktif ketika arah pesawat di 016 derajat.
Sikap pesawat posisi naik (pitch up)
dan pesawat miring ke kiri (roll). Tuas
pengatur tenaga mesin sebelah kiri
kembali berkurang sedangkan yang
ke kanan tetap.
“Dari data cuaca BMKG, menunjukkan pergerakan pesawat ini tidak
melalui area awan yang signifikan dan
bukan area turbulence atau awan yang
menimbulkan guncangan,” tulis laporan ini.
Dalam laporan ini, KNKT juga
melakukan pengecekan perawatan
pesawat SJ-182. Dalam pengecekan itu,

yang KNKT melihat catatan Deferred
Maintenance Item/DMI) yang menyebutkan ada kerusakan tuas pengatur tenaga
mesin atau throttle dan bisa diperbaiki.
Sementara itu, untuk pencarian
bagian black box lainnya yakni Cockpit
Voice Recorder (CVR) masih terus
dilakukan BASARNAS, meski pencarian
gabungan telah dihentikan pada 21
Januari 2021.
“Memang operasi SAR sesuai
tugasnya, telah ditutup. Tapi kami, sebagai tanggung jawab kami melakukan
investigasi, akan terus mencari CVR
yang sampai hari ini belum ditemukan,”
kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.
Penemuan CVR akan mem
berikan informasi yang signifikan dalam
proses investigasi penyebab kecelakaan
Sriwijaya SJ-182. Data CVR akan melengkapi data flight data recorder (FDR)
yang sudah ditemukan, dan datanya
berhasil diunduh KNKT.
Selain itu, tim investigasi akan
melakukan beberapa pemeriksaan komponen termasuk unit Ground Proximity

Warning System (GPWS) yang berhasil
ditemukan. Tak berhenti di situ, KNKT
juga akan melanjutkan investigasi
melalui pendalaman beberapa hal,
antara lain system autothrottle dan
komponen terkait serta perawatannya, faktor manusia dan organisasi.
KNKT menilai pihak Sriwijaya Air telah melakukan tindakan
keselamatan, namun masih ada
isu keselamatan yang masih harus
diperhatikan. Oleh karena itu, KNKT
menyampaikan rekomendasi awal
untuk mereview hal-hal yang terkiat
dengan penyempurnaan regulasi dan
implementasi sesuai dengan ICAO
Annex terbaru terkait pelatihan dan
penentuan tahapan kondisi darurat
pesawat udara.
Dalam investigasi ini, KNKT
melibatkan pihak National Transportation Safety Board Amerika sebagai
negara yang memproduksi pesawat
dan dibantu oleh Transportation
Safety Investigation Bureau (TSIB).
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BANTU PEMERINTAH, PSMTI LUNCURKAN PROGRAM

KETAHANAN PANGAN DENGAN HIDROKOLE
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) tak pernah
putus membantu program-program
Pemerintah untuk memulihkan sektor
ekonomi di tengah Pandemi Covid-19.
Progam terbaru yang diusung PSMTI
adalah program Ketahanan Pangan
Hidroponic dan Ikan Lele (Hidrokole).
Pada Sabtu pagi (6/2/2021),
program tersebut resmi diluncurkan,
secara luring maupun daring. Untuk
acara peluncuran secara luring, di
langsungkan di PT Gema Grahasarana,
bk (PT. GGS) Kp. Teureup Sukaharja,
Kecamatan. Sindang Jaya, Tangerang,
Banten dengan menerapkan protokol
kesehatan ketat dan terbatas. Sedangkan
acara daring dihadiri ribuan anggota
PSMTI seluruh Indonesia.
Acara ini, juga dihadiri pejabat
Pemerintah Kabupaten Tangerang yakni
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Tangerang Azis Gunawan yang mewakili Bupati Tangerang
Ahmed Zaki Iskandar. Selain itu juga
hadir, Kapolres Tangerang Kombes
Pol. Wahyu Sri Bintoro dan Dandim
Kabupaten Tangerang Letkol Infantri
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Bangun I.E Siregar.
Peluncuran program ini dtandai
dengan pemukulan gong oleh Ketua
Umum PSMTI David Herman Jaya yang
diwakili Wakil Ketua Umum (Waketum)
Departemen Usaha dan Ekonomi Kreatif
Dedy Rochimat, serta dilanjutkan dengan
membuka panen tanaman hidroponik
dan ikan lele.
Ketua Umum PSMTI David Herman Jaya menyambut baik program
ketahan pangan yang diinisiasi Waketum
Departemen Usaha dan Ekonomi Kreatif
ini. Program tersebut, merupakan mandat yang diputuskan dalam Rakernas
PSMTI ke-18 pada 9 Oktober 2020 dan
juga sebagai bentuk dukungan PSMTI
terhadap program ketahanan pangan
yang sedang difokuskan Pemerintah.
Menurut David, program ini
sangat bermanfaat bagi pengemba
ngan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) di tengah pandemi Covid-19.
“Usaha yang akan dikembangkan
oleh PSMTI ini diarahkan kepada usaha
mikro kecil menengah atau UMKM
yang merupakan aktivitas skala kecil
yang mendukung pembangunan serta

Dedy Rochimat
Wakil Ketua UImum PSMTI Bidang usaha
dan Ekonomi Kreatif, yang ber inisiatif dan
mengulirkan program ketahanan pangan
untuk membantu ekonomi dan kegiatan
kemasyarakatan.
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perekonomian Indonesia,” kata David
dalam sambutannya secara daring.
David mengungkapkan Program Ketahanan Pangan Dengan Hid
rokole bukan hanya bermanfaat dari
sisi ekonomi, namun juga berguna bagi
kesehatan masyarakat.
“Usaha ini tidak hanya berdampak
ekonomi, bahkan akan menjadi alternatif
sehat, pelepas kejenuhan dan mengisi
waktu luang. Kita pasti akan bahagia
jika melihat pertumbuhan dari yang
kita tanam atau kita pelihara, dengan
demikian jiwa kita akan lepas dari kejenuhan dan menjadi sehat,” ujar David.
Waketum Departemen Usaha
dan Ekonomi Kreatif Dedy Rochimat
mengatakan program ini tidak akan
berjalan jika tidak ada kolaborasi antar
departemen yang ada di PSMTI. Departemen yang diajak berkolaborasi untuk
mensukseskan program ketahanan
pangan ini yakni Departemen.Sosial,
Informatika Teknologi dan Pemuda.
“Kami sangat memerlukan
pemuda untuk membantu, kami juga
memerlukan departemen sosial untuk
berkolaborasi untuk kita bisa lakukan
sesuatu lebih cepat,” ucap Founder dan
CEO Vivere Group ini dalam sambutannya secara luring.
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Bukan hanya kolaborasi lintas
Departemen, menurut Dedy perlu juga
ada dukungan dari PSMTI Provinsi,
Kabupaten/Kota hingga Kecamatan,
agar program ketahanan pangan ini
juga dapat terlaksana hingga ke daerah.
Bahkan, Departemen Usaha dan Ekonomi
Kreatif siap membantu PSMTI di daerah
untuk mengaplikasikan program ini di
daerahnya masing-masing.
“Saya memohon dukungan dari
seluruh ketua Provinsi, Kabupaten/Kota
dan Kecamatan untuk mensukseskan
program ketahanan pangan ini. Tinggal
benar-benar nanti membawa manfaat
bagi kita semua,” kata Dedy.
“Bagi daerah yang ingin mengikuti program ini, silahkan informasikan ke kami, langsung ke saya atau
melalui sekretariat PSMTI dan kami siap
mengunjungi untuk survey dan kami
membentuk tim pelatihan training for
preneur,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten
Tangerang Azis Gunawan mengapresiasi
tekad PSMTI dalam membantu program
pemerintah. Program Ketahanan Pangan
Hidrokole ini sesuai dengan program
yang tengah digalakkan Pemerintah
Kabupaten Tangerang. Hingga saat ini,

sudah tiga kecamatan yang dijadikan
klaster kawasan agropolitan.
“Kebetulan Pak Bupati telah
mengklaster area agropolitan yang
kawasannya itu di tiga kecamatan yakni
Sepatan Timur, Sepatan dan Pakuaji,
seluas 167 hektar dan di sana kami
juga telah membantu seperti adanya
jasa usaha tani dan bibit dan pelatihan,
pendamping dan sebagainya,” tuturnya.
Di acara peluncuran ini, juga digelar webinar yang membahas Program
Ketahanan Pangan Dengan Hidrokole
ini. Acara webinar dimoderatori oleh
Waketum Departemen Pariwisata PSMTI
yang juga CEO EL JOHN Media Martinus
Johnnie Sugiarto dan menampilkan
narasumber yakni DR. MF Christiningrum,
Ak.,CA (Rektor Institut Bisnis Nusantara),
DR. Drs. Paul Soetopo Tjokronegoro
MA., MPE (Kepala Bidang Ekonomi
IKAL-LEMHANNAS Strategic Center), Tatang Budhi Cahyono (Penggiat
Penanaman Urban) dan Rusli Suleiman
(Special Project Manager Pt East West
Seed Indonesia).
Peluncuran Program Ketahanan
Pangan Dengan Hidrokole ini terselenggara berkat kerjasama PSMTI dengan
Yayasan Pendidikan Vivera, EL JOHN
Media dan Universitas Tarumanegara.
Acara peluncuran akan ditayangkan
oleh EL JOHN TV. (Sigit)
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AWAL KISAH SUMPIT

YANG KINI MENJADI IKON KULINER ASIA
Sumpit, pada dasarnya adalah dua tongkat berpasangan, lurus,
panjang dan panjangnya sama. Menggunakan sumpit sebenarnya cukup
sederhana meskipun mungkin terlihat
sangat sulit, yang Anda butuhkan ha
nyalah sedikit latihan. Untuk mengambil
makanan, kedua tongkat tidak bergerak
pada waktu yang sama, satu gerakan
aktif, sedangkan yang lainnya adalah
pengikut pasif. Banyaknya piring di meja
membuat mereka harus mengambil
makanannya sendiri. Dengan begitu,
sumpit yang panjang memudahkan
mereka mengambil makanan yang
terjauh.
Bagi para penggemar kuliner mie,
masakan Tiongkok, Jepang dan Korea,
pasti sudah akrab dengan piranti makan
yang disebut sumpit. Dia tersedia dalam
beberapa variasi. Ada sumpit bambu
yang sekali pakai, sumpit kayu, plastik
hingga sumpit yang berbahan logam.
Menurut Tsung Dao Lee, peraih
hadiah Nobel bidang fisika tahun 1957,

sumpit adalah perpanjangan jari-jari
tangan manusia. Dua batang sumpit
tersebut, cocok digunakan sebagai
daya ungkit. Bagaimana kisah awal
munculnya sumpit?
BERASAL DARI TIONGKOK
Sumpit awalnya berasal dari
Tiongkok. Dia diduga sudah ada sejak
zaman Neolitik–sekitar 5000 tahun
sebelum masehi. Pendapat tersebut
bermula dari penemuan dua ribu jenis
benda arkeologi. Empat puluh dua
jenis diantaranya, berbentuk batang
berukuran panjang 9,2 Centimeter sampai 18,5 Centimeter, dengan diameter
0,3 Centimeter sampai 0,9 Centimeter.

Sumpit yang terbuat dari tulang hewan.

Benda yang diduga sumpit
tersebut terbuat dari tulang binatang
dan ditemukan di sebuah situs arkeologi
Long qiu zhang, daerah Gaoyu, Provinsi
Jiangsu, pada kegiatan ekskavasi yang
dilakukan selama tahun 1993 sampai
tahun 1995.
Sebelumnya, pada tahun 1930,
para arkeolog Tiongkok menemukan
enam batang sumpit perunggu dan
sendok pada situs Anyang (Ibu Kota
Dinasti Shang tahun 1600 sampai tahun 1046 Sebelum Masehi), di Provinsi
Henan. Sumpit serupa juga ditemukan
di beberapa daerah yaitu Hubei, Anhui,
dan Yunan.
Sementara itu, menurut legenda,
sumpit kayu pertama kali dibuat oleh
Da Yu pendiri Dinasti Xia (tahun 2011
sampai tahun 1600 Sebelum Masehi).
Saat itu, dia sedang bersiap menghadapi
banjir besar. Menjelang makan, Da Yu
mematahkan ranting dan menjadikannya
sebagai alat makan.
Kisah lain berasal dari masa Raja
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Zhou (tahun 1105 sampai tahun 1046),
raja terakhir Dinasti Shang. Dia menggunakan sumpit gading untuk menyantap
makanannya. Dalam catatan Han Feizi
(tahun 281 sampai tahun 233 Sebelum
Masehi), dikatakan bahwa Raja Zhou
menggunakan sumpit gading untuk
menggambarkan gaya hidup mewah
Beliau dan keluarganya.
PIRANTI MAKAN YANG PENTING
Pada masa Dinasti Han (tahun
206 sampai tahun 220 Sebelum Masehi),
keberadaan sumpit menjadi sangat
penting. Hal ini dipicu oleh munculnya
banyak makanan berbahan dasar tepung,
seperti mie, dimsum dan kue dadar.
Sumpit dalam bahasa Mandarin
klasik tercatat dengan sebutan zhu,
yang terdiri dari ‘radikal’ bambu dan
karakter yang bermakna membantu.
Ini menunjukkan bahwa sumpit erat
kaitannya dengan bahan bambu.
Dalam Kitab Klasik Liji yang
dikompilasi oleh Confusius (tahun 551
sampa tahun 479 Sebelum Masehi),
disebutkan bahwa sumpit digunakan
sebagai perangkat ‘pembantu’ untuk
mengambil makanan. Ketika memasak
sayur (cai), maka sumpit digunakan.
Namun, sumpit tidak dipakai untuk
mengambil masakan dari biji-bijian
atau nasi (fan).

Menurut Ota Masako, peneliti
sumpit di Jepang, setidaknya, pada
masa perang (akhir Dinasti Zhou) tahun
475 sampai tahun 221 Sebelum Masehi,
sumpit sudah digunakan secara luas di
Tiongkok. Sumpit pun belakangan lebih
sering disebut kuaizi.
MENYEBAR KE SELURUH ASIA
Penggunaan sumpit menyebar
luas di daratan Tiongkok sejak masa Dinasti Song abad ke-14. Sumpit digunakan
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dalam berbagai kesempatan jamuan
dan makan sehari-hari. Bahkan, sudah
menjadi bagian penting dalam budaya
tradisi komunal makan meja bundar.
Pada abad ke-7, sumpit mulai
digunakan penduduk Jepang. Tak lama
setelah itu, diikuti masyarakat Korea.
Dalam kebudayaan Tiongkok,
sumpit tak hanya digunakan sebagai
alat makan semata. Sumpit memiliki
simbol budaya. Sumpit digunakan sebagai hadiah pernikahan, tanda cinta
pasangan dan harapan bahagia bagi
pengantin.

Peta perdagangan Tiongkok, Jepang dan Korea
jaman Dinasti Song.

Sumpit pun menjadi simbol
kesejahteraan. Apalagi ketika dia dibuat
dari emas, perak, gading, giok, eboni
dan kayu langka lainnya.
Rupanya, sumpit memiliki kisah
yang cukup panjang. Saat ini, perangkat
makan asal Tiongkok ini telah menyebar
ke seluruh dunia. Bersamaan dengan
menjamurnya restoran Tiongkok, Jepang
dan Korea. Ya, sumpit telah menjadi ikon
kuliner global makanan Asia.
PERBEDAAN SUMPIT TIONGKOK,
JEPANG DAN KOREA
Bukan warna kulit, bentuk mata,
ataupun bahasa. Hal paling sederhana
yang membuat mereka berbeda adalah
penggunaan sumpit. Alat makan yang
memiliki 2 batang bambu yang sama
panjang. Pasti sudah familiar, ya.

Kalau Anda pecinta kuliner 3
negara ini pasti sering disuguhkan
dengan alat ini saat ke restoran (jangan
bilang kamu justru minta sendok? Ha
ha). Apakah Anda sudah menyadarinya?
Atau mungkin kamu termasuk orang yang
tidak sadar dengan perbedaan ketiganya
ya? Padahal perbedaan ketiganya ini
bukan cuma karena beberapa alasan
logis saja tapi ada sejarah dibaliknya.
Meski sumpit terlihat sama ternyata ada
perbedaan sumpit dari ketiga negara
tersebut. Berikut perbedaannya:
Sumpit Tiongkok
Sumpit dengan bentuk panjang
dan persegi panjang. Namun, ada juga
yang berbentuk bulat. Memiliki nama
lain kuazi. Ujung sumpit biasanya tumpul dan terbuat dari bambu. Dengan
perkembangan zaman, material untuk
membuat sumpit mulai dari kayu, plastik,
hingga logam. Sumpit dengan bahan
tertentu digunakan untuk makanan yang
tertentu juga. Misalnya sumpit bambu
untuk makanan panas dan berkuah.
Dibandingkan dengan dua negara lain,
sumpit China memiliki ukuran yang
lebih panjang. Selain itu juga lebih
tebal. Sumpit yang lebih panjang akan
memudahkan orang untuk mengambil
makanan yang dihidangkan di tengah
meja.

Sumpit Tiongkok memiliki bentuk
panjang dan persegi panjang. Ada juga
yang berbentuk bulat, tapi biasanya
bentuknya cenderung lebar dan ujung
sumpitnya berbentuk bulat tumpul.
Mayoritas sumpit Tiongkok terbuat dari bahan bambu. Belakangan ini
juga sempat tenar sumpit dari Tiongkok berbahan tulang, melamin, kayu,
bahkan jamrud.
Sumpit Tiongkok didesain khusus
agar bisa digunakan untuk mengambil
makanan berbentuk bulan dan kecil,
seperti nasi dan kacang-kacangan.
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Sumpit Tiongkok lebih tebal dibanding
sumpit Korea dan Jepang. Sumpit Tiongkok yang lebih panjang memudahkan
orang untuk mengambil makanan yang
biasanya dihidangkan di tengah meja
untuk dinikmatii bersama-sama.
Sumpit Jepang

箸= Hashi atau お手元 = otemoto,
sumpit Jepang lebih runcing.

Sumpit Jepang memiliki nama
lain hashi atau otemoto. Memiliki ukuran
paling pendek dibandingkan Tiongkok
dan Korea. Hal ini karena orang Jepang
biasa makan dekat dengan mangkuk.
Jarak mangkuk dan mulut yang dekat
tidak membutuhkan sumpit panjang.
Sedangkan sumpit panjang hanya digunakan untuk memasak saja.
Tata cara menaruh sumpit pun
berbeda. Jika sumpit Tiongkok ditaruh
sebelah kanan dengan posisi vertikal dan
di Jepang ditaruh secara horisontal dari
sisi pengguna. Hal ini karena berbeda
dengan kuliner Tiongkok yang biasanya
berbagi makanan di tengah. Sedangkan
pada kuliner Jepang, makanan disajikan
dalam kotak bento atau juga umumnya
sudah tertata dalam piring-piring kecil
secara individu.
Bentuk ujung sumpit Jepang
cenderung meruncing dan berbentuk
bulat. Hal ini dipandang agar lebih
pegangan kuat dan mudah mengontrol sumpit. Ujung sumpit lebih lancip
dibanding sumpit Tiongkok dan Korea.
Karena orang Jepang gemar makan
ikan, ujung lancip ini memudahkan
orang ketika mengambil tulang ikan.

Ada satu ciri khas sumpit Korea
atau jeotgarak yaitu bahannya yang
terbuat dari logam. Anda yang tak terbiasa menggunakan sumpit khas Korea
ini bisa menjadi tantangan tersendiri,
karena cenderung licin.
Pada masa kerajaan di Korea,
sumpit bahkan berbahan dasar emas,
perak, dan kuningan. Serta hanya digunakan oleh para bangsawan. Keluarga
kerajaan menggunakan sumpit perak
untuk mendeteksi ada racun arsenik
atau tidak dalam makanan. Jika terkena
racun arsenik, maka sumpit perak akan
berubah warna. Selain itu, dengan perak
akan terlihat lebih bersih dan higenis.
Memiliki bentuk lebih ramping diban
dingkan sumpit Tiongkok. Orang Korea
selalu menggunakan dua alat makan
yaitu sumpit dan sendok dari logam.
Saat ini, sumpit di Korea biasanya
terbuat dari bahan stainless steel. Bentuknya lebih ramping dibanding sumpit
Tiongkok. Sumpit dari logam juga aman
digunakan saat makan barbeque khas
Korea.
Orang Korea biasanya meng
gunakan dua alat makan yaitu sumpit
dan dan sendok bulat dari logam, pa
sangan ini disebut sujeo. Karena sumpit
dari logam cenderung licin, sendok
digunakan untuk nasi dan sup.

3.

JANGAN gunakan ibu jari,
jari telunjuk, jari manis dan
kelingking untuk memegang
sumpit, biarkan hanya jari te
ngah yang bebas. Saya tidak
perlu menjelaskan mengapa hal
itu melanggar etiket sumpit;
kamu tahu kenapa, kan?
4.

TATA KRAMA SUMPIT YANG WAJIB
KALIAN KETAHUI DAN PATUHI !

1.

Sumpit Korea

젓가락= jeosgalag, sendok dan
sumpit khas Korea.

panjangnya tidak sama. Ini
mengingatkan orang-orang
tradisional akan sebuah ungkapan dalam bahasa Cina, 三
长两短 [sān cháng liǎng duǎn]
yang secara harfiah berarti
“tiga panjang, dua pendek”. Di
zaman kuno, panjang kayu yang
digunakan untuk membuat peti
mati harus tiga panjang dan
dua pendek. Belakangan, “tiga
panjang, dua pendek” merujuk
pada kemalangan tak terduga,
atau bahkan kematian.

2.

Hindari menyilangkan sumpit di
atas mangkuk karena bermakna
kematian. Sebaiknya taruh kedua
sumpit dalam posisi sama sama
melintang di atas mangkuk. Lebih
sopan lagi, taruh sumpit di sandaran sumpit yang disediakan.
Hindari juga bermain-main
dengan sumpit atau menusuki
makanan dengan sumpit.
JANGAN gunakan sumpit yang

5.

JANGAN pegang ujung runcing
salah satu atau kedua sumpit
saat digunakan untuk makan.
Ini berarti Anda tidak dapat
membedakan apa itu wajah
dan apa itu kaki, dengan kata
lain, Anda ‘kehilangan muka’.
Saat Anda tidak sedang makan,
pastikan Anda untuk meletakkan sumpit dengan rata dan
tidak menyilangkan sumpit
Anda.
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10. Mengaduk makanan kita untuk
mencari sesuatu dengan sumpit.
Misalnya, Anda sedang makan
mie ayam dan Anda mengaduk
mangkok dengan sumpit untuk
mencari potongan daging ayam.
Dalam kebudayaan Tionghoa,
tindakan demikian berarti menggali kuburan Anda sendiri dan
dianggap kasar. Arti lainnya
adalah orang lain memakan
makanan yang sudah kita tolak.

6.
7.

Tidak menggigit atau menjilat
sumpit karena dipersepsikan
kotor dan tidak sopan.
Tidak menusukkan sumpit ke
makanan yang akan diambil,
karena memang fungsi sumpit
adalah untuk menjepit.
11. Mengetuk / memukulkan sumpit
Anda di tepi mangkok Anda yang
berarti pengemis yang sedang
mencari perhatian orang.

8.

9.

Tidak memindahkan makanan
ke sumpit orang lain karena
dipersepsikan kotor dan tidak
sopan.

mencari makanan. Ini juga
tidak sopan.

15. Tidak menggunakan sumpit
untuk mengaduk sop. Ini juga
tidak sopan.

16. Jika Anda mendapatkan
sumpit yang demikian, maka
cara menggunakannya adalah
mematahkan ujung yang di
bagian atas untuk kemudian
dipakai sebagai tempat me
letakkan sumpit.

12. Tidak menggeser / menarik pi
ring atau mangkok yang berisi
makanan memakai sumpit. Ini
juga tidak sopan.

Memegang sepasang sumpit
sambil menunjuk orang lain dianggap sangatlah tidak sopan.
Menggerakan sumpit kalian
sambil berbicara juga dianggap
tidak sopan.
13. Tidak mengambil makanan
menggunakan sumpit Anda,
tiba-tiba tidak jadi dan menaruh
nya kembali. Ini juga tidak sopan.
14. Tidak memutar mutarkan sumpit
Anda di atas makanan yang telah
disajikan seperti kebingungan
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17. JANGAN gunakan hanya satu
sumpit untuk menusuk atau
menjuntai makanan atau sejenisnya. Orang yang satu meja

budaya
akan merasa kesal, karena biasanya, hanya anak-anak yang
belum dewasa yang mencoba
teknik yang canggung dan
tidak berguna ini.

18. JANGAN menjatuhkan sumpit
Anda ke lantai, bahkan secara
tidak sengaja. Orang Tionghoa
tradisional percaya, leluhur
mereka yang telah meninggal
sedang tidur di bawah tanah,
suara sumpit yang menghantam lantai akan membangunkan
mimpi indah leluhur mereka.

19. Jika ada anak yang salah
menggunakan sumpit, maka
orangtuanya dianggap telah
salah mengajarkan si anak
bertatakrama makan. Sehingga
bisa disebut kurang ajar.
Seiring dengan semakin po
pulernya sumpit di Asia, penggunaan
pisau juga semakin tenggelam. Pisau
juga semakin kurang populer di Tiongkok karena ukuran makanannya kecil,
sehingga apa yang mau dipotong ?
Apalagi bahan baku membuat sumpit
yaitu bambu yang jauh lebih murah

daripada pisau.
FILOSOFI
Tren pemakaian sumpit juga
dihubungkan dengan ajaran dari Confusius, seorang ahli filsafat legendaris
yang juga seorang vegetarian. Konon,
menurut Confusius, alat makan yang tajam seperti garpu dan pisau berkonotasi
dengan kekerasan. Dengan demikian,
sumpit berkonotasi sebagai tanda perdamaian. Ini juga yang menjadi alasan
mengapa sumpit di Tiongkok ujungnya
tumpul dan kita dianggap tidak sopan
jika menusuk makanan dengan sumpit.

Suatu hari saya sedang makan
disebuah restoran Tionghoa. Saya mendengar sebuah percakapan dari beberapa
orang asing yang makan di sebelah
meja saya. Mereka sambil makan sambil
membicarakan dan menertawakan tentang agak anehnya bahwa kami orang
Tionghoa menggunakan dua batang
kayu kecil ini untuk makan. Percakapan
ini juga didengar oleh seorang pelayan
muda di restoran itu.
Sampai akhirnya ketika sang
pelayan muda datang untuk menjelaskan
tentang arti sumpit itu kepada mereka :
1. Dia memberi tahu beberapa
orang asing itu bahwa bahwa sumpit yang digunakan
oleh orang Tionghoa adalah
7,6 Inci, mewakili tujuh emosi
manusia dan enam keinginan
manusia.
Tujuh emosi dan enam
keinginan adalah reaksi psikologis. Secara umum, tujuh
emosi mengacu pada (1)
kebahagiaan, (2) kemarahan, (3) kekhawatiran, (4)
pemikiran, (5) kesedihan,
(6) ketakutan, (7) ekspresi

2.

3.

emosional atau aktivitas mental. Sedangkan enam keinginan
mengacu pada kebutuhan fisik
atau keinginan (1) mata, (2)
telinga, (3) hidung, (4) lidah,
(5) tubuh dan (6) pikiran.
Saat manusia menggunakan
lima jari untuk memegang
sumpit di bagian tengah yang
berarti mewakili 5 unsur dalam
diri manusia yang mencakup
tanah, air, api, kayu dan lo
gam. Selain itu juga bermakna
bahwa langit / Tuhan begitu
tinggi / maha besar dan bumi
begitu luas, sehingga kita manusia hanyalah bagian kecil
di dalamnya. Jadi manusia
tidak boleh menyombongkan /
meninggikan dirinya. Pepatah
天高地厚ini awalnya menggambarkan luasnya dunia dan
kemudian menggambarkan
kebaikan yang besar. Itu juga
menggambarkan kesukaran,
keseriusan dan pentingnya
masalah dalam membentuk
kehidupan seseorang.

Sumpit selalu berukuran
sama panjangnya dan sama
pendeknya yang berarti ke
selarasan antara unsur Yin
dan Yang (panas dan dingin /
baik dan buruk) dari manusia
harus seimbang.
Di sisi lain, gerakan
sumpit jika yang satu naik,
lalu yang lain turun, yang satu
adalah pemimpin, yang lain
adalah pengikut. Pertemuan
dua tongkat sebagai ‘taiji’ bisa
dianggap sebagai imajinasi
dari dua mode Yin dan Yang.
Jika Yin dan Yang terpisah,
imajinasi ‘taiji’ tidak akan ada.
Ini adalah kesatuan yang berlawanan, Yin dan Yang. Dua
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sumpit dapat saling dipertukarkan, yang aktif tidak
selalu aktif dan yang turun
tidak selalu turun: ini adalah
variabel Yin dan Yang. Ini
juga merupakan cerminan
dari pasang surut dalam
hidup kita.
4. Ujung sumpit yang untuk
mengambil makanan bentuknya lingkaran dan ujung
lainnya berbentuk persegi
empat, yang melambangkan langit / planet bumi
yang bulat dan tanah yang
persegi （天圆地方 = tiān
yuán dì fāng）.

5.

Lalu kita sebagai manusia
memegang sumpit di te
ngah artinya manusia hidup
dan bekerja sama satu sama
lain dan memelihara alam
ini di tengah-tengah antara
langit dan tanah. Sebuah
budaya tradisional Tionghoa
yang unggul adalah toleran
dan giat bekerja.

Saya sangat mengagumi pelayan
muda ini yang telah menjabarkan salah
satu kebudayaan tradisional Tionghoa
kepada mereka. Jadi budaya tradisional
nenek moyang kita memang sangat
membanggakan, bukan ? Semoga setiap orang Tionghoa baik tua maupun
muda bisa mengerti dan mengingat
akan arti tentang sumpit ini.
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Data dirangkum dan diolah
dari berbagai sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA.
Dosen Senior.
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KEUNIKAN ADAT & BUDAYA MINANG

YANG BIKIN KAGUM

adat dan budaya Minangkabau yang
hingga saat ini masih terjaga keles
tariannya.
Batagak Kudo-kudo

Sumber Foto : .ip-dynamic.com

Tidak bisa dipungkiri bahwa
salah satu daerah di Indonesia yang
masih memegang teguh adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat
adalah Tanah Minangkabau.
Dikenal dengan sebutan bumi
‘Sitti Nurbaya’, provinsi Sumatera Barat
ini memang sangat erat menjaga kelestarian adat dan budaya daerah mereka
hingga dalam menjalankan aktifitas
sehari-hari.
Adat dan budaya ini tidak hanya
dipegang teguh oleh masyarakat yang
tinggal di Tanah Minangkabau saja, namun orang-orang yang memiliki darah
keturunan Minangkabau dan tinggal
di perantauan pun tidak sedikit yang
masih berpegang teguh pada aturan
serta tata cara hidup bermasyarakat
yang sesuai dengan adat istiadat yang
sudah diterapkan oleh anduang puyang
atau nenek moyang mereka.
Berikut kami sajikan beberapa

Tradisi unik Minangkabau yang
pertama adalah adanya upacara bernama Batagak Kudo-Kudo. Upacara ini
merupakan salah satu rangkaian panjang
dari tradisi masyarakat Minangkabau
dalam membangun rumah. Batagak
Kudo-kudo itu sendiri berarti Menegak

kan Kuda-kuda yang dilakukan ketika
sebuah rumah baru akan dipasangkan
kuda-kuda.
Upacara ini biasanya dilakukan
dengan mengundang orang-orang dalam satu kampung, atau kerabat dekat
yang tinggal berbeda kampung untuk
datang dan dengan suka rela membantu
Menegakkan Kuda-kuda rumah.
Masyarakat yang datang dan
ikut membantu, nantinya akan dijamu
dengan makan-makan seperti layaknya
upacara ‘baralek’. Kaum bapak akan
bersama-sama membantu dalam Menegakkan Kuda-kuda, sementara kaum
ibu bertugas di bagian dapur, untuk
memasak makanan yang akan dimakan
bersama setelah selesai Menegakkan
Kuda-kuda.
Dalam upacara ini, para tamu
yang datang biasanya akan membawakan
sebentuk hadiah atau kado kepada
tuan rumah yang menggelar acara
Batagak Kudo-kudo. Jenis kado atau
hadiah yang dibawa menyesuaikan
dengan kebutuhan tuan rumah yaitu
material-material untuk membangun
rumah. Ada yang memberikan semen,
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Batagak Pangulu
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Balimau
Sumber Foto : www.liputan6.com

Sebagaimana kita ketahui bahwa
masyarakat Minangkabau hidup dalam
budaya bersuku dan berkaum. Setiap
suku memiliki seorang penghulu suku
atau Datuak atau bisa juga disebut
dengan orang yang paling dihormati dan
paling berpengaruh dalam mengambil
keputusan adat dalam menyelesaikan
permasalahan keluarga.
Upacara Batagak Pangulu itu
sendiri merupakan sebuah upacara
adat yang dilakukan untuk mengangkat
pimpinan suku atau kaumnya.
Upacara ini merupakan sebuah
upacara adat yang sangat besar, ka
rena dalam pelaksanaannya biasanya
masyarakat akan melakukan potong
kerbau dan acara pesta akan digelar 3
hari hingga satu minggu berturut-turut.

Upacara Turun Mandi merupakan
salah satu upacara tradisional masyarakat Minangkabau yang dilakukan
sebagai bentuk rasa syukur atas lahir
nya seorang anak ke dunia, sekaligus
memperkenalkan sang bayi kepada
masyarakat.
Sebelum diadakannya Upacara
Turun Mandi ini, biasanya si bayi belum
boleh dibawa main keluar rumah. Namun para tetangga tetap bisa melihat
si bayi tersebut dengan mendatangi
langsung ke rumahnya.
Upacara Turun Mandi ini digelar
di sungai (batang aia), dengan prosesi
arak-arakan oleh masyarakat setempat.
Upacara ini sendiri hanya bisa dilaksanakan di Batang Aia atau Sungai.
Untuk usia anak yang sudah
dibolehkan dibawa turun mandi, tidak
terlalu terikat dengan hitungan hari,
minggu atau bulan. Biasanya acara
ini digelar ketika anak sudah berumur
2 minggu – 2 bulan. Namun bisa juga
lebih cepat.

Istilah ini mungkin tidak terlalu
asing bagi kita, terlebih bagi orang-orang
yang tinggal di Sumatera, karena tradisi
Balimau ini sudah dipakai oleh banyak

daerah dalam acara-acara tertentu.
Di Bumi Minangkabau, tradisi
Balimau ini biasanya dilakukan menjelang datangnya Bulan Ramadhan.
Sehari sebelum masuk bulan puasa,
semua masyarakat tanpa terkecuali,
akan beramai-ramai turun ke sungai
untuk melakukan upacara mandi Balimau dengan tujuan membersihkan diri
dalam rangka menyambut datangnya
bulan suci.
Selain membersihkan diri dengan
cara mandi, tradisi ini juga bertujuan
untuk saling bermaaf-maafan kepada
sesama agar batin dan hati selalu bersih
dalam menjalankan ibadah puasa nantinya dan begitu untuk seterusnya.
Tabuik

Sumber Foto : www.infobudaya.net

Upacara Turun Mandi

Sumber Foto : www.genpi.co

seng, besi, dan material lainnya.
Adat dan budaya seperti ini
bertujuan menumbuhkan sifat saling
membantu dan gotong royong untuk
kebaikan sesama, dan hal seperti ini
akan dilakukan saling bergiliran kepada
setiap masyarakat kampung yang akan
membangun rumah.

Pernah dengar Pesta Tabuik?
Perayaan Tabuik sebenarnya merupakan
tradisi masyarakat Pariaman, sebuah
daerah di provinsi Sumatera Barat. Pe
rayaan ini dilakukan untuk memperingati
meninggalnya cucu Nabi Muhammad
saw, yaitu Hasan dan Husein. Prosesi
upacara ini biasanya berlangsung selama
satu minggu dengan perayaan puncak
yang dinamakan Hoyak Tabuik, yang
dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram
setiap tahunnya.
Pada puncak perayaan Tabuik
ini biasanya masyarakat dari seluruh
penjuru Sumatera Barat akan memenuhi
Kota Pariaman untuk ikut menyaksikan
Hoyak Tabuik.
Tidak hanya masyarakat dari
Sumatera Barat saja, namun mereka
yang menyaksikan prosesi Pesta Tabuik
bahkan juga datang dari luar negeri.
Event tahunan Kota Pariaman ini memang selalu dinanti setiap tahunnya.
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Makan Bajamba

Sumber Foto : www.saribundo.biz

Aturan perlombaan Pacu Itiak ini
adalah dengan melemparkan Itiak sehingga
Itiak pun terbang menuju garis finish. Itiak
yang paling cepat mencapai garis finish
tentu akan dinyatakan sebagai pemenang.
Adapun jarak tempuh satu lintasan Pacu
Itiak ini biasanya sepanjang 800 meter.
(Yulia Gumay)

Sumber Foto : www.goodnewsfromindonesia.id

Pacu Jawi

Jika di daerah Madura ada yang
dinamakan Karapan Sapi, maka di Sumatera Barat ada juga tradisi unik yang
dilakukan yaitu Pacu Jawi. Pacu Jawi
merupakan tradisi unik yang berasal
dari masyarakat Tanah Datar khususnya
masyarakat di kecamatan Sungai Tarab,
Rambatan, Limo Kaum, dan Pariangan.
Selain itu Pacu Jawi juga dilaksanakan
di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota
dan Payakumbuh.
Sekilas, Pacu Jawi memang mirip
dengan Karapan Sapi di Madura, namun
yang membedakan keduanya adalah
lahan yang digunakan. Jika Karapan
Sapi menggunakan sawah yang ke
ring, maka Pacu Jawi di Minangkabau
menggunakan sawah yang basah dan
berlumpur.
Selain itu untuk mempercepat
lari sapi, joki Pacu Jawi tidak meng
gunakan tongkat seperti Karapan Sapi,
mereka biasanya menggigit ekor sapi.
Unik bukan?
9 Pacu Itiak
Pacu Itiak atau Balapan Itik,
merupakan salah satu tradisi unik yang
berasal dari daerah Payakumbuh dan
Limapuluh Kota. Event Pacu Itiak ini
biasanya dilaksanakan di 11 tempat
berbeda di Kota Payakumbuh dan
Kabupaten Limapuluh Kota.

Sumber Foto : www.helloindonesia.id

Tradisi Makan Bajamba ini
diperkirakan masuk ke daerah Sumatera
Barat seiring dengan masuknya Islam
ke Tanah Minangkabau pada abad ke-7.
Maka tidak heran banyak adab dalam
Makan Bajamba yang sesuai dengan
syariat Islam.
Makan Bajamba yang juga se
ring disebut Makan Barapak ini, adalah
sebuah tradisi yang sampai sekarang
masih dilakukan oleh masyarakat Minangkabau. Prosesi Makan Bajamba
adalah acara makan bersama di sebuah
tempat yang luas, bisa juga di dalam
Masjid, dan biasanya dilakukan pada
hari besar Islam, upacara adat atau
acara-acara penting lainnya.
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KEPERCAYAAN PELAKU EKONOMI PULIH,
PEREKONOMIAN INDONESIA 2021
MENINGKAT DAN NORMAL LAGI

Upaya pemerintah Indonesia
dalam hal memulihkan kepercayaan
pelaku ekonomi yang antara lain adalah
pengusaha, pekerja, dan masyarakat
konsumen akan menjadi pemacu
yang menentukan laju pertumbuhan
perekonomian Indonesia pada tahun
2021. Level kepercayaan itu sangat
tergantung pada kesuksesan pemerintah menjalankan vaksinasi dan
mengimplementasi Undang-Undang
Cipta Kerja. Sentimen positif yang
sudah terbentuk perlu ditingkatkan
agar ekonomi Indonesia tahun depan
bertumbuh di kisaran 5% sebagaimana
ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021.
Selain itu, pemerintah, otoritas
moneter, otoritas jasa keuangan, pelaku
bisnis, dan masyarakat harus berge
rak bersama dengan satu semangat
“optimis bisa”. Peran pelaku ekonomi
Indonesia sangat besar karena sekitar
90% Produk Domestik Bruto (PDB)
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Indonesia ditentukan oleh pelaku
ekonomi domestik, yaitu konsumsi
domestik pribadi menyumbangkan
57% dan konsumsi domestik pemerintah menyumbangkan 8% dari
Produk Domestik Bruto (PDB). Total
konsumsi domestik mencapai 65%
dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Investasi menyumbangkan 30% dari
Produk Domestik Bruto (PDB). De
ngan demikian ketiga variabel ini bisa
menyumbangkan 95% dari Produk
Domestik Bruto (PDB).
Tapi, masalah yang menonjol
saat ini adalah lemahnya permintaan,
terutama karena kelas menengah yang
belum nyaman untuk berbelanja. Oleh
karena itu, sentimen positif yang sudah
mulai terbentuk harus dipelihara dan
ditingkatkan.
Perbankan kini kelebihan likui
ditas dan pasar modal siap menyerap
dana masyarakat untuk perusahaan
yang membutuhkan. Tapi, selama

permintaan konsumen masih lemah,
pelaku bisnis belum berani berinvestasi
dan selama pelaku usaha ragu, kredit
tidak bisa dikucurkan perbankan.

Kamar Dagang dan Industri
Indonesia optimistis kinerja pertumbuhan
ekonomi di tahun 2021 akan bergerak
di level 5%, seiring dengan dorongan
akselerasi kebijakan pemerintah di
tahun ini dan mendatang. Penggerak
utama di tahun 2021 adalah vaksinasi
dan Undang-Undang Cipta Kerja.
1,2 juta dosis vaksin COVID-19
CoronaVac yang dikembangkan peru-

ekonomi
sahaan Tiongkok, Sinovac sudah tiba di
Indonesia pada Minggu, 6 Desember 2021
malam. Vaksin buatan Sinovac ini yang
telah menjalani proses uji secara klinis
di Bandung, Indonesia sejak Agustus
2021 yang lalu.

Selain vaksin dalam bentuk jadi,
pemerintah juga akan mendatangkan
15 juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku pada bulan ini. Pemerintah
juga tengah mengupayakan agar pada
awal Januari 2021 mendatang, seba
nyak 1,8 juta dosis vaksin lainnya bisa
didatangkan.
Vaksinasi akan memberikan rasa
aman dan membangkitkan kepercayaan
pelaku ekonomi. Dengan tumbuhnya
rasa aman, masyarakat berani bergerak.
Pemerintah bisa melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pelaku bisnis kembali mengaktifkan
usaha mereka dan berinvestasi lagi.

Vaksinasi berperan sangat pen
ting memberikan rasa kenyamanan
keamanan bagi masyarakat kita untuk
berbelanja. Kalau orang mulai ber
belanja, maka permintaan meningkat
dan secara otomatis perusahaan akan

meningkatkan investasi untuk memenuhi
permintaan pasar.
Hingga kini, kelas menengah
Indonesia belum berbelanja karena faktor
rasa aman. Pandemi Covid-19 belum
bisa diatasi. Namun, kabar penemuan
vaksin sudah membangkitkan kepercayaan pelaku bisnis dan masyarakat.

Peran kelas menengah dalam
perekonomian Indonesia sangat besar.
Kontribusi 40% kelas menengah ter
hadap konsumsi rumah tangga mencapai
36,7%. Kelompok masyarakat paling
atas yang cuma 20% dari populasi
memberikan kontribusi hingga 45,5%
terhadap konsumsi dalam negeri.
Masyarakat menengah bawah,
hanya memberikan kontribusi 17,7%
terhadap konsumsi nasional. Meski
jumlah mereka 40% dari total penduduk
Indonesia. Masyarakat menengah bawah
mendapatkan dana perlindungan sosial
dari pemerintah. Namun, dana bantuan
pemerintah Indonesia tidak cukup
untuk mendongkrak pertumbuhan
perekonomian nasional.
Pada tahun 2021, pemerintah
masih mengalokasikan dana stimulus,
yakni Rp 356,7 triliun. Dana stimulus
untuk kesehatan Rp 25,4 triliun dan
dana Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) sebesar Rp 331 triliun, terbagi
atas dana perlindungan sosial Rp 110,2
triliun, insentif usaha Rp 20,4 triliun,
pembiayaan korporasi Rp 14,9 triliun,
kementerian dan lembaga Rp 136,7
triliun, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Rp 48,8 triliun.
Hingga tahun depan, pemerintah
Indonesia masih meluncurkan kebijakan
countercyclical, yakni dana stimulus itu.
Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas
moneter juga menurunkan suku bunga
acuan dan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) masih memberikan relaksasi
bagi institusi keuangan. Demikian pula
Lembangan Penjaminan Simpanan (LPS)
yang akan melakukan penyesuaian suku
bunga penjaminan yang bertujuan untuk
mendorong kredit.
Akan lebih baik pertumbuhan
ekonomi tahun 2021 berada di kisaran
4% hingga 5%. Alasannya karena pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021
sudah menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Kinerja pertumbuhan
ekonomi di tahun 2021 akan didorong
oleh permintaan domestik yang mulai tumbuh, yakni sisi konsumsi dan
investasi, seiring dengan pemulihan
ekonomi nasional yang terus berlanjut.
Kendati begitu, pemerintah Indonesia
perlu menyiapkan strategi dan meningkatkan optimisme kepercayaan untuk
mendorong masyarakat berbelanja.

Program perlindungan sosial
yang digelontorkan pemerintah Indonesia di tahun ini sudah cukup baik
menahan penurunan lebih dalam dari
40% masyarakat kelompok terbawah.
Sekarang ini saatnya memasuki tahap
pemulihan, selama ini kita menjaga
kesehatan agar perlindungan sosial
berjalan dan sekarang untuk dorong
ekonomi recover ini memang semua
baik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan para pengusaha
menengah dan besar meski berjalan
beriringan ini satu bagian.
Untuk mengoptimalkan kinerja
ekonomi di tahun depan Kamar Dagang
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dan Industri (Kadin) Indonesia meminta
pemerintah mengalokasikan Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) lebih besar
kepada tiga sektor yakni perlindungan
sosial, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) dan pembiayaan korporasi
lebih besar. Selain itu, implementasi
Undang-Undang Cipta Kerja dapat
memberikan sentimen positif terhadap
kinerja investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Kendati begitu, tidak
disangkal bahwa Undang Undang Cipta
Kerja tidak akan memiliki dampak secara instan bagi perekonomian. Sebab,
reformasi struktural bertujuan untuk
meningkatkan investasi berkualitas dan
berkesinambungan kedepan. Adapun
tanda-tanda kebangkitan perekonomian
Indonesia sudah muncul yang ditandai
dengan menurunnya kontraksi ekonomi
pada kuartal III-2021 menjadi hanya
-3,49%.
Masyarakat Indonesia harus
mempunyai alasan untuk bersikap
optimistis di tengah pandemi. Tanda-tanda kebangkitan ekonomi sudah
ada, setelah mengalami kontraksi pada
kuartal II-2021 sebesar -5,32% (yoy) dan
pada kuartal III-2021 membaik menjadi
-3,49% (yoy). Dilihat sudut lain statistik, sejatinya perekonomian Indonesia
sudah tumbuh 5%, dari kecenderungan
ini menumbukan optimisme bahwa
perekonomian kita akan bangkit lagi
tahun depan.

KEBIJAKAN
COUNTERCYCLICAL OJK

Sementara itu, sejumlah kebijakan countercyclical yang diluncurkan
Otoritas Jasa Keuangan sudah sukses
menjaga tingkat kesehatan perbankan. Rasio kecukupan modal perbankan cukup bagus seperti terlihat pada
Capital Adequacy Ratio Oktober 2021
yang berada di level 23,3% dan Non
Performing Loan gross 3,15%.
Saat ini perbankan Indonesia
overlikuiditas, sedang permintaan
kredit menurun. Saldo kredit debitor
sepuluh besar di Indonesia mengalami
penurunan, sehingga pertumbuhan
kredit 2021 secara year to date (ytd)
minus 1,5%.
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
telah menerbitkan sejumlah kebijakan
countercyclical yang bertujuan membe
rikan stimulus untuk menjaga stabilitas
keuangan pada masa pandemi Covid-19
dan untuk meredam dampak Covid-19
terhadap industri jasa keuangan dan
perekonomian nasional. Kebijakan countercyclical itu di antaranya Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor
11 tahun 2021 bagi industri perbankan
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 14 tahun 2021 bagi
Industri Keuangan Non Bank (IKNB).
Institusi keuangan di pasar modal
juga cukup solid. Kondisi itu menyebabkan jumlah investor lokal meningkat
selama pandemi Covid-19. Namun, tidak
banyak korporasi yang memanfaatkan
pasar modal untuk mendapatkan dana
untuk perluasan usaha mereka.
Faktor penyebab utama adalah
lemahnya konsumsi masyarakat. Selama
pandemi, yang konsumsi hanya sebatas
belanja kebutuhan primer. Jika hanya
belanja kebutuhan primer, daya dorong
terhadap ekonomi masih lemah. Daya
dorong akan kuat jika konsumen mulai
belanja kebutuhan sekunder, seperti :
alat transportasi, rekreasi, perabotan
rumah tanggal, pembantu rumah tangga,
hiburan, olahraga dan alat komunikasi
yang tergabung dalam Information
and Communication Technology (ICT).

Agar konsumen bisa belanja
kebutuhan sekunder, rakyat perlu
mendapatkan pekerjaan, bukan sekedar diberikan dana perlindungan sosial.

Oleh karena itu, membuka lapangan
pekerjaan adalah sebuah keharusan.
Implementasi Undang-Undang Cipta
kerja menjadi sebuah pengubah bagi
kegiatan investasi.
Pada tahun 2021 ini pemerintah
Indonesia juga perlu memfokuskan
diri dalam hal penciptaan lapangan
pekerjaan. Sebab, data Badan Pusat
Statistik (BPS) menunjukkan bahwa
total pengangguran mencapai 29 juta
orang dengan perincian pengangguran
karena terdampak covid-19 mencapai
2,56 juta dan orang yang mengalami
pengurangan jam kerja berimbas pada
penurunan pendapatan sebanyak 24
juta serta 1,77 juta merupakan orang
yang terlempar dari angkatan kerja
dan masuk ke bukan angkatan kerja.
Keseluruhan data dari Badan
Pusat Statistik (BPS) terdapat 29 juta
orang terdampak Covid-19 dilihat dari
struktur pendapatan masyarakat data
sederhana di gambaran konsumsi
rumah tangga memiliki kontribusi
mencapai 57%. Sehingga fokus pemerintah juga dorong peningkatan
konsumsi masyarakat.

Lebih lanjut, sejumlah sektor
yang bisa menyerap tenaga kerja
antara lain perkebunan, pertanian,
peternakan, perikanan dan pertambangan. Sebagai pemimpin orkestra,
Presiden selaku pemerintah Indonesia
harus cepat mendorong pembukaan
tenaga kerja supaya bisa menggerakkan
sektor sekunder.
Pemulihan sektor sekunder
sangat penting di tengah kelas menengah atas yang mengerem daya
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beli. Pasalnya, sektor sekunder saat
ini juga menjadi salah satu indikator
penting karena memiliki multiplier
effect yang besar dalam pemulihan
dunia usaha.
Walaupun sektor tersebut tidak
bisa menghasilkan produksi cepat, tapi
tujuannya untuk mempekerjakan masyarakat yang saat ini banyak terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
Saat ini, pertumbuhan pengangguran
sudah lebih dari 2 juta orang, sehingga
sangat perlu dibantu dengan pembukaan lapangan kerja.

Dalam bidang perkebunan,
ada penanaman kembali kelapa sawit
sehingga membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun untuk produksi, namun
tujuannya untuk mempekerjakan orang
untuk menggali irigasi, memupuk,
pelihara setiap hari. Dengan demikian,
orang punya pendapatan tetap bisa
mengangsur motor, mobil, rumah,
sehingga pabrik motor bangkit, real
estate bangkit, sisa uangnya bisa
untuk piknik.
Pembukaan lapangan kerja
akan memberikan multiplier effect
kepada kebutuhan sekunder. Perlu ada
percepatan, sehingga kalau kita lakukan ini, tahun 2021 dan 2022 otomatis
bisa sepenuhnya normal kembali. Kita
hitung sekian juta orang dipekerjakan, multiplier effect ke perumahan,
semen, manufaktur, ini konsep yang
harus diterapkan agar Indonesia bisa
bangkit mulai tahun 2021.

TURUNKAN BUNGA KREDIT

Suku bunga kredit perbankan
terus dalam tren menurun di tengah
transmisi kebijakan suku bunga acuan
yang lebih akomodatif. Suku bunga
deposito juga melanjutkan penurunan,
terutama karena kelonggaran likuiditas
perbankan.

Jika Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) lambat melakukan
penurunan tingkat bunga penjaminan,
bank juga kesulitan menekan biaya
dana (cost of fund). Bunga deposito
dipengaruhi oleh bunga penjaminan,
kalau kita tidak turunkan, deposito,
cost of fund tidak turun, bunga kredit
juga tidak akan turun.
Dimasa mendatang, perbankan
diharapkan bisa mempercepat transmisi penurunan suku bunga kreditnya.
Meskipun akan mengalami pendapatan
margin bunga bersih (net interest margin) yang tergerus. Bunga pinjaman ini
masalah waktu transmisi, yang perlu
segera diturunkan, net interest margin
tidak perlu naik, supaya bunga pinjaman
bisa lebih rendah.
Semua praktisi perbankan di
dunia juga mengalami penurunan laba
akibat pandemi Covid-19. Oleh karena
itu, seluruh bank yang ada di Indonesia
juga diminta jangan hanya memen
tingkan keuntungan, tetapi juga harus
bisa berbagi beban untuk mendukung
pemulihan ekonomi nasional.

Nilai simpanan yang dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
bahkan lebih besar dibanding negara
berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah, maupun negara
maju. Di Indonesia, nilai penjaminan Rp
2 miliar setara dengan 33,8 kali Produk
Domestik Bruto (PDB) per kapita na
sional tahun 2019. Hingga Oktober 2021,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
menjamin 99,91% dari total rekening
nasabah dengan nominal yang dijamin
sebesar 51,22%.

SEKTOR PROSPEKTIF
PENURUNAN BUNGA
PENJAMINAN

Pada kesempatan yang sama,
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ber
usaha untuk mempercepat penurunan
bunga penjaminan. Hal ini dilakukan
agar industri perbankan bisa lebih cepat
melakukan transmisi penurunan suku
bunga deposito dan bunga kreditnya
untuk meningkatkan permintaan kredit
perbankan.
Oleh karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menurunkan
bunga penjaminan 0.50% untuk bank
umum dan Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) menjadi masing-masing 4,5%
dan 7%, sedangkan bunga penjaminan
valuta asing untuk bank umum 1%.

Seiring sentimen positif yang
telah membanjiri pasar yang antara
lain adalah vaksin Covid-19, pemulihan
ekonomi global dan nasional, suku bunga
global yang rendah dan aliran masuk
dana asing (capital inflow), sektor yang
masih memiliki prospek bagus di tengah
pandemi dan tahun ini, antara lain pertambangan masih tumbuh, teknologi,
makanan dan minuman, serta sektor
finansial. Untuk pasar saham saat ini
sudah mulai rebound, ke depan juga
masih bagus, sehingga masyarakat sudah boleh mulai melakukan investasi di
pasar saham. Ekonomi juga sudah mulai
menunjukkan tanda-tanda membaik.
Dengan demikian, bisa disimpulkan
bahwa titik terendah sudah kita lewati
dan prospek bisnis mulai membaik
kembali ke normal lagi.
FEBRUARI 2021 - INSPIRA - 35

ekonomi

Sektor yang akan segera pulih
atau yang masih bertumbuh adalah
terkait kebutuhan primer masyarakat
seperti makanan, minuman, teknologi
dan informasi, serta sektor kesehatan.
Sektor ekonomi berpotensi besar baik
domestik atau ekspor yaitu pertanian
yang tidak akan jenuh sampai kapanpun,
apalagi ekosistem hulu-hilir, di hilirnya
bisa pengolahan untuk ekspor. Kemudian
sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
peternakan dan pertambangan.

PENGGERAK UTAMA

Selain vaksin Covid-19, Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi
penggerak utama untuk mengembalikan perekonomian Indonesia menjadi
kembali normal. Bahkan International
Monetary Fund (IMF) dan Organisation
for Economic Co-operation and Deve
lopment (OECD) telah memproyeksikan
pertumbuhan perekonomian Indonesia
akan mencapai 5% lagi.

Kepercayaan atas pemulihan
perekonomian Indonesia juga terlihat di
pasar saham yang merupakan salah satu
leading indicator. Mengalirnya arus modal
investasi dipastikan akan memperbaiki
kehidupan puluhan juga tenaga kerja
di Indonesia. Tenaga kerja kita sangat
membutuhkan sumber baru pertumbuhan ekonomi yang bisa menyerap
banyak tenaga kerja apalagi ditengah
pandemi Covid-19 dan Pembatasan
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Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah
mengakibatkan jutaan tenaga kerja yang
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
sehingga menciptakan kemiskinan bagi
rakyat Indonesia.
Undang-Undang Cipta Kerja telah
menjadi salah satu terobosan terbesar
yang dapat menyingkirkan penghalang
investasi. Omnibus Law pertama di Indonesia ini telah memberikan penyederhanaan dan kepastian perijinan di daerah
yang sebelumnya membutuhkan waktu
yang sangat lama untuk mendapatkan
satu surat ijin, berbiaya mahal, rumit
dan tidak transparan. Undang-Undang
Cipta Kerja ini bukan meresentralisasi
kewenangan ke pemerintah pusat dari
pemerintah daerah. Perijinan berusaha
dan kewenangannya tetap dilakukan
oleh pemerintah daerah setempat,
namun harus sesuai dengan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
supaya terciptakan satu standar pelayanan yang baik diseluruh daerah di
Indonesia. Penetapan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) ini akan
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)
yang kini dalam proses penerbitannya
dan sedang ditunggu oleh investor baik
domestik maupun luar negeri.

Kedutaan Besar Indonesia dan
Konsulat Jenderal Indonesia juga harus
menjadi ujung tombak pemerintah
Indonesia dalam hal mempromosikan
Undang-Undang Cipta Kerja ini yang
menjadi pengubah terbesar dan penggerak utama investasi dan perekonomian
Indonesia. Dengan dipromosikannya
Undang-Undang Cipta Kerja ini akan
bisa menarik investor luar negeri mena-

namkan modalnya yang bisa mencapai
ribuan triliun rupiah investasi ke Indonesia ditengah banyak perusahaan dari
Amerika Serikat, Jepang hingga Korea
Selatan yang sedang mau merelokasi
pabrik mereka dari Tiongkok akibat
perang dagang antara Amerika dan
Tiongkok yang telah berlangsung selama
beberapa tahun terakhir ini.
Setelah Undang-Undang Cipta
Kerja ini ditandatangani oleh Presiden
Jokowi, terakhir ini, raksasa perusahaan
teknologi asal Amerika Serikat, Amazon,
sudah siap berinvestasi senilai Rp 40 triliun. Indonesia akan menjadi data center
backbone sebagai pusat data yang akan
melayani perusahaan digital di kawasan
Asia Tenggara. Selain tersebut di atas,
investor asal Tiongkok akan membangun
pabrik baterai dengan nilai investasi
fantastis senilai Rp 72 triliun yang mana
jadwal penancapan tiang pertama adalah
di tahun 2021 ini. Selanjutnya, sedang
antri masuk ke Indonesia, perusahaan
baterai internasional asal Korea Selatan
yang menyusul Hyundai yang telah
memastikan berinvestasi mobil listrik
di Indonesia setelah peraturan dalam
sektor otomotif dirombak total.
Dengan didukung oleh pasar
besar di Indonesia, bonus demografi
tahun 2021 hingga 2030, pertumbuhan
perekonomian Indonesia akan kembali
melejit dan menjadi surga investasi bagi
pemodal dari dalam dan luar negeri.

Data dirangkum dan diolah
dari berbagai sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA.
Dosen Senior.
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SEKTOR MANUFAKTUR BERTAHAN DAN TUMBUH

SAAT DIHANTAM PANDEMI
Industri manufaktur di tanah
air masih mencatatkan performa
positif pada beberapa subsektornya
meski di tengah kondisi tekanan
ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Pada kuartal IV tahun 2020, terdapat
beberapa subsektor yang tetap
konsiten berkontribusi serta menjadi
penopang angka pertumbuhan
industri pengolahan.
“Memang secara tahunan
industri pengolahan nonmigas terkontraksi sebesar 2,22%. Namun
bila kita bandingkan dengan kuartal
sebelumnya (q-to-q), saya melihat
sudah ada tren positif dan pertumbuhan industri sudah mengalami
rebound,” kata Menteri Perindustrian
Agus Gumiwang Kartasasmita di
Jakarta, Senin (8/2).
Pada kuartal IV tahun 2020,
industri logam dasar tumbuh 11,46
persen dengan meningkatnya
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permintaan luar negeri. Kemudian
industri kimia, farmasi dan obat tra
disional tumbuh 8,45 persen, ter
utama didukung peningkatan permintaan domestik terhadap sabun,
hand sanitizer, dan disinfektan serta
peningkatan produksi obat-obatan,
multivitamin dan suplemen makanan.
“Dari banyaknya sektor industri yang terimbas pandemi Covid-19,
sektor industri kimia, farmasi, dan
obat tradisional tetap memiliki demand tinggi sehingga memberikan
kontribusi positif terhadap perekonomian,” sebut Menperin.
Selanjutnya, industri makanan
dan minuman tumbuh 1,66 persen
pada kuartal IV-2020. Menurut Agus,
sektor tersebut merupakan salah
satu sektor yang memiliki permin
taan tinggi ketika pandemi Covid-19.
Sebab, masyarakat perlu mengonsumsi asupan yang berkualitas untuk

menjaga kesehatan.
“Industri makanan dan minuman merupakan sektor yang sangat
potensial untuk terus dipacu, sektor
ini kami proyeksikan agar mampu
memberikan kontribusi signifikan
bagi perekonomian nasional,” imbuhnya.
Selain itu, subsektor manufaktur yang juga memberikan kontribusi
positif pada kuartal IV-2020 meliputi
industri otomotif dan industri semen.
Pada periode tersebut, produksi mobil mencapai 206.937 unit atau naik
sebesar 82,21 persen dari kuartal
sebelumnya. Sedangkan penjualan
mobil secara wholesale atau pen
jualan sampai tingkat diler mencapai
159.981 unit, atau naik sebesar 43,98
persen (q-to-q).
Agus menuturkan, berbagai
kebijakan dan stimulus telah dirancang pemerintah guna membang
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kitkan gairah usaha para produsen
kendaraan bermotor. “Terlebih industri otomotif merupakan satu
dari sektor-sektor yang mendapat
prioritas pengembangan dalam implementasi industri 4.0 sesuai peta
jalan Making Indonesia 4.0,” jelasnya.
Sedangkan industri semen
pada kuartal IV 2020 mencatatkan
produksi semen sebesar 18,53 juta
ton atau naik 2,91 persen (q-to-q).
Pengadaan semen dalam negeri
pada periode tersebut meningkat
sebesar 18,06 juta ton atau 3,11 persen
(q-to-q).
Agus mengatakan, sebagai
upaya terus mendorong daya saing
sekaligus mempercepat pemulihan
ekonomi nasional, Kemenperin terus
mendorong penerapan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN). Salah satu langkah
yang dilakukan terkait program ini
adalah dengan menerbitkan Per
aturan Menteri Perindustrian Nomor
16 Tahun 2020 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Penghitungan Nilai
Tingkat Kandungan Dalam Negeri

(TKDN) Produk Farmasi. Melalui
aturan tersebut, tata cara penghitungan nilai TKDN produk farmasi
bukan lagi menggunakan metode
cost based, tetapi dengan metode
processed based.
“Peningkatan utilisasi TKDN
merupakan kunci utama agar Indonesia dapat menjadi negara yang
mandiri di sektor farmasi, khusus
nya dalam hal produksi bahan baku
obat. Dengan penghitungan TKDN
melalui processed based, berarti ada
penghargaan atas upaya riset dan
pengembangan yang dilakukan oleh
pelaku industri farmasi,” paparnya.
Kinerja positif dari beberapa
subsektor manufaktur tersebut,
menurut Agus, menandakan sektor nonmigas di tanah air terus me
ngalami perbaikan, meski masih
berada dalam tekanan pandemi.
“Melihat data yang menunjukkan
performa tersebut, sektor usaha
optimistis menuju ke masa pemulihan,” tuturnya.
Dalam upaya mendorong
produktivitas industri di masa

pandemi, Kemenperin juga terus
mengoptimalkan implementasi Izin
Operasional dan Mobilitas Kegiatan
Industri (IOMKI) yang diberikan
kepada perusahaan industri serta
perusahaan kawasan industri.
Yang menjadi catatan penting,
perusahaan industri yang mendapat
kan IOMKI wajib menjalankan
protokol kesehatan penanganan
Covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya. “Melalui
instrumen tersebut, Kemenperin terus
berupaya menjaga keberlangsu
ngan operasi dan mobilitas kegiatan
industri dengan mengutamakan pe
nerapan protokol kesehatan,” sebut
Menperin.
Hingga saat ini, Kemenperin
telah menerbitkan 18.651 IOMKI dan
mencabut 342 IOMKI dari perusahaan tidak patuh pada aturan yang
ditetapkan. Penerbitan sejumlah
IOMKI tersebut meliputi sekitar 5,1
juta tenaga kerja yang masih dapat
bekerja hingga saat ini.
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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 :
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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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DEKATI DIRI DENGAN TUHAN,

JAGA KESEHATAN DAN PERDALAM
PENGETAHUAN KIAT SUKSES BERINVESTASI
Pandemi Covid-19 tidak
menjadikan batu sandungan
dalam berinvestasi. Namun hal
tersebut juga harus ada yang
diperhatikan agar investasi tetap
berjalan mulus Seorang entrepreneur Daniel Pelayan membagikan tips cara berinvestasi
yang baik di tengah pandemi.
Tips ini dibagikan Daniel
saat menjadi narasumber dalam
program Indonesia Investment
Forum (IIF) yang ditayangkan EL
JOHN TV. Program ini dipandu
oleh host Rubby Herman.
Daniel mengatakan ada
beberapa tahapan untuk ber
investasi di kondisi yang sedang
memprihatinkan ini. Tahapan
awal yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik de
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ngan sang pencipta. Ini sangat
penting karena jika hubungan
tidak terjalin dekat, maka akan
mempersulit orang dalam berinvestasi.
Oleh karena itu, keberkatan
dari Sang Pencipta dibutuhkan
agar tidak ada menemui masalah
saat proses investasi berjalan.
Pasalnya investasi bukan hal
sekali jadi, harus ada tahapan
yang harus ditempuh.
“Pondasinya harus kuat
dulu, di invests pertama bagaimana hubungan kita dengan Sang
Pencipta, kita minta khidmat,
karena khidmat itu bisa membedakan yang benar dan salah.
Karena Sang Pencipta yang
memberikan berkat yang menjauhkan kita dari malapetaka,”

kata Daniel.
Kondisi ini pernah dialami
Daniel yang saat itu, tidak terlalu
mendekati diri dengan Sang Pencipta. Selama 14 tahun banyak
masalah-masalah yang harus
dihadapi dalam berinvestasi
sampai akhirnya ia menyadari
bahwa pertolongan Sang Pencipta dibutuhkan, namun Sang
Pencipta akan melihat sejauh
mana seseorang mendekati diri.
“Jadi saya di bisnis selama
14 tahun, gonjang-ganjing, dari
jebakan, kita itu alami banyak,
jadi kita paham, oh kehidupannya seperti ini, kita mau inves
apa saja, kalau kita diberkati
pasti berbuah. Kalau kita tidak
diberkati, terus berbuah pasti
nanti akan ada belalang pela-
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hap jatuh-jatuhnya akan habis,
jadi percuma, ujungnya tidak
enak,” ungkap Daniel yang juga
berprofesi sebagai life coach ini.
Setelah itu, langkah selanjutnya adalah memiliki
pengetahuan yang mendalam
tentang investasi. Pengetahuan
ini akan membawa seseorang
dapat memilih mana investasi
yang benar dan tidak. Terkadang
banyak orang yang langsung
tergiur iming-iming keuntungan
investasi, namun kenyataannya
investasi tersebut adalah investasi bodong.
“Setiap orang kalau di
iming-imingi bunga besar, biasanya lupa diri, dia harus punya
mindset yang tepat, dia punya
pondasi yang kuat. Misalnya pondasi bangunan ini buat satu lantai
di rumah dikasih dua lantai ambruk, maka pondasi harus kuat.
Kalau pondasinya buat empat
lantai kalau buat tiga lantai ga
masalah,” ujar Daniel.
“Pondasinya apa, segala

sesuatu yang dijanjikan pasti dan
untungnya besar banget suku
bunga bank pertahun. Misalnya
bank pertahun 15 bisa 8 persen
sendiri, itu dan konsisten, itu
hati-hati deh tinggal tunggu
bom waktu aja, tinggal meledaknya dan yang kena siapa,”
tambahnya.
Kemudian tahap yang
tidak kalah penting, menurut
Daniel adalah Kesehatan. Di
tengah pandemi ini, Kesehatan harus terjaga. Jangan sampai sedang fokus berinvestasi,
jatuh sakit karena Covid-19 atau
penyakit lainnya. Hal itu akan
berakibat fatal, investasi yang
sedang dibangun pun akan terhenti dan akhirnya pendapatan
untuk keluarga pun juga terhenti.
“Itu jenis investasi cara
berpikir yang berkaitan dengan
Kesehatan yang ujungnya adalah
keuangan, kenapa karena apa,
Ketika kita game over keluarga kita akan kehilangan penghasilan. Orang bilang apa sih

hubungannya Corona dengan
investasi, ada hubungannya kalau kita pikirnya pelan-pelan,”
ungkap Daniel.
Oleh karena itu, Daniel
berharap setiap orang yang
ingin berinvestasi untuk mengutamakan Kesehatan. Karena
tanpa fisik yang sehat akan sulit
berinvestasi dan untuk menjaga
Kesehatan, butuh komitmen untuk melakukan hal-hal yang jauh
dari penyakit seperti konsumsi
makanan bergizi, minum vitamin
dan patuhi protocol Kesehatan.
“Tidak semua orang punya
aset yang berlimpah, tidak semua
orang punya. Kita bicara untuk
umum, saya sudah punya aset
banyak, itu beda cerita, tapi in
kan yang tidak punya aset banyak dan yang punya anak istri,
atau yang kasian orang tua kalau
yang jadi anak. Jadi protokol itu
harus tetap digunakan,” tutur
nya. (Sigit)
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GUNAKAN HATI

UNTUK MELAWAN PENYAKIT JANTUNG
Setiap tanggal 29 September di peringati sebagai hari
jantung sedunia, tujuan nya agar
kita semua meyadari akan sebuah
penyakit yaitu penyakit jantung
yang menyebabkan kematian
terbanyak di dunia termasuk di
Indoneisa. Bahkan sampai hampir
30% kematian disebabkan oleh
penyakit jantung tema peringatan
hari jantung sedunia tahun 2020
“Gunakan Hati untuk Melawan
Penyakit Jantung”.
Dokter spesialis anak dan
ketua komite medik RS Panti Rapih Yogyakarta DR. Dr. Fx. Wikan
Indrarto, SpA mengatakan, Karena
selama ini yang penyakit jantung
hanya di anggap sebagai obyek
pasien yang harus di obati tapi mari
kita menggunakan perasaan juga
tidak hanya menggunakan logika
saja dalam mendampingi para pen44 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

derita gangguan jantung apalagi
pandemi covid memaksa kita ba
nyak berubah. Tapi satu hal yang
sangat penting pandemi covid-19
mengajarkan kita semua untuk
menjaga atau merawat jantung
kita masing-masing dengan baik
ternyata sangat penting.
“Memang pandemi covid-19
yang sangat meresahkan di seluruh
dunia bukan hanya Indonesia saja
membuat saudara-saudara kita
teman kita yang memiliki penyakit
jantung menghadapi sebuah dilema. Kami memiliki banyak sebuah
data bahwa seorang penderita
gangguan atau penyakit jantung
baik itu penyakit jantung kepada
anak maupun pada dewasa atau
lansia itu memiliki resiko yang
sangat buruk apabila terinfeksi
covid-19 itu yang disebutkan pe
nyakit yang mendasari komorbid”

Ungkap DR. Dr. Fx. Wikan Indrarto,
SpA dalam Acara El John Medical
Froum yang di siarkan El John Tv.
“Seseorang yang memiliki komorbid terutama penyakit
jantung apabila terapapar virus
covid-19 maka derajatnya akan
berat sekali, bahkan kemung
kinan akan meninggal dunia ini
yang pertama”
Komorbid sebuah istilah
dalam dunia kedokteran yang
menggambarkan kondisi bahwa
ada penyakit lain yang dialami selain
dari penyakit utamanya.
Dr. Wikan menambahkan,
Dilema yang kedua saudara dan
teman kita yang memiliki penyakit jantung pada saat pandemi
seperti ini mengalami kesulitan
untuk melanjutkan perawatan atas
penyakitnya karena apa. Karena
mau datang kerumah sakit takut

el john medical forum

FEBRUARI 2021 - INSPIRA - 45

el john medical forum

terpapar virus corona begitu pula
pelayanan rumah sakit terkadang
terganggu atau terhenti khusus
untuk layanan tertentu karena konsentrasi tenaga SDM anggaran dan
lain sebagainya sekarang semua
sedang di geser untuk menangani
covid-19 itulah kenapa kita di ingatkan pada tahun 2020 ini.
“Menemani teman-teman kita
saudara yang berpenyakit jantung
dengan hati bahwa sebenarnya me
reka memiliki dilemma yang sangat
besar mari kita bantu mereka tidak
hanya sekedar menggunakan logika
maupun menggunakan pendekatan
medis tapi menggunakan pendekatan hati” Ucap Dr. Wikan
Dr. Wikan mengungkapkan,
Beryusukur kita sebagai warga
Indonesia karena pemerintahan
memiliki program JKN (Jaminan
Kesehatan Nasional) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dalam
program ini ada sebuah layanan
yang disebut dengan PRB (Program
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Rujuk Balik) PRB ini adalah layanan
untuk Sembilan penyakit kronis yang
stabil agar pasien tersebut tidak
harus dilayani dirumah sakit tapi
bisa dilayani seperti dokter keluarga atau puskesmas sehingga lebih
dekat dengan rumah pasien dan
layanannya tidak harus berkerumun
didalam sebuah ruang tunggu yang
besar seperti di rumah sakit yang
besar.
Dari Sembilan yang masuk
dalam program PRB salah satunya
ada penyakit jantung jadi para peserta program JKN yang penjaminan
pembiayaanya oleh BPJS Kesehatan
dan memiliki gangguan jantung apabila bila kondisi penyakitnya sudah
stabil dan kronis maka dipersilahkan
untuk mengikuti program PRB.
“sehingga perawatan untuk
penyakit jantung yang kronis dapat
dilakukan puskesmas terdekat di
rumah penderita dan mereka juga
agan mendapatkan obat-obat untuk menjaga agar fungsi jatungnya

tetap setabil paling tidak dalam
tiga bulan kedepan dan bulan ke
empat untuk rujukan kembali untuk
di evaluasi oleh dokter spesialis
jantung” Imbuh Dr. Wikan
Selain itu, WHF juga mengajak semua pihak untuk bisa menjadi
berkontribusi dalam kesehatan
jantung, dengan cara: Sebagai individu, Anda bisa memberi contoh
perilaku menjaga kesehatan jantung bagi orang yang Anda cintai.
Sebagai tenaga kesehatan, untuk
membantu pasien Anda membuat
perubahan positif untuk kesehatan
jantung mereka.
Sebagai pemberi kerja, untuk berinvestasi dalam kesehatan
jantung karyawan Anda. Sebagai
pemangku kebijakan, untuk melaksanakan kebijakan dan inisiatif yang
akan mengarah pada kesehatan
jantung masyarakat yang lebih
baik, seperti pajak gula, larangan
merokok dan pengurangan polusi
udara.

COVER

STORY

Dr. H. Moeldoko, S.I.P
KEPALA STAF KEPRESIDENAN
REPUBLIK INDONESIA
FEBRUARI
2021 - INSPIRA- 47
- 47
DESEMBER
2020 - TRAVELCLUB

cover story

KETUA UMUM MOELDOKO
RESMI LANTIK PENGURUSAN DPP HKTI
PERIODE 2020-2025
Pelantikan Dilangsungkan Online
dan Offline

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
(HKTI) resmi memiliki kepengurusan
untuk masa bakti 2020-2025. Kepe
ngurusan ini dilantik oleh Ketua Umum
HKTI Jenderal (Purn) Dr Moeldoko pada
Selasa (26/1/2021).
Acara pelantikan dilangsungkan
secara hybrid, dengan jumlah terbatas
dan menerapkan protokol kesehatan,
untuk yang dilantik secara langsung
di kantor DPP HKTI di Jl. Taman Lawang No.1, Menteng, Jakarta Pusat
dan selebihnya mengikut secara virtual
melalui aplikasi zoom.
Pelantikan ditandai dengan
membacakan naskah pelantikan oleh
Ketua Umum di hadapan pengurus
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DPP HKTI. Saat membacakan naskah
pelantikan, Moeldoko terlebih dahulu
menanyakan kesediaan dan kesiapan
pengurusan untuk dilantik dan berjuang
memajukan HKTI, para pengurus se
rentak menjawab bersedia.
“Dengan mengucapkan Bismi
llahirrahmanirrahim, dengan rahmat
Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Umum
Dewan Pengurus Pusat Himpunan Ke
rukunan Tani Indonesia pada hari ini,
Selasa,tanggal 26 Januari 2021, pukul
15.02 Waktu Indonesia Barat melantik
saudara sekalian untuk menjadi pengurus DPP HKTI masa bakti 2020-2025,
saya harap saudara sekalian bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas
sebagai pengurus DPP HKTI masa bakti
2020-2025,semoga ALLAH SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan

pada saudara-saudara sekalian untuk
menjalankan tugas yang mulia ini,” kata
Moeldoko.
Pengurus HKTI Mendapat Arahan
Dalam sambutannya Moeldoko
mengucapkan selamat kepada anggota
HKTI yang dipercayakan untuk duduk di
kepengurusan DPP HKTI. “saya ucapkan
terima kasih karena saudara-saudara
masih mencintai HKTI,” kata Moeldoko.
Dalam kesempatan ini, Moeldoko
menyampaikan beberapa arahan di
antaranya HKTI harus memperkuat
konsolidasi hingga menyentuh level
Gabungan Kelompok Tani (Gapotan).
“Konsolidasi bagaimana kita
membentuk keorganisasian HKTI sampai
menyentuh di tingkat gapotan itu belum
bisa berjalan dengan baik. Kalau itu
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tidak terjadi, teman-teman sekalian
cukup sulit HKTI bisa memberikan
kontribusi,” ujar Kepala Staf Kepre
sidenan ini.
Arahan berikutnya, yakni
melakukan pendampingan kepada
petani. Moeldoko melihat pendam
pingan hingga saat ini belum dilakukan
secara maksimal.
“Saya selalu ikuti di Sumatera
Barat Dharmasraya sama 10 koma
sekian ton, yang M70D 8 koma sekian
ton, pertanyaannya kenapa itu tidak
bisa berjalan secara masif, di mana
peran HKTI. Padahal ini jelas-jelas sudah
terbukti, terbukti di mana-mana, tetapi
pendampingan kita, teman-teman
HKTI belum bisa berjalan dengan baik.
Kemudian, Moeldoko juga
meminta HKTI untuk mempertajam
koordinasi dan komunikasi dengan
lembaga lain maupun para pemangku
kepentingan sehingga dapat menjembatani kepentingan petani.
“Banyak ini yang perlu diajak
koordinasi. Bukan hanya Menteri Pertanian, bisa ke Menteri UMKM, bisa
ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif. Dengan pertanian kita bisa
membangun desa pariwisata, kenapa
tidak, itu bisa,” ungkap mantan Pang
lima TNI ini.
Selain itu, Moeldoko juga
mendorong HKTI melakukan Social
Engineering, yang dapat memberikan
manfaat lebih untuk petani, seperti
menciptakan inovasi terhadap produk
pertanian sehingga memiliki mutu dan
kemasan yang baik dan laris dipasaran.
“Jadi kita memikirkan pertanian
bukan hanya memikirkan bertaninya
saja tetapi produknya ini perlu dipikirkan dengan baik, karena nanti efeknya
adalah kesana, efeknya secara tidak
langsung bagaimana petani kita akan
tumbuh dengan baik,” jelas Moeldoko.
Tak hanya Moeldoko, arahan
untuk pengurus HKTI juga datang dari
Menteri Peranian (Mentan) Syahrul
Yasin Limpo yang juga sebagai Ketua
Dewan Penasihat HKTI. Dalam arahan
nya, Mentan berharap HKTI mampu
bersama Kementerian Pertanian untuk mewujudkan program-program

pertanian.
“Tentu saja dengan hadirnya DPP
ini berbagai hal yang harus dilakukan
oleh HKTI mampu berjalan semakin baik,
mendampingi kepentingan negara dan
rakyat, mendampingi kepentingan Kementerian Pertanian dalam mewujudkan
ketahanan pangan, kemandirian pangan
dan kedaulatan pangan yang menjadi
harapan kita semua,” kata Mentan yang
disampaikan secara virtual.
Tak ketinggalan, Ketua Badan
Pertimbangan Organisasi (BPO) DPP
HKTI Oesman Sapta Odang juga ikut
berikan arahan, antara lain HKTI harus
dapat memastikan ketersediaan tekno
logi tepat guna untuk sektor pertanian
dan juga turut mencetak SDM yang
bermutu.
“Meningkatkan produktivitas
hanya bisa bisa dicapai jika produksi per
hektar bisa lebih besar dan hal ini sangat
tergantung pada ketersediaan teknologi
tepat guna dan sumber daya manusia
yang unggul,” ujar Oesman Sapta.
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Pelantikan Mendapat Apresiasi Dari
Organisasi Sayap
Pelantikan ini pun mendapat
apresiasi dari dua organisasi sayap HKTI
yakni pemuda tani dan perempuan tani
HKTI. Ketua Umum Pemuda Tani HKTI
Rina Saadah optimis pengurus baru HKTI
mampu berkontribusi lebih untuk kemajuan pertanian tanah air dan kesejahteraan
petani. Apalagi HKTI sebagai Bridging
Institution yang harus dapat menjadi
jembatan para kepentingan petani.
Karena itu, pengurus HKTI harus
dapat menjalaninya secara benar agar
fungsi HKTI dapat terealisasi dengan baik.
Rina berharap dengan resmi dilantiknya
kepengurusan HKTI untuk lima tahun ke
depan ini, dapat memompa semangat
para generasi muda HKTI untuk terus
berkarya dan menciptakan generasi
petani muda yang berpotensial.
“Karena kita lihat sekarang di
masyarakat kita seluruh Indonesia me
rupakan Negara agraris. Bagaimana kita
menjadikan negara agar bisa diolah,
bias kelola dengan baik oleh anak-anak
muda. Kalau kita lihat pada kesempa50 - INSPIRA - FEBRUARI 2021

tan sekarang ini, petani itu usianya 42
tahun kalau kita lihat 5 sampai 10 tahun kedepan maka kita membutuhkan
anak-anak muda untuk bias mengelola
pertanian,” kata Rina saat diwawancarai
tim liputan Inspira.
Rina menegaskan Pemuda Tani
HKTI siap untuk menjalankan program
yang sudah digariskan pengurus HKTI
utamanya dalam bidang kepemudaan.
Program yang dibuat pengurus pusat
harus didukung oleh organisasi sayap
HKTI sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
“Kami sebagai anak-anak muda
yang ada di kepengurusan HKTI tentunya
akan menjalankan program-program
yang sudah menjadi bagian dari program
HKTI sendiri dan dengan bekerjasama
dengan berbagai sektor pemerintahan, asosiasi pertanian, kampus dan lain
sebagainya, kalau bias kita katakana
pentahelix, maka kita bersinergi dengan
seluruh sektor yang ada,” ujar Rina.
Hal yang sama juga disampaikan
Ketua Umum Perempuan Tani HKTI Dian
Novita Susanto. Diharapkan pengurus
HKTI dapat terus melahirkan ide dan

kreativitas untuk mengembangkan sektor pertanian dan juga meningkatkan
kesejahteraan petani.
“Harapan kita, bisa mengembangkan ide dan kreativitas, terus kita
juga bisa mengembangkan inovasi kita,
karena saya percaya di pengurus HKTI ini
masing-masing mempunyai potensi yang
mereka miliki,” kata Dian di kesempatan
yang sama.
Menurut Dian, dengan ide dan
kreativitas maka akan ada produk yang
inovatif. Pasalnya sektor pertanian bukan
hanya bicara menanam komoditas namun
bisa dikembangkan lagi menjadi produk
yang memiliki nilai ekonomis dan juga
memiliki nilai plus untuk petani . Hal ini
juga sesuai apa yang diamanatkan Ketua
Umum HKTI.
“Sebenarnya kalau kita bicara
pertanian tidak masalah tanam tetapi di
situ bagaimana caranya meningkatkan
kreativitas dalam rangka apa, contoh di
situ ada pasca panen, ada bagaimana cara
marketingnya, ada juga bagaimana cara
kita mengelaborasi segala potensi yang
kita miliki.” Ungkap Dian. (Sigit)
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KOLABORASI PROVINSI BAWA INDONESIA

BERSINAR DI PANGGUNG DUNIA
Kolaborasi memiliki peranan
penting untuk meraih tujuan yang
dicapai. Hal itulah yang dilakukan
Yayasan EL JOHN Indonesia dalam
mengembangkan putra-putri binannya. Belum lama ini, salah satu putri
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia
telah mengukir prestasi di kancah
internasional.
Ia adalah Clarita Mawarni
Salem (Putri Pariwisata Indonesia
2019), yang sukses mengharumkan
nama Indonesia di kontes Miss Tourism International 2020/2021, yang
dilangsungkan secara virtual. Wanita
cantik berdarah Nusa Tenggara Timur
(NTT) itu, berhasil meraih gelar Miss
Tourism Metropolitan International
2020-2021.
Dengan gelar ini, Marwar berada di posisi second runner up Miss
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Tourism International 2020-2021.
Selain gelar Miss Tourism International 2020/2021, di kontes ini Mawar
juga mendapat penghargaan berupa
Miss Gorgeous Carlo Rino. Penghargaan ini merupakan pemberian
dari pihak sponsor pemilihan Miss
Tourism International 2020/2021,
yang pemberiannya berdasarkan
vote terbanyak.
Hasil yang diraih Mawar
menjadi bukti bahwa kolaborasi
dengan provinsi di kontes pageants
berpeluang besar meraih hasil yang
diharapkan.
Ketua Dekranasda Provinsi
NTT Julie Sutrisno Laiskodat me
ngucapkan terima kasih kepada
Yayasan EL JOHN Indonesia yang
telah membantu membawa nama
NTT hingga ke dunia, khususnya di

sektor pariwisata.
“Jadi kolaborasi ini penting,
Tuhan sudah kasih kita hidup berbarengan semua di dunia, pasti
kita saling membutuhkan, karena
saya punya keunggulannya, NTT
punya keunggulan pariwisata dan
budayanya tapi I don’t have panggung, Pak Johnnie yang mempunyai
panggung jadi kolaborasi yang Pak
Johnnie bilang saya sepakat dan
setuju karena saya ingin terus berkolaborasi dengan orang-orang yang
pertama mempunyai hati,” kata Istri
Gubernur NTT Viktor Laiskodat ini,
saat menjadi narasumber dalam
program EL JOHN Pageants Talk
yang ditayangkan EL JOHN TV.
Selain Julie, narasumber yang
hadir di acara ini adalah Founder
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto dan Miss
Tourism International 2020-2021
Clarita Mawarni Salem serta dipandu
oleh Bagas Soripada (Putra Kopi
Indonesia 2019).
Di kesempatan ini, Julie me
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ngajak masyarakat untuk saling
berkolaborasi, agar tujuan yang
ingin dicapai dapat tercapai. Dengan
kolaborasi, tahapan untuk meraih
prestasi pun akan terasa ringan,
tidak sesulit jika harus dilakukan
sendiri. Julie pun mengibaratkan
kolaborasi yang dijalankan seperti
berjalan di atas tangga.
“Jadi istilah prinsip itu yang
selalu saya berpikir bahwa step-step
itu harus ada orang lain untuk kola
borasi untuk memudahkan men
capai ke atas berikutnya dengan
step di atasnya. Yang pasti untuk
bisa menaikan step untuk mencapai ke atas pasti penuh dengan
kolaborasi,” ungkap Julie.
Sementara itu, Founder
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto mengatakan
rasa senangnya dapat berkolaborasi
dengan provinsi NTT dalam
mengembangkan talenta muda di
bidang pariwisata. Pengembangan
sumber daya manusia, tidak dapat
berjalan sendiri, butuh kerjasama
dari pemerintah daerah.
“Saya sangat berterima kasih
dari pemda-pemda, selama ini ada
beberapa pemda yang mendukung
dan yang terakhir adalah pemda
provinsi NTT yang luar biasa melalui
Ibu Ketua Dekranasda Ibu Yuli yang
begitu hebat, luar biasa, punya visi
luar biasa sehingga anak-anak ini
memiliki kesempatan di dukung
oleh pemerintah daerah provinsi,”
kata Tokoh Pariwisata Nasional ini.
“Yayasan EL JOHN Indonesia melalui unitnya EL JOHN
Pageants punya program salah
satunya pengembangan sumber
daya manusia, jadi kita pengen
anak-anak muda ini mempunyai
sebuah kemampuan yang luar
biasa di dalam dirinya. Jadi yang

melekat pada diri dia sehingga dia
bisa survive ke mana pun dia pergi,”
tambahnya.
Johhnie menegaskan bahwa
Yayasan EL JOHN Indonesia terbuka
untuk berkolaborasi dengan siapa saja
demi memajukan pariwisata tanah
air. Sektor pariwisata merupakan
sektor yang cara pengembangannya membutuhkan suatu kerjasama
yang kuat dan berkesinambungan.
“Sekarang dengan kolaborasi
kita bawa NTT ke tingkat internasional.
Jadi saya pikir kerjasama-kerjasama
seperti ini dengan berbagai potensi
yang dimiliki oleh masing-masing
pihak begitu disatukan, akan menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat
sebagai kekuatan yang bisa memun
culkan potensi yang jauh lebih besar dan tidak ada lagi kita berjalan
sendiri-sendiri,” ujar Johnnie. (Sigit)
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RAIH GELAR MISS TOURISM
METROPOLITAN INTERNATIONAL 2020-2021,

MAWAR AKAN GENCARKAN
PROMOSI PARIWISATA INDONESIA
Melalui Putri binaannya,
Yayasan EL JOHN Indonesia berhasil mempertahankan tradisi
prestasi di kontes Miss Tourism
International 2020. Kali ini, yang
mengharumkan nama Indonesia
adalah Clarita Mawarni Salem (Putri
Pariwisata Indonesia 2019).
Di kontes paling bergengsi di
dunia itu, wanita cantik asal Nusa
Tenggara Timur (NTT) ini, sukses
meraih gelar Miss Tourism Metropolitan International 2020-2021.
Dengan gelar ini Marwar berada
di posisi second runner up Miss
Tourism International 2020-2021.
Nama Mawar diumumkan meraih
gelar tersebut saat Grand Final Miss
Tourism International pada 17 Januari
2021, yang dilangsungkan secara
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virtual.
Selain gelar Miss Tourism International 2020-2021, di kontes ini
Mawar juga mendapat penghargaan
berupa Miss Gorgeous Carlo Rino.
Penghargaan ini merupakan pemberian dari pihak sponsor pemilihan
Miss Tourism International 20202021, yang pemberiannya berdasarkan vote terbanyak.
Mawar mengatakan dengan
gelar dunia ini, akan mempermudah dirinya untuk mempromosikan
pariwisata Indonesia. Sebagai Miss
Tourism Metropolitan International
2020-2021, Mawar akan mendapat
tugas dari pihak penyelenggara Miss
Tourism Metropolitan International
dan tugas tersebut akan dimanfaatkan Mawar untuk memperkenalkan

destinasi yang di Indonesia kepada
masyarakat internasional. Karena
masih di tengah pandemi Covid-19,
kini Mawar masih menunggu dari
pihak penyelenggara Miss Tourism
International terkait tugas yang dijalani Mawar.
“Kita juga masih tunggu info
dari mereka kelanjutannya seperti
apa, karena belum ada kabar. Dan
juga karena kita di tengah pandemi
Covid juga, kalau kita mau ada kegiatan sepertinya sangat-sangat susah.
Untuk strateginya, kita bersama EL
JOHN Pageants sedang memikirkan
program-program apa yang akan
kita buat nantinya ke depan.
Mawar mengaku senang
dapat memberikan yang terbaik
bagi bangsa dan negara. Gelar yang
diraihnya ini tak lepas dari pihak-pihak yang mendukung Mawar selama
mengikuti rangkaian kontes tersebut. Tanpa mereka, Mawar tidak
dapat berbuat banyak untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia,
salah satunya adalah Yayasan EL
JOHN Indonesia melalui unit kerjanya EL JOHN Pageants yang telah
mempercayakan Mawar mewakili
Indonesia di kontes tersebut.
“Terima kasih banget buat
sponsor-sponsor pihak-pihak di belakang layar yang telah mendukung
Mawar, terlebih EL JOHN Pageants
tentunya yang memberikan platform
yang sangat besar sekali yang juga
memberikan Mawar kesempatan
menjadi perwakilan dari Indonesia,
sehingga bisa maju ke ajang internasional dan mendapatkan posisi
sebagai second runner up,” kata
Mawar saat diwawancarai tim liputan EL JOHN News, belum lama ini.
Selain itu, tentunya doa dan
dukungan orangtua yang menjadikan Mawar mendapat kemuda-
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han untuk mengikuti kontes ini.
Tak hanya itu, Mawar juga tak lupa
mengucapkan terima kasih kepada
Pemerintah Provinsi NTT, khususnya
kepada Istri Gubernur NTT Julie
Sutrisno Laiskodat yang banyak
membantu Mawar memenuhi kebutuhan selama menjalani kontes
tersebut.
“Selain itu juga yang sangatsangat banyak membantu saya
adalah Ibu Julie Sutrisno Laiskodat,
ibu Gubernur Nusa Tenggara Timur,
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur yang menjadi sponsor utama
saya, terima kasih banget karena
tidak ada mereka mungkin saya
tidak ada di titik ini,” sebut Mawar
yang pernah terpilih sebagai Putri
Pariwisata NTT 2019
Tidak mudah bagi Mawar
untuk mendapatkan gelar prestisius ini. Butuh satu tahun Mawar
mempersiapkannya agar dapat
tampil maksimal di kontes tersebut.
Menurut Mawar, sebagai
seorang Putri, yang menjadi perhatian penilaian adalah brand,
beauty and behavior. Tiga unsur
itulah yang digenjot Mawar untuk
mencapai hasil yang terbaik. Ber
bagai upaya dilakukan Mawar untuk
memperkuat tiga unsur tersebut
seperti mengikuti pelatihan dan
bimbingan.
“Jadi yang pertama tentunya
adalah pengetahuan umum terus
juga fisik atau kecantikan, penampilan kita seperti apa dan juga tadi
behavior yakni attitude kita seperti
apa. Jadi selama satu tahun yang
saya tekuni adalah tiga itu, karena
tiga itu persyaratan utama untuk
menjadi seorang putri,” ujar presenter EL JOHN TV ini.
Memiliki pengalaman sebagai seorang Putri, membuat
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Mawar piawai dalam membuat
strategi untuk meraih prestasi
di kontes ini. Pembuatan video
yang menjadi tugas para finalis
Miss Tourism International, dibuat
Mawar dan timnya dengan kemasan
berbeda, seperti video mempromosikan pariwisata di negeri sendiri
dan video profil para finalis. Alhasil
video Mawar, mendapat nilai tinggi.
“Yang paling kelihatan adalah video perkenalan, jadi kontestan yang lain video perkenalannya
benar-benar kaya hai, atau video
perkenalan pada umumnya, sedangkan video saya bener-bener
pengalaman dari perjalanan saya
dari awal seperti apa dan pada saat
ini. Jadi benar-benar berbeda ba
nget cara kita menampilkan sesuai
yang kita persiapkan dengan ada
unsur brand, beauty and behavior
di dalam video saya,” tutup Mawar.
(Sigit)
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KARANTINA VIRTUAL PEMILIHAN

PUTRA PUTRI PARIWISATA
NUSANTARA 2021 RESMI DIMULAI
Yayasan EL JOHN Indonesia
melalui unit kerjanya EL JOHN
Pageant mulai menyelenggarakan karantina perdana pemilihan
Putra Putri Pariwisata Nusantara
(P3N) 2021, Rabu (10/2/2021)
secara virtual dan ditayangkan
langsung di EL JOHN TV. Tahun
ini, pemilihan P3N mengambil
tema “Revival of Indonesia Tourism” atau Kebangkitan Pariwisata
Indonesia
Ada 40 finalis yang ikut
dalam pemilihan ini, yang terdiri
dari 20 finalis putri dan 20 finalis
putra yang mewakili 20 provinsi.
Karantina perdana diawali dengan
memperkenalkan diri dari para
finalis dan dilanjutkan dengan sambutan dari Founder Yayasan EL

JOHN Indonesia Martinus Johnnie
Sugiarto. Sambutan ini sekaligus
resmi dibukanya dibukanya karantina virtual Pemilihan P3N 2021.
Dalam sambutannya, Founder Yayasan EL JOHN Indonesia me
ngucapkan terima kasih kepada
para finalis yang ikut kontes ini.
Para finalis diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan maksimal
saat mengikuti rangkaian karantina.
“Saya kira harus mempersiapkan diri secara maksimal.
Jadi jangan sampai tidak mempersiapkan diri. Jadi anda harus
mempersiapkan diri dulu secara
maksimal. Dengan demikian mudah-mudahan harapan anda tercapai. Tidak ada sebuah pekerjaan
yang menjadi sempurna, apabila

tidak didahului dengan persiapan
yang baik. Jadi semua finalis, saya
minta lakukan persiapan secara
maksimal,” kata Tokoh Pariwisata
Nasional ini.
Johnnie pun memberikan
contoh persiapan maksimal yang
terkecil yakni dari segi busana.
Para finalis diminta untuk me
ngenakan busana yang sopan dan
rapi. Jika memungkinan busana
yang dikenakan berbeda setiap
mengikuti karantina.
“Karena akan ditonton, bukan hanya di Indonesia, karena
zaman sekarang dengan streaming, anda bisa ditonton orang dari
seluruh dunia. Jadi anda harus
berpenampilan rapi, penampilan
bagus. Jadi para putri, saya anjurkan putranya putrinya setiap
hari persiapkan,” ujarnya
Selain itu, Johnnie juga
berharap para finalis dapat me
ngetahui teknologi komunikasi
yang sering digunakan di tengah
pandemi Covid-19, salah satunya
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adalah zoom. Hal ini penting agar
tidak ada gangguan saat karantina berjalan.
“Jadi jangan sampai ada
yang tidak mengerti zoom tetapi anda bergabung di dalam
zoom akibat tadi saya lihat ada
beberapa finalis yang kalau dia
bicara suaranya feedback. Itu
kenapa, karena di dekat anda,
anda mempergunakan dua HP,
akhirnya pada saat anda bicara
suaranya feedback,” ungkap CEO
EL JOHN Media ini.
Di akhir sambutannya,
Johnnie berpesan kepada para
finalis untuk memposting setiap
kegiatan karantina di Instagram
EL JOHN Pageant. Hal ini penting
karena untuk mengetahui respon
dari follower masing finalis.
Nah yang terakhir pesan
saya, sema putri-putra setiap
kegiatan setiap hari postingkan
di Instagramnya EL JOHN Pa
geant, tolong postingkan semua
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kegiatan anda di Instagram EL
JOHN Pageant, tolong dilakukan
itu, karena kita akan menilai res
pon terhadap anda itu seberapa
besar, karena ada yang banyak
follower-nya, ada yang banyak
memberikan komentar, ada yang
justru tidak mendapat komentar,”
tuturnya.
Selain memberikan kata
sambutan, Johnnie juga memberikan pembekalan pertama
kepada finalis, dengan judul “Kebenaran Sebatas Pengetahuan”.
Dalam pembekalannya, Johnnie
menjelaskan bahwa kebenaran
sebatas pengetahuan itu, bahwa
akan kebenaran lain yang lebih
akurat. Terkadang ada seseorang
yang ngotot mempertahankan kebenaran yang diketahui, padahal
ada kebenaran yang lebih hakiki.
Setelah ia mengetahuinya, ia akan
sadar bahwa kebenaran yang ia
pertahanan itu belum benar.
Teman-teman semuanya

para finalis p3n, ingin saya sha
ring kepada anda kalau ketemu
sama orang-orang yang ngotot
kebenaran menurut dia dan anda
mengetahui ada kebenaran lain,
anda tidak perlu berdebat, tidak
perlu ngotot, apalagi sampai berantem atas kebenaran dia, tetapi
beritahukan lah yang benar itu
sampai di mana atau suruh dia
cari sendiri, suatu saat dia akan
mengetahui,” imbuhnya.
Bukan hanya founder
Yayasan EL JOHN Indonesia, di
karantina perdana ini juga dihadirkan narasumber lain yang
memberikan pembekalan yakni
Arya Purnama (Putra Pariwisata
Nusantara 2018), Muhammad Fadli
(Putra Pariwisata Nusantara 2019)
dan Puja Lestari (Putri Pariwisata
Nusantara 2019 ). Karantina virtual
pemilihan P3N akan berlangsung
setiap hari Rabu hingga 10 Maret
2021 di EL JOHN TV.
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MISS CHINESE INDONESIA 2020:

MAKNA IMLEK TIDAK LUNTUR
MESKI PERAYAANNYA DI RUMAH SAJA
Miss Chinese Indonesia
2020 Aldora Helsa Goewyn jala
ni imbauan Pemerintah maupun
organisasi-organisasi Tionghoa
Indonesia yang mengimbau agar
perayaan Tahun Baru Imlek 2021
dilangsungkan secara sederhana
dan di rumah. Aldora pun meng
habiskan waktunya saat hari Imlek,
12 Februari 2021, dengan berkumpul bersama keluarga inti yang
tinggal satu rumah. Kegiatan yang
dilakukan Aldora saat perayaan
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Imlek mulai dari makan bersama
di rumah, berkumpul dan membagikan amplop yang menjadi
tradisi saat perayaan Imlek.
Wanita cantik kelahiran Pontianak tahun 1997 ini, menyatakan
makna Imlek tidak akan hilang meski
perayaan dilakukan di rumah saja.
Yang terpenting adalah mengucapkan rasa syukur akan datangnya
Imlek dan berdoa untuk untuk hal
yang ingin dicapai di tahun baru
Imlek ini.

“Kalau menurut Dora engga ya, karena makna Imlek yang
sejatinya itu adalah ucapan syukur
melewati satu tahun. Ini kembali kita
bersama-sama dengan keluarga,
yang tadinya sibuk bekerja, keluar
dan segala macam, dengan ke
sibukan-kesibukan masing-masing
akhirnya punya satu waktu kumpul
sama keluarga menikmati momen
bersama keluarga inti di dalam suatu
rumah itu tidak akan melunturkan
nilai dari Imlek itu sendiri,” kata
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Dora saat di wawancarai tim liputan
Inspira.
Untuk berkomunikasi dengan
saudara dan kerabat, dilakukan Aldora dengan menggunakan teknologi
komunikasi digital. Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan
Covid-19. Kendati menggunakan
teknologi namun keceriaan Imlek
tetap terasa.
“Walaupun terpisah oleh
jarak, walaupun terpisah dengan
kondisi pandemi ini kita tetap bisa
bersilaturahmi dengan menggunakan teknologi komunikasi digital
seperti zoom, whatsapp dan media
sosial,” tutur Aldora.
Meski pandemi, persiapan
untuk menyambut Imlek tetap
dilakukan Dora seperti biasa. Yakni
mulai dari merapikan rumah hingga
membuat kue khas Imlek. Selain itu,

makan bersama dengan keluarga
inti tetap dilakukan
“Persiapan-persiapan menuju
Imlek kita sekeluarga beres-beres
rumah, lalu ganti sprei baru, itu sudah
pasti setiap tahun. Lalu bikin kue
lapis, jadi di Pontianak itu terkenal
banget kue lapis, yang maknanya
semakin banyak lapisannya semakin banyak juga lapisan rezekinya.
Kemudian gantung-gantung hiasan,
gantung tulisan-tulisan Mandarin
tentang kebahagiaan dan kemakmuran seperti itu ya,” ucap Dora.
Aldora berharap pandemi
Covid-19 cepat berakhir dan sehingga
tahun depan dapat merayakan Imlek
seperti biasa yakni saling bertemu
sambil berbagi kebahagiaan. Bukan
hanya Imlek, namun harapan Dora
juga ditujukan kepada perayaan
hari besar keagamaannya lainnya
“Kita semua pasti berharap
pandemi ini, cepat berlalu, kita
berharap tahun depan Imlek bisa
dirayakan lagi, bukan hanya Imlek
ya, seperti lebaran dan acara-acara
besar keagamaan lainnya bisa kita
rayakan bersama dengan keluarga dan rekan-rekan, bukan hanya
dengan keluarga inti tapi kita bisa
rayakan sukacita kita dengan banyak
orang,” harap Aldora.
Menurut Aldora, jika pandemi
ini bisa cepat berakhir, bukan saja
perayaan Imlek akan kembali normal, namun juga dapat menggelar
event-event besar yang berkaitan
dengan Imlek, seperti Cap Go Meh.
“Kita berharap juga pandemi
ini cepat berlalu semuanya tetap
sehat, sehingga tahun depan kita
bisa rayakan Imlek dengan event
yang lebih besar, lebih seru, karena
Pontianak, Kalimantan barat terkenal
banget dengan perayaan Cap Go
Meh-nya, khususnya di Kota Sing-

kawang yang setiap tahun, itu adalah
event yang ditunggu-tunggu masyarakat lokal maupun mancanegara.
Itu event jadi jurnal wisata daerah
yang benar-benar sangat menjual,
sangat mengundang detak kagum
banyak orang,” ujar wanita yang
sehari-hari berprofesi sebagai guru
TK ini.
Sebelumnya Pemerintah telah
mengimbau masyarakat yang akan
merayakan Tahun Baru Imlek 2572
Kongzili di tengah suasana pandemi
COVID-19 ini melaksanakannya secara sederhana dan virtual.
Hal tersebut disampaikannya
dalam keterangan pers bersama
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Menko PMK) dan Menteri Kesehatan
(Menkes) Budi Gunadi Sadikin, di
Kantor Presiden, Jakarta.
“Saya sudah berkomunikasi dengan tokoh-tokoh agama
Konghucu dan tokoh-tokoh Tionghoa, tentu saja terkait dengan
pelaksanaan Imlek tahun ini agar
dilaksanakan secara sederhana,
dilaksanakan melalui virtual, dan
saya kira itu juga tidak akan me
ngurangi makna dari perayaan Imlek
ini,” ujarnya.
Selain pemerintah, organisasi-organisasi Tionghoa Indonesia
juga mengimbau hal yang sama,
salah satunya adalah Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia
(PSMTI) yang disampaikan langsung
Ketua Umumnya David Herman
Jaya.
Imbauan itu yakni, kepada
warga Tionghoa Indonesia diminta
untuk tidak merayakan Imlek di
suatu tempat yang mengundang
banyak orang untuk menghindari
terjadinya klaster baru penularan
Covid-19. (Sigit)
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PARA PEMENANG BANGGA

MENJADI BAGIAN DARI EL JOHN GOLDEN VOICE
EL JOHN TV sukses menyelenggarakan lomba nyanyi lagu
Mandarin secara virtual, bertajuk EL
JOHN Golden Voice dalam program
EL JOHN Star. Ada dua kategori
yang dilombakan yakin kategori
Solitaire dan Diamond
Setiap kategori diisi lima pemenang, yakni untuk juara pertama
kategori Solitaire diraih oleh Voni Lernawati, kemudian empat pemenang
lainnya adalah Ariesta Dewi Rulyani
(Runner Up 1), Erlin (Runner Up 2),
Yang Han Ying (Runner Up 3) dan
Elvi Yanti Sie (Runner Up 4).
Sementara itu, untuk kategori
Diamond, yang menjadi juara pertama yakni Wenny Triana, sedangkan untuk empat juara lainnya diraih
Victor Hassan (Runner Up 1), Elisa
Eka (Runner Up 2), Jessica Justina
(Runner Up 3) dan Sofie Lin (Runner Up 4).
Para lima besar dari dua
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kategori ini mengekspresikan
kegembiraannya atas atas prestasi yang diraihnya di lomba nyanyi
lagu Mandarin paling bergengsi di
Indonesia ini. Para pemenang pun
bangga dapat menjadi peserta EL
JOHN Golden Voice. Satu persatu
pemenang menyampaikan komentar atas kemenangannya tersebut
kepada majalah Inspira.
Komentar Lima Besar Solitaire
Voni Lernawati yang me
nyabet juara pertama Solitaire merasa
terkejut, ternyata namanya yang
keluar sebagai pemenang lomba
menyanyi lagu mandarin paling
bergengsi di Indonesia ini.
Nama Vonny diumumkan
sebagai peraih juara pertama saat
Grand Final EL JOHN Golden Voice
kategori Solitaire pada 17 Januari
2021. EL JOHN Golden Voice yang
dilangsungkan secara virtual ini di-

tayangkan oleh EL JOHN TV mulai
dari babak penyisihan hingga grand
final dalam program EL JOHN Star.
“Saya waktu diumumkan, pertama saya bersyukur, yang kedua
saya surprise gitu karena yang ikut
kan cukup bagus-bagus. Nilai mereka
juga bagus-bagus, saya jadi surprise
dan saya bersyukur dapat juara pertama, kata Vonny.

el john star
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Vonny mengaku tidak
memiliki persiapan khusus untuk menyabet gelar prestisius itu.
Bahkan ia selalu mendapat kritikan
dan masukan dari juri untuk terus
memperbaiki video music (MV)
yang dibuatnya. Masukan dari
juri ini, tidak dibuang oleh Vonny,
justru menjadi motivasi untuk
tampil lebih baik lagi, khususnya
dalam membuat video music.
“Jadi setelah saya tau masuk final, kemudian saya malamnya itu langsung terbesit dalam
pikiran bahwa aku harus bikin
something yang berbeda. Ke
mudian saya ajak anak saya, ayo
tolong mama dibantu dicarikan
teman untuk nari terus di syuting,”
terang dokter gigi ini.
Peraih Runner Up satu So
litaire, Ariesta Dewi Rulyani juga
menyampaikan hal yang sama. Ia
mengaku tak menyangka dirinya
terpilih di juara kedua kontes lomba menyanyikan lagu mandarin
paling bergengsi di Indonesia
ini. Apalagi ini baru pertama kali,
Ariesta mengikuti lomba yang
memiliki tantangan tersendiri
bagi pesertanya.
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Ariesta mengatakan tanta
ngan ini, menjadikan dirinya mengerti
tentang video musik, mulai dari pe
ngambilan gambar hingga tahapan
mengedit.
“Pastinya senang sekali ya,
soalnya itu benar-benar pengalaman
pertama. Jadi ga diduga bisa kaya
gini, banyak orang yang melihat. Jadi
saya bikin video seperti itu, walaupun
minim sekali, tapi Alhamdulillah bisa
dihargai gitu dan terpilih menjadi runner up satu. Pokoknya masuk jadi
juara lah, itu benar-benar surprise,”
ungkap Ariesta
Apa yang dialami Ariesta juga
dirasakan Erlin, peraih Runner Up
dua. Ia tak menduga dirinya dipilih
juri sebagai runner up dua kategori
solitaire, padahal tidak ada persiapan
khusus bagi Erlin untuk meraih prestasi
tersebut. Bahkan Erlin sudah lama
tidak mengasah kemampuannya di
dunia tarik suara.
“Jadi pada saat EL JOHN Golden Voice ini ikutin itu sebenarnya saya
sudah lama tidak menyanyi lagi secara
live, jadi saya sempat bingung juga.
Aduh ini bagaimana karena saya sudah
lama tidak menyanyi sejak pandemi
ini dan tidak pernah mengikuti lomba live. Jadi itu persiapan saya kalau
boleh bilang minim sebenarnya, karena dengan kondisi seperti ini saya tidak
pernah nyanyi lagi, saya tidak pernah
latihan. Saya rekaman langsung di
studio apa adanya,” ungkap Erlin.

Sementara itu, Yang Han
Ying yang mendapatkan Runner
Up tiga, mengaku senang dapat
berprestasi di lomba paling bergengsi di Indonesia ini.
Han Ying mengakui sebagai peserta lomba, dirinya ingin
meraih juara tertinggi di lomba
ini, namun apa yang diraihnya
sudah menjadi kewajiban untuk
mensyukuri, apa lagi persiapan
yang dilakukannya pun, selama
mengikuti lomba terbilang sederhana.
“Bagi saya perlu kerja keras
karena kita kan ingin tampil baik
ya, sementara video pun pada saat
saya ikut itu, video dari HP saja.
Jadi saya buat itu berulang-ulang
karena ingin cari yang terbaik.
Belum lagi saya harus menjaga
kontrol suara saya, emosi saya,
itu yang saya hadapi yang tidak
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tampak di video,” kata wanita
berprofesi sebagai pelatih Tai
Chi Wu Su ini.

Sedangkan pemenang Ru
nner Up 4 Elvi Yanti Sie bersyukur
dapat menjadi salah satu juara di
lomba ini. Juara yang diraih tersebut akan dijadikan evaluasi untuk
lomba-lomba berikutnya.
“Memang saingannya berat-berat ya. Mereka rata-rata sudah
menjuarai lomba-lomba seperti
ini. Jadi tantangan saya memang
berat, tetapi saya tetap bersyukur
walaupun saya Runner Up empat tetap saya tetap bersyukur.
Mungkin saat ini kemampuan saya
cuma sampai di situ,” tutur Elvi.

Komentar Lima Besar Diamond
Para pemenang kategori
Diamond juga ikut berkomentar
terkait gelar yang diraihnya tersebut. Komentar pertama dilontarkan peraih juara pertama, yakni
Wenny Triana.
Wenny mengaku enang
namanya diumumkan sebagai
juara pertama dalam lomba
bergengsi ini. Sejak pertama
mengikuti lomba, Wenny hanya berharap dapat tembus
ke grand final, namun di luar
dugaan, ternyata dirinya yang
keluar sebagai juara pertama.
Wenny yang berprofesi
sebagai penyanyi spesialis mandarin itu, bangga dapat menjadi
peserta EL JOHN Golden Voice,
pasalnya di lomba ini meng
hadirkan para juri internasional.
Apalagi, banyak masukan yang
diterima Wenny dari para juri
sebagai modal untuk tampil lebih
baik lagi.
“Bangga karena juri-juri ya,
bisa dikomentari sama juri-juri
internasional dari luar negeri.
Kalau yang misalkan dari lokal
sudah biasa apalagi yang suka
ikut lomba menyanyi biasanya
juri lokal pasti ada, tapi EL JOHN

berbeda ada juri dari luar negeri,”
kata Wenny.

Komentar selanjutnya
disampaikan Victor Hasan yang
sukses menyabet juara Runner
Up satu. Ia tidak percaya, dirinya
keluar sebagai Runner Up satu.
Padahal, persiapan yang dilakukan Victor pun tidak ada yang
khusus, bahkan ia mengaku
penampilannya di babak pe
nyisihan kurang maksimal. Namun
hal itu tidak menjadikan Victor
berkecil hati, justru ia bangkit
untuk mencapai targetnya. Cara
yang dilakukan Viktor bekerja
keras untuk membuat video
music (MV) yang berkualitas
dan memenuhi harapan para juri.
“Waktu penyisihan kan
saya ga terlalu tinggi itu nilainya
tapi saya akhirnya masuk final,
terus di final saya harus bikin
yang lebih bagus. Jadi saya ke
studio, studio teman saya, terus
saya recording di sana. Terus
juga videonya dipersiapkan lebih
baik lagi,” ungkap Viktor.
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saya kan masih banyak kekurangan juga, terus saingannya
ketat-ketat. Saya malah berfikir
apakah target saya bisa tercapai,” ujar Elisa.

Sementara itu, Elisa Eka
yang menerima juara Runner Up
Dua Elisa Eka bersyukur target
masuk tiga besar di EL JOHN
Golden Voice akhirnya tercapai.
Di lomba menyanyi lagu Mandarin paling bergengsi di Indonesia
ini, Elisa sukses meraih runner
up dua atau juara tiga kategori
Diamond.
Elisa mengaku tak me
nyangka targetnya dapat tercapai, pasalnya Elisa merasa
banyak kekurangan mengikuti
lomba ini dan belum lagi Elisa
harus berhadapan dengan peserta yang memiliki jam terbang
tinggi dalam lomba menyanyi.
Namun hal tersebut bisa dilewati
Elisa dengan mulus dan berakhir
dengan meraih runner up dua.
“Memang waktu itu ada
target juga, karena waktu itu
sebelumnya saya pernah juara
ketiga kan. Jadi saya pikir mung
kin di EL JOHN Golden Voice ini,
mungkin saya bisa berpeluang
untuk masuk tiga besar. Cuma
sempat agak down sih, waktu
mendengar komentar juri, karena
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Jika Elisa memasang ta
ger, hal berbeda terjadi pada
Jessica Justina. Peraih Runner Up
tiga ini tidak memasang target
dalam lomba EL JOHN Golden
Voice ini, namun justru Nama
nya keluar sebagai pemenang
Runner Up tiga
“Senang sih dapat runner
up tiga, yang awalnya dikira ga
dapat, akhirnya dapat juga. Ga
ada target sih jalan begitu aja,”
tutur Jessica.
Sedangkan peraih Ru
nner Up empat, Sofie Lin juga
demikian. Ia tidak menyangka
namanya ikut diumumkan sebagai pemenang saat grand final.
Meski meraih juara buncit, Sofie
tetap bangga dengan prestasi
ini. Ia berharap prestasi tersebut dapat memacu untuk dapat
mengukir prestasi yang lebih

baik lagi.
“Mudah-mudahan ya,
saya dapat terus berprestasi
setelah meraih juara Runner
Up Empat di EL JOHN Golden
Voice. Yang pasti saya harus
terus berlatih bernyanyi,” ung
kapnya.

Para juri mengucapkan
selamat kepada para pemenang
EL JOHN Golden Voice. Ucapan
selamat salah satunya datang dari
Elvi Angelina.
Elvi yang berprofesi sebagai
life coach ini mengatakan semua
peserta termasuk pemenang memiliki kualitas yang baik dalam dunia
tarik suara. Para peserta seperti
sudah terbiasa dalam menyalurkan
hobi menyanyi-nya di depan publik.
Bahkan Elvi menyebut
semua peserta EL JOHN Golden
Voice adalah pemenang karena
mereka tampil luar biasa.
“Dari segi kualitas semua
nya oke lah. Menurut saya sih bagus-bagus. Ada juga yang biasa
tapi menurut saya mereka sudah
memenangkan dirinya sendirinya
lah dan mereka sudah langkah maju
memberanikan diri ikut dalam kompetisi ini, menurut saya sudah
keren banget,” kata Elvi. (sigit)

