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Sudah melewati satu tahun,  Indonesia dilanda pan-
demi Covid-19. Kondisi ini, tidak boleh terus dibiarkan 
terjadi, karena sudah banyak sektor yang terganggu 
akibat bencana kesehatan ini. Harus ada tekad yang 
kuat dari masyarakat untuk membantu Pemerintah 
dalam mengatasi pandemi tersebut

Banyak yang bisa dilakukan masyarakat guna mem-
bantu pemerintah menangani pandemi ini, diantaranya 
adalah patuhi protokol kesehatan  dan menerapkan  
empat M ((Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga 
Jarak serta  Menghindari Kerumunan).

Selain itu, program vaksinasi yang menjadi program 
prioritas pemerintah juga harus didukung. Program ini 
tidak akan berjalan,  jika masyarakat tidak menyatakan 

kesiapannya untuk divaksin. Padahal pemerintah terus memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19 secara 
nasional.

Belum lama ini, BPOM telah mengeluarkan izin  Penggunaan Darurat atau Emergency Use Authori-
zation (EUA) untuk vaksin AstraZeneca. Pemerintah telah menerima vaksin AstraZeneca  sebanyak 
1,1 juta dosis pada minggu pertama Maret 2021. Kedatangan aksin pertama buatan AstraZeneca 
ini merupakan tahap pertama yang diperoleh pemerintah melalui jalur multilateral COVAX Facility.  

Pemberian  izin EUA untuk vaksin AstraZeneca ini menjadi salah satu yang diulas Majalah Inspira 
edisi Maret 2021.  Selain itu, ada isu lain yang juga tak kalah menarik seperti cuaca ekstrim di masa 
peralihan musim.

Untuk Cover Story, Majalah Inspira mengulas tentang jurus yang dikeluarkan Kepala Bappenas Soharso 
Monoarfa dalam mengambangkan  Usaha Kecil Menengah (UKM) di tanah air. Seperti diketahui sektor 
UKM menjadi salah satu sektor yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Rubrik lainnya yang patut untuk dibaca adalah rubrik pageant. Di rubrik ini, Majalah Inspira mengulas 
perkembangan karantina pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 yang digelar secara virtual.

Di akhir sambutan ini, tak lupa saya untuk menyampaikan terima kasih kepada pembaca yang memilih 
Majalah Inspira sebagai pilihan utama dalam memperoleh informasi. Kepada pihak yang mendukung 
Majalah Inspira tetap eksis, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga Majalah Inspira dapat terus 
berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Salam sehat buat kita semua. 

SALAM PARIWISATA,
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Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) mengungkapkan, Indonesia 
adalah negara yang rawan terhadap 
bencana dan termasuk ke dalam 35 negara 
paling rawan risiko bencana di dunia. Hal 
tersebut disampaikannya saat membuka 
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Penanggulangan Bencana Tahun 2021, 
pada awal Maret 2021, di Istana Negara, 
Jakarta.

Mendampingi Presiden pada 
kegiatan tersebut antara lain Menteri 
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta 
Kepala BNPB Doni Monardo. 

Selain itu, rakornas dihadiri antara 
lain, seluruh jajaran Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), 
Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
baik secara virtual maupun tatap muka 
tersebut

BNPB  telah mencatat dalam 

rentang waktu satu tahun sejak Februari 
2020, sedikitnya ada 3.253 kejadian bencana 
di Indonesia.

Presiden menegaskan, kunci utama 

PRESIDEN KELUARKAN EMPAT ARAHAN
PADA RAKORNAS PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2021

dalam mengurangi risiko tersebut adalah 
pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, 
hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain 
dalam manajemen kebencanaan menjadi 
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tidak diperhatikan.
“Kita harus mempersiapkan 

diri dengan antisipasi yang betul-betul 
terencana dengan baik, detail. Jangan 
sampai kita hanya bersifat reaktif saat 
bencana terjadi,” tegasnya.

Kepala Negara menyampaikan 
sejumlah arahan terkait kebencanaan di 
Indonesia. Pertama, Presiden meminta 
jajarannya untuk tidak hanya sibuk membuat 
aturan, tetapi juga memperhatikan 
pelaksanaan di lapangan terutama aspek 
pengendaliannya dan penegakan standar-
standar.

“Misalnya, ini urusan yang berkaitan 
dengan gempa; standar bangunan tahan 
gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial. 
Hal seperti ini harus dikawal dalam 
pelaksanaannya, harus diikuti dengan 
audit ketahanan bangunan agar betul-
betul sesuai dengan standar. Sehingga 
kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di 
daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada 
bisa diminimalisir,” terangnya.

Kepala Negara juga meminta agar 
segera dilakukan koreksi dan penguatan 
apabila ditemukan ketidaksesuaian di 
lapangan dengan standar-standar yang ada.

Kedua, Presiden menegaskan 
bahwa kebijakan untuk mengurangi risiko 
bencana harus terintegrasi dari hulu hingga 
ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral 
ataupun ego daerah.

“Semuanya saling mengisi, 
semuanya saling menutup. Tidak boleh 
ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, 
bukan tugas saya, bukan urusan saya. 
Hati-hati, ini bencana. Berbeda dengan 
hal-hal yang normal,” jelasnya.

Ketiga, Kepala Negara meng-
ingatkan pentingnya manajemen tanggap 
darurat serta kemampuan melakukan 
rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat. 
Jajaran terkait diminta terus memperbaiki 
hal tersebut.

“Kecepatan itu yang dilihat oleh 
masyarakat mengenai rehabilitasi dan 
rekonstruksi. Jangan sudah ditunggu lebih 
dari satu tahun belum nongol apa yang 
sudah kita sampaikan, apa yang sudah 
kita janjikan,” ujarnya.

Kepala Negara juga mengingatkan 
bahwa sistem peringatan dini harus 

berfungsi dengan baik dan selalu dicek, 
sehingga dapat bekerja dengan cepat dan 
akurat. Respons terhadap peringatan dini 
tersebut juga harus cepat.

Terakhir, Presiden menginstruksikan 
jajarannya agar terus meningkatkan upaya 
edukasi dan literasi kepada masyarakat 
terkait dengan kebencanaan, dimulai dari 
lingkup terkecil yaitu keluarga.

“Lakukan simulasi bencana secara 
rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, 
sehingga warga semakin siap menghadapi 
bencana yang ada,” tutup Presiden.

“Literasi kebencanaan sejak dini 
senantiasa kita perkuat dalam setiap 
kesempatan di tingkat tapak, kemudian 
pada pemerintah dan juga pemerintah 
daerah,” tuturnya.

Selain itu, sinergitas antar lini  juga 
akan diperkuat agar pencegahan, mitigasi 
dan kesiapsiagaan dapat terlaksana dengan 
maksimal.

“Seluruh instansi pemerintah, 
TNI, Polri, dan pemerintah daerah harus 
bersinergi untuk melakukan berbagai upaya 
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, 
termasuk di dalamnya perencanaan 
pembangunan yang berlandaskan 
pengurangan risiko bencana melibatkan 
pakar untuk memprediksi ancaman, 
memperkuat sistem peringatan dini, 
menyusun rencana kontingensi, dan edukasi 
serta pelatihan kebencanaan,” ujar Doni.

Ditambahkan Kepala BNPB, 
pihaknya terus melaksanakan seluruh arahan 

Presiden tersebut secara berkelanjutan 
dengan mengedepankan pendekatan 
kerja sama pentahelix. 

“Pemerintah bersama akademisi, 
dunia usaha, komunitas, relawan, dan 
media terus berupaya meningkatkan 
kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu, 
keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
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Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) mengimbau kepada masyarakat 
untuk tetap tetap tenang terkait 
konfirmasi mengenai dua kasus positif 
mutasi virus korona dari Inggris (B.1.1.7) 
di Indonesia.

“Saya mengimbau kepada Bapak, 
Ibu, dan Saudara-saudara semuanya untuk 
tidak perlu khawatir karena ditemukannya 
dua kasus positif COVID-19 dengan mutasi 
virus Korona dari Inggris atau B.1.1.7,” ujar 
Presiden dalam pernyataannya.

Presiden juga menerangkan 
bahwa dua orang tersebut sudah 
dinyatakan negatif.  “Dua orang yang 
terpapar varian baru tersebut saat ini 
sudah negatif,” ujarnya.

Hingga saat ini, masih belum ada 
penelitian yang menunjukkan bahwa 
varian baru tersebut lebih mematikan 
dari virus korona yang selama ini ada 
di Indonesia.

Kepala Negara juga mengatakan 

upaya pencegahan agar tidak tertular 
virus varian baru ini juga telah dilakukan 
bersama-sama.

“Untuk itu mari kita tetap 

VARIAN BARU CORONA DITEMUKAN
PRESIDEN IMBAU MASYARAKAT TAK KHAWATIR & TETAP DISIPLIN PROKES

berdisiplin menjalankan protokol 
kesehatan dengan ketat seiring dengan 
pelaksanaan vaksinasi yang semakin 
cepat,” ujar Presiden.
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Hal senada juga disampaikan  dr. 
Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, selaku Juru 
Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian 
Kesehatan R. Ia  mengatakan, Virus Corona 
adalah tipe virus RNA (ribonucleic acid) 
yang secara alami mudah mengalami 
mutasi dan mutasi memang merupakan 
kemampuan virus untuk bertahan hidup

“Hingga saat ini, kami belum 
mendapatkan bukti ilmiah bahwa virus 
mutasi COVID-19 ini lebih tinggi tingkat 
keganasannya dibanding virus COVID-19 
yang awal, namun, dari beberapa 
penelitian di negara lain menunjukkan 
varian virus baru ini lebih cepat menular.” 
Katanya.

Mutasi terjadi pada bagian tanduk 
atau spike dari virus yang menyebabkan 
virus lebih mudah masuk ke sel sasaran 
sehingga penularannya akan lebih cepat 
dibanding varian yang lama. Kecepatan 
penularan mutasi virus tersebut tidak 
menyebabkan bertambah parahnya 
penyakit, namun penelitian terkait varian 
baru ini terus dilakukan.

Para peneliti yang mendalami 
virus Corona B.1.1.7 mengonfirmasi bahwa 
efektivitas inokulasi terhadap virus masih 
ada di level yang bisa diterima sehingga 
sejauh ini belum mengganggu kinerja 
vaksin. 

”Vaksin yang sekarang digunakan 
pemerintah masih efektif untuk mencegah 
penularan mutasi virus sehingga 

tidak akan mempengaruhi kekebalan 
kelompok,” ujar dr. Nadia.

”Kami himbau masyarakat untuk 
tetap tenang dan tidak perlu resah, namun 
harus tetap waspada. Meskipun tingkat 
keganasan varian baru virus COVID-19 
ini belum diketahui, namun dengan 
kemampuan penularan yang lebih tinggi, 
kami menghimbau masyarakat harus 
lebih waspada dan disiplin menerapkan 
protokol kesehatan harus lebih diperketat, 
serta mensukseskan program vaksinasi 
COVID-19,” tambahnya. 

dr. Slamet, MHP, sebagai Kepala 
Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kemenkes mengatakan bahwa sejumlah 
langkah telah dilakukan pemerintah, 
salah satunya memastikan untuk terus 
memperkuat upaya 3T (Testing, Tracing, 
dan Treatment) demi mencegah varian 
baru corona B117 meluas. Temuan ini 
menunjukkan kemampuan dan kapasitas 
dari laboratorium Balitbangkes dalam 
melakukan metode Whole Genome 
Sequencing (WGS). ‘

‘Mutasi virus corona B.1.1.7 yang 
terdeteksi pertama di Inggris betul telah 
terdeteksi di Indonesia, mutasi virus ini 
lebih menular, orang yang terinfeksi 
varian ini juga dapat menularkan virus 
dalam jumlah yang lebih besar,” ujar 
dr. Slamet.

dr. Slamet juga menjelaskan 
kegiatan WGS ini merupakan salah satu 
bagian dari kegiatan surveilans genom 
virus SARS-COV-2 yang telah dilakukan 
sejak virus ini masuk ke Indonesia. Data 
hasil pemeriksaan genom ini diunggah 
ke repository Global Initiative on Sharing 
All Influenza Data (GISAID), ujar beliau.

dr. Slamet menambahkan bahwa 
karakter dari varian mutasi B117 ini tidak 
terbukti lebih parah infeksinya. ”Belum 
ada hasil penelitian yang mengatakan 
bahwa varian ini lebih ganas dan 
menyebabkan sakit yang lebih parah. 
Virus ini tetap dapat di deteksi dengan 
swab antigen dan swab PCR,” tutup 
dr. Slamet.

MARET 2021 - INSPIRA - 11        



nasional

                      12 - INSPIRA - MARET 2021

Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) mengimbau 
masyarakat masyarakat waspada 
terhadap potensi cuaca ekstrem dan 
dampak yang ditimbulkan selama 
memasuki masa pancaroba atau 
peralihan musim tahun ini.

“Masyarakat dihimbau agar tetap 
waspada dan berhati-hati terhadap 
potensi cuaca ekstrem (puting beliung, 
hujan lebat disertai kilat/petir, hujan es, dll) 
dan dampak yang dapat ditimbulkannya 
seperti banjir, tanah longsor, banjir 
bandang, genangan, angin kencang, 
pohon tumbang, dan jalan licin selama 
memasuki masa pancaroba tahun ini,” 
ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG 
Guswanto dalam keterangan pers tertulis, 
Kamis (11/03/2021).

Disampaikannya, sebagian besar 
wilayah Indonesia akan memasuki periode 
peralihan dari musim hujan ke musim 
kemarau mulai akhir Maret 2021.

Salah satu ciri umum kejadian 
cuaca saat periode peralihan musim 
adalah adanya perubahan kondisi cuaca 
yang relatif lebih cepat, di mana pada 
pagi-siang umumnya cerah-berawan 

dengan kondisi panas cukup terik yang 
diikuti dengan pembentukan awan yang 
signifikan dan hujan intensitas tinggi 
dalam durasi singkat yang secara umum 
dapat terjadi pada periode siang-sore hari.

“Selama periode peralihan musim, 
ada beberapa fenomena cuaca ekstrem 
yang harus diwaspadai, yaitu hujan 
lebat dalam durasi singkat yang dapat 

disertai kilat/petir dan angin kencang; 
puting beliung; waterspout, dan hujan 
es,” ujarnya dalam keterangan persnya, 
12 Maret 2021.

Guswanto mengatakan, fenomena 
hujan es merupakan fenomena yang 
umum terjadi selama periode peralihan 
musim, hal tersebut dipicu oleh pola 
konvektifitas massa udara dalam skala 
lokal-regional yang lebih signifikan selama 
periode peralihan musim.

Dalam sepekan ke depan, 
imbuhnya, juga diidentifikasi juga 
dinamika atmosfer yang  masih dapat 
berkontribusi cukup signifikan terhadap 
pembentukan awan hujan di wilayah 
Indonesia.

“Berdasarkan kondisi tersebut, 
BMKG memprakirakan dalam periode 
sepekan ke depan curah hujan dengan 
intensitas lebat yang dapat disertai kilat/
petir dan angin kencang berpotensi 
terjadi,” ujarnya.

Wilayah tersebut adalah Aceh, 
Sumatra Utara, Sumatra Barat, Banten 
Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, 
Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, 
Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, 
Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan.

Juga berpotensi terjadi di Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, 
Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, 
Papua Barat, dan Papua.

BMKG: WASPADA POTENSI CUACA EKSTREM
PADA PERIODE PERALIHAN MUSIM
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Dalam rangka pelaksanaan 
Program Vaksinasi COVID-19 di Indonesia, 
sudah terdapat tiga jenis vaksin yang 
memperoleh Izin Penggunaan Darurat 
atau Emergency Use Authorization 
(EUA) dari Badan Pengawas Obat dan 
Makanan (BPOM). Vaksin Corona Vac 
produksi Sinovac adalah vaksin pertama 
yang mendapatkan EUA pada 11 Januari 
2021, disusul dengan vaksin produksi 
PT. Bio Farma pada 16 Februari 2021, 
dan yang terakhir pada 22 Februari 
2021, BPOM juga menerbitkan EUA 
untuk vaksin AstraZeneca.

Vaksin AstraZeneca sebanyak 
1,1 juta dosis tiba di Indonesia, Senin 
(8/3/2021), melalui Terminal Kargo, 
Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 
Banten. Vaksin tersebut datang setelah 
mendapatkan Persetujuan Pemasukan 
Obat Jalur Khusus (Special Access 
Scheme/SAS) pada tanggal 6 Maret 2021. 
Setiba di Tanah Air vaksin langsung dikirim 

untuk disimpan di Gudang PT. Bio Farma 
di Bandung. Dilanjutkan dengan sampling 
dan pemeriksaan fisik vaksin oleh tim dari 
BPOM dan Balai Besar POM di Bandung 

BPOM TERBITKAN EMERGENCY USE AUTHORIZATION 
UNTUK VAKSIN ASTRAZENECA

pada hari Selasa (09/03/2021), untuk 
melakukan pengecekan suhu penyimpanan, 
kesesuaian bets, tanggal kedaluwarsa, 
dan sebagainya.

nasional
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Vaksin AstraZeneca atau COVID-19 
Vaccine AstraZeneca merupakan vaksin 
yang dikembangkan oleh Oxford 
University bekerja sama dengan 
AstraZeneca menggunakan platform 
Non-Replicating Viral Vector (ChAdOx 1).

“Vaksin AstraZeneca didaftarkan 
ke BPOM melalui dua jalur, yaitu jalur 
bilateral oleh PT. Astra Zeneca Indonesia 
dan jalur multilateral melalui mekanisme 
COVAX Facility yang didaftarkan oleh 
PT.Bio Farma,” urai Kepala BPOM Penny 
K. Lukito dari keterangan tertulisnya, 
Selasa (9/3/2021).

Vaksin AstraZeneca yang diperoleh 
Indonesia melalui mekanisme COVAX 
Facility diproduksi oleh SK Bioscience Co. 
Ltd., Korea, dan telah masuk dalam daftar 
yang disetujui oleh WHO Emergency 
Use Listing (EUL). Sementara vaksin 
AstraZeneca yang didaftarkan melalui 
jalur bilateral adalah produksi AstraZeneca 
Eropa dan Siam Bio Science Thailand. 
Karena fasilitas produksinya berbeda 
maka BPOM harus melakukan evaluasi 
kembali untuk memastikan bahwa khasiat, 
keamanan, dan mutunya sesuai.

Vaksin AstraZeneca sudah 
disetujui di beberapa negara, antara 
lain Inggris, Uni Eropa, Kanada, Saudi 
Arabia, Mesir, Malaysia, Uni Emirat Arab, 
Bahrain, dan Maroko. Vaksin AstraZeneca 
adalah vaksin kedua yang disetujui masuk 
dalam daftar WHO EUL setelah vaksin 
produksi Pfizer BioNtech.

“BPOM telah melakukan proses 
evaluasi untuk keamanan, khasiat, dan 
mutu dari vaksin AstraZeneca tersebut. 
Proses evaluasi dilakukan bersama-sama 
dengan Tim Ahli yang tergabung dalam 
Komite Nasional Penilai Obat, ITAGI 
(Indonesian Technical Advisory Group 
on Immunization), dan Klinisi terkait 
lainnya,” jelas Kepala BPOM.

Untuk evaluasi keamanan, 
berdasarkan data hasil uji klinik yang 
disampaikan, pemberian Vaksin Astra 
Zeneca dua dosis dengan interval 
4-12 minggu pada total 23.745 
subjek dinyatakan aman dan dapat 
ditoleransi dengan baik. Dari evaluasi 
khasiat, pemberian vaksin AstraZeneca 
menunjukkan kemampuan yang baik 

dalam merangsang pembentukan 
antibodi, baik pada populasi dewasa 
maupun lanjut usia.

Efikasi vaksin dengan dua 
dosis standar yang dihitung sejak 15 
hari pemberian dosis kedua hingga 
pemantauan sekitar dua bulan 
menunjukkan efikasi sebesar 62,10 peren. 
Hasil ini sesuai dengan persyaratan 
efikasi untuk penerimaan emergensi 
yang ditetapkan oleh WHO, yaitu minimal 
efikasi 50 persen. Sedangkan untuk 
aspek mutu, BPOM melakukan evaluasi 
menyeluruh dari dokumen mutu yang 
disampaikan dengan hasil bahwa vaksin 
secara umum telah memenuhi syarat.

 “Sebagaimana vaksin COVID-19 
yang sebelumnya telah memperoleh EUA, 
sebelum produk siap untuk digunakan, 
BPOM melakukan proses pelulusan 
produk (lot release) dan setelah diberikan 
pelulusan produk, maka vaksin tersebut 
siap untuk digunakan dalam program 
vaksinasi,” ujarnya.

Ditambahkan Penny, BPOM 
berkomitmen untuk terus mengawal 
mutu vaksin sepanjang jalur distribusinya, 
mulai keluar dari industri farmasi hingga 
disampaikan kepada masyarakat melalui 
vaksinasi. Dalam hal ini, Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) BPOM terus mengawal 
dan melakukan pendampingan kepada 
Dinas Kesehatan dalam pengiriman dan 
penyimpanan vaksin agar tetap sesuai 
dengan Cara Distribusi Obat yang Baik 
(CDOB).

BPOM juga berkoordinasi 
dengan berbagai lintas sektor, yaitu 
Kementerian Kesehatan serta Komite 
Nasional dan Komite Daerah Pengkajian 
dan Penanggulangan Kejadian Ikutan 
Pasca Imunisasi (Komnas dan Komda PP 
KIPI) dalam mengawal keamanan vaksin.

Di akhir keterangannya, Kepala 
BPOM kembali mengingatkan masyarakat 
agar tetap disiplin dalam penerapan 
protokol kesehatan dalam menghadapi 
pandemi ini.

“Meskipun program vaksinasi 
telah dilaksanakan tetapi masih 
diperlukan jumlah cakupan vaksinasi 
yang cukup memadai dan waktu untuk 
mencapai herd immunity. Oleh karena 
itu, masyarakat diimbau untuk tetap 
perlu menjalankan protokol kesehatan, 
dengan terus menerapkan 5M (memakai 
masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan, dan mengurangi 
mobilitas),” tandasnya. (Sumber BPOM)
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Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) berupaya 
meringankan beban satuan pendidikan 
dalam menghadapi pandemi dan 
mempersiapkan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM). Hal tersebut diantaranya dilakukan 
dengan mendorong pemanfaatan dana 
BOS dan bantuan kuota data internet.

“Kami ingin memastikan bahwa 
warga pendidikan tetap selalu bisa 
menggunakan internet untuk berbagai 
kebutuhan. Inilah perjuangan kita di 
Kemendikbud yang alhamdulillah 
didukung Bapak Presiden dan Ibu Menteri 
Keuangan,” jelas Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem 
Anwar Makarim dalam Dialog Produktif 
Rabu Utama “Mendedar Kuota Belajar” 
yang diselenggarakan secara daring 
oleh Komite Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)  
pada kanal FMB9ID_IKP di YouTube, 

Rabu (3/3). Bantuan kuota internet 
untuk tahun 2021 bernilai Rp 2,6 triliun 
untuk tiga bulan ke depan. “Anggarannya 

siginifikan, jadi tolong digunakan sebaik-
baiknya,” terang Mendikbud.

Mengacu hasil survei pihak-pihak 

KEMENDIKBUD DUKUNG PERSIAPAN PTM
MELALUI BANTUAN KUOTA INTERNET DAN BOS
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independen, Mendikbud menjelaskan, 
“sekitar  85% responden menilai bantuan 
kuota ini amat tepat menjawab krisis, 
sementara sekitat 86% menilai bantuan 
ini meringankan beban ekonomi orang 
tua dalam masa pembelajaran jarak jauh 
(PJJ). Inilah yang memotivasi kami untuk 
memperjuangkan kelanjutan kebijakan 
bantuan kuota data internet,” tutur 
Mendikbud.

Selain hasil survei tersebut, 
Mendikbud mengakui, pihaknya banyak 
menerima masukan masyarakat, terutama 
soal fleksibilitas penggunaan bantuan 
kuota tahun lalu. Misalnya, banyak laman 
situs yang tidak termasuk kuota belajar. 
“Murid ada yang mengadu, ‘Mas Menteri, 
googling menghabiskan pulsa pribadi 
karena tidak masuk dalam kuota belajar. 
Mas Menteri, saya ingin membuka laman-
laman riset universitas lain, tapi tidak 
bisa. Mas Menteri, banyak materi belajar 
yang bagus di YouTube, tetapi YouTube 
tidak masuk kuota belajar. Kemendikbud 
mendengar semua masukan itu,” ungkap 
Mendikbud.

Oleh karenanya, kata Mendikbud, 
kebijakan kuota internet di tahun 2021 
pada tiga bulan ke depan, disesuaikan 
dengan berbagai masukan dari 
masyarakat. Berdasarkan permintaan 
dari banyak elemen masyarakat, akhirnya 
Kemendikbud membuka restriksi bantuan 

kuota data internet, dari kuota belajar 
dan kuota umum menjadi seluruhnya 
kuota umum.

Tahun ini, walaupun besaran 
gigabyte (GB) bantuan lebih kecil 
dari dari tahun sebelumnya, tetapi 
kualitasnya meningkat karena seluruhnya 
dapat dipakai sebagai kuota umum, 
sehingga lebih fleksibel bagi semua 
jenis penggunaan. Mendikbud juga 
memastikan bahwa bantuan ini diberikan 
bagi seluruh peserta didik dan pendidik 
serta tenaga kependidikan, baik di sekolah 
swasta maupun negeri selama yang 
bersangkutan terdaftar di data pokok 
pendidikan (Dapodik) dan pangkalan 
data pendidikan tinggi (PDDikti).

Adapun besaran kuota yang 
disalurkan adalah sebagai berikut: untuk 
peserta didik jenjang PAUD sebesar 
7 GB, peserta didik jenjang dasar dan 
menengah sebesar 10 GB, sementara 
guru jenjang PAUD, dasar, dan menengah 
mendapatkan kuota 12 GB. Mahasiswa 
dan dosen mendapatkan kuota sebesar 
15 GB.

Penyaluran bantuan kuota akan 
disalurkan setiap tanggal 11 hingga 15 
setiap bulannya. “Bagi yang tahun lalu 
sudah menerima bantuan ini, maka 
mulai 11 Maret, secara otomatis akan 
menerima pengiriman bantuan kuota 
pertama. Kecuali,  bagi yang tahun lalu 

penggunaannya di bawah 1 GB, mereka 
tidak akan menerima lagi, karena dianggap 
tidak memerlukan bantuan tersebut. Bagi 
yang belum menerima dan ingin daftar, 
atau yang ingin mengubah nomor ponsel, 
baru bisa menerima di bulan April 2021,” 
jelas Mendikbud.

Dirinya juga mengimbau orangtua 
yang anak-anaknya belum menerima 
kuota belajar tahun 2020 karena masalah 
administratif atau pengunggahan berkas 
oleh satuan pendidikan yang tidak tepat 
waktu, untuk segera mengurusnya. Pada 
kesempatan ini, Mendikbud mengimbau 
kepala satuan pendidikan dan kepala 
dinas untuk melaksanakan administrasi 
sebaik mungkin. Supaya peserta didik 
bisa menikmati kuota internet yang telah 
diperjuangkan oleh pemerintahan pusat.

“Semua kepala satuan pendidikan 
dan kepala dinas bertanggungjawab 
memberikan hak ini pada murid-murid. 
Kalau ada tantangan, kami di pusat siap 
bantu dan dukung,” tegas Mendikbud.

Di akhir acara, Mendikbud 
memastikan, tidak pernah menyalurkan 
kuota internet ke pihak sekolah atau 
universitas. Kuota langsung diberikan 
ke nomor ponsel para peserta didik 
dan pendidik yang aktif dan terdaftar di 
Dapodik atau PDDikti. “Yang meregistrasi 
nomornya adalah sekolah dan universitas, 
karena Kemendikbud harus mengikuti 
data di Dapodik dan PDDikti,” tutup 
Mendikbud.



Wakil Ketua Umum Departemen 
Usaha dan Ekonomi Kreatif PSMTI, Ir. 
Dedy Rochimat, M.M, berharap pengurus 
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) di daerah untuk 
mendukung Program Buku Direktori 
UKM PSMTI. Buku ini merupakan gagasan 
Dedy untuk mempermudah sesama  
anggota PSMTI menjalin mitra bisnis.

Buku tersebut diperkenalkan Dedy 
saat seminar online sesi 6 dengan tema 
“Strategi Ampuh Membangun Usaha 
Agar Kuat dan Terus Berkembang” 
pada Sabtu, (6/3/2021). Seminar ini  
diselenggarakan oleh PSMTI bekerjasama 
dengan GLC (Global Leadership Center) 
dan disiarkan langsung EL JOHN TV.

Dedy menjelaskan, buku ini dibuat 
antara lain  sebagai media promosi untuk 
perluas jangkauan pasar. Selain itu, buku 

DEDY ROCHIMAT
GAGAS BUKU DIREKTORI UKM PSMTI

ini difungsikan untuk mempertemukan 
dan menciptakan transaksi bisnis antar 
anggota PSMTI serta mewujudkan 
komunitas dan ekosistem yang saling 
terkoneksi.

Buku ini memuat beberapa materi 
yakni profil usaha anggota PSMTI, produk 
yang dihasilkan dan juga ada cerita 
inspiratif.

“Nanti kita pilih dari beberapa 
teman  yang sudah sukses, kita akan 
masukan, supaya ini bisa menularkan 
teman-teman lainnya. Jadi ini penting 
sekali untuk menyemangatkan teman-
teman semuanya, makanya saya sangat 
mengharapkan bahwa ini bisa semua 
mau mendukung,” kata Founder dan 
CEO Vivere Group ini.

Bahkan Dedy menegaskan 
Departemen Usaha dan Ekonomi Kreatif  

telah membentuk tim  membantu anggota 
PSMTI yang ingin usahanya dimuat di 
buku ini.

“Kalau perlu apapun juga, seperti 
difoto dan lain sebagainya, kami siapkan, 
kami punya orang-orang yang bisa 
membantu,” tegas Dedy.

Menurut Dedy, menargetkan  
1.000  Usaha Kecil Menengah (UKM) 
yang  dimuat di buku ini. UKM  tersebut 
bukan hanya berasal dari anggota PSMTI, 
namun bagi di luar PSMTI yang memiliki 
usaha dapat juga dimuat di buku ini.

“Kami juga menerima orang yang 
belum aktif di PSMTI, karena kita tau 
semboyan PSMTI, bahwa paguyuban 
ini adalah Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia. Bagi semua yang 
punya marga, sebetulnya, adalah anggota 
kita, baik yang aktif dan yang belum 
aktif  sebetulnya sudah masuk. Tidak 
terbatas, pada dasarnya kalau ada orang 
berminat untuk masuk, kita bisa pasarkan 
bersama,” ujar Dedy.

Dedy berharap, saat peluncuran 
pada bulan Oktober 2021 mendatang, 
buku ini  dapat memuat 1.000 lebih UKM.

“Ini perlu keberpihakan, perlu 
bantuan ketua-ketua provinsi, kabupaten, 
kecamatan, mereka untuk masukan ke 
direktori ini, paling  minimum ini gratis. Ini 
bisa menjadi suatu tempat kita bertemu, 
kita bernetworking,” ungkap Dedy.

Program Buku Direktori UKM 
PSMTI ini mendapat apresiasi dari CEO 
& Founder GLC Roby Tjiptadjaya yang 
menjadi pembicara dalam seminar online 
sesi 6 ini.  Robi menilai buku tersebut 
bukan hanya dapat memudahkan anggota 
PSMTI namun juga memudahkan pelaku 
usaha di seluruh Indonesia, khususnya 
dalam memperkuat kemitraan.

 “Tadi pak Dedy bilang mau bikin 
direktori itu sangat bagus sekali. PSMTI 
punya sumber daya luar biasa. Di sini 
perlu yang namanya kerjasama. Buku 
itu adalah project yang luar biasa, yang 
bisa membantu bukan hanya anggota 
PSMTI tetapi membantu banyak orang 
terutama di Indonesia. Jadi kita sebagai 
pemilik bisnis harus bisa memperlebar kita 
punya pertemanan,” tutur Roby. (Sigit)
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Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia (PSMTI) melalui 
Departemen Usaha dan Ekonomi Kreatif 
PSMTI  bersama GLC (Global Leadership 
Center) kembali menyelenggarakan 
Seminar Online. Kali ini seminar online 
yang digelar merupakan  seminar online 
seri 6 dengan tema “Strategi Ampuh 
Membangun Usaha Agar Kuat dan Terus 
Berkembang”. Seminar ini dilangsungkan 
pada Sabtu (6/3/2021) dan disiarkan 
langsung oleh EL JOHN TV.

Dalam seminar ini, pembicara 
yang dihadirkan yakni CEO & Founder 
GLC Roby Tjiptadjaya. Seminar dihadiri 
ratusan anggota PSMTI,  baik yang berada 
di kepengurusan pusat, provinsi dan 
Kabupaten/Kota secara daring.  

Seminar ini dibuka oleh Wakil 
Ketua Umum Departemen Usaha dan 
Ekonomi Kreatif PSMTI, Ir. Dedy Rochimat, 
M.M, sebagai penggagas digelarnya 
seminar online ini. Dalam sambutannya, 
Dedy mengangkat soal pentingnya  

SEBAGAI PEDOMAN UNTUK MENGELOLA BISNIS
PSMTI DAN GLC 2021 KEMBALI GELAR SEMINAR ONLINE

memiliki Guanxi atau jaringan dalam 
berbisnis.  

Founder dan CEO Vivere Group ini, 
mengatakan dengan Guanxi, bisnis akan 
mudah dijalankan dan dikembangkan.

“Guanxi ini sangat penting dalam 
kita sebagai orang Tionghoa kalau 
berbisnis dan lain sebagainya selalu 
merasa kita perlu kenal berhubungan 
baru kita bisa lebih mudah untuk masuk 



dan untuk mendapatkan dukungan,” 
kata Dedy.

Dalam kesempatan ini Dedy juga 
memperkenalkan program  “Program Buku 
Direktori UKM PSMTI”. Buku ini merupakan 
inisiasi Dedy untuk mempermudah 
anggota PSMTI bertemu dengan para 
rekan kerjanya yang juga sebagai anggota 
PSMTI.  Dalam buku ini, dimuat antara lain 
profil usaha anggota PSMTI, produk yang 
dihasilkan dan juga ada cerita inspiratif.

“Dalam buku ini kita juga akan 
memuat suatu kisah inspiratif atau sukses 
story, nanti kita pilih dari beberapa 
teman  yang sudah sukses, kita akan 
masukan, supaya ini bisa menularkan 
teman-teman lainnya. Jadi ini penting 
sekali untuk menyemangatkan teman-
teman semuanya, makanya saya sangat 
mengharapkan bahwa ini bisa semua 
mau mendukung,” terang Dedy.

Setelah Dedy Rochimat, sambutan 
berikutnya disampaikan Ketua Umum 
PSMTI David Herman Jaya. David 
mengapresiasi kembali digelarnya seminar 
online ini. Dalam sambutannya ini, David 
menyampaikan kondisi sektor usaha 
yang di tengah pandemi Covid-19. Dari 
data Kementerian Ketenagakerja yang 
dilihatnya, ada 88 persen perusahaan  
yang terdampak pandemi.  

Ekonomi adalah sektor yang 
sangat dampak pandemi Covid. 
Survey yang saya baca di Kementerian 
Ketenagakerjaan sekitar 88 persen 
perusahaan terdampak pandemi, yang 

tidak,  mungkin hanya 12 yakni farmasi 
dan makanan,” kata CEO New Armada ini.

Dengan kondisi itu, David pun 
memberikan motivasi seperti yang 
disampaikan pepatah dari Tiongkok 
yakni  zhi yào gōng fū shēn, tiě chi mó chéng 
zhēn  “Jika bekerja cukup keras, bahkan 
sebatang besi bisa diubah menjadi jarum”.

“Pepatah ini mengajarkan kita 
untuk tetap bertahan dan bekerja keras 
dalam situasi apapun, jangan putus asa 
dan jangan berhenti tetapi kerja keras 
yang dimaksud dalam pepatah ini,” 
ucap David.

“Saya berharap seminar ini, 
dapat menjadi inspirasi untuk mendapat, 
menerapkan  tema webinar ini di perusahaan 
kita masing-masing,” tambah David.

Setelah David menyampaikan 

kata sambutan, giliran CEO & Founder 
GLC Roby Tjiptadjaya yang memberikan 
pembekalan.  Dalam pembekalannya, 
Roby menyampaikan banyak masukan 
untuk para pelaku bisnis, di antaranya 
adalah 10 hal yang harus dihindari pelaku 
bisnis agar usahanya tetap kondusif.

Kesepuluh hal tersebut yakni  
yang pertama, merasa dirinya serba 
tahu. Kedua, tidak mau keluar dari zona 
nyaman. Ketiga, kehilangan semangat 
dan harapan. Kelima, kekurangan modal 
kerja. Keenam, jaringan pertemanan 
yang terbatas.

“Tadi pak Dedy bilang mau bikin 
direktori itu sangat bagus sekali. PSMTI 
punya sumber daya luar biasa. Di sini 
perlu yang namanya kerjasama. Buku 
itu adalah project yang luar biasa, yang 
bisa membantu bukan hanya anggota 
PSMTI tetapi membantu banyak orang 
terutama di Indonesia. Jadi kita sebagai 
pemilik bisnis harus bisa memperlebar 
kita punya pertemanan,” ungkap Roby.

Kemudian yang keenam, tidak 
up to date perkembangan, informasi 
dan pengetahuan. Ketujuh, tidak punya 
atau tidak baca laporan keuangan. 
Kedelapan, belum punya sarana untuk 
memonitoring bisnisnya. Kesembilan, 
tidak punya  sparing partner  yang mampu 
dan objective untuk diajak diskusi dan 
Yang terakhir, Kesepuluh adalah tidak 
ada pihak yang mengingatkan dan 
mendorong. (Sigit)
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BUDAYA
BETAWI

YANG MEMIKAT
HATI

Sebagaimana kita ketahui bahwa Suku Betawi yang mayoritas penduduknya bertempat 
tinggal di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, merupakan salah satu suku di Indonesia yang 

memiliki beragam tradisi unik.

Nama Betawi itu sendiri berasal dari kata Batavia yang merupakan sebutan untuk Jakarta 
pada zaman dahulu. Sedangkan asal usul Suku Betawi sebenarnya adalah campuran dari 

berbagai suku di Indonesia yang pada masa penjajahan dulu didatangkan oleh Pemerintah 
Belanda dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Sunda, Jawa, Bali. Makassar, dan lainnya. 

Hasil pernikahan antar suku inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Suku Betawi yang hingga 
saat ini mendiami Ibukota Jakarta.

Meski tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kota besar yang mana sangat rentan 
terpengaruhi oleh budaya asing, namun sampai saat ini, adat dan budaya Betawi yang sudah 

bermukim di Jakarta sejak abad ke-17, masih terjaga dan terus dilestarikan sebagai salah satu ciri 
khas budaya Indonesia.

BUDAYA
BETAWI

YANG MEMIKAT
HATI

Yulia Gumay
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RUMAH ADAT

Ada 4 jenis rumah adat Betawi, di antaranya 
Rumah Kebaya, Rumah Panggung, Rumah Gudang, 
dan Rumah Joglo.

Keempat jenis rumah tersebut semuanya berstruktur 
rangka kayu. Ciri khas lainnya adalah rumah adat 
Betawi memiliki teras yang luas, di mana teras tersebut 
berfungsi untuk menjamu tamu dan juga sebagai 
ruang santai untuk keluarga. Di sinilah biasanya 
anggota keluarga berkumpul, bersenda gurau, seraya 
memandangi pepohonan dan rerumputan hijau yang 
tumbuh di halaman rumah dengan ditemani suara 
kicauan burung-burung.

ALAT MUSIK DAN SENJATA TRADISIONAL

Beberapa macam alat musik tradisional Betawi 
yakni gambang kayu, kromong, rebab, ohayan, dan 
kenong. Alat musik ini dimainkan untuk memeriahkan 
berbagai kesenian khas betawi seperti tanjidor, 
lenong, ondel-ondel, tari lenggang nyai, tari zapin, 
tari cokek, tari yapong, tari sirih kuning, dan lainnya. 
Sedangkan senjata khas Betawi adalah golok, keris, 
badik cangkingan, trisula, dan toya.

Selanjutnya kami sajikan beberapa adat serta 
budaya Betawi yang hingga saat ini masih terjaga 
kelestariannya.

PAKAIAN ADAT

Pakaian adat Betawi untuk laki-laki dinamakan 
Baju Sadariyah sedangkan untuk wanita adalah 
Baju Kurung.

Dikutip dari situs resmi Pemerintah DKI Jakarta, 
bahwa Baju Sadariyah merupakan baju resmi tradisional 
Betawi untuk kaum laki-laki, yang mana pakaian ini 
terdiri dari baju koko sadariyah yang juga sering 
disebut sebagai baju gunting cina, lalu dipadu dengan 
terompah dan peci hitam atau merah.

Lalu untuk pakaian wanita yaitu berupa kain 
kebaya panjang di bagian depan dan berenda, dipadu 
dengan selendang yang juga bisa berfungsi sebagai 
penutup kepala.
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ONDEL-ONDEL

Anda pasti sudah tahu dengan boneka raksasa ini. Boneka 
yang terbuat dari anyaman bambu ini, sering dijadikan sebagai 
alat pertunjukan yang ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat 
Betawi.

Biasanya boneka ini dicat dengan warna yang mencolok 
dan menarik perhatian. Namun siapa sangka ternyata warna 
cat tersebut tidak sembarangan dilekatkan melainkan untuk 
mencirikan Ondel-ondel perempuan dan laki-laki. Biasanya 
Ondel-ondel perempuan dicat dengan merah sedangkan 
Ondel-ondel laki-laki dicat dengan warna biru.

Lalu Ondel-ondel ini dipakaian kain hingga menyerupai 
pakaian manusia dan diberi hiasan pada bagian kepala hingga 
lengkap dengan aksesoris khas Suku Betawi.

Uniknya, meski Ondel-ondel ini hanya sebuah boneka yang 
dibentuk sedemikian rupa, dan bergerak dengan bantuan 
manusia, namun tidak sedikit dari anak-anak bahkan orang 
dewasa yang takut melihatnya.

Anda bisa menjumpai Ondel-ondel di berbagai sudut di 
Daerah Ibukota, bahkan saat ini sangat banyak anak-anak 
muda yang memanfaatkan boneka ini sebagai alat untuk 
mengais rezeki dengan cara berkeliling di setiap gang-gang 
seraya memainkan musik.

LENONG

Budaya Betawi yang satu ini, pasti sudah tidak asing lagi, 
kan? Bahkan beberapa TV pernah membuatkan acara Lenong 
dan disiarkan secara nasional.

Lenong merupakan kesenian teater tradisional khas Betawi, 
yang mana ciri khasnya adalah adanya sesi adu pantun antara 
para pemain dengan menggunakan dialog bahasa Betawi, 
sehingga menambah keseruan acara tersebut.

Lenong biasanya dimainkan tidak lebih dari 10 orang dan 
penuh dengan lelucon. Lenong juga diiringi dengan musik 
yang menggunakan gambang kromong sebagai pengiring.

TANJIDOR
Tanjidor sangat erat kaitannya dengan Ondel-ondel, yang 

memang merupakan pengiring musik dalam pertunjukan 
Ondel-ondel tersebut.

Tanjidor sendiri merupakan orkes khas Betawi yang juga 
digunakan untuk pesta rakyat dan pengantar pengantin.

Ada beberapa instrumen dalam orkes tanjidor, diantaranya 
adalah klarinet, drum, saksofon tenor dan masih banyak lagi.
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NYOROG

Budaya Betawi yang sangat erat kaitannya dengan 
Islam, juga tidak ketinggalan dalam tradisi menyambut 
bulan suci Ramadhan. Salah satunya adalah nyorog. 

Nyorog merupakan tradisi berkunjung ke rumah 
saudara yang biasanya dilakukan oleh orang yang 
lebih muda yang datang berkunjung ke rumah 
saudaranya yang lebih tua atau dituakan, dengan 
membawa bingkisan berupa sembako (Sembilan 
bahan pokok) seperti gula, beras, telur, makanan 
siap saji atau sejenisnya.

Tradisi ini biasanya dilakukan satu minggu sebelum 
datangnya bulan suci Ramadhan. Tujuannya tidak 
lain dan tidak bukan adalah untuk menyambung 
tali silaturrahim antar sanak saudara serta sebagai 
bentuk rasa hormat kepada keluarga atau tokoh 
yang dituakan.

Tradisi ini sebenarnya memang tidak melulu 
dilakukan saat menyambut bulan suci Ramadhan, 
di hari lain pun juga sering dilakukan. Namun saat 
menjelang Ramadhan tiba tradisi berkunjung ke 
rumah sanak saudara memang sudah sangat lazim 
dilakukan untuk saling bermaaf-maafan dalam rangka 
membersihkan diri sebelum memasuki bulan puasa.

PALANG PINTU

Kesenian lainnya dari budaya Betawi adalah 
tradisi Palang Pintu yang merupakan sebuah kesenian 
Betawi dengan paduan antara silat dan juga pantun.

Palang pintu menjadi salah satu rangkaian tradisi 
pernikahan dalam adat Betawi. Setiap pengantin pria 
akan mendapat tantangan dari mempelai wanita 
untuk menguji kepiawaian bela diri serta kepandaian 
dalam mengaji.

Diketahui bahwa tokoh Betawi, Pitung (1874-
1903) ternyata telah menjalani tradisi ini saat hendak 
memperistri Aisyah, yang merupakan putri jawara 
dengan julukan ‘Macan 
Kemayoran’, Murtadho.

Istilah palang pintu 
di kalangan masyarakat 
Betawi diartikan 
sebagai penghalang 
untuk orang lain yang 
akan memasuki daerah 
tertentu, di mana suatu 
daerah memiliki jawara alias pendekar yang siap 
menghadang.
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SILAT BEKSI

Seni beladiri tradisional khas Betawi adalah silat beksi. 
Silat ini pertama kali dikembangkan oleh masyarakat di daerah 
Kampung Dadap, kecamatan Kosambi, Tangerang.

Dalam pertunjukan Silat Beksi ini, ada pakaian khas yang 
digunakan oleh para pesilat yang disebut Pangsi, yaitu baju 
longgar khas Betawi yang dipadukan dengan celana mengatung 
di atas mata kaki, kain sarung kotak-kotak yang disematkan 
di leher, dan peci hitam atau merah. Biasanya pesilat juga 
menambahkan atribut seperti sabuk hijau, cincin batu akik, 
sendal kulit dan sebilah golok di bagian pinggang.

TARI LENGGANG NYAI

Tarian ini diciptakan oleh Wiwik Widiastuti, seorang koreografer 
dari Yogyakarta pada tahun 1998. Tarian ini menjadi populer 
dan sering ditampilkan pada acara seni dan pariwisata dalam 
negeri hingga mancanegara.

Tari lenggang nyai dibawakan oleh empat hingga enam 
gadis kecil, bisa dibilang merupakan paduan dari gaya tari 
cokek, tari topeng, dan sedikit pengaruh China. Uniknya, 
gerakan tarian ini menggambarkan karakter dan cerita dari 
Nyai Dasima. (Yulia Gumay)
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pesona kuliner nusantara
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MAKANAN KHAS 

MALANG
ENAK DAN MENGGODA LIDAH

Bakso
Malang

digemari oleh berbagai pecinta kuliner.
Salah satu bakso yang sangat terkenal adalah Bakso 

Malang. Wah, siapa nih yang belum pernah mencoba Bakso 
Malang?

Selain di daerah Malang itu sendiri, bakso yang satu ini 
pun sudah terkenal memiliki beberapa cabang di daerah lain 
di Indonesia, eits, tapi pastinya saat berkunjung ke Malang, 
Anda wajib coba bakso ini dari daerah asalnya.

Salah satu warung yang menyediakan Bakso Malang 
adalah Warung Bakso President. Ya, nama warungnya adalah 
Bakso President. Warung yang berdiri sejak tahun 1977 ini berada 
tepat di samping rel kereta api loh. Wah, kebayang kan gimana 
rasanya menyantap bakso dan tiba-tiba ada kereta yang lewat. 

Sampai sekarang, rel kereta api ini masih aktif, yaitu 
jurusan Surabaya - Malang. Jadi pastikan Anda sangat berhati-
hati ketika menyeberangi perlintasan ketika akan masuk ke 

Tidak hanya di Indonesia, 
namun makanan yang 
masuk dalam daftar kuliner 

Indonesia yang paling enak ini 
juga sudah menjadi makanan 
yang sangat terkenal hingga ke 
mancanegara, maka tidak heran 
jika makanan dengan bahan 
dasar terbuat dari campuran 
daging dan tepung ini sangat su
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Kota Malang, selain terkenal 
dengan berbagai destinasi wisata 
yang selalu ramai pengunjung, 
kota terbesar kedua di Jawa Timur 
setelah Surabaya ini juga dikenal 
dengan aneka kulinernya yang 
enak dan menggoda lidah.

Berikut kami sajikan 
beberapa kuliner khas Malang 
yang bisa Anda jadikan pilihan 
ketika berkunjung ke kota penghasil 
Apel ini.

Warung Bakso President ini. Karena warung tersebut berada 
lebih kurang 3 meter dari rel kereta, jadi pastikan juga Anda 
tidak lengah ketika datang bersama anak-anak Anda.

Warung bakso ini dibuat memanjang mengikuti rel 
kereta, sehingga setiap pengunjung bisa dengan leluasa melihat 
kereta yang lewat sambil menyantap bakso. Jika Anda ingin 
lebih leluasa lagi melepaskan pandang, Anda juga bisa duduk 
di deretan meja yang diletakkan di bagian luar warung.

Tapi tentu saja kereta tidak lewat setiap waktu seperti 
angkot, namun ada jam-jam tertentu. Jika beruntung, maka 
Anda akan melihat kereta lewat sambil menyantap bakso hangat.

Bakso President memiliki beberapa varian. Ada bakso 
goreng, bakso bakar, bakso telur, pangsit dan lainnya.

Untuk harga, Anda tidak perlu khawatir, sangat ramah 
di kantong dan yang lebih penting adalah rasanya tidak 
mengecewakan dan bikin nagih.
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Rawon
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Makanan yang satu ini tentu juga sudah tidak asing di 
telinga kita. Bahkan saat ini Rawon sudah dibuat dalam 
berbagai varian rasa dan tambahan embel-embel nama.

Makanan yang bisa Anda santap dengan nasi serta 
jajanan kuliner lainnya seperti perkedel dan babat ini, terbuat 
dari olahan daging sapi yang berupa sup daging bekuah hitam. 
Adapun kuah hitam ini dihasilkan dari perpaduan berbagai 
macam bumbu yakni kluwek.

Jika Anda sedang berlibur ke Malang, untuk menyantap 
sajian ini, Anda bisa berkunjung ke salah satu warung yang 
menyediakan Rawon khas Jawa Timur, 
yaitu Rawon Nguling Malang. Kuliner 
yang satu ini sudah eksis sejak tahun 
1983. Sesuai dengan namanya makanan 
ini berasal dari Kecamatan Nguling, 
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Tidak hanya di Malang, Rawon juga bisa Anda temui 
di berbagai kota di Indonesia. Namun menyantap makanan 
khas ini tentunya akan terasa lebih khas jika bisa dinikmati 
dari kota asalnya.

Untuk harga, berkisar antara Rp35.000 hingga Rp.50.000 
saja. Masih terbilang murah untuk menu makanan yang berbahan 
dasar daging.

Atau jika Anda ingin berkreasi dan mencoba membuatnya 
di rumah, Anda bisa menemukan resep-resep lengkapnya 
di berbagai platform media sosial atau menonton langsung 

tutorial pembuatannya di aplikasi berbagi video. 



Orem-Orem

Ronde Titoni

Mungkin namanya terdengar agak 
asing dan aneh bagi Anda yang 
bukan berasal dari Jawa Timur. 

Namun sajian yang satu ini cukup terkenal 
dan menjadi salah satu makanan yang wajib 
ada di acara pernikahan atau syukuran di 
daerah Malang.

Makanan yang satu ini berbahan 
dasar tempe goreng dan ayam yang 
diolah dengan kuah santan kental lalu 
disajikan dengan irisan ketupat beserta lauk tempe dan tauge, 
lalu disiram kuah santan.

Kuah Orem-orem ini mirip dengan sayur lodeh, namun 
lebih kental dan memiliki cita rasa yang sedikit pedas.

Keunikan kuliner ini terletak pada cara memasaknya 
yang menggunakan bahan bakar arang dan bahan dasar tempe 

Menyusuri dinginnya Kota Malang 
di malam hari, sangat cocok 
ditemani dengan kuliner yang 

satu ini, yaitu Wedang Ronde. 
Wedang sendiri adalah istilah 

kuliner Jawa yang berarti segala bentuk 
minuman panas yang terbuat dari air 

rebusan jahe, serai dan gula jawa. Cita rasa jahe membuat wedang 
ini sangat mirip rasaya dengan kuliner sekoteng. Sedangkan 
ronde menyuguhkan isian bulatan tepung beras berisi gula.

Salah satu lokasi legendaris untuk menyantap ronde 
adalah Ronde Titoni yang sudah berdiri sejak tahun 1948 dan 

terkenal sangat ramai pengunjung. Jadi jika Anda berkunjung 
ke sini, harap bersabar untuk mengantri.

Harga satu porsi Wedang Ronde hanya berkisar antara 
Rp7.000 hingga Rp9.000 saja. Jadi pastikan Anda mampir di 
sini saat berkunjung ke Kota Malang. (Yulia Gumay)

khas Malang. Salah satu alasan kenapa menggunakan arang 
adalah karena bara api arang tidak mengubah aroma bumbu 
dasar masakan tersebut.

Untuk harga satu porsi Orem-orem hanya dibanderol 
sekitar Rp7.000 hingga Rp.13.000 saja. Bagaimana? Anda 
tertarik untuk mencobanya?
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Indonesia kian dekat dengan era bank digital atau 
neobank. Perkembangannya berprospek cerah, tapi tetap memiliki 
sejumlah tantangan. Indonesia sedang bersiap menghadapi 
era bank digital atau neobank. Peluangnya cukup besar untuk 
berkembang seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat di ranah 
daring, tapi sekaligus memiliki sejumlah tantangan. 

Neobank memberikan semua layanan secara online dan 
tidak memiliki kantor cabang fisik. Nasabah cukup menggunakan 
ponsel dan koneksi internet untuk membuka rekening atau 
mengakses layanan keuangan lainnya. 

Hal ini berbeda dengan digitalisasi bank yang ramai 
dilakukan saat ini, salah satunya mobile banking, sebab bank 
masih membuka dan mengandalkan kantor cabang. 

Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Institute dan 
Keuangan Digital Sukarela Batunanggar mengatakan bank 
digital hadir melalui dua pola. Pertama, bank melakukan 
transformasi model, strategi, dan produk bisnis. Kedua, bank 
yang sejak awal dibentuk sebagai bank digital. 

Berdasarkan studi McKinsey, 50% konsumen Indonesia 
mempertimbangkan migrasi ke bank yang tidak mempunya 
kantor. Layanan bank seperti ini dinamakan digital banking. Apa 
maksud dari istilah ini? Selain itu, apa perbedaannya dengan 
mobile atau internet banking? Bagaimana perkembangannya 
sejak dulu? Haruskah kamu jadi nasabahnya?

Berkembang pesatnya teknologi sekarang ini tidak 
dapat dipungkiri. Perkembangan tersebut juga menuntut 
kita semua untuk bergegas beradaptasi dengan perubahan 
yang ada. Berkembang pesatnya teknologi memberikan 
kemudahan bagi setiap orang dalam segala bidang, karena pada 
prinsipnya setiap orang menginginkan suatu kemudahan dalam 

BANK DIGITAL 
JAMAN NOW SIAP ?
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segala bidang. Untuk memanfaatkan 
momentum perkembangan teknologi 
tersebut kini telah hadir suatu terobosan 
baru dalam bidang perbankan yaitu 
layanan perbankan digital. 

Otoritas Jasa Keuangan menjelas-
kan bahwa layanan perbankan digital 
adalah layanan atau kegiatan perbankan 
dengan menggunakan sarana elektronik 
atau digital milik Bank, dan/atau melalui 
media digital milik calon nasabah dan/
atau nasabah Bank, yang dilakukan 
secara mandiri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
sendiri telah mengeluarkan peraturan 
mengenai pelayanan bank digital 
tersebut dalam Peraturan OJK Nomor 12/
POJK.03/2018, tentang Penyelenggaraan 
Layanan Perbankan Digital Oleh Bank 
Umum. OJK juga telah menerbitkan 
panduan mengenai pelayanan bank 
digital dalam Panduan Penyelenggaraan 
Digital Branch oleh Bank Umum.

Perbankan digital memberikan 
pelayanan seperti layaknya perbankan 
konvensional secara umum, akan 
tetapi memiliki perbedaan yaitu 
segala urusan pelayanan perbankan 
dilakukan secara mandiri melalui aplikasi 
perbankan di smartphone. Perbankan 
digital memungkinkan nasabah untuk 
memperoleh layanan perbankan secara 
mandiri (self service) tanpa harus datang 
langsung ke bank. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), layanan perbankan digital 
memungkinkan calon nasabah dan/
atau nasabah Bank untuk memperoleh 
informasi, melakukan komunikasi, 
registrasi, pembukaan rekening, transaksi 
perbankan, dan penutupan rekening, 
termasuk memperoleh informasi lain dan 
transaksi di luar produk perbankan, antara 

lain nasihat keuangan (financial advisory), 
investasi, transaksi sistem perdagangan 
berbasis elektronik (e-commerce), dan 
kebutuhan lainnya dari nasabah Bank.

Bank digital memiliki perbedaan 
dengan m-banking, sms banking, 
e-banking dan layanan lainnya yang 
berbasis internet. Perbedaan tersebut 
yaitu layanan m-banking, sms banking, 
e-banking merupakan layanan perbankan 
yang dapat diakses sendiri melalui 
smartphone dengan fitur mulai dari 
transaksi pembayaran, pembelian, 
transfer, hingga penarikan tunai tanpa 
kartu di mesin ATM. Lebih dari pada 
hal tersebut bank digital mencakup 
keseluruhan layanan perbankan 
dari administrasi rekening, otorisasi 
transaksi, pengelolaan keuangan; dan/
atau pembukaan, penutupan rekening, 
tranksaksi digital dan pelayanan produk 
keuangan lain berdasarkan persetujuan 
Otoritas Jasa Keuangan yang telah 
dijelaskan diatas.

Layanan perbankan digital dengan 
berbagai layanan yang ditawarkan 
memiliki banyak kelebihan, diantaranya 
yaitu sebagai berikut: (1) Nasabah tidak 
harus mendatangi bank secara langsung. 
(2) Hemat waktu dan biaya. (3) Dapat 
diakses dimana saja. (4) Mudah dan 
praktis. (5) Memberikan keamanan 
dan kenyamanan. (6) Mengurangi 
penggunaan kertas.

Bank di Indonesia sendiri belum 
banyak yang sudah menerapkan penuh 
layanan perbankan digital. Dengan 
kemudahan yang ditawarkan dalam 
layanan perbankan digital diharapkan 
bank-bank di Indonesia segera 
menerapkan layanan perbankan digital 
untuk memberikan kemudahan dan 
kenyamanan bagi nasabah-nasabahnya.

BISA MEMBUKA REKENING SAMBIL 
REBAHAN

Apa Itu Digital Banking? Bank 
digital adalah aktivitas perbankan yang 
dilakukan sepenuhnya di internet. Kita 
tentu sudah akrab dengan mobile banking 
dan internet banking. Nah, dua istilah 
dalam perbankan ini punya makna yang 
berbeda. Mereka memang sama-sama 
memerlukan dunia digital. Ada yang 
menggunakan SMS, ada pula yang 
memanfaatkan dunia internet. Selain itu, 
fitur di sana sangat terbatas. Keduanya 
hanya punya layanan deposito, transfer 
uang, pembayaran dan lain-lain. Sisanya 
hanya bisa dilakukan di bank offline.

Hal ini berbeda dengan digital 
banking. Jenis bank ini memberikan 
layanan pembukaan dan penutupan 
rekening secara online. Tentu saja, 
administrasi rekening ini tak bisa terjadi 
di bank biasanya. Kamu harus pergi ke 
kantor mereka untuk itu. Terlebih lagi, 
tak ada satu pun traksaksi yang dilayani 
di luar jaringan. Semua terjadi melalui 
internet.

Indonesia sudah memiliki regulasi 
terkait layanan ini, lho. Semuanya tertuang 
di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 12/POJK.03.2018. Peminatnya 
sendiri tak sedikit, apalagi di masa 
pandemi Covid-19, transaksi di sana 
naik hingga 60%.
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Bagaimana Awal Mula Digital 
Banking? Bank digital berkembang 
bersama dunia fintech. Salah satu akarnya 
adalah mesin anjungan tunai mandiri 
(ATM). Mesin ini muncul pada 1960-an. 
Untuk pertama kalinya, seorang nasabah 
tak perlu ke bank untuk mengakses 
rekeningnya. 

Kemunculan internet juga telah 
mengubah dunia perbankan. Akan tetapi, 
pada awalnya, dunia digital ini hanya 
digunakan di balik layar bank. Misalnya, 
untuk pemantauan rekening atau transfer 
dana. Jaringan ini baru ditawarkan ke 
depan nasabah pada tahun 1990-an. Saat 
itu, transaksi bank seperti transfer dana 
bisa dilakukan secara online. Perlahan tapi 
pasti, dunia digital terus berkembang. 
Penggunaan smartphone juga makin 
marak. Akhirnya, bank pun punya semakin 
banyak layanan online. Pada akhirnya, dia 
bisa berpindah sepenuhnya ke internet.

Haruskah kita menggunakan 
digital banking? Kita telah memahami 
pengertian dan sejarah dari jenis bank ini. 
Lantas, apakah kita harus jadi nasabahnya? 
Sebelum memutuskan, marilah kita 
memahami dulu plus minus dari digital 
banking ini.
1. Kelebihan bank digital.

(1) Layanan rekening online sangat 
mudah diakses. Di mana pun 
kamu berada, kapan pun kamu 
menginginkannya, dia selalu ada. 
Bahkan, saat rebahan pun, selama ada 
internet, kita bisa membuka rekening. 
Semua ini tentu sangat praktis. Hal ini 
berbeda dengan bank konvensional. Di 
sana, kita harus menunggu jam buka 
bank jika ingin punya akses perbankan 
secara penuh. (2) Layanan online 
juga mendorong kecepatan transaksi, 
tak perlu lagi menunggu antrean 
berjam-jam. Selain itu, perusahaan 
keuangan digital tidak perlu menyewa 
kantor, membayar listrik, dan lain-
lain. Ternyata, ini punya dampak baik 
terhadap kita. Ini berarti, bank tak 
perlu pemasukan lebih. Mereka tak 
perlu meminta terlalu banyak darimu. 
Ucapkanlah selamat tinggal kepada 
biaya administrasi bank yang mahal. 
(3) Selain itu, bunga simpanan yang 

kita terima bisa menjadi lebih tinggi.

2. Kekurangan bank digital. 
 Sayangnya, berbagai kelebihan digital 

banking datang dengan kekurangan 
pula. (1) Salah satunya adalah internet 
itu sendiri. Bukan rahasia lagi, kadang 
kala, koneksi internet terputus 
karena masalah teknis. (2) Terlebih 
lagi, internet bukanlah rumah para 
malaikat. Di sana, bisa saja, ada orang-
orang yang tak bertanggung jawab. 
Bisa-bisa, rekening kita kena bobol. 
Pencurian berbagai data pribadi juga 
rawan terjadi di sana. (3) Selain itu, 
akses terus-menerus ke rekening bisa 
membuat kita semakin boros. Belum 
lagi, ada e–commerce yang kerap 
menghujani kita dengan diskon. 

  Tentu saja, semua ini bisa kita 
cegah. Misalnya, dengan memilih 
lembaga keuangan digital yang 
terpercaya. Selain itu, kita bisa menaruh 
sebagian uang kita saja di sana. Taruh 
sisa dana yang harus kita tabung di 
rekening nondigital.

SERIUS JAJAKI PASAR BANK DIGITAL

Saat ini, perkembangan teknologi 
perbankan digital sudah menjadi 
keharusan. Apalagi, dengan adanya 
pandemi Covid-19, kebutuhan akan 
layanan perbankan digital pun kian 
dipercepat. 

Fenomena ini berhasil membuat 
banyak bank berlomba memperkuat 
layanan digital. Namun, bukan hanya bank 
besar saja, bank kecil yang didukung oleh 
investor kelas kakap pun juga lakukan hal 
serupa. Tren baru ini pun sudah diendus 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak lama. 
Untuk mendukung inovasi itu, OJK juga 
sedang menggodok aturan baru sebagai 
payung hukum bank digital ini. 

Salah satu bank yang serius 
menggarap potensi ini adalah PT Bank 
Central Asia Tbk (BCA) melalui anak 
usahanya PT Bank BCA Digital. Bank yang 
dulu bernama PT Bank Royal Indonesia ini 
memang sengaja dibeli Bank BCA untuk 
menggarap secara spesifik kebutuhan 
pasar akan bank digital. 

Bank Digital BCA bertajuk BCA 
Digital ini rencananya akan diluncurkan 
tahun ini. Lewat aplikasi super canggih 
ini, BCA Digital akan menggarap seluruh 
segmen tanpa membatasi usia kelompok 
tertentu. Tidak hanya untuk kaum milenial, 
BCA Digital juga hadir bagi masyarakat 
yang sudah terbiasa dan lebih memilih 
bertransaksi dengan teknologi digital 
(Digital Savvy). 

Untuk fase awal peluncuran, BCA 
Digital akan fokus pada funding service 
terlebih dahulu yang akan memfasilitasi 
berbagai transaksi perbankan digital 
melalui aplikasi digital berbasis 
smartphone, sekaligus meningkatkan 
jumlah customer base perusahaan. 
Akan tetapi, nantinya BCA Digital juga 
bakal menyalurkan kredit ke masyarakat. 
Khususnya menyasar pada segmen 
individual, individual bisnis, UMKM dan 
juga ritel. 

Tapi BCA Digital tidak sendirian, 
calon pesaingnya yakni PT Bank Jago 
Tbk (ARTO) juga bakal menggarap 
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segmen yang serupa. Apalagi, Bank 
Jago kini telah mendapat investor kuat 
yaitu Go-Jek penyedia aplikasi layanan 
on-demand dan pembayaran yang punya 
nama besar di Tanah Air. 

Investasi ini menjadikan Gojek 
sebagai pemegang 22% saham Bank 
Jago. Namun transaksi ini tidak mengubah 
pengendalian saham di Bank Jago. 
Kolaborasi ini juga membuka potensi 
kerjasama dengan berbagai institusi 
keuangan dan perbankan lain untuk 
mendukung mereka menjangkau lebih 
banyak konsumen.

Tujuan utama dari kolaborasi 
strategis ini adalah menyediakan layanan 
perbankan digital melalui platform 
Gojek, sehingga jutaan pelanggan Gojek 
dapat membuka rekening Bank Jago 
dan mengelola keuangan lebih mudah 
lewat aplikasi Gojek. 

Kerjasama ini akan saling 
melengkapi karena Bank Jago memiliki 
pengalaman dalam memahami kebutuhan 
finansial masyarakat Indonesia. Sebagai 
bank berbasis teknologi yang dirancang 
khusus dengan sistem API terbuka, 
kami juga akan bekerja sama dengan 
pemain-pemain ekosistem digital lain 
untuk memperluas akses keuangan.

Di samping dua bank itu, baru-
baru ini juga ada aksi korporasi dari 
PT Bank Net Indonesia Syariah yang 
bersiap untuk melantai di bursa pada 
bulan depan.  Proses book-building 
telah dilakukan dari tanggal 11 Januari 
2021 sampai 18 Januari 2021.

Seluruh dana hasil Initial Public 
Offering (IPO) akan digunakan untuk 
modal kerja perseroan. Keseluruhan 
dana hasil IPO akan digunakan oleh 
perseroan untuk modal kerja seperti biaya 
pemeliharaan Information and Technology 
(IT) dan penunjangnya dan modal kerja 
lainnya, hal ini sejalan dengan rencana 

strategis bank yang akan bertransformasi 
menjadi bank digital.

PROSPEK DAN TANTANGAN

Tiga bank digital dengan pola 
kedua juga tengah bersiap melayani 
publik. Bank Digital BCA berencana 
mulai beroperasi pada awal 2021. Dua 
lainnya adalah Bank Jago dan Bank Neo 
Commerce yang belum mengumumkan 
kapan akan beroperasi. Bank Digital 
BCA terbentuk atas akuisisi Bank BCA 
atas seluruh saham Bank Royal senilai 
Rp 988,04 miliar pada akhir tahun lalu. 

Lalu, Bank Jago terbentuk setelah 
mantan Direktur Utama Bank BTPN Jerry 
Ng dan pendiri Northstar Group Patrick 
Walujo mengakuisisi 51% saham Bank 
Artos. Bank Jago telah menerbitkan 
saham baru atau right issue sekitar 
Rp 1,34 triliun untuk pengembangan 
infrastruktur, teknologi informasi, sumber 
daya manusia, serta perbaikan struktur 
permodalan. 

Wajah digital Bank jago makin 
terlihat seiring masuknya Gojek. Melalui 
layanan keuangan digital GoPay, decacorn 
tersebut telah membeli 22% saham 
Bank Jago. Ke depan, bank jago akan 
dimasukkan ke dalam ekosistem digital 
Grup Gojek.  

Bank Neo Commerce terbentuk 
setelah startup teknologi finansial 
(fintech) Akulaku sah menjadi pemegang 
saham terbesar Bank Yudha Bhakti pada 
pertengahan tahun lalu. Adapun, salah 
satu pemegang saham Akulaku adalah 
Alipay, yang merupakan bagian dari 

raksasa keuangan digital asal Tiongkok, 
Ant Group Financial. 

Perkembangan neobank dalam 
bentuk kedua di Indonesia boleh dikatakan 
tertinggal dari negara lain. Di Hong Kong, 
delapan bank digital telah beroperasi 
sejak otoritas moneter negara tersebut 
(HKMA) membuka pendaftaran lisensi 
pada tahun lalu. Salah satunya adalah 
ZA Bank yang mampu menawarkan 
bunga deposito maksimal 6,8% selama 
tiga bulan untuk simpanan hingga Rp 
175 juta. 

Bank digital di negara lain yang 
telah beroperasi, yakni: Volt Bank 
di Australia, Jibun Bank di Jepang, 
KakaoBank dan K Bank di Korea Selatan, 
WeBank dan MYBank di Tiongkok, dan 
Monzo Bank di Inggris.

Peluang bisnis bank digital di 
Indonesia tetap cerah. Pasalnya, jumlah 
pengguna internet di negeri ini terus 
tumbuh yang mencerminkan besarnya 
pasar. Berdasarkan data Asosiasi 
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII), jumlah pengguna internet 
mencapai 196,7 juta jiwa pada 2019. 
Angka itu naik hampir 15% dibandingkan 
tahun sebelumnya. 

Dari jumlah tersebut, sebagian 
besar belum tergarap oleh layanan 
perbankan digital. APJII mencatat dari 
55,8% responden yang membeli barang 
kebutuhan melalui internet, baru 10,8% 
yang menggunakan layanan keuangan 
digital seperti m-banking, i-banking, 
dan uang elektronik untuk membayar 
transaksinya. 

Padahal, pengguna layanan 
keuangan digital di Indonesia kian 
meningkat. AppAnnie, misalnya, mencatat 
jumlah pengguna aktif bulanan (monthly 
active user/MAU) mobile banking di dalam 
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Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.

negeri sepanjang Januari-September 
2020 tumbuh 44% secara tahunan. 
Persentase itu menjadi ketiga tertinggi di 
Asia Tenggara. Artinya, potensi neobank 
menggaet nasabah sangat besar. 

Institute for Development 
of Economics and Finance (INDEF) 
mengatakan bank digital juga mampu 
menyaingi bisnis fintech, seperti dikutip 
dari CNN Indonesia. Menurutnya, bank 
digital menawarkan layanan yang 
mudah, cepat, dan serba digital, seperti 
yang dilakukan fintech saat ini. Meski 
begitu, bank digital unggul dalam 
memberikan beragam layanan serupa 
bank konvensional, bukan hanya pinjaman 
atau pembayaran saja. 

Selain itu, bank digital sudah 
memiliki ekosistem yang memadai untuk 
menghimpun dana, berbeda dengan 
fintech yang perlu berkolaborasi dengan 
bank untuk menghadirkan ekosistem 
tersebut. Fintech belum punya ekosistem 
yang cukup untuk menutup biaya 
operasional. Dananya pun masih dari 
bank karena tidak bisa himpun dana dari 
tabungan, tetapi dari investor. 

Namun, bank digital menghadapi 
sejumlah tantangan. Pertama, belum 
ada aturan mengenai neobank. Bank 
digital saat ini masih mengacu pada 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK) Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan 
Digital oleh Bank Umum. Padahal, bank 
digital memiliki aspek-aspek baru, di 
antaranya pembukaan rekening secara 
virtual dan keamanan data pengguna. 

Kedua, belum ada regulasi 
terkait perlindungan data dan sistem 

keamanan data yang memadai. Hal 
ini berpotensi mengakibatkan data 
pengguna disalahgunakan oleh pihak 
ketiga. Badan Siber dan Sandi Negara 
(BSSN) melaporkan serangan terhadap 
situs internet, pengumpulan informasi, 
dan trojan paling banyak ditemukan 
pada Januari-Juli 2020. Total serangan 
siber pun mencapai 189,9 juta selama 
periode tersebut. 

Ketiga, literasi keuangan 
masyarakat Indonesia masih rendah. 
Survei Nasional Literasi dan Inklusi 
Keuangan (SNLIK) 2019 menyebutkan 
literasi keuangan nasional sebesar 38%. 
Jika dilihat berdasarkan sektor jasa 
keuangan, perbankan punya persentase 
tertinggi, yakni 36,1%. Meski begitu, masih 
lebih banyak ruang yang belum terisi 
dengan pengetahuan dan keyakinan 
soal layanan keuangan. 

Melihat peluang dan tantangan 
yang ada, bank digital perlu memutar 
otak untuk mengamankan, bahkan 
memperbesar porsinya dalam layanan 
keuangan di Indonesia.

SYARAT PENDIRIAN BANK DIGITAL

Otoritas Jasa Keuangan masih 
melakukan pembahasan mengenai 
ketentuan pendirian bank digital. 
Targetnya, POJK mengenai bank digital 
dapat dirilis sebelum semester I/2021.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menjelaskan terkait pendirian bank digital 
terbagi menjadi dua jenis. Pertama, 
pendirian bank baru sebagai fully digital 
bank. Untuk ini, investor menyampaikan 
proposal kepada OJK untuk mendirikan 
bank digital. Kedua, transformasi bank 
existing menjadi bank digital.

OJK dalam rancangan yang saat 
ini masih dalam pembahasan, (1) untuk 
pendirian bank baru sebagai bank digital 
disyaratkan modal minimal sebesar Rp10 
triliun. Di samping itu, persyaratan lain 
yang juga menjadi persyaratan bank 
existing yang ditransformasi menjadi 
bank digital, seperti (2) memiliki model 
bisnis yang realistis dan implementatif 
dengan penggunaan teknologi yang 
inovatif dan aman dalam menjawab 
kebutuhan nasabah. 

Kemudian, (3) memiliki kemam-
puan untuk mengelola bisnis perbankan 
digital yang prudent dan berkesinambungan, 
serta paham mitigasi dan kapabilitas dari 
manajemen risiko untuk mengantisipasi 
berbagai risiko digital termasuk cyber crime 
dan lainnya. Ada juga syarat seperti pada 
bank umum lain yakni (4) perlindungan 
data nasabah dan memenuhi aspek tata 
kelola yang baik. (5) Syarat berikutnya 
untuk pendirian bank baru yang fully 
digital, yakni memiliki minimal satu kantor 
pusat dan seluruh layananya dilakukan 
secara digital.

Otoritas Jasa Keua-
ngan (OJK) mengatakan 
bahwa rencananya sebelum 
pertengahan tahun ini 
mudah-mudahan akan kita 
rilis Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK).
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Pemerintah melalui Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) memberikan 
insentif fiskal penurunan tarif Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah Ditang-
gung Pemerintah (PPnBM DTP).

Hal ini merupakan upaya 
membangkitkan kinerja industri otomotif 
di Tanah Air, salah satu sektor yang 
terkena dampak signifikan dari pandemi 
COVID-19, agar kembali bergeliat.

Kebijakan dan stimulus dirancang 
guna meningkatkan pembelian dan 
produksi kendaraan sehingga akan 
mendorong akselerasi pemulihan ekonomi 
nasional (PEN).

Penurunan tarif tersebut ter-
cantum dalam Keputusan Menteri 
Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 169 
Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor 
dengan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah atas Penyerahan Barang Kena 
Pajak yang Tergolong Mewah ditanggung 
oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 
2021.

MENPERIN TERBITKAN KETENTUAN
MENGENAI KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PPNBM DTP

“Kepmen ini untuk menetapkan 
kendaraan bermotor yang dapat 
menerima fasilitas PPnBM DTP berda-
sarkan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 20 tahun 2021,” kata Menperin 

Agus Gumiwang Kartasasmita, dilansir 
dari rilis Kemenperin, Senin (01/03/2021).

Menperin menegaskan, kendaraan 
bermotor yang bisa menikmati insentif 
PPnBM DTP harus memenuhi kandungan 
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komponen buatan lokal.
“Harus memenuhi persyaratan 

pembelian lokal (local purchase) yang 
meliputi pemenuhan jumlah penggunaan 
komponen yang berasal dari hasil produksi 
dalam negeri yang dimanfaatkan dalam 
kegiatan produksi kendaraan bermotor 
paling sedikit 70 persen,” jelasnya.

Kepmenperin 169/2021 ini 
juga menyebutkan, terdapat 115 jenis 
komponen yang bisa masuk dalam 
perhitungan kandungan lokal. Selain 
itu, total ada 21 tipe mobil yang bisa 
memanfaatkan diskon PPnBM sesuai 
beleid yang diundangkan pada 26 
Februari 2021 tersebut.

Varian kendaraan tersebut 
meliputi produk dari enam perusahaan, 
yakni PT Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT 
Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, 
PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki 
Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor 
Indonesia.

“Dalam Kepmen, disebutkan 
bahwa perusahaan industri wajib 
menyampaikan rencana pembelian lokal 
(local purchase) dan surat pernyataan 
pemanfaatan hasil pembelian lokal (local 
purchase) dalam kegiatan produksi,” 
tuturnya.

Di samping itu, perusahaan juga 
wajib menyampaikan faktur pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, laporan realisasi PPnBM DTP, 
dan kinerja penjualan triwulan.

“Pelaksanaan pengawasan dan 
evaluasi dapat dilakukan dengan bekerja 
sama dengan instansi pemerintah di 
bidang perpajakan dan/atau melibatkan 
lembaga verifikasi independen,” 
imbuhnya.

Bagi perusahaan yang tidak 
melaksanakan pembelian lokal, Kemen-
perin mengusulkan pengenaan sanksi 
administratif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan 
penghapusan sebagai kendaraan 
bermotor penerima fasilitas PPnBM DTP.

Agus optimistis, stimulus tersebut 
akan menurunkan harga kendaraan 
bermotor produksi dalam negeri sehingga 
lebih terjangkau di masyarakat dan 
meningkatkan daya saing terhadap 
kendaraan impor.

Selain itu, juga dapat meningkat-
kan kinerja produksi kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih menjadi di atas satu 
juta unit pada 2021 atau sama dengan 
kinerja produksi 2019.

“Hal ini tentunya akan mampu 
memberikan dampak signifikan terhadap 
kinerja industri bahan baku dan komponen 
dalam negeri terutama industri kecil 
menengah (IKM),” tuturnya.

Dengan begitu, IKM dapat 
bertahan menjalankan usahanya di 
tengah tekanan pandemi COVID-19, 

hingga nantinya dapat mendukung 
pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Kemenperin mencatat, industri 
otomotif merupakan salah satu sektor 
andalan yang memiliki kontribusi cukup 
besar terhadap perekonomian nasional.

Saat ini, terdapat 22 pabrik dengan 
didukung 1.500 industri komponen (tier 
1, 2, dan 3) dan lebih dari 1,5 juta orang 
yang bekerja di sepanjang rantai nilai 
industri tersebut.

Sektor otomotif mampu menyum-
bang sebesar 10 persen terhadap PDB 
sektor industri, atau 25 persen terhadap 
PDB sektor industri apabila memasukkan 
ekosistem kendaraan bermotor.

Stimulus perpajakan berupa 
insentif PPnBM DTP ini berlaku selama 
sembilan bulan, terhitung Maret 2021 
dan dibagi dalam tiga tahap.

Pengurangan 100 persen untuk 
tiga bulan tahap pertama, pengurangan 
50 persen untuk tiga bulan tahap kedua, 
dan pengurangan 25 persen untuk tiga 
bulan tahap ketiga. Kemudian, untuk 
implementasinya akan dilakukan evaluasi 
setiap tiga bulan.

Pembebasan sementara PPnBM 
DTP ini diberikan untuk segmen Sedan 
dan 4×2 dengan kapasitas mesin di bawah 
1500 cc dan diproduksi di dalam negeri. 
Segmen tersebut dipilih karena produk 
dalam negeri telah menguasai lebih dari 
91 persen pasar Indonesia dan memiliki 
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) 
lebih dari 80 persen.
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Menteri Pertanian (Mentan) 
Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perda-
gangan (Mendag) Muhammad Lutfi 
dan Menteri Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Erick Thohir bersama melepas 
ekspor produk pertanian asal Provinsi 
Jawa Timur (Jatim) senilai 140 miliar,  
di Teluk Lamong, Jawa Timur, 12 Maret 
2021.

Pada pelepasan ekspor tersebut, 
turut hadir juga mendampingi Gubernur 
Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar 
Parawansa.

Adapun komoditas yang diekspor 
terdiri 34 jenis. Komoditas tersebut di 
antaranya adalah pentol bakso, sarang 
burung walet, pakan ternak, premik, 
cicak kering, lipan kering, asam amino 
hewan LLysine sulfate, pakan ternak, susu 
pasteurisasi, susu, kelapa bulat, mentega 
kakao, bubuk kakao, biji kopi, cengkeh, 
dan serat campuran (sillage) allformilk. 

Komoditas tersebut akan diekspor 
ke 12 negara tujuan, yaitu Amerika 

MENTAN, MENDAG DAN MENTERI BUMN
LEPAS EKSPOR PRODUK PERTANIAN JATIM SENILAI RP140 MILIAR

Serikat, Hongkong, Timor Leste, Jerman, 
Brunei Darussalam, Thailand, Tiongkok, 
Vietnam, Korea Selatan, Mesir, Singapura, 
Bangladesh.

“Ditempat ini yakni di Teluk 
Lamong produk pertanian asal Provinsi 
Jawa Timur yang kita lepas senilai Rp 
140,03 miliar  dengan total volume 5,4 
ribu ton dan 757 batang ke dua belas 
negara tujuan sekaligus,”ujar Mentan 
Syahrul.

“Pelepasan ekspor hari ini 
cukup besar dan saya kira apa yang 
dilakukan Gubernur Jawa Timur kami 
bertiga dari pertanian, perdagangan 
maupun BUMN siap untuk terus 
mendukungnya,”tambahnya.

Mentan Syahrul mengatakan 
sesuai arahan  Presiden Jokowi, sinergi 
lintas Kementerian harus di tingkatkan 
sebagai langkah strategis dalam 
percepatan pemulihan ekonomi nasional, 
ditengah tantangan Pandemi Covid-19.

“Menghadapi pandemi ini dengan 

berbagai dampak yang ada, maka kerja 
tidak bisa satu sektor saja, kita harus 
hand to hand. Hari ini kami datang untuk 
melepas ekspor. Bersama kita genjot 
pasar ekspor produk pertanian kita,”kata 
Mentan. 
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Dalam kesempatan yang sama, 
Menteri Perdagangan (Mendag) 
Muhammad Lutfi  menyampaikan rasa 
syukurnya atas pelepasan ekspor asal 
Provinsi Jatim yang cukup besar. Langkah 
strategis ini dilakukan untuk memastikan 
pasar ekspor produk pertanian Indonesia, 
menjadi salah satu penggaet devisa 
negara.

“Mudahan-mudahan kita bisa 
berevolusi dari negara penjual barang 
setengah, barang mentah menjadi barang 
jadi berindustri dengan industri teknologi 
tinggi. Semoga kedepan, Jawa Timur 
menjadi eksportir dari barang barang 
ekspor Indonesia,”ujar  Mendag.

Mendag juga mengungkapkan 
sinergi antara Kementerian Perdagangan, 
Kementerian Pertanian, dan Kementerian 
BUMN sangat penting dalam mendorong 
peningkatan ekspor. Untuk itu, kerja sama 
semua pihak menjadi kunci utama dalam 
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Kerja sama ini merupakan 
permulaan untuk memastikan Indonesia 
mempunyai eksportir baru sehingga 
ekonomi terus berkelanjutan di masa 
yang akan datang,” tuturMendag

Menurut Mendag, perdagangan 
menjadi salah satu yang terpenting dalam 
menggeliatkan ekonomi. “Dengan jumlah 
konsumsi Indonesia yang mencapai 59 
persen dari produk domestic bruto (PDB) 
Indonesia, kita harus menjaga konsumsi 

agar masyarakat dapat menggerakan 
industry dan ekspor meningkat,” 
tandasnya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa  mengatakan Ke-
menterian Pertanian dibawah arahan 
Syahrul Yasin Limpo terus memberikan 
penguatan sektor pertanian di Provinsi 
Jatim. Kedepan, Jatim terus berupaya 
menghasilkan produk yang sudah diolah 
dan siap diolah untuk menjadi pasokan 

pasar internasional.
Pada kegiatan ini juga diserahkan 

sertifikat kesehatan (Health certificate/
HC) dan sertifikat fito sanitasi (Phyto-
sanitary Certificate/PC) kepada 
eksportir oleh tiga Menteri. Sertifikat 
tersebut diserahkan kepada PT Sinar 
Indochem (pakan ternak) sebanyak 60 
ton senilai Rp300 juta ke Timor Leste, 
PT Organic Hans Jaya (sarang burung 
walet) sebanyak 494 kg senilai Rp9,9 
miliar ke Tiongkok, PT Cargill Indonesia 
(bubuk dan mentega kakao) sebanyak 
83,4 ton senilai Rp4,98 miliar ke Tiongkok, 
dan PT Yongbee Indonesia (pakan serat 
campuran) sebanyak 174,4 ton senilai 
Rp392 juta ke Korea Selatan.

Berdasarkan data Badan Karantina 
Pertanian, Kementan, secara nasional 
produk pertanian yang diekspor hingga 
Maret 2021 sebanyak 81,3 ribu ton dengani 
nilai mencapai Rp1,26 triliun. Komoditas 
tersebut terdiri dari tanaman pangan 
sebanyak 8,5 ribu ton senilai Rp125,8 
miliar (9,95 persen), hortikultura sebanyak 
487,9 ton senilai Rp47 miliar (3,71 persen), 
perkebunan sebanyak 72,2 ribu ton senilai 
nilai Rp997,3 miliar (78,9 persen), dan 
peternakan sebanyak 27,8 ribu ton senilai 
nilai Rp94 miliar (7,43 persen).
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Ada catatan yang perlu diketahui 
jika ingin menjadi seorang pemimpin 
dalam bisnis yang digeluti. Catatan itu 
disampaikan Motivational Guru yang juga 
sebagai CEO Ganesa Kalpataru Satya 
Sunjoyo Soe saat menjadi narasumber 
dalam program Indonesia Business Forum 
yang ditayangkan EL JOHN TV.

Selain Sunjoyo, program ini juga 
menghadirkan satu narasumber lagi yakni 
Assessor of Sustainability Reporting 
Award and Asia Sustainability Reporting 
Rating, Hanny, S.E., M.SI., AK., CA., CSRS.

 Sunjoyo mengatakan  seorang 
pemimpin harus mampu membangun 
mindset secara benar agar bisnis yang 
dijalaninya tidak terhenti di tengah 
jalan.Ada empat mindset yang menjadi 
pedoman seorang pemimpin, yang 
pertama adalah growth  mindset.

Growth mindset adalah orang 
yang punya keinginan untuk terus tumbuh 
sebagai seorang pemimpin maupun 
sebagai seorang pribadi. Mindset ini 

SEORANG PEMIMPIN HARUS PAHAMI 4 MINDSET

DALAM MENGGERAKAN BISNISNYA
menjadikan seorang punya rasa optimis 
terhadap target yang akan dicapai.

Growth mindset ini juga dibutuh-
kan untuk menghadapi rasa frustasi. 
Terkadang dalam memimpin sebuah 
usaha atau bisnis, seorang pemimpin 

menghadapi kendala masalah yang 
membuatnya putus asa,  sampai akhirnya 
mengambil keputusan yang salah

“Kalau kita tidak memiliki growth 
mindset ketika kita menghadapi banyak 
tekanan maka persoalan yang muncul 
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kita akan tenggelam seiring kondisi dan 
situasi yang kita hadapi dan ini sangat 
berbahaya bagi seorang pemimpin,” 
kata Sunjoyo.

Bahkan menurut Sunjoyo, 
Growth Mindset ini dapat membantu 
seorang pemimpin ketika sedang jatuh. 
Sebuah perusahaan yang mengalami 
kemunduran atau jatuh,  tak lepas dari 
kesalahan seorang pemimpin, namun 
yang harus diambil benang merahnya 
adalah kesalahan itu harus dijadikan 
guru terbaik untuk kembali melangkah 
dengan benar.

“Kalau melakukan kesalahan apa 
yang terjadi. Artinya kesahalan yang kita 
hadapi, maka kita perlu terima itu adalah 
kesalahan kita dan kita perlu belajar. 
Belajar dari pengalaman itu menjadi 
guru terbaik,” ungkap Sunjoyo yang 
juga sebagai The John Maxwell Team 
Certified Coach, Speaker & Trainer ini.

Kemudian mindset yang kedua 
adalah learning mindset. Mindset yang 
satu ini lebih bicara tentang rasa motivasi, 
sehingga ada upaya seorang pemimpin 
untuk terus meningkatkan kompetensinya. 
Dengan rasa percaya diri dan yakin  untuk 
terus belajar maka seorang pemimpin 
sedang mengaplikasikan learning 
mindset.

“Learning mindset, berarti  dia 
sudah melakukan pertumbuhan itu dan 
dia meningkatkan kompetensi yang betul-
betul ingin dirinya menjadi  master dalam 
hal tertentu dalam hal yang baru. Ini 

disebut learning mindset,” ujar Sunjoyo.
Selanjutnya mindset yang ketiga 

adalah Deliberative mindset yakni mindset 
yang mengedepankan pertimbangan.  

“Artinya bagi seorang pemimpin 
harus melakukan pertimbangan yang 
matang sebelum dia melangkah untuk 
menjalankan bisnisnya. Kita harus benar-
benar memikirkan dengan matang supaya 
kita tidak terjebak di dalam masa depan 
atau bila terjadi turbulensi seperti yang 
kita hadapi hari ini,” tutur Sunjoyo.

Dan mindset yang keempat  
adalah promotion mindset. Mindset 
yang terakhir ini fokus pada kemenangan 
yang dicapai. Pemimpin yang memiliki  
promotion mindset akan menerima 
kekalahan, karena mindset ini ibarat 
pertandingan yakni hanya ada yang 

didapat yakni kekalahan dan kemenangan. 
Namun para pemimpin yang berpegangan 
pada mindset ini, akan menargetkan 
kemenangan.

“Jadi tidak ingin menghindari 
kekalahan tapi fokus supaya menang 
bagaimana. Kemudian mereka 
mengklasifikasi goalnya apa, destination-
nya apa, prioritasnya apa. Berbeda bagi 
mereka-mereka yang ingin menghindari 
kekalahan atau kegagalan,” terang 
Sunjoyo.

Hal senada juga disampaikan 
Assessor of Sustainability Reporting 
Award and Asia Sustainability Reporting 
Rating, Hanny, S.E., M.SI., AK., CA., CSRS. 
Namun dalam pernyataannya Hanny 
lebih menitik beratkan pada pola pikir 
untuk berhutang.

Hanny menyebut seorang 
pemimpin harus memiliki pola pikir 
yang benar saat akan berhutang.  
Sudah menjadi wajar seorang pemimpin 
harus berhutang untuk memastikan 
keberlangsungan hidup usahanya.

“Kalau kita melihat jauh sudah 
banyak perusahaan-perusahaan yang 
mungkin karena salah atau keliru atau 
kurang tepat pola pikirnya terhadap 
hutang maka akan menjadi jerat juga 
buat mereka. Sebaiknya kita memiliki pola 
pikir yang betul tentang debt, apalagi saat 
ini banyak sekali pola pikir tentang debt 
atau hutang di dalam yang berkembang 
dan menjadi trend jangan sampai kita 
salah memilih,” kata Hanny. (Sigit)
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Di era modern ini, minat investasi di Indonesia 
semakin meningkat saja. Hal ini ternyata sejalan 
dengan meningkatnya investasi asing ke Indonesia. 
Untuk melihat perkembangan informasi sekitar 
investasi, Travel Club hadir dengan Kolom :

INVESTMENT

EL JOHN Media merupakan sebuah media yang 
terintegrasi terdiri dari media Televisi, Radio FM, 
Radio Streaming, Portal berita, Majalah Cetak dan 
Online, dalam bahasa Indonesia dan Mandarin 
 
Sebuah berita Anda, akan di tayangkan dalam 
Platform Digital yang terintegrasi ke media-media 
lain dalam bentuk edisi cetak maupun online dalam 
bahasa Indonesia dan Mandarin

ELJOHN MEDIA

DOWNLOAD :



indonesia investment forum

                      46 - INSPIRA - MARET 2021

Industri pengolahan susu meru-
pakan salah satu sektor manufaktur 
pangan yang mendapat prioritas 
pengembangan. Hal ini berdasarkan 
Rencana Induk Pembangunan Industri 
Nasional (RIPIN) 2015-2035.

“Industri ini masih dihadapkan 
pada tantangan pemenuhan bahan 
baku, karena sampai saat ini hanya 
22% bahan baku susu yang dipasok dari 
dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita pada 
Groundbreaking Pabrik Baru PT Frisian 
Flag Indonesia di Cikarang, Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat, Selasa (9/3/2021).

Oleh karena itu, Kementerian 
Perindustrian memberikan apresiasi 
kepada PT Frisian Flag Indonesia 
yang turut berupaya mendorong 
pertumbuhan produksi susu segar agar 
dapat mengimbangi laju pertumbuhan 
kebutuhan bahan baku industri 

MENPERIN APRESIASI INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU

INVESTASI RP 3,8 TRILIUN

pengolahan susu di dalam negeri.
“Kami sangat mengapresiasi 

keteguhan PT Frisian Flag Indonesia untuk 
terus mengembangkan dan memperkuat 
kemitraan dengan koperasi dan peternak 
sapi perah yang sudah dijalin selama 
bertahun-tahun,” paparnya.

Upaya yang dijalankan oleh 
PT Frisian Flag Indonesia tersebut, di 
antaranya melalui berbagai program 
seperti bantuan Milk Collection Point 
(MCP) koperasi susu, peningkatan 
kapabilitas sumber daya manusia (SDM) 
melalui Akademi Peternak Muda dan 
Farmer2Farmer, serta pembangunan 
dairy village (desa susu).

“Diharapkan kontribusi 
berkelanjutan PT Frisian Flag Indonesia 
terhadap sektor peternakan sapi perah 
rakyat dapat bantu mendorong kuantitas 
dan kualitas susu segar di dalam 
negeri, sehingga dapat mengurangi 

ketergantungan impor bahan baku,” 
tutur Menperin. Upaya ini sejalan dengan 
program Kementerian Perindustrian untuk 
mewujudkan substitusi impor 35% pada 
tahun 2022.

Menperin menyambut baik 
pembangunan pabrik baru PT Frisian 
Flag Indonesia dengan investasi tahap 
awal (tahun 2020-2023) sebesar €225 
juta (Rp3,8 triliun) untuk produk susu 
cair dan susu/krimer kental manis.

“Kami memandang bahwa 
komitmen dari PT Frisian Flag Indonesia 
adalah suatu strategi bisnis yang tepat 
untuk terus memenuhi peningkatan 
kebutuhan masyarakat Indonesia 
terhadap produk susu olahan berkualitas,” 
paparnya.

Pabrik baru PT Frisian Flag 
Indonesia seluas 25 hektare tersebut 
berkapasitas 244 juta liter per tahun 
untuk susu cair serta 476 ribu ton per 
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tahun untuk produk krimer kental manis. 
Produknya ditargetkan 90% untuk pasar 
domestik, dan 10% ke pasar ekspor. 
Penyerapan tenaga kerja akan mencapai 
848 orang.

Saat ini, tingkat konsumsi susu per 
kapita masyarakat Indonesia masih sekitar 
16,9 kg per kapita per tahun setara susu 
segar, yang jumlahnya perlu ditingkatkan 
untuk kompetitif di tingkat regional. “Kami 
yakin peluang pasar dan tingkat konsumsi 
produk susu olahan akan terus tumbuh 
tinggi ke depannya,” ujar Agus.

Optimisme tersebut seiring 
dengan terus meningkatnya pendapatan 
per kapita masyarakat dan bertumbuhnya 
kelas menengah, bertransformasinya 
gaya hidup masyarakat menjadi lebih 
sehat, serta peningkatan permintaan 
produk bernutrisi tinggi selama pandemi 
Covid-19.

“Selain itu juga semakin mening-
katnya share populasi masyarakat berusia 
muda terutama generasi Z yang bersifat 
aktif, dinamis, dan memiliki mobilitas 
tinggi khususnya di kawasan urban, 
yang diperkirakan akan mendongkrak 
permintaan terhadap produk minuman 
susu yang praktis dan siap dikonsumsi 
(ready to drink/RTD),” imbuhnya.

Kemenperin memacu daya saing 
industri pengolahan susu di tanah air 
melalui beberapa upaya strategis, di 

antaranya mengusulkan pemberian 
insentif Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah (BMDTP). Pada tahun 
2020, pemerintah telah mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp583,2 miliar untuk 
fasilitas BMDTP kepada 33 sektor industri 
terdampak pandemi Covid-19.

“PT Frisian Flag Indonesia 
merupakan salah satu perusahaan industri 
pengolahan susu yang telah menerima 
manfaat insentif fiskal tersebut dan 
kemudian meningkatkan investasinya,” 
sebut Menperin. 

Di samping itu, PT Frisian Flag 
Indonesia diharapkan terus berkomitmen 
untuk mengadopsi dan mengimplemen-
tasikan industri 4.0 di setiap lini produk-
sinya, baik di pabrik lama maupun baru 
agar dapat bersaing di kancah regional 
dan global.

Presiden Direktur PT Frisian 
Flag Indonesia Maurits Klavert 
menyampaikan, setelah hampir 100 
tahun hadir di Indonesia, merupakan 
sebuah kebanggaan bagi perusahaan 
dapat memulai sebuah momen bersejarah 
dalam rangka realisasi dari investasi 
untuk membangun pabrik terbesar dari 
FrieslandCampina di dunia.

“Pabrik baru ini akan mencakup 
fasilitas produksi atau pengolahan produk 
susu cair siap minum dan susu kental 
manis, sentra logistik dan distribusi serta 
perkantoran dengan menggunakan 
teknologi modern dan sudah pasti 
teknologi ramah lingkungan,” ungkapnya.

Seiring investasi tersebut, 
perusahaan akan meningkatkan pula 
penyerapan susu segar dalam negeri 
yang dipasok oleh belasan ribu peternak 
sapi perah rakyat di tanah air. “Kami juga 
akan meningkatkan kerja sama dengan 
para mitra bisnis kami di Indonesia 
baik pemasok maupun ratusan mitra 
distributor kami yang tersebar di seluruh 
penjuru tanah air,” tuturnya.
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Menjadi seorang dokter mi-
liter bukan hanya harus paham ilmu 
kedokteran  pada umumnya, namun 
juga dapat menguasai tehnik-tehnik 
pertempuran. Pasalnya para dokter 
militer akan diterjunkan secara terbuka 
di lokasi pertempuran, yang bertugas 
untuk memberikan pertolongan ke-
pada prajurit yang terluka.

Karena berada di lokasi pertem-
puran, selain alat kesehatan, dokter 
militer juga dibekali persenjataan. Kare-
na itu kemampuan dalam menembak 
juga harus dikuasai

Untuk penanganan terhadap  
prajurit yang terluka pun dibutuhkan 
kemampuan khusus karena secara 
teknik penanganannya berbeda dengan 
penanganan pasien di rumah sakit. Oleh 
karena itu, dokter militer diwajibkan 
ikut pelatihan yang disesuaikan dengan 
profesi. Pelatihan ini disebut Combat 
ATLS (Advanced Trauma Life Support)

MENGENAL LEBIH DEKAT
TUGAS DOKTER MILITER DI MEDAN PERANG

Dokter Militer Pusat Kesehatan 
Angkatan Darat (PUSKESAD) Lettu 
Ckm (Kowad) dr. Kartika Ramban Sari, 
mengatakan dalam combat ATLS, dilatih 
cara-cara mengobati pasien di lokasi 
pertempuran. Para dokter militer yang 
ikut pelatihan harus mengetahui kondisi 
peperangan agar keselamatan dokter 
dapat terjamin.

“Combat ATLS itu mempelajari 
tentang bagaimana kita mengobati 
pasien-pasien itu pada saat di medan 
perang. Pencapaian evakuasi di medan 
perang itu sulitnya seperti apa, ngangkat 
pasien di daerah yang sulit terjangkau 
seperti apa. Biasanya kita, pelatihan 
hanya sesuai dengan kapasitas profesi 
kita. Jadi bukanya perangnya, kita juga 
diajarkan tapi lebih ke arah bagaima-
na profesi kita, seperti penanganan 
bagaimana mengatasi luka tembak, 
menghentikan pendarahan,” kata dok-
ter Kartika saat menjadi narasumber 

dalam program Indonesia Medical Fo-
rum yang ditayangkan EL JOHN TV. 
Program ini dipandu oleh Miss Earth 
Indonesia 2019 Cinthia Kusuma Rani.

Dokter Kartika menerangkan  di 
medan perang, dokter militer diban-
tu oleh pasukan dari combat medic. 
Pasukan ini  merupakan pasukan TNI 
aktif yang bukan tidak memiliki latar 
belakang kesehatan. Pasukan combat 
medic merupakan  pasukan berpang-
kat tamtama dan bintara, yang dilatih 
untuk membantu dokter militer saat 
terjadi pertempuran.

Pelatihan yang diberikan seputar 
bagaimana cara penanganan atau men-
gobati prajurit yang terluka. Pasukan 
ini berada di barisan belakang, namun 
saat ada pemberitahuan, pasukan ini  
harus siap menuju lokasi, dimana ada 
prajurit yang tertembak. Saat menuju 
lokasi tersebut, pasukan combat medic 
ini akan dilindungi oleh pasukan infantri.
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“Jadi fungsinya di combat med-
ic ini. Misalnya tamtama  dalam sce-
nario perang. Si combat medic yang 
berpangkat tamtama dia itu berada 
di belakang pasukan infantri, nanti 
dankokesnya yang berpangkat letda  
akan memberitahu ada korban luka 
tembak, misalkan di sektor sebelah 
mana nanti yang combat medic ini, 
yang tentara ini, dia akan menjemput 
tetapi dilindungi dari korps infantry 
untuk mengambil pasien tersebut,” 
terang dokter Kartika.

Saat tiba di lokasi, pasukan 
combat medic harus memberikan 
pertolongan pertama kepada praju-
rit sebelum dibawa ke camp dokter. 
Pertolongan pertama ini penting untuk 
meringankan beban sakit yang dira-
sakan prajurit. Pasalnya, jarak antara 
camp dokter dan lokasi tertembaknya 
prajurit tidak dekat.

“Jadi pada saat menuju pasien 
tersebut, dia harus bisa mengatasi si 
pasien. Jadi dia harus mampu mempu-
nyai kapasitas P3K seperti menghenti-
kan perdarahan, CPR, mengatasi balut 
tekan, apabila ada pendarahan. Jadi 
dia atasi dulu pasiennya disitu, setelah 
mengatasi pasiennya di situ baru bisa 
dibawa ke camp dokter, baru dokter 
yang mengatasi tindakan selanjutnya,” 
tutur dokter Kartika.

Lebih lanjut, dokter Kartika 
menjelaskan kesiapan dokter militer 
bukan hanya disaat perang fisik saja, 
namun harus  siap ditugaskan  menga-
tasi perang biologis, seperti pandemi 
Covid-19 ini. Di saat pandemi ini mun-
cul di tahun Maret 2020 dan  angka  
penyebaran terus meningkat, banyak 
Dokter yang berasal dari kalangan mi-
liter yang ditugaskan untuk membantu 
penanganan pasien Covid-19.

Saat itu,  dokter militer yang 
paling banyak diterjunkan  berasal 

dari Pusat Kesehatan Angkatan Da-
rat (PUSKESAD) untuk ditugaskan di 
Wisma Atlet Kemayoran, yang menjadi 
rumah sakit rujukan Covid-19. 

Menurut dokter Kartika, untuk 
mengatasi perang biologis dibutuhkan 
jumlah dokter yang tidak sedikit. karena 
itu kehadiran fakultas Kedokteran Mi-
liter di Universitas Pertahanan adalah 
untuk membantu dokter militer dalam 
penanganan perang biologis.

“Jadi sebenarnya tujuan Uhan 
diadakannya dokter militer itu, un-
tuk menyiapkan kader-kader, tenaga 
kesehatan untuk mampu memerangi 
perang selain militer, jadi perang biolo-
gis seperti sekarang ini  tentang Covid. 
Jadi kita untuk sekarang itu perangnya 
bukan perang fisik lagi tetapi perang 
biologis, seperti penyebaran penyakit,” 
ujar dokter Kartika.

“Perbedaannya  adalah kalau 
untuk dokter militer di Unhan itu mereka 
memang di didiknya secara militer. 
Jadi pada saat mereka mendaftar itu 
seleksinya sama dengan mau masuk 
TNI. Jada ada yang namanya seleksi 
administrasi, seleksi pemeriksaan fisik, 
wawancara, psikotes. Nah mereka itu 
nanti dibiayai oleh negara untuk kuli-
ahnya menjadi dokter militer,” tambah 
dokter Kartika.
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Menteri Perencanaan Pembangu-
nan Nasional (PPN)/ Kepala Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) 
Suharso Monoarfa mengatakan pengem-
bangan mengembangkan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia 
tidak serta merta dapat berjalan mulus. 
Ada berbagai isu  yang harus dihadapi 
dalam pengembangan UMKM ini.

Suharso pun mengklasifikasikan 
isu-isu tersebut  menjadi isu utama dan 
alhasil ada lima isu utama yang harus 
diatasi, agar pengembangan UMKM di 
tanah air dapat maksimal.

Kelima isu itu, yang pertama 
adanya  perbedaan definisi UMKM 
antar lembaga serta belum adanya basis 
data yang terintegrasi. Kemudian yang 
kedua, Produk Domestik Bruto atau 
PDB ternyata belum meraih kontribusi 
besar dari UMKM, padahal jumlah UMKM 
di Indonesia terbilang belum. Dengan 

KEPALA BAPPENAS
KELUARKAN TIGA REKOMENDASI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM

demikian belum ada kesimbangan antara 
jumlah UMKM dengan kontribusinya 
terhadap PDB.

“Hal ini dikarenakan, sebanyak 

99% usaha di Indonesia didominasi 
oleh UMKM, namun UMKM hanya 
berkontribusi 57% terhadap PDB,” kata 
Menteri Suharso.
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Selanjut isu yang ketiga, Suharso 
menyebut belum optimalkan peran 
UMKM untuk menjalin kemitraan, 
termasuk berjejaring dalam rantai 
nilai global (global value chain) . 
Kemitraan dapat difasilitasi secara 
organik melalui inisiasi dari offtaker, 
Perantara Usaha maupun UMKM serta 
insiasi/matchmaking yang difasilitasi oleh 
Pemerintah dalam bentuk temu bisnis, 
fasilitasi penerapan teknologi, ataupun 
perusahaan besar mitra pengembangan 
UMKM yang sudah terjalin.

“Diketahui sebanyak 93% UMK 
tidak menjalin kemitraan, dan UMKM 
berkontribusi sebesar 14% terhadap total 
ekspor Indonesia,” sebut Politisi Partai 
Persatuan Pembangunan ini.

Berikutnya adalah isu keempat 
yakni UMKM masih merasakan rendahnya 
akses pembiayaan. Dta Kementerian 
koperasi dan UKM tahun 2019, diketahui 
sebanyak 88% UMK tidak memperoleh 
atau mengajukan kredit, Rasio kredit 
UMKM di perbankan terhadap total 
kredit perbankan 20%.

Dan yang terakhir, ternyata tidak 
banyak UMKM yang memanfaatkan 
teknologi dalam memutar roda operasio-
nalnya, termasuk penggunaan teknologi 
digital. Diketahui saat ini, sebanyak 94% 
UMK tidak menggunakan komputer 
dalam menjalankan usahanya, dan 90% 
UMK tidak menggunakan internet.

“Digitalisasi merupakan salah 
satu strategi yang diperlukan untuk 
menjaga keberlanjutan usaha,” ungkap 
Suharso.

Untuk mengatasi lima isu 
tersebut, Menteri Suharso memberikan 
tiga rekomendasi, yakni:

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Penguatan Peran Kementerian 
KUKM sebagai pemimpin/koordinator 
pelaksanaan program pengembangan 
UMKM di berbagai Kementerian/
Lembaga, BUMN dan swasta, insentif 
bagi perusahaan yang bermitra, misalnya 
melalui keringanan pajak, Penguatan 
Konsultan dan Lembaga Pendampingan 
UMKM, misalnya Pusat Layanan Usaha 

Terpadu (PLUT) KUMKM.
 “Dengan memperkuat 

kelembagaan Kementerian Koperasi 
dan UMKM, maka  strategi dari 
pengembangan UMKM di Indonesia 
akan menunjukkan hasil yang lebih 
baik. Kementerian Koperasi dan 
UMKM akan menjadi pemimpin/
leading sector pengembangan UMKM. 
Potensi perbaikan yang akan terjadi dari 
penguatan kelembagaan ini tentunya 
akan mempermudah pelaksanaan 
masterplan pengembangan UMKM 

kedepannya,” terang Menteri Suharso.
Selanjutnya, Pengembangan 

platform UMKM untuk menyediakan 
informasi program Pemerintah serta 
informasi pengembangan usaha, dan 
pengembangan inovasi pendanaan 
program dengan pelibatan filantropi.

PROGRAM

Replikasi kemitraan strategis 
yaitu pengembangan UMKM yang 
didasarkan pada konsep rantai pasok 
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atau rantai nilai, Pengembangan LIK 
atau penyediaan ruang bersama bahan 
baku atau produksi bagi kelompok/
sentra/klaster UMKM, Perluasan PLUT 
atau penyediaan expert pool, berisikan 
para pakar atau praktisi bisnis.

“Misalnya para mantan CEO 
perusahaan, dosen, ahli koperasi, 
ahli hukum, untuk menjadi pelatih 
dan mentor bagi UMKM, perluasan 
akses pasar UMKM, pengembangan 
inovasi pembiayaan bagi UMKM, dan 
pengembangan UMKM berbasis tematik 
kewilayahan sesuai potensi wilayah,” 
jelas Menteri Suharso.

Besarnya peran UMKM selama 
ini masih dibiarkan tumbuh seadanya. 
Tak heran sektor UMKM ini lebih cepat 
perkembangannya dibandingkan industri 
atau perusahaan besar di Tanah Air.

Menurutnya, saat ini merupakan 
waktu yang tepat untuk melakukan 
kategorisasi UMKM. Tujuannya agar 
pemerintah bisa memberikan intervensi 
yang tepat untuk perkembangan dan 
keberlanjutan UMKM.

“Harus ada paradigma baru 
dalam mengkategorisasikan (UMKM) 
sehingga kita bisa tahu persis kemana 
arah treatment dilakukan,” kata Suharso.

Dia mencontohkan konsep 
program Presiden Joko Widodo di 
periode pertama yang fokus pada 
infrastruktur. Hal yang sama juga akan 

dilakukan untuk sektor UMKM dalam 
satu sampai dua tahun mendatang.

RANCANGAN PERATURAN PELAK-
SANAAN (RPP) MANDAT UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA

Perbaikan pendataan UMKM 
melalui basis data tunggal UMKM, 
perumusan kriteria UMKM, kemudahan 
izin usaha, pengelolaan terpadu UMKM, 
fasilitasi dan insentif kemitraan usaha, 
partisipasi UMKM dan Koperasi pada 
infrastruktur publik, fasilitasi pembiayaan 
dan insentif fiskal, perumusan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) bagi UMKM, 
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fasilitasi bantuan hukum, fasilitasi 
pemanfaatan sistem pembukuan dan 
pencatatan keuangan, pengembangan 
inkubasi usaha.

“Para pelaku usaha akan 
mendapatkan manfaat yang mencakup 
kemudahan dan kepastian dalam 
mendapatkan izin usaha, pemberian 
hak dan perlindungan pekerja/buruh 
yang dapat dilakukan dengan baik 
akan meningkatkan daya saing dan 
produktivitas. Pelaku usaha juga akan 
mendapatkan insentif fiskal maupun 
kemudahan dan kepastian pelayanan 
dalam rangka investasi, adanya ruang 
kegiatan usaha yang lebih luas, dan 
mendapatkan jaminan perlindungan 
hukum yang cukup kuat,” kata Menteri 
Suharso. (Sumber Bappenas)

PROFIL:
NAMA LENGKAP

Dr. (H.C.) Ir. H. Suharso Monoarfa
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Mataram, NTB / 31 Oktober 1954
KARIR

Jabatan Menteri bukan sebagai Menteri 
PPN/Kepala Bappenas saja, sebelumnya 

Suharso pernah menjabat sebagai Menteri 
Perumahan Rakyat pada Kabinet Indonesia 

Bersatu II. Selain itu, ia juga pernah 
diposisikan sebagai  anggota Dewan 

Pertimbangan Presiden dari 19 Januari 
2015 hingga 22 Oktober 2019. Untuk 

karir politiknya, Suharso terpilih sebagai 
pelaksana tugas Ketua Umum PPP pada 20 
Maret 2019 menggantikan Romahurmuziy 

yg tersangkut kasus korupsi.
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MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO
AJAK PARA FINALIS P3N 2021
UNTUK MENGEDEPANKAN ATTITUDE
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Para finalis Putra Putri Pariwisata 
Nusantara 2021 diminta dapat menge-
depankan attitude dalam setiap 
pergaulan maupun saat menjalankan 
aktivitas. Hal ini disampaikan Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto saat memberikan 
pembekalan pada karantina virtual 
batch 4, yang ditayangkan langsung 
EL JOHN TV. Materi pembekalan ini 
diberi judul “Kecerdasan Anda Bukan 
Apa-apa Jika Tanpa Sikap Yang Baik”

Tokoh Pariwisata Nasional ini, 
mengatakan, sehebat apapun orang 
jika tidak memiliki attitude,  tidak akan 
berharga di mata seseorang, bahkan akan 
hubungan pun jadi semakin renggang 
dan hasil yang diharapkan akan terbuang 
percuma. Karena itu, attitude harus di 
nomor satukan, jika ingin hubungan tetap 
terjalin erat, baik hubungan pertemanan 
maupun karir.

“Semua akan tidak berguna, ilmu 
mu yang hebat, pengetahuan yang hebat 

tapi attitude yang jelek maka semuanya 
akan hilang begitu saja dan menjadi tidak 
berharga. Yang tidak berharga bukan 
ilmunya tetapi orangnya. Orang tidak 
akan mau bergaul dengan kita karena 
attitude kita jelek. Orang tidak akan mau 
berada di tengah-tengah kita. Kalau ada 
event, orang tidak mau ngajak kita, mereka 
tidak mau kita hadir di sana, karena apa, 
karena attitude yang jelek.” kata Johnnie.

Johnnie menerangkan bahwa para 
finalis sudah menjadi orang hebat,  karena 
telah mau ikut di kontes paling bergengsi 
di Indonesia ini, pasalnya dengan ikut di 
kontes ini, para finalis sudah memiliki 
keinginan untuk belajar. Namun, hal itu 
akan pudar jika tidak disertai attitude 
yang baik.

“Jadi ingat baik-baik, kalian 
semuanya adalah pemuda-pemudi 
yang hebat, karena apa hebat, karena 
anda sudah mau mengikuti ajang Putra 
Putri Pariwisata Nusantara, artinya anda 
sudah punya kemauan untuk belajar, anda 
sudah menjadi orang-orang hebat, tapi 
ingat sehebat apa pun akan menjadi tidak 
bernilai apabila tidak dibarengi attitude 
yang baik,” ujar CEO EL JOHN Media ini.

Johnnie menjelaskan, ada dua 
quote dari seorang pakar dunia yang 
meletakan attitude segalanya. Quote 
pertama datang dari Martin Luther King, 
Jr yang mengatakan “fungsi pendidikan 
adalah mengajar seseorang untuk berpikir 
intensif  dan berpikir kritis. Kecerdasan 
plus karakter, itu tujuan pendidikan sejati”.

Kemudian quote yang kedua 
diambil dari pernyataan Brian Tracy yang 
menyebut “anda tidak dapat mengontrol 
apa yang terjadi pada anda tetapi anda 
dapat mengontrol sikap terhadap apa 
yang terjadi sama anda dan dalam hal 
itu, anda akan menguasai perubahan 
daripada membiarkan menguasai diri 
anda”.

“Intinya, kuncinya dari setiap 
manusia  ada berada di dalam ranah 
attitude. Jadi pada saat and tidak bisa 
mengendalikan, tidak bisa mengendalikan 
emosi anda, tidak bisa mengendalikan 
ego anda, banyak orang hidupnya hancur 
karena egonya terlalu tinggi, pada saat dia 
mau menunjukan kehebatannya, egonya 
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seseorang saat memberikan kritik kepada 
lawan bicaranya.

Menjawab pertanyaan itu, Johnnie 
menjawab memberikan kritik kepada 
seseorang harus dengan Bahasa yang 
bijak dan baik, sehingga orang yang 
dikritik tidak akan tersinggung.

“Untuk menyampaikan kritik, tidak 
harus datang dengan tolak pinggang, 

dengan marah-marah dengan maki-maki, 
dengan tunjuk hidung, itu tidak perlu 
seperti itu. Banyak cara kita mengkritik 
orang dengan sopan, dengan Bahasa-
bahasa baik, dibungkus dalam kalimat-
kalimat yang bijak. Kenapa, pada intinya 
siapapun yang dikritik pasti ada rasa 
ketidaksukaan.” terang Johnnie. (Sigit)

jadi tinggi. Dia menunjukan egonya itu 
menjadi ilmunya sehebat apapun tidak 
ada yang menjadi hebat,” ungkap Johnnie.

Menurut Johnnie, apa yang 
diperbuat seseorang itu lahirnya dari 
otak, berlanjut ke mulut dan berakhir di 
sikap. Jika dalam pikiran seseorang sudah 
tidak benar maka mulut  akan mengikut 
serta sikap yang keluarkan pun  bukan 
sikap yang baik. Karena itu penting, untuk 
mencerna dengan otak apa yang ingin 
kita ucapkan dan sikapi.

“Jadi dari otak kita dulu nih yang 
positif . Kedua,  jaga mulut kita agar keluar 
kata-kata yang positif. Nah yang ketiga, 
prilaku kita harus positif. Jadi jangan 
antara otak yang dipikir, dengan keluar 
dari mulut itu berbeda, apalagi dengan 
perbuatan berbeda lagi, jadinya tidak 
sinkron,” tuturnya.

Pada kesempatan juga dilakukan 
sesi tanya jawab,  salah satu finalis yang 
bertanya kepada Founder Yayasan EL 
JOHN Indonesia adalah finalis Putri dari 
Aceh yakni Syarifah Hudiah Arsali. Kepada 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia, 
Syarifah menanyakan bagaimana attitude 
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Ketua Umum Pernik Nusan-
tara Coreta Kapoyos mengajak Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 Jessy Silana 
Wongsodiharjo dan Miss Earth Indonesia 
2020 Monica  Khonado bersilaturahmi 
dengan Direksi TVRI di kantor TVRI, 
Jalan Gerbang  Pemuda Senayan, Ja-
karta pada 26 Februari 2021. Kedatan-
gan mereka disambut langsung oleh 
Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno 
dan dua direksi lainnya yakni Direktur 
Keuangan TVRI  Tellman Rorimpand-
ey dan Direktur Umum TVRI  Meggy 
Theresia Rares.

Dalam pertemuan Putri binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia dengan 
direksi TVRI ini dibahas seputar kerja 
sama mempromosikan pariwisata In-
donesia dan juga mengkampanyekan 
pelestarian lingkungan. TVRI sebagai 
stasiun televisi nasional pertama di 
Indonesia memiliki program yang 

PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA DAN TVRI

BAHAS PELUANG KOLABORASI
berkaitan dengan pariwisata maupun 
lingkungan hidup, karena itu tugas yang 
dijalankan Putri Pariwisata Indonesia 

dan Miss Earth Indonesia memiliki tu-
juan yang sama dengan program yang 
dihadirkan TVRI.
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“Kita ngobrol-ngobrol untuk bisa 
sama-sama mempromosikan promosi 
Indonesia, karena kan di TVRI punya 
program-program wisata, terus program 
lingkungan hidup terus ada eco lifestyle 
dan lain-lain, jadi ga salah jika ini bisa 
dikolaborasikan, karena keterkaitan 
Putri Pariwisata dengan Kementerian 
Pariwisata cukup erat dan juga Miss 
Earth dengan Kementerian Lingkungan 
Hidup juga cukup erat. Jadi bagaimana 
caranya kita bisa bersama-sama un-
tuk berkolaborasi,” kata Coreta saat 
diwawancarai tim liputan EL JOHN 
News, belum lama ini.

Coreta mengungkapkan,  pada 
intinya Direksi TVRI mendukung  kolab-
orasi ini, apalagi yang diajak kolaborasi 
adalah generasi muda penuh kreativitas 
tinggi yang dapat dan TVRI adalah 
stasiun penyiaran yang tepat diajak 
kolaborasi ini dikarenakan jaringan 
TVRI sudah tersebar di banyak daerah.

“Pak Dirut senang banget ada 
anak-anak muda yang berkualitas, 
penuh kreativitas ikut membantu mem-
promosikan Indonesia, apalagi jaringan 
TVRI sampai ke pelosok-pelosok jadi 
kalau ada program-program bisa di-
kolaborasikan untuk mempromosikan 
pariwisata maupun wisata lingkungan,” 
ungkap Ketua Harian Yayasan Batik 
Indonesia ini.

Coreta juga berpesan kepada 
Jessy dan Monica untuk memahami 
materi yang menjadi tugasnya. Misalkan 
Jessy diharapkan dapat mempelajari 
lebih jauh sektor pariwisata di semua 
daerah mulai dari destinasi alam hingga 
keragaman budaya dan produknya. 
Hal serupa juga dilakukan Monica 
yang harus paham tentang masalah 
lingkungan dihadapi setiap daerah.

“Ketika nanti mereka bicara In-
donesia, apalagi nanti akan tampil di 
ajang internasional, itu mereka harus 
tau paling sedikit tentang Indonesia 
secara keseluruhan. Jadi perlahan-lahan, 
mereka mesti mempelajari lingkungan 
yang ada di Sulawesi seperti apa, Kali-
mantan seperti apa, Papua bagaimana, 
eco lifestyle-nya bagaimana. Pariwisata 
di Sumatera seperti apa, kainnya kaya 

gimana, karena wastra Indonesia itu 
kan banyak, mulai dari batik, tenun  dan 
semua banyak banget,” terang Coreta.

Selain itu, Coreta juga berpesan 
agar kepada dua wanita cantik dan 
bertalenta ini untuk memperhatikan 
sikap dan komitmennya sebagai duta 
pariwisata dan lingkungan. Sikap dan 
komitmen ini penting untuk dijaga agar 
dapat memuluskan langkahnya meraih 
prestasi.

“Ketika mereka sudah meme-
gang komitmen dari yang kecil itu 
adalah kunci kesuksesan. Ketika orang 
sudah komit, dia akan terus-terusan 
terbiasa dengan komitmennya dan 

orang akan menjadi percaya. Kalau dari 
awal dia sudah tidak komit, bagaimana 
orang bisa percaya dalam kehidupan, 
bisnis dan lain-lain tidak akan sukses,” 
tutur Coreta.

“Yang kedua itu adalah attitude 
atau sikap yang harus dijaga. Kalian 
ini sudah mewakili Putri Pariwisata 
dan Miss Earth loh, jadi ketika anda 
sudah berbicara Indonesia, anda sudah 
membawa nama Indonesia, jadi harus 
hati-hati karena berat banget kalau 
atas nama Indonesia. Sikap yang anda 
tampilkan pasti akan dinilai orang di 
sana,” tambahnya. (Sigit)
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Initiator, Founder & Chairwoman 
Indonesia Gastronomy Network Vita 
Datu mengajak para finalis Putra Putri 
Pariwisata Nusantara (P3N) 2021 untuk 
membantu mempromosikan pariwisata 
Indonesia. Ajakan ini disampaikan  Tenaga 
Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manaje-
men Strategis era Arief Yahya ini,  saat 
menjadi narasumber yang memberikan 
pembekalan kepada para finalis P3N 
2021 pada karantina virtual batch 3 yang 
ditayangkan langsung EL JOHN TV.

Vita mengatakan promosi men-
jadi bagian lima komponen pariwisata 
yang disebut lima P yakni people, place, 
product, price dan promotion.  People 
adalah wisatawannya atau pemangku 
kepentingan yang berkaitan dengan 
pariwisata. Sedangkan untuk place ada-
lah destinasi yang ditujunya. Kemudian 
untuk product adalah produk-produk 
pariwisatanya, seperti  produk-produk 

VITA DATAU DORONG FINALIS P3N 2021
GIAT PROMOSIKAN PARIWISATA MELALUI MEDSOS

kreatif yang dijadikan souvenir untuk 
wisatawan. Selanjutnya price yang ber-
kaitan dengan harga yang ditawarkan 
maupun yang dikeluarkan.

“Price  ini berkaitan dengan 
ekonomi pasti menjadi satu pertim-
bangan  dan promotion, promotion itu 
sangat penting. Itu sebabnya hari ini 
saya mengajak semua teman-teman 
untuk paham tentang pariwisata agar 
dapat membantu promosi pariwisata 
Indonesia,” kata Vita.

Vita menjelaskan promosi yang 
dilakukan para finalis yang notabenya 
merupakan generasi muda ini lebih cocok 
ke promosi digital. Pasalnya generasi 
muda merupakan generasi yang melek 
teknologi dan memiliki pengikut di me-
dia sosial yang tidak sedikit, apalagi kini 
masuk dalam kontes-kontes pageant.

“Karena kalian ini anak-anak yang 
tergolong fasih menggunakan teknologi. 

Jadi peran kalian sangat dibutuhkan untuk 
mempromosikan pariwisata menggu-
nakan konsep digital marketing. Kalau 
bisa, bisa jadi viral bagaimana caranya,” 
ujar Vita.

Menurut Vita untuk mempro-
mosikan pariwisata di media sosial 
harus memperhatikan narasi dan foto, 
tidak hanya sekedar memposting foto,  
setelah itu tanpa didukung narasi yang 
meyakinkan pembaca.   Hal ini penting 
karena agar ada daya tarik bagi mas-
yarakat untuk datang ke destinasi yang 
dipromosikan.

“Narasi dan foto itu harus bisa 
berbicara  dan ini sifatnya soft selling 
loh, kita ga jual ayo datang-datang ke 
destinasi, no, anak milenial ga suka di-
paksa datang ke suatu tempat terus 
terpengaruh. Dia harus datang karena 
hatinya. Jadi kalian harus tau bagaimana 
berkomunikasinya,” terang Vita.
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Vita menyebut EL JOHN Pageant 
memiliki kekuatan dalam hal mempro-
mosikan pariwisata melalui teknologi 
digital. Jaringan yang kuat dan tersebar 
dimana saja, membuat EL JOHN Pageant 
dan para putrinya dapat lebih mudah 
meyakinkan masyarakat bahwa destinasi 
di Indonesia tidak kalah dengan destinasi 
di negara lain.

“Saya yakin EL JOHN Pageant 
ini memiliki pasukan yang besar untuk 
memviralkan pariwisata Indonesia. 
Karena apa, karena itulah keberadaan 
networkingnya  EL JOHN yang luar biasa 
yang harus digunakan untuk mendorong 
promosi ini,” ungkap Vita.

Vita menyebut promosi melalui 
media sosial lebih mudah dibanding-
kan promosi melalui keikutsertaan In-
donesia di kompetisi dunia termasuk 
kontes pageant. Hal itu dirasakan Vita 
disaat dirinya ditunjuk sebagai ketua 
pemenangan Wonderful Indonesia. Di 
situ Vita dan tim harus sekuat tenaga 
untuk  menjadikan pariwisata Indonesia 
diperhitungkan di dunia.

 “Tapi yang berat yang betul-betul 
butuh perjuangan adalah kalian berjuang 
untuk pariwisata Indonesia melalui fight 
and represent Indonesia in World Com-

petition. Ini saya taruh foto-foto di mana 
saya sangat bangga sekali. Saat jamannya 
saya masih bertugas saat itu sebagai 
tenaga ahli menteri pariwisata, salah 
satu tugas saya itu adalah memimpin tim 
pemenangan kompetisi pariwisata Indo-
nesia. Jadi saya menjadi leader di satu tim 
untuk bisa memenangkan 
pariwisata kita di kompetisi 
dunia,” jelas Vita.

 Hal yang sama juga 
dilakukan para putri yang 
ikut kontes pageant dunia. 
Biasanya kontes ini menggu-
nakan vote untuk menambah 
nilai para finalis, namun itu 
bukan jaminan, ada upaya 
lain yang harus dilakukan 
kontestan agar masuk di 
lima besar.

“Nah untuk bisa ma-
suk final 5 besar itu biasanya 
ada juga votenya tetapi bu-
kan berarti votenya besar 
terus anda bisa masuk di lima 
besar itu tidak. Karena brand, 
behaviour  terus handsome 
dan beauty itu juga penting. 
Jadi bukan hanya vote tapi 
bagaimana anda membawa 

pesan Indonesia dengan all out dan saya 
yakin selama ini yang dikirim oleh EL 
JOHN Pageant ini selalu punya posi-
si. Bayangin kalau kita setiap tahun  di 
global atau pun regional, maka Indonesia 
akan terus bisa berkompetisi dalam hal 
pariwisata,” kata Vita. (Sigit)
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Ekle’s Clinic siap  mendukung 
kegiatan pageant yang digagas Yayasan 
EL JOHN Indonesia. Kesiapan ini di- 
sampaikan langsung Presiden Direk-
tur Ekle’s Clinic, dr Eklendro Senduk 
DAAAM, MKes kepada tim liputan Inspira 
beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa dokter 
Ekles ini, mengatakan salah satu dukun-
gan yang diberikan Ekle’s Clinic adalah 
merawat penampilan para putri-putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia.

“Kami sangat sekali men-
support kegiatan-kegiatan generasi 
muda, apalagi tujuannya untuk hal-hal 
positif. salah satunya Putri Pariwisata 
Indonesia dan Miss Earth Indonesia. 
Salah satu tugas Ekle’s adalah merawat 
penampilan mereka karena sebagai 
public figure selain smart yang dilihat 
orang adalah visual. Jadi Ekle’s sangat 
mensupport para visual putri-putri ini 
melalui treatment perawatan skin care 

EKLE’S CLINIC SIAP DUKUNG KEGIATAN PAGEANT

GAGASAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA
yang ada di Ekle’s Clinic,” kata dokter 
Ekles seraya mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia, 
karena telah mengirimkan  putri-putri 
binaannya  menjalankan treatment di 
klinik kecantikan ternama ini.

Selain itu, Ekle’s Clinic juga siap 
mendukung pengembangan sumber 
daya manusia (SDM) yang dilakukan 
Yayasan EL JOHN Indonesia melalui 
kontes kecantikan di sektor pariwisata. 
Yayasan EL JOHN Indonesia dan Ekle’s 
Clinic memiliki kesamaan visi dan misi 
di sektor pariwisata.

“Yayasan EL JOHN Indonesia 
dengan Ekle’s Clinic satu frekuensi yakni 
ingin mempromosikan pariwisata Indo-
nesia. Jadi Ekle’s ini memiliki program 
ingin mengembangkan pariwisata me-
dis lewat perawatan kecantikan jadi 
mudah-mudahan melalui para putri 
ini yang diutus  ke internasional bisa 
wakili Indonesia dan mudah-mudahan 

kita bisa menjadi pusat beauty di asia 
dan dunia,’’ ujar dokter Ekles.

Menurut dokter Ekles, Indonesia 
tidak kalah dengan negara lain jika 
harus bersaing di sektor wisata medis. 
Salah satu yang menjadikan Indonesia 
dapat bersaing untuk sektor ini adalah 
dari sisi SDM kesehatan.

“SDM, kompetensi kita, kita bisa 
bersaing. Contoh Ekle’s Clinic ada di 
Batam 20-30 persen itu pasien dari 
Singapur. Jadi orang di luar pun sudah 
sadar bahwa Indonesia sudah bagus 
dalam hal treatment soal estetik atau 
pun beauty. Di Bali, pasien Ekles 10 
persen adalah orang Australia. Nah 
dari situ lah saya juga tergabung dalam 
pariwisata medis, kita ingin member-
itahu ke Pemerintah bahwa Indonesia 
sudah bisa menjadi pusatnya wisata 
medis, salah satunya adalah  kecan-
tikan,” ungkap dokter Ekles.

Kualitas treatment dari Ekle’s 
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Clinic ini sudah tidak diragukan lagi. 
Beberapa waktu lalu lima besar Pu-
tri Pariwisata Indonesia 2020 dan 
Miss Earth Indonesia 2020 mencoba 
treatment Ekle’s Clinic Kelapa Gading, 
Jakarta Utara.

Lima besar Miss Earth Indonesia 
2020 yakni Monica  Khonado (Miss 
Earth Indonesia 2020),  Saira Saima 
(Miss Earth Indonesia Air 2020),  Na-
tasha Namoru ( Miss Earth Indonesia 
Eco Tourism Indonesia 2020), Vidya 
Paramita (Miss Earth Indonesia Fire 
2020) dan  Inez Amelia (Miss Earth 
Indonesia Water 2020)

Sementara untuk  lima besar 
Putri Pariwisata Indonesia 2020 ada-
lah Jessy Silana Wongsodiharjo (Pu-
tri Pariwisata Indonesia 2020), Sarah 
Sentoso (Miss Cultural Tourism Indo-
nesia 2020), Fannita Jaclin Posumah 
(Miss Sport  Tourism Indonesia 2020), 
Rahma Wulan (Miss Marine Tourism 
Indonesia 2020) dan Julia Vika Gerliane 
Silooy (Miss Culinary Tourism Indonesia 
2020). Kedatangan para lima besar ini 
didampingi Ketua Yayasan EL JOHN 
Indonesia Widi Nugroho.

Dalam menjalani treatment, 
para wanita cantik dan bertalenta ini 
harus mengikuti protokol kesehatan 
yang diterapkan Ekle’s Clinic, mulai 
dari wajib menggunakan masker, di-

ukur suhu tubuh, mencuci tangan dan 
menjaga jarak.

Kesehatan  pasien sangat diper-
hatikan  Ekle’s Clinic, bukan hanya saat 
pandemi, namun juga sebelum pandemi. 
Bahkan perlindungan untuk pasien 
sudah menjadi bagian misi dan visi 
Ekle’s Clinic. Peralatannya kesehatannya 
saja selalu steril  sehingga aman untuk 
digunakan. Di tengah pandemi, para 
tenaga kesehatan, mulai dari dokter 
dan suster  juga ikut menerapkan pro-
tokol kesehatan yakni dengan memakai 
baju pelindung, masker, face shield 

dan sarung tangan.
Tahap awal yang dilakukan para 

lima besar dalam melakukan treatment 
adalah berkonsultasi dengan dokter.  
Mereka berkonsultasi dengan dokter 
Mark Piere Pondaag, seorang dokter 
senior di Ekle’s Clinic  dan juga juga 
ahli estetik. Konsultasi diperlukan untuk 
mengetahui permasalahan kulit wajah 
kelima Putri Pariwisata Indonesia agar 
dapat diketahui treatment apa yang 
cocok.

Dari konsultasi itu, dipilih treat-
ment dengan metode pico laser dan 
hifu. Untuk metode Hifu hanya Jessy 
Silana Wongsodiharjo (Putri Pariwisata 
Indonesia 2020) menjalani treatment 
dengan metode tersebut. Sedangkan 
yang lainnya menjalani treatment den-
gan pico laser.

Pico Laser merupakan metode 
dengan menggunakan sinar laser yang 
berfungsi untuk mengatasi masalah 
keriput  di wajah, mengangkat sel kulit 
mati dan mempercepat  pertumbu-
han sel kulit baru. Sedangkan untuk 
hifu Hifu treatment menjadi tindakan 
prosedur estetika untuk pengencangan 
kulit yang bersifat non-invasif (tidak 
perlu sayatan ke tubuh), serta tidak 
menimbulkan rasa sakit. Prosedur ini 
menggunakan energi ultrasonik yang 
mendorong produksi kolagen agar kulit 
terlihat lebih kencang. (Sigit)



2021, karena saya juga totalitas dan bukan 
yang mudah untuk mencapai permainan 
piano seperti yang saya bawakan ke-
marin,” ujar Mahasiswi S2 Universitas 
Indonesia ini.

Dengan gelarnya ini, Veronica 
siap bekerjasama dengan Yayasan EL 
JOHN Indonesia untuk  pengemban-
gan bakat anak muda yang tak lepas 
dari dunia pariwisata. Bahkan Veroni-
ca sudah menyusun program tentang  
yang berkaitan dengan bakat. Program 
tersebut akan dikolaborasikan dengan 
Masrya yang kebetulan mendapat gelar 
serupa yakni Miss Earth Indonesia Best 
Talent 2020.

Untuk program rencananya saya 

Putri Pariwisata Indonesia Berbakat 
2020, Veronica Angelina  Windy Hapsari dan 
Miss Earth Indonesia Best Talent 2020, Marsya 
siap jalin kerjasama dengan   Yayasan EL JOHN 
Indonesia dalam memulihkan pariwisata 
Indonesia dan menggencarkan pelestarian 
lingkungan. 

Tim liputan Inspira berkesempatan 
mewawancarai kedua wanita cantik  dan ber-
talenta itu terkiat program kedepan.  

Dalam wawancaranya, Veronica ber-
syukur meraih gelar Putri Pariwisata Indonesia 
Berbakat 2020. Gelar itu, diraihnya karena 
ketotalan Veronica, dalam menampilkan 
bakatnya saat dilangsungkan  pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2020, baik pada 
sesi karantina maupun grand final

“Saya bersyukur banget dinobatkan 
sebagai Putri Pariwisata Indonesia Berbakar 

VERONICA
DAN 
MARSYA
SIAP JALIN KERJASAMA 
DENGAN YAYASAN 
EL JOHN INDONESIA

akan berkolaborasi bersama Marsya 
Miss Earth Best Talent juga, mungkin 
lebih menjangkau ke anak-anak kecil 
seperti menyelenggarakan pengajaran 
seni secara gratis atau seminar tentang 
bakat agar mereka aware bahwa mas-
ing-masing orang punya bakat,” ucap 
Veronica.

Hal senada juga disampaikan 
Marsya. Wanita yang gemar menari ini, 
mengaku bangga dapat berkunjung 
ke kantor Yayasan EL JOHN Indonesia. 
“Sesuai yang diduga sih, tentunya pada 
asik, baik, open banget, senang banget 
intinya datang ke EL JOHN,” ucap Marsya.

Bagi Marsya, Yayasan EL JOHN 
Indonesia adalah keluarga baru yang 

harus terus dibina untuk menghasilkan 
sesuatu yang bermanfaat.

“Yayasan EL JOHN Indonesia itu 
udah kaya keluarga dan luar biasa ban-
get disini.  Marsya berharap Yayasan EL 
JOHN Indonesia semakin mengepalkan 
sayapnya, dapat semakin berkembang 
lagi dan tentunya dicintai semua sahabat 
EL JOHN di Indonesia dan mancanegara,”

Sama dengan Veronica, Marsya 
juga siap berkolaborasi dengan Yayasan 
EL JOHN Indonesia sesuai fungsinya 
sebagai Miss Earth Indonesia Best Talent 
2021.  Ada program yang juga sudah 
dibuat mahasiswi S1 Geografi Univer-
sitas Indonesia ini. Untuk Program yang 
berkaitan dengan Miss Earth Indonesia, 
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Marsya akan tetap melakukan kampa-
nye kelestarian dan kecintaan terhadap  
lingkungan.

 “Kalau sebagai Miss Earthn-
ya sendiri tetap melakukan advokasi, 
Marsya ada platform namanya The 
Earth Indonesia, di Instagram juga rutin 
menggalakan cinta lingkungan terha-
dap anak-anak kecil, agent of change . 
Untuk talent-nya, Marsya akan banyak 
berkolaborasi dengan pelaku seni lainnya 
menunjukan seni dan budaya tentunya 
bisa dikaitkan dengan lingkungan biar 
ada pesannya sahabat EL JOHN di luar 
sana,” terang Marsya

Kedua putri ini juga telah men-
gunjungi kantor Yayasan EL JOHN Indo-
nesia di APL Tower Central Park Lantai 
16, S. Parman, Jakarta Barat,  beberapa 
waktu lalu. 

Kedua wanita cantik  ini, datang 
ke kantor Yayasan EL JOHN Indonesia, 
selain untuk bersilaturahmi juga untuk 
menjadi narasumber dalam program 
Indonesia Pageant Talk yang dipan-
du Putra Kopi Indonesia 2019 Bagas 
Soripada di Studio EL JOHN TV. Dalam 

program ini, keduanya ditanyakan sep-
utar perjuangan saat pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2020 dan Miss 
Earth Indonesia 2020.

Veronica dan Marsya begitu 
sumringah saat menginjakan kakinya 
di kantor Yayasan EL JOHN Indonesia. 
Kedatangan  dua putri ini adalah untuk 
yang pertama kali sejak dinobatkan gelar 

oleh Yayasan EL JOHN Indonesia dalam 
kontes paling bergengsi di Indonesia itu.

Sebelum melakukan syuting pro-
gram Indonesia Pageant Talk, keduanya  
diajak   Putra Kopi Indonesia 2019 Bagas 
Soripada melihat kantor Yayasan EL 
JOHN Indonesia. Veronica dan Marya 
juga sempat bersenda gurau dengan 
karyawan. (Sigit)
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