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Pemerintah telah memutuskan awal Bulan Ramadhan 
1442 Hijriah jatuh pada tanggal 13 April 2021. Keputusan 
tersebut disambut suka cita seluruh umat muslim di 
Indonesia,karena  Ramadhan adalah bulan istimewa 
bagi semua umat Muslim.

 Ada banyak keutamaan bulan Ramadhan yang sayang 
jika dilewatkan begitu saja tanpa persiapan yang baik. 
Dilakukan satu tahun sekali selama sebulan penuh, 
banyak yang menjadikan bulan Ramadhan sebagai 
waktu perbaikan diri.

Selama bulan Ramadhan, seseorang sedang belajar 
tentang banyaknya kesabaran, empati, pengendalian 
diri, berbagi kebaikan, dan banyak hal positif lain yang 
bukan hanya baik untuk pengembangan diri, tapi juga 

diganjar dengan pahala dan keberkahan yang tidak sedikit.

Ramadhan tahun ini merupakan Ramadhan yang dijalani di tengah pandemi Covid-19. Kendati masih 
diselimuti wabah, semangat dan tekad umat muslim dalam menjalani ibadah puasa dan ibadah lainnya 
di bulan Ramadhan  tidak akan luntur.

Di bulan Ramadhan ini,  majalah Inspira edisi April 2021 telah menyiapkan informasi menarik yang 
berkaitan dengan bulan Ramadhan, di antaranya   mengenai kuliner khas Ramadhan. Informasi ini 
mengupas satu persatu makanan apa saja yang menjadi favorit di bulan Ramadhan. Selain itu. Inspira 
juga mengulas tentang tradisi Ramadhan yang ada di Indonesia.

Untuk Cover Story, Inspira mengulas  kinerja  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati. Dipilihnya Menteri PP dan PA dikarenakan  bertepatan dengan 
hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April.

Informasi lainnya yang tak kalah menarik datang dari rubrik pageant,  salah satunya tentang keinginan 
Syah Koroma Nabu Koroh dan Valentiara Rambu Mbuana mempromosikan NTT di kontes internasional.
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 dan 
selamat menjalankan ibadah puasa.

SALAM PARIWISATA,
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Pemerintah memastikan program 
vaksinasi nasional berjalan sesuai rencana, 
meski ada sejumlah negara produsen 
vaksin yang melakukan embargo, yang 
diperkirakan tersendatnya pasokan vasien.  
Pemerintah kini sedang mengatur ulang 
pasokan vaksin Covid-19

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin mengatakan banyak negara-
negara Eropa dan beberapa negara di Asia 
seperti India, Filipina, Papua Nugini, serta 
beberapa negara di di Amerika Selatan 
seperti Brazil, terjadi lonjakan ketiga dari 
kasus aktif COVID-19.

Akibatnya negara-negara yang 
memproduksi vaksin di lokasi tersebut 
mengarahkan agar produksi vaksin nya 
tidak boleh diekspor, hanya boleh dipakai 
di negara masing-masing.

Hal itu telah mempengaruhi ratusan 
negara di dunia termasuk Indonesia. 
Sehingga jumlah vaksin yang tadinya 
tersedia untuk bulan Maret dan April 

masing-masing 15 juta dosis atau total 30 
juta dosis hanya bisa dapat 20 juta dosis.

”Kita atur kembali sehingga 
kenaikannya tidak secepat sebelumnya. 
Karena memang vaksinnya yang berkurang 

PEMERINTAH PASTIKAN PROGRAM VAKSINASI NASIONAL

TAK TERGANGGU AKIBAT EMBARGO

suplainya,” kata Menkes  saat memberikan 
keterangan pers usai mengikuti rapat 
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi), 5 April 2021 di kantor  
Kepresidenan, Jakarta.
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Ia mengharapkan dapat dilakukan 
negosiasi dengan negara-negara produsen 
vaksin. ”Mudah-mudahan bulan Mei 
bisa kembali normal sehingga kita bisa 
melakukan vaksinasi dengan rate seperti 
sebelumnya yang terus meningkat,” ucap 
Menkes.

Terkait dengan keterbatasan suplai 
vaksin, lanjut Budi, prioritas penerima 
vaksinasi mesti diperjelas. Prioritas diatur 
berdasarkan risiko terpapar.

Data yang ada di Kementerian 
Kesehatan menunjukkan dari 1,5 juta yang 
terpapar, sebanyak 10% nya Lansia di atas 
60 tahun. Tapi dari 100% yang wafat, 50% 
nya adalah Lansia.

”Jadi kelihatan sekali bahwa teman-
teman kita di atas 60 tahun itu berisiko 
tinggi. Kalau kita lihat yang masuk rumah 
sakit yang wafat untuk non Lansia hanya 
sekitar 10% dari total yang masuk, tapi kalau 
Lansia hampir tiga kali lipat,” tutur Budi.

Oleh karena itu dengan adanya 
keterbatasan vaksin di bulan April ini akan 
diarahkan untuk disuntikkan kepada Lansia.

Hal senada juga disampaikan Juru 
Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof 
Wiku Adisasmito. Prof. Wiku mengatakan 
pemerintah juga sedang berupaya untuk 
melepaskan diri dari ketergantungan 
terhadap vaksin yang didatangkan dari 
luar negeri.

Pengembangan Vaksin Merah Putih 
diharapkan menjadi jawaban akan hal itu. 
Indonesia belajar dari perkembangan 

program vaksinasi di India. Meski demikian, 
untuk di tanah air, pemerintah meminta 
masyarakat tidak khawatir karena hingga 
saat ini, jumlah vaksin masih mencukupi.

Saat ini Indonesia memiliki berbagai 
alternatif platform dalam mengembangkan 
vaksin COVID-19 secara mandiri. Dan 
Indonesia memiliki keleluasaan untuk 
memilih platform yang tepat dan sesuai 
untuk mengurangi kebutuhan terhadap 
vaksin impor, yang kedepannya secara 
bertahap dapat dikurangi.

“Diharapkan produksi Vaksin Merah 
Putih dapat dilakukan pada awal tahun 
2022,” pungkas Wiku.

Vaksin Merah Putih adalah vaksin 
yang bibitnya diteliti dan dikembangkan di 
Indonesia, menggunakan isolat virus yang 
bertransmisi di Indonesia, dan nantinya 
akan diproduksi oleh perusahaan farmasi 
Indonesia

Sebelumnya diberitakan, naiknya 
kasus Covid-19 di India menyebabkan 
negara tersebut harus melakukan embargo 
terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca 
ke WHO dan GAVI.

Sementara itu, Bio Farma meminta 
bantuan  Kementerian Luar Negeri untuk 
berdiplomasi dengan produsen vaksin, 
terutama India, agar tidak menunda 
pengiriman vaksinnya ke Indonesia.

“Kami minta bantuan kepada 
lembaga terkait untuk melakukan diplomasi, 
terutama dengan India, yang terbesar untuk 
produksi AstraZeneca dan Novavax agar 

tidak terjadi delay ke Indonesia, sehingga 
kita bisa melanjutkan program vaksinasi,” 
kata Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) 
Honesti Basyir saat rapat bersama Komisi 
VI Dewan Perwakilan Rakyat, beberapa 
waktu lalu

Honesti mengatakan embargo 
vaksin menjadi isu yang tengah didiskusikan 
perseroan, khususnya untuk vaksin bantuan 
dari Covax/GAVI. Pasalnya, menurut dia, 
adanya lonjakan pemaparan virus Covid-19 
di Eropa dan India membuat mereka 
cenderung mempersiapkan kebutuhan 
vaksin di dalam negeri terlebih dahulu.

“Memang ada kecenderungan, 
terutama di India sebagai produsen 
vaksin terbesar di dunia, mereka memang 
lagi melakukan persiapan pemenuhan 
kebutuhan dalam negerinya terlebih dahulu,” 
tutur Honesti.

India menjadi salah satu negara 
yang melakukan embargo atas vaksin 
produksinya.  India merupakan negara 
yang memiliki pabrik vaksin terbesar di 
dunia kedua setelah China.
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Menteri Pertanian (Mentan), 
Syahrul Yasin Limpo, meminta masyara-
kat tak khawatir akan kebutuhan daging 
dalam menghadapi bulan Ramadhan. 
Stok daging nasional dipastikan aman 
dan dapat memenuhi kebutuhan selama 
bulan puasa dan juga Idul Fitri tahun ini.

Untuk menjamin keamanan stok, 
Kementerian Pertanian (Kementan) tidak 
akan mengandalkan mekanisme impor, 
namun produksi daging dalam negeri 
juga diprioritaskan.

 “Selama Ramadhan, biasanya 
daging menjadi salah satu kebutuhan 
pangan yang cukup tinggi permintaannya, 
kami akan lakukan berbagai upaya untuk 
memenuhi kebutuhan itu, baik dalam 
bentuk daging segar maupun beku, 
kami akan maksimalkan dari berbagai 
tempat termasuk produksi dalam negeri 
” ungkap Syahrul saat meninjau Toko 
Daging Nusantara GDC, belum lama ini.

Kunjungan Mentan Syahrul ke Toko 

Daging Nusantara ini, merupakan salah 
satu upaya untuk memastikan stok daging 
jelang bulan Ramadhan.  Sinergitas akan 
ditingkatkan untuk menjamin ketersediaan 

JELANG RAMADHAN DAN IDUL FITRI
MENTAN PASTIKAN STOK DAGING AMAN

stok dan juga memastikan kelancaran 
distribusi.

 “Pangan itu sangat terkait dengan 
supply and demand, maka untuk menjaga 
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ini saya akan bekerjasama dengan pihak 
– pihak terkait, salah satunya Mendag 
untuk mendekatkan produksi dengan 
pasar, jika masih terjadi lonjakan tentu 
kami akan lakukan operasi pasar, hari ini 
saya juga mengecek ketersediaan daging 
bersama Ibu Diana, salah satu Ketua 
Asosiasi atau UMKM daging, ini juga 
menjadi bagian kami untuk memperkuat 
upaya pemenuhan pangan” tuturnya.

Tak hanya daging, 11 stok pangan 
juga dalam kondisi aman dan terkendali. 
Mentan menegaskan pihaknya tidak 
akan lelah untuk melakukan pengecekan 
pangan melalui data maupun terjun 
langsung ke lapangan utamanya saat 
bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Adapun 11 komoditas pangan 
dasar yang dimaksud antara lain beras, 
jagung, bawang merah, bawang putih, 
cabai besar, cabai rawit, daging sapi, 
daging kerbau, telur ayam ras, minyak 
goreng, dan gula pasir.

“Dari 11 komoditi dasar yang ada, 
Bapak Presiden minta betul – betul harus 
di cek dan dikontrol, tidak hanya data, 
tetapi kita harap ketersediaan pangan 
itu betul – betul ada real di lapangan, 
dari prognosa atau perkiraan yang ada, 
Insya Allah bisa kita kendalikan, mudah 
– mudahan terus diamankan dengan 
standar – standar yang ada” ungkap 
Syahrul.

Terkait stok daging , Direktur 

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kementerian Pertanian, mengatakan meski 
Bulan April ini umat muslim di dunia akan 
menjalankan ibadah puasa, tetapi kondisi 
permintaan daging masih dalam batas 
normal, hal ini disebabkan Indonesia 
masih dalam kondisi covid dan aktivitas 
perekenomian belum sepenuhnya pulih.

“Hasil prognosa kita dengan 
memperhitungkan kebutuhan normal 
di April itu sekitar 26 ribu ton, kemudian 
di Mei bertepatan puasa dan lebaran 

kurang lebih butuh 76 ribu ton, ini masih 
dalam posisi kebutuhan normal, dengan 
adanya covid, daya beli turun, Resto, 
Horeka juga belum sepenuhnya normal, 
tentu angka ini bisa terkoreksi, tapi terus 
kami update setiap akhir bulan” rinci 
Nasrullah.

 Nasrullah merinci stok daging di 
Bulan Februari dan Maret dalam kondisi 
surplus, dan angka itu akan memperkuat 
ketersediaan daging nasional di periode 
April dan Mei mendatang. Jika ditotalkan, 
lanjutnya, stok daging di Bulan Maret 
ditambah kekuatan produksi dalam 
negeri, dapat dipastikan pemenuhan 
daging masyarakat selama Ramadhan 
dan Idul Fitri dalam posisi yang aman.

 “Di Maret kebutuhan kita di 37 
ribu, dan ada surplus sekitar 27 ribu, 
untuk periode berikutnya stok juga 
dipenuhi dari sapi bangkalan dan sapi 
lokal, angkanya kurang lebih 188 ribu ekor 
yang siap dipotong,ini untuk periode 
April dan Mei, dan stok daging beku 
yang ada di gudang – gudang di Bulan 
Maret ada 24 ribu, angka surplus ini 
untuk memperkuat stok di April, jika di 
total di Mei nanti, InsyaAllah stok daging 
sapi atau kerbau cukup untuk memenuhi 
kebutuhan daging masyarakat selama 
puasa dan Idul Fitri” tutup Nasrullah.
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Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi menegaskan, harga barangkebutu-
han pokok (bapok) stabil dan pasokannya 
cukup untuk Ramadan dan Idulfitri tahun 
ini. Selain itu, harga bapok saat ini juga 
terpantau stabil, bahkan cenderung 
menurun.Hal ini disampaikan Mendag 
saat meninjau harga dan pasokan bapok 
di Pasar Induk Kramat Jati dan Pasar 
Kramat Jati, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Turut mendampingi Sekretaris 
Jenderal Kementerian Perdagangan 
Suhanto dan Direktur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri Syailendra.

“Kementerian Perdagangan 
menjamin, pada Ramadan tahun ini, 
harga-harga bapok terjangkau bahkan 
cenderung akan menurun. Kami juga 
menjamin pasokan bapok tersedia. 
Mudah-mudahanRamadan tahun ini, kita 
dapat beribadah dengan lebih tenang 
dan lebih baik,” kata Mendag.

Peninjauan ke Pasar Induk Kramat 

Jati dan Pasar Kramat Jati ini dilakukan 
menjelang bulan puasa yang semakin 
dekat untuk memastikan ketersediaan 
stok dan menjaga stabilitas harga barang 
kebutuhan pokok (bapok) dari hulu.

“Harga bawang stabil di kisaran 
Rp18.000–Rp21.000/kg yang artinya 
akan selisih Rp1.000 saja di tingkat 
pengecer. Harga cabai rawit merah yang 
tadinya sempat menyentuh Rp100.000/
kg sekarang mendekati Rp70.000/
kg. Kemungkinan akan menurun lagi 
menjelang panen. Begitu pun dengan 
cabai merah besar dan cabai merah 
keriting,” jelas Mendag.

Dari pantauan di Pasar Induk 
Kramat Jati, dibandingkan minggu lalu 
tercatat harga cabai merah keriting 
Rp33.000/kg (turun 10,81 persen), 
bawang merah Rp18.000/kg (turun 18,18 
persen), bawang putih kating Rp21.000/
kg. Tercatat harga bawang putih honan 
stabil di Rp18.000/kg.

KUNJUNGI PASAR INDUK KRAMAT JATI, 
MENDAG PASTIKAN HARGA 
BAPOK STABIL DAN PASOKAN 
CUKUP

Sementara itu, di Pasar Kramat 
Jati tercatat harga sejumlah komoditas 
yang tidak mengalami kenaikan dibanding 
minggu lalu. Komoditas tersebut yaitu 
beras medium Rp10.500/kg, gula pasir 
Rp13.000/kg, tepung terigu Rp7.000/
kg, daging sapi Rp130.000/kg, bawang 
merah Rp35.000/kg, dan bawang putih 
Rp30.000/kg.

Adapun harga komoditas yang 
terpantau turun dibandingkan minggu 
lalu yaitu minyak goreng curah Rp15.000/
lt, telur ayam ras Rp22.000/kg, serta 
cabe merah keriting Rp50.000/kg. 
Sementara itu, harga beras premium 
tercatat sebesar Rp13.300/kg dan daging 
ayam ras Rp35.000/kg.

Menurut Mendag, saat ini 
Pemerintah sedang mencari alternatif 
menyimpan lebih lama komoditas 
seperti cabai dan bawang. Selain itu, 
Pemerintah juga mengusahakan agar 
pola tanam untuk komoditas tertentu 
dapat dipisahkan agar harga tidak jatuh 
saat panen.

“Kemendag bersama Pasar Jaya 
sedang mencari alternatif agar bapok 
dapat disimpan lebih lama. Jadi, harga 
pasokan dapat kita jaga bersama,” tandas 
Mendag.

Mendag memastikan, Kemendag 
akan terus mengawal ketersediaan 
harga bapok dan stabilitas harga 
agar masyarakat dapat memenuhi 
kebutuhannya, khususnya selama 
Ramadan dan saat Idulfitri dengan harga 
terjangkau.
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Dampak dari cuaca ekstrem akibat 
siklon tropis Seroja berdampak pada 
berbagai daerah di Indonesia. Provinsi 
Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara 
Barat mengalami dampak paling berat 
dengan bencana banjir bandang, tanah 
longsor, angin kencang, dan menimbulkan 
korban jiwa serta kerugian materi.

Oleh karena itu, Presiden Joko 
Widodo pada Selasa, 6 April 2021, 
menggelar rapat terbatas melalui 
konferensi video dari Istana Merdeka, 
Jakarta, untuk memberikan arahan terkait 
penanganan bencana di kedua provinsi.

Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahaan Rakyat Basoeki 
Hadimoeljono dan Sekretaris Kabinet 
Pramono Anung ikut hadir mendampingi 
Presiden dari Kantor Sekretariat Kabinet 
(Setkab). Selain para Menteri Kabinet 
Indonesia Maju, Rapat Terbatas ini juga 
dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal 
Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni 
Monardo, serta Kepala Badan Meteorologi, 
Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) 
Dwikorita Karnawati.

Hadir juga Kepala Nasional 

Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Henri 
Alfiandi, Gubernur Nusa Tenggara Timur 
(NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa 
Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, 
serta Panglima Kodam (Pangdam) IX/

PRESIDEN KELUARKAN LIMA ARAHAN
UNTUK PENANGANAN BENCANA DI NTT DAN NTB



Segera pulihkan jaringan listrik, jaringan 
telekomunikasi, jaringan internet, juga 
distribusi logistik dan BBM, sehingga 
ini bantuan dapat segera tersalurkan 
ke masyarakat yang menjadi korban 
bencana,” tegasnya.

Terakhir, Presiden meminta 
jajarannya untuk mengantisipasi potensi 
bencana yang dapat terjadi akibat cuaca 
sangat ekstrem yang melanda berbagai 
kawasan di Indonesia.

“Saya minta untuk BMKG untuk 
menggencarkan peringatan cuaca ekstrem 
akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan 
seluruh kepala daerah dan masyarakat 
dapat mengakses, memantau prediksi 
cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh 
BMKG. Mereka harus tahu semuanya, 
sehingga masyarakat bisa meningkatkan 
kesiapsiagaan dan kewaspadaannya 
untuk menghadapi  ancaman risiko, baik 
itu angin kencang, bahaya banjir, banjir 
bandang, dan tanah longsor,” pungkas 
Kepala Negara.
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Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli 
Simanjuntak. (Sumber Setkab)

Ada lima arahan yang dikeluarkan 
Presiden untuk penanganan bencana di 
NTT maupun NTB. Arahan pertama, Kepala 
Negara menginstruksikan dilakukan 
percepatan proses evakuasi, pencarian, 
dan penyelamatan korban yang belum 
ditemukan.

“Ini saya minta Kepala BNPB, 
Kepala Basarnas [BNPP], dibantu dengan 
Panglima TNI dan Kapolri dengan 
seluruh jajarannya [untuk] mengerahkan 
tambahan personel SAR, sehingga 
dapat menjangkau lebih banyak wilayah 
terdampak, termasuk wilayah terisolir 
dan berbagai gugus pulau di NTT, di 
Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-
pulau lainnya untuk melancarkan proses 
evakuasi, pencarian, dan penyelamatan 
korban,” ujarnya.

Dalam upaya tersebut, Presiden 
juga memerintahkan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 
untuk turut mengerahkan alat-alat berat 
dari berbagai tempat. “Jika jalur darat 
masih sulit ditembus, saya juga minta 
agar dipercepat pembukaan akses melalui 
laut maupun udara,” imbuhnya.

Kedua, Kepala Negara meminta 
jajaran terkait untuk memastikan hadirnya 
pelayanan kesehatan dan pertolongan 
medis yang dibutuhkan oleh para korban. 
Untuk itu, Presiden menginstruksikan 

Menteri Kesehatan untuk mengerahkan 
tim bantuan medis secepatnya sampai 
di lokasi.

“Saya minta Menteri Kesehatan 
juga untuk memperbanyak tempat-
tempat pelayanan kesehatan di lapangan, 
juga mempersiapkan rumah sakit untuk 
menangani para korban, serta memastikan 
ketersediaan tenaga medis dan obat-
obatannya,” ujarnya.

Ketiga, jajaran terkait diminta 
untuk segera menangani dan memenuhi 
kebutuhan para pengungsi, mulai dari 
logistik hingga sanitasi. Disampaikan 
Presiden, pemerintah telah mengirimkan 
bantuan ke NTT dan NTB tetapi karena 
cuaca yang sangat ekstrem, bantuan 
tersebut belum dapat sepenuhnya 
menjangkau ke lokasi terdampak.

“Saya minta BNPB dan pemerintah 
daerah segera mendata titik-titik 
pengungsian [untuk] memastikan 
logistiknya, tendanya, dapur lapangannya 
untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi 
para pengungsi. Juga kebutuhan untuk 
bayi dan anak-anak, terutama air bersih 
dan MCK-nya,” ucap Presiden.

Keempat, Presiden menginstruk-
sikan percepatan perbaikan infrastruktur 
penunjang yang rusak akibat bencana.

“Ini Pak Menteri PUPR lagi, untuk 
mempercepat perbaikan infrastruktur 
yang rusak, saya melihat ada beberapa 
jembatan yang roboh, akses jalan juga. 
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Memasuki bulan Ramadan dan 
Hari Raya Idulfitri, pemerintah terus 
memperkuat kebijakan pengendalian 
COVID-19 sekaligus menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan oleh 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto dalam keterangan pers 
usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna 
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan, 
Jakarta, belum lama ini

“Bapak Presiden minta bahwa 
kebijakan pengendalian itu agar segera 
dilaksanakan,” ujar Menko Perekonomian 
yang juga Ketua Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPCPEN) ini.

Sebelumnya, pemerintah telah 
mengeluarkan kebijakan larangan mudik 
yang berlaku pada tanggal 6 hingga 17 
Mei 2021. Airlangga mengungkapkan, 

sejumlah aturan juga telah dan sedang 
disiapkan dalam rangka pengendalian, 
seperti edaran Menteri Agama yang 

mengatur berbagai kegiatan keagamaan 
selama bulan Ramadan hingga edaran 
Kepala Satgas Penanganan COVID-19 

JELANG RAMADAN, PEMERINTAH PERKUAT KEBIJAKAN 

PENGENDALIAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI



nasional
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terkait  pengetatan atau pengaturan 
mobilitas dan kekarantinaan perjalanan 
di masa pandemi.

Di sisi pemulihan ekonomi, papar 
Airlangga, pemerintah juga mendorong 
peningkatan konsumsi. “Bapak Presiden 
juga menyampaikan bahwa kita harus 
menjaga momentum pertumbuhan. 
Pertumbuhan ekonomi dan penanganan 
pandemi COVID-19 ini harus berjalan 
seiring, oleh karena itu [kebijakan] yang 
terkait dengan demand side itu perlu 
dilanjutkan,” terangnya.

Sejumlah upaya dilakukan pe-
merintah untuk meningkatkan konsumsi 
masyarakat. Salah satunya, dengan men-
dorong pemberi kerja untuk memberi-
kan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada 
karyawannya. Estimasi konsumsi rumah 
tangga yang dapat dipicu dengan pem-
berian THR ini adalah sekitar Rp215 triliun.

“Tadi di dalam rapat disampaikan 
bahwa salah satu untuk mendorong 
konsumsi menjelang lebaran adalah 
pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) 
kepada karyawan. Sudah waktunya pihak 
swasta untuk memberikan THR karena 
berbagai kegiatan sudah diberikan,” 
ujarnya.

Disampaikan Airlangga, pemerintah 
telah memberikan berbagai dukungan 
maupun insentif agar dunia usaha memiliki 

kemampuan untuk membayarkan THR, 
di antaranya relaksasi PPnBM (Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah) untuk 
industri otomotif yang memicu kenaikan 
penjualan, penjaminan kredit yang diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
32/PMK.08/2021, serta subsidi bunga 
untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Upaya lain yang dilakukan 
pemerintah adalah dengan penyaluran 
bantuan sosial (bansos) berupa beras 
10 kilogram yang diberikan kepada 20 
juta keluarga penerima manfaat (KPM).

“Bansos beras 
itu menyalurkan beras 
dari Bulog, sehingga 
Bulog bisa memperoleh 
dana sekitar Rp2 triliun 
dan dana itu bisa untuk 
membeli gabah rakyat 
sebesar 440 ribu [ton],” 
ujar Airlangga.

Pemer intah 
juga mempercepat 
penyaluran target 
output Program Keluarga 
Harapan (PKH), Kartu 
Sembako, dan Bantuan 
Langsung Tunai yang 
belum terpenuhi, serta 
memajukan pencairan 
Kartu Sembako dari Juni 
ke awal Mei.  Estimasi 
potensi realisasi dari 

percepatan perlindungan sosial ini adalah 
sebesar Rp14,12 triliun.

“Kemudian pemerintah juga 
mendorong Hari Belanja Nasional 
[Harbolnas] yang hari belanja nasionalnya 
adalah di H-10 dan H-5 [Idulfitri]. Hari 
Belanja Nasional melalui online itu ditujukan 
untuk produk nasional,” terang Menko 
Perekonomian.

Ditambahkannya, pemerintah akan 
menyiapkan anggaran sekitar Rp500 
miliar untuk subsidi ongkos kirim pada 
penyelenggaraan Harbolnas tersebut.



Musyawarah Provinsi (Musprov) 
VII Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) Provinsi DKI Jakarta 
sukses melahirkan pemimpin baru, yakni 
Suwarno Hardjo Setio. Acara Musprov 
dilangsungkan di gedung Persatuan 
Hakka Sejahtera Indonesia, di Jalan Batu 
Tulis Raya, Pecenongan, Jakarta Pusat.

Setio yang sebelumnya menjabat 
sebagai Wakil Ketua I ini,  terpilih secara 
aklamasi sebagai Ketua PSMTI Provinsi 
DKI Jakarta periode 2021-2025. Nama 
Setio menjadi satu-satunya nama yang 
diusulkan oleh delapan orang yang berasal 
dari pengurus PSMTI DKI Jakarta periode 
sebelumnya dan dewan kehormatan serta  
penasehat PSMTI DKI Jakarta.

Pembacaan usulan tersebut 
disaksikan  pengurus PSMTI DKI Jakarta 
tingkat kota dan setelah semua usulan 
dibacakan, Dewan Pimpinan Sidang yang 
diketuai Sudiono memutuskan Suwarno 
Hardjo Setio resmi menggantikan Chan 
Untung Chandra sebagai Ketua PSMTI 
periode 2016-2020.

MELALUI AKLAMASI
SUWARNO HARDJO SETIO TERPILIH
SEBAGAI KETUA PSMTI DKI JAKARTA 
PERIODE 2021-2025

Setelah itu, dilakukan pelantikan 
oleh pengurus PSMTI pusat kepada 
Setio  sebagai Ketua PSMTI DKI Jakarta 
periode 2021-2025 dan dilanjutkan dengan 
penyerahan petaka.

Setio mengucapkan terima kasih 
atas kepercayaan dan mandat  untuk 
melanjutkan regenerasi kepemimpinan. 
Ia pun memohon dukungan untuk 
mempermudah memimpin PSMTI Provinsi 
DKI Jakarta.

“Saya merasakan bawah tugas 
yang diberikan cukup dan sangat berat, 
untuk itu saya meminta dukungan dari 
teman-teman semuanya, partisipasi dan 
kerjasama dari saudara-saudara semua 
seperti tradisi yang sudah kita lakukan,” 
kata Setio dalam pidatonya usai terpilih.

Setio mengucapkan terima kasih 
kepada dedikasi dan kerja keras Chan 
Untung Chandra dalam memimpin PSMTI 
DKI Jakarta selama 8 tahun. Ia menyebut 
Chan Untung Chandra sebagai orang yang 
berkharisma dan bertanggung jawab.

“Saya merasakan charisma dari 

Pak Untung, saya tidak bisa menjiplaknya, 
karena Pak Untung ini seorang yang 
berkharisma, berdedikasi tinggi, dengan 
kinerja yang tinggi keinginan beliau yang 
sangat cemerlang penuh dengan tanggung 
jawab, inovatif, kreatif dan mengayomi 
semua anggota. Dengan ini kita harus 
melihat nama Pak Untung Chandra jika 
dibahasa mandarinkan dia adalah tonggak 
masyarakat,” ungkap Setio.

Setio berjanji akan melanjutkan 
program yang telah berjalan, di antaranya 
program penghormatan kepada leluhur, 
program donor darah dan program sarana 
air bersih.

“Satu program yang sangat mulia 
adalah program sarana air bersih yang 
menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, 
dimana program tersebut direalisasikan. 
Rasa bahagia dan haru dapat menolong 
warga yang kesulitan yang tidak memiliki 
air bersih. Kelihatannya sederhana namun 
terobosan ini sesungguhnya mendatangkan 
berkat bagi warga yang membutuhkan. Ini 
juga berkat dari hasil inovasi Pak Untung 
Chandra,” ujar Setio.

Sementara Ketua PSMTI Provinsi DKI 
Jakarta Periode 2016-2020 Chan Untung 
Chandra menyambut baik terpilihnya Setio 
sebagai Ketua baru.

“Saya yakin pak Setio pasti bisa 
memimpin PSMTI DKI Jakarta dan saya 
harap ada kerja keras untuk semua 
masyarakat,”kata Untung.

 Untung siap mendukung apa 
yang jalankan Setio untuk membawa 
PSMTI Provinsi DKI Jakarta lebih baik lagi. 
Bahkan Untung siap bergabung lagi di 
kepengurusan baru dibawah kepemimpinan 
Setio.

Kami ini mencari bibit kepemi-
mpinan, kami sudah lama membimbing 
dengan Pak  Setio. Kali ini beliau saya rasa 
cukup sanggup untuk masa kedepannya 
selama empat tahun. Saya juga tidak 
keberatan untuk bergabung mendukung 
kepemimpinan pak Setio,” ucap Untung.

Untuk menjalan roda kepemimpinan 
sebelum ada kepengurusan resmi, Setio 
membentuk kepengurusan formatur yang 
diisi oleh Chan Untung  Chandra sebagai 
Wakil Ketua I dan Tirtahadi Sendjaja sebagai 
Wakil Ketua II. (Sigit)
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President University memper-
kenalkan kegiatan belajar mengajar 
tatap muka yang aman dari penyebaran 
Covid-19. Kegiatan itu,  yakni outdoor 
learning yang dilangsungkan di kawasan 
Jababeka Golf & Country Club, Cikarang, 
Jawa Barat, pada 5 April 2021

Kelas outdoor learning dihadiri 
mahasiswa angkatan 2019 jurusan 
Communication dengan jumlah terbatas 
dan  menerapkan protokol kesehatan 
ketat. Salah satu  binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia  yang menjadi mahasiswi 
President University juga ikut dalam 
kelas ini. Ia adalah Clarita Mawarni (Miss 
Tourism Metropolitan International 2020-
2021/Putri Pariwisata Indonesia 2019).

Protokol kesehatan yang wajib 
dijalani mahasiswa, mulai dari tes 
Covid-19, memakai masker, cuci tangan, 
pemeriksaan suhu tubuh dan jaga jarak.

Selain mahasiswa, aturan protokol 
kesehatan  juga diberlakukan  untuk dosen 
yang mengajar di kelas outdoor learning 

PRESIDENT UNIVERSITY CIPTAKAN INOVASI PERKULIAHAN

DI TENGAH PANDEMI “OUTDOOR LEARNING”
ini. Tak hanya bagi mahasiswa yang hadir, 
kelas ini juga diikuti sejumlah mahasiswa 
yang berada di rumah melalui teknologi 
virtual.  Kehadiran kelas ini menjadi obat 
rindu bagi mahasiswa maupun dosen yang 

setahun lebih tidak menjalani kegiatan 
perkuliahan tatap muka.

Dalam kelas ini, para mahasiswa 
mendapatkan pembelajaran mata kuliah 
international culture communication 



dari dosen Ibu  Sylvia Safitri.  Metode 
pembelajarannya pun  tidak hanya sebatas 
menerima  materi,  namun  dipadukan 
dengan permainan agar mahasiswa 
tidak jenuh.

 “Dalam hal ini kita bikin fun, 
kenapa fun, karena semua aktivitas yang 
kita lakukan kembali ke old school,  kita 
punya games, kita  belajar seperti zaman 
orang tua kita dulu, kita menulis lagi 
dengan paper, kemudian kita membaca 
buku, tapi tidak melupakan juga teknologi. 
Jadi teman-teman mahasiswa yang 
sedang belajar di rumah pun terlibat, ada 
interaksi,” kata Sylvia saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News di lokasi 
outdoor learning. 

Sylvia mengatakan, outdoor 
learning ini merupakan salah satu 
terobosan  President University  dalam 
menciptakan kegiatan belajar mengajar 
yang aman dari penyebaran Covid-19. 
Tidak menutup kemungkinan, kegiatan 
ini akan menjadi role model pembelajaran 
di tengah Covid-19.

“Kita menghadapi pandemi ini 
semuanya berubah ya, kita menghadapi 
new normal dalam arti, kita melakukan 
terobosan di mana outdoor learning kita 
ciptakan sebagai inovasi dalam hal ini kita 
tidak hanya melibatkan mahasiswa yang 
belajar di rumah kita juga melibatkan 
mahasiswa yang ada di area outdoor,: 
ujar Sylvia.

“Untuk kedepan, sebenarnya 
pandemi itu tidak menjadi halangan untuk 
kita belajar di luar. Setelah pandemi pun 
ini menjadi pilot project akan menjadi 
model pembelajaran kedepan karena 
manfaatnya sangat-sangat banyak sekali,” 
tambahnya.

Miss Tourism Metropolitan Interna-
tional 2020-2021 Clarita Mawarni Salem 
menyambut baik dilangsungkannya  kelas 
Outdoor Learning ini. Mawar mengatakan 
konsep pembelajaran seperti ini,  membuat 
mahasiswa lebih segar dalam menerima 
materi perkuliahan

:Saya pribadi sebagai mahasiswa 
lebih senang ya , karena pembelajaran jadi 

tidak membosankan, apalagi setelah kita 
lama banget belajar kuliah online terus kita 
sekarang ada variasi baru pembelajaran 
dengan outdoor learning dan menurut 
saya ini membuat kita sebagai mahasiswa 
terasa lebih fresh dengan suasana baru 
seperti ini,” ungkap Mawar yang saat ini 
duduk di semester lima ini

Mawar berharap kelas outdoor 
learning ini dapat dijadikan pedoman 
baku oleh Presiden University  di masa 
pandemi.

“Harapan kita, saya sendiri sebagai 
mahasiswa mungkin juga perwakilan 
teman-teman sebagai mahasiswa 
berharap semoga pembelajaran seperti 
ini bisa terus dilanjutkan baik itu pada 
saat pandemi sudah selesai, pada saat 
kita sudah bisa sekolah tatap muka,” 
kata Mawar.

Hal senada juga disampaikan  
mahasiswa lainnya, yakni Novrendy 
Chaya. Mahasiswa angkatan 2019 ini 
mengatakan kelas outdoor learning ini 
sangat bermanfaat untuk mahasiswa 
karena konsepnya disinergikan antara 
online dan offline.

“Saya sangat mengapresiasi 
President University karena sudah 
membuat inovasi terbaru seperti ini dan 
menurut saya ini akan sangat berguna 
bagi mahasiswa dan mereka sendiri pasti 
akan senang menjalani aktivitas outdoor 
learning ini,” tutur Novrendy. (Sigit)
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Tidak hanya terkenal dengan berbagai tradisi unik selama bulan Ramadhan, Indonesia 
dengan wilayah yang begitu luas, mencakup dari Sabang hingga Merauke dengan jumlah 

penduduk Muslim terbesar di dunia, juga memiliki tradisi unik lainnya ketika menyambut bulan 
suci Ramadhan.

Tradisi ini sepertinya memang sudah menjadi sesuatu yang wajib ada di semua 
daerah di Indonesia saat menjelang Ramadhan tiba. Meski ada beberapa perbedaan dalam 

pelaksanaannya, namun inti dari kegiatan ini adalah sama. Dengan kekayaan bahasa di Indonesia, 
tentu setiap daerah memiliki istilah yang berbeda pula dalam penyebutannya. 

Misalkan saja di daerah Aceh, sebutan yang dipakai ketika menyambut Bulan Ramadhan 
ini disebut dengan Meugang.  Di Sumatera Barat, kegiatan ini disebut Malamang. Lalu beberapa 
daerah di Pulau Jawa pun memiliki istilah lainnya, misalkan ada Nyorog di Betawi, Dugderan di 
Semarang, Megengan di Surabaya, Padusan di Boyolali, Munggahan di Jawa Barat atau Nyadran 

di Jawa Tengah.

Namun inti dari semua istilah di atas adalah suatu kegiatan berkumpul masyarakat yang 
tinggal dalam lingkup wilayah yang sama, misalnya RT, Desa, atau Kelurahan, lalu mengadakan 
acara pengajian, makan bersama, bermaaf-maafan, dengan tujuan menjalin kebersamaan lalu 

bersama menyiapkan diri memasuki bulan suci Ramadhan.

Tidak selesai sampai di situ, tradisi-tradisi unik lainnya, yang selalu dinantikan umat Islam di 
Indonesia akan kita temui sepanjang bulan Ramadhan, seperti beberapa tradisi di bawah ini;

Mengenal Tradisi

Ramadhan
DI INDONESIA

Yulia Gumay
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NGABUBURIT

Ngabuburit itu sendiri diartikan dengan suatu kegiatan 
menunggu adzan maghrib berkumandang menjelang 
berbuka puasa. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah 
waktu ashar. Adapun kegiatan yang dilakukan bisa berupa 
tadarrus Al-qur’an, mengikuti kuliah singkat, bercengkrama 
dengan keluarga, atau teman. Jalan-jalan sore, olahraga kecil 
seperti lari, atau bisa juga berburu takjil di pasar tradisional.

Namun inti dari Ngabuburit ini adalah mengisi waktu 
dengan kegiatan yang bermanfaat menjelang berbuka puasa. 
Karena setelah sholat ashar atau menjelang maghrib adalah 
waktu puncak dari rasa haus dan lapar, sehingga harus ada 
kegiatan yang bisa mengalihkan kita pada sesuatu hal yang 
bisa membatalkan puasa.

SAHUR

Sahur adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam 
yang akan berpuasa keesokan harinya. Makan sahur ini biasanya dimulai 
dari jam 3 subuh hingga sesaat sebelum adzan subuh berkumandang. 

Namun karena waktu makan sahur adalah saat-saat tidur yang paling 
nyenyak, maka tidak jarang orang-orang malah terlewat untuk ibadah 
sunnah yang satu ini. Alhasil, keesokan harinya badan menjadi lemah, 
dan puasa pun kadang menjadi tidak maksimal.

Namun di Indonesia, pada jam-jam tersebut ada tradisi membangunkan 
sahur yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda setempat atau 
para remaja masjid. Anak-anak muda ini akan berkeliling kampung atau 
komplek untuk membangunkan warga yang masih tertidur, agar tidak 
terlewat untuk makan sahur. Caranya pun cukup beragam dan unik, ada 
yang membawa alat-alat musik sambil bernyanyi atau bersholawat.

BERBAGI TAKJIL

Takjil merupakan nama lain untuk makanan atau minuman yang 
dimakan saat berbuka puasa. Bisa berupa Kurma, Kolak, Sirup, atau 
makanan dan minuman lainnya.

Di Indonesia memang sudah sangat familiar dengan aksi berbagi 
Takjil selama bulan Ramadhan. Anjuran untuk saling berbagi memang 
tidak hanya di bulan Ramadhan saja, anjuran untuk bersedekah ini, 
sudah menjadi perintah dari Allah swt. dan Rasulullah, namun saat 
bulan Ramadhan, amalan sedekah ini akan mendapatkan imbalan 
pahala berkali-kali lipat, karena itulah kegiatan berbagi Takjil akan 
menjadi pemandangan yang lumrah kita lihat selama bulan Ramadhan.

Berbagi takjil tidak hanya terfokus kepada orang-orang yang tidak 
mampu atau umat Islam saja, namun siapapun bisa mendapatkan Takjil 
gratis, karena biasanya dibagikan di beberapa titik sepanjang jalan 
raya, sehingga siapapun yang melewati jalan tersebut berkesempatan 
mendapatkannya.
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BUKA PUASA BERSAMA

Kegiatan Buka Puasa Bersama termasuk 
salah satu tradisi lainnya yang selalu ada 
selama bulan Ramadhan. Kegiatan ini tidak 
terbatas dan bisa dilakukan oleh siapa saja dan 
di mana saja. Kegiatan Buka Puasa Bersama 
ini bisa dibilang nama lain dari reuni, karena 
menjadi ajang silaturahim dengan teman-
teman lama, semisal teman SD, SMP, SMA, 
kuliah, keluarga besar, instansi dan lainnya.

Selain itu banyak juga organisasi-organisasi 
atau perusahaan-perusahaan yang mengadakan 
acara Buka Puasa Bersama dengan sebuah 
Panti Asuhan dan berbagi bersama yatim 
piatu atau lainnya.

MUDIK

Puncak dari semua tradisi di 
Indonesia selama Ramadhan adalah 
Mudik. Mudik merupakan kegiatan 
pulang kampung bagi orang-orang 
yang tinggal di perantauan. Hal ini 
tentu menjadi momen yang sangat 
ditunggu-tunggu karena bisa pulang 
ke kampung halaman dan berkumpul 
bersama keluarga saat Hari Raya Idul 
Fitri tiba. Kegiatan Mudik biasanya 
sudah mulai dilakukan dari awal 
Ramadhan, dan puncaknya adalah 
3 hari sebelum Idul Fitri.

Namun pada Idul Fitri tahun ini, sepertinya semua 
orang tetap harus berbesar hati karena kegiatan Mudik 
ini, masih belum bebas dilakukan untuk beberapa 
daerah, karena masih terkendala protokol kesehatan 
demi memutus rantai pandemi covid-19.

Meski demikian, jarak yang jauh tentu tidak akan 
menjadi halangan bagi kita untuk saling bertegur sapa 
dengan kerabat dan sanak saudara. Dengan kecanggihan 
teknologi saat ini, kita tetap masih bisa bersilaturahim 
meski hanya melalui panggilan video saja. Karena yang 
terpenting, semua itu tidak mengurangi makna puasa 
dan idul fitri yang kita jalani.
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RamadhanKULINER KHAS

B
ulan Ramadhan tentu menjadi sesuatu hal yang 
sangat dinanti-nati umat Islam di Indonesia bahkan 
seluruh dunia. Di mana Bulan Ramadhan ini diyakini 
adalah satu-satunya bulan yang saat seorang hamba 
mengerjakan ibadah, maka akan diganjar dengan 

pahala berkali-kali lipat dibandingkan dengan mengerjakan 
ibadah yang sama di bulan lainnya.

Selain ibadah, tentu juga ada banyak hal yang sangat 
kita rindukan di bulan Ramadhan. Tradisi-tradisi sholat tarawih 
berjamaah, sahur, berbagi takjil gratis di sepanjang jalan, hingga 
buka bersama yang jarang terlewatkan.

Namun sepertinya tahun ini kita masih belum bisa bebas 
melakukan itu semua karena kita masih harus mematuhi protokol 
kesehatan, menjaga jarak, demi terputusnya rantai covid-19 
yang sudah lebih satu tahun melanda Indonesia dan dunia.

Meski demikian, tentu masih banyak kegiatan yang bisa 
kita lakukan salah satunya yaitu membuat sajian menu berbuka 
puasa yang khas di bulan ramadahan.

Sajian menu berbuka puasa ini memang tidak habis 
untuk dikulik, karena Indonesia sangat kaya dengan berbagai 
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jenis makanan khas setiap daerah. Belum lagi adanya kebiasaan 
berburu takjil menjelang waktu berbuka puasa, kegiatan yang 
diistilahkan dengan kata ngabuburit.

Ngabuburit itu sendiri diartikan dengan suatu kegiatan 
menunggu adzan maghrib berkumandang menjelang berbuka 
puasa. Istilah ini dipakai hanya untuk puasa Ramadhan saja. 
Tidak hanya berburu takjil di pasar, ngabuburit bisa juga 
dengan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya seperti jalan-
jalan di taman, bercengkrama dengan teman-teman, keluarga, 
mengikuti kuliah singkat menjelang berbuka, berbagai takjil 
dengan orang-orang kurang mampu, dan lainnya.

Di antara banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan 
menjelang berbuka puasa ini, Hal-hal yang berkaitan dengan 
menu takjil inilah yang menjadi sorotan utama. Bisa dengan 
berburu takjil di pasar-pasar kali lima, berbagi takjil, hingga 
membuat menu takjil sendiri di rumah.

Sajian berbuka puasa di seluruh penjuru 
Indonesia pun cukup beragam. Berikut kami 
sajikan menu khas buka puasa di Indonesia.
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Kurma

Klepon

Kolak
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Kurma, buah yang berasal dari Timur Tengah ini 
adalah salah satu buah yang paling dicari selama 
Bulan Ramadhan. Selain karena termasuk buah yang 
disunnahkan oleh Rasulullahملسو هيلع هللا ىلص untuk dimakan ketika 
berbuka puasa, buah ini juga memiliki cita rasa yang 
khas dan lezat.

Meskipun selain Bulan Ramadhan, Kurma bisa kita dapati 
di toko oleh-oleh khas Arab, tapi di Bulan Ramadhan 
kita bisa dengan mudahnya menemui buah manis yang 
satu ini di toko-toko waralaba terdekat maupun di setiap 
acara buka bersama. Bahkan tidak jarang pula banyak 
yang membagi-bagikannya secara gratis menjelang 
waktu berbuka puasa.

Jajanan pasar berbentuk bulat, dengan warna 
khas hijau dan hiasan kelapa parut yang disiram 
di permukaannya, juga jarang tertinggal ketika 
Bulan Ramadhan tiba.

Makanan seukuran bakso ini, memiliki sensasi rasa 
yang unik. Saat digigit, Anda akan merasakan 
manisnya gula merah yang pecah di mulut, 
berpadu dengan kenyalnya kulit klepon yang 
terbuat dari tepung ketan dan gurihnya parutan 
kelapa.

Kelezatannya selalu bikin nagih dan tidak cukup 
hanya dimakan satu saja.

Makanan yang satu ini sangat khas di Indonesia, terlebih saat Bulan 
Ramadhan. Bahkan bisa dikatakan setiap daerah punya resep tersendiri 

dalam membuat menu sajian Kolak.

Menu dessert manis ini bisa diolah dari berbagai campuran buah seperti 
pisang, ubi, labu, hingga kolak durian. Kolak khasnya memakai kuah santan 

yang ditambahi dengan gula, serta ada juga yang memakai pewarna 
makanan yang sesuai dengan buah yang digunakan.

Selama 30 hari menjalankan ibadah puasa Ramadhan, bisa dipastikan 
setidaknya dalam satu hari saja, setiap rumah pasti ada sajian kolak. Bahkan 

ada celotehan berkata, Tak Kolak maka Tak Ramadhan.



Aneka Minuman 
dengan Campuran Es 

Sajian dengan campuran Es, juga tidak kalah dengan menu 
kolak, bahkan kolak pun ada juga yang dicampurkan dengan Es.

Es termasuk minuman yang paling dicari ketika menjelang 
berbuka puasa. Hal ini dikarenakan selama seharian kita 
menahan haus dan lapar, tentu pikiran kita akan terfokus kepada 
sesuatu yang menurut kita akan membuat tenggorokan yang 
seharian terasa panas akan kembali adem setelah dilewati Es 
segar ketika berbuka puasa.

Es biasanya akan dicampur dengan buah-buahan segar, hingga 
muncullah berbagai jenis minuman seperti, Es Timun Suri, 
Es Blewah, Es Cincau, Es Campur, Es Kopyor, Es Dawet, Es 
Selendang Mayang, Es Kelapa Muda, dan lainnya.

Minuman-minuman ini sangat mudah ditemukan karena setiap 
Bulan Ramadhan, penjual takjil akan menjamur hampir di 
sepanjang jalan.
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Risoles
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Meskipun memiliki cita rasa yang asin, namun Risoles adalah salah satu makanan 
yang laris manis saat Bulan Ramadhan. Jajanan pasar asin dan gurih yang satu ini 
tentu sudah tidak asing lagi.

Bentuknya yang khas dan mirip lumpia, makanan yang satu ini biasanya berisi 
daging cincang, dan sayuran yang dibungkus dadar, lalu digoreng setelah dilapisi 
tepung panir dan kocokan telur ayam. Selain itu hidangan ini juga dapat dipanggang 
di dalam oven.

Selain berisi daging cincang, Risol juga bisa diisi dengan daging ayam, kentang 
atau wortel yang dicincang, telur rebus yang sudah dipotong-potong hingga ada 
juga yang berisikan mayonaise. Risol sangat cocok dihidangkan bersama saus 
sambal atau cabai rawit. 

Saat Bulan Ramadhan, Risol biasanya dimakan setelah selesai menunaikan sholat 
tarawih, atau sebagai camilan saat bersantai bersama keluarga. (Yulia Gumay)

Bika Ambon
Di antara banyak kue basah yang bersifat padat, Bika Ambon termasuk yang 

paling favorit untuk melengkapi sajian menu berbuka puasa.

Bika Ambon memiliki tekstur yang kasar dengan pori-pori yang besar, 
sehingga tidak keras saat digigit. Sekilas hampir mirip seperti tekstur 

martabak manis, meski begitu, saat dimakan Bika Ambon ini terasa lembut 
dan kenyal di mulut.





ekonomi

Bisnis keluarga adalah salah satu kekuatan ekonomi 
yang tidak bisa dipandang enteng. Sebuah usaha bisnis yang 
dibangun awalnya oleh keluarga telah terbukti banyak sukses 
bahkan menjadi sebuah perusahaan raksasa.

Ada 3 permasalahan yang sering timbul dalam family 
business dan semuanya harus dapat diselesaikan. Hal yang 
pertama adalah persoalan suksesi dalam perusahaan, yang 
kedua bagaimana menggunakan topi yang tepat; kapan sebagai 
pemilik perusahaan kapan memakai topi seorang manajer. 
Permasalahan yang ketiga adalah perusahaan keluarga sering 
diatur dengan tidak terstruktur.

Suksesi dalam perusahaan
Permasalah pertama, ketika perusahaan memikirkan 

siapa generasi penerus selanjutnya, sering timbul konflik antara 
apakah akan dilanjutkan dari pihak keluarga atau pihak luar. 
Kapan dan bagaimana rencananya, apakah pada saat sang ayah 
masih ada atau nanti saja sesudahnya, apakah langsung saja 
digantikan atau menunggu sang anak berpengalaman lebih 
dahulu. Saat melakukan suksesi pertimbangan kepentingan 
manajemen dan kepemilikan merupakan hal yang perlu 
diperhatikan. Lebih kompleks bila perusahaan keluarga memiliki 
generasi penerus yang berjumlah banyak.

Topi yang tepat
Penggunaan peran yang tepat sebagai manajer dan 

sebagai pemilik, merupakan persoalan yang sering timbul. 
Perusahaan keluarga biasanya tidak memiliki struktur yang 

sudah terdefinisi dengan baik, seorang manajer yang sekaligus 
pemilik bisa memiliki pekerjaan yang tidak terbatas, apa saja 
dikerjakan. Kondisi ini membuat karyawan sering bertindak pasif 
karena tidak memiliki wewenang dan merasa tidak dipercaya. 
Manajer yang sekaligus pemilik sering sulit memimpin perusahaan 
karena sikap karyawan yang anggota keluarga bisa lebih sulit 
untuk diatur daripada mereka yang bukan anggota keluarga. 
Sebab itu memang membutuhkan anggota keluarga yang 
memiliki kedisplinan sendiri, sehingga bertindak sesuai batas 
wewenang yang diberikan dalam organisasi.
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Pengaturan yang tidak terstruktur
Perusahaan keluarga umumnya didirikan oleh satu orang 

dengan ide yang besar. Mereka biasanya sangat enerjik, kreatif, 
sangat punya dorongan untuk maju, namun persoalannya 
sering bekerja tidak terstruktur. Perkenalan saya dengan para 
pemilik bisnis keluarga, umumnya mereka akan bergerak cepat 
menangkap kesempatan yang ada. Prinsipnya mereka akan 
mengerjakan segala hal untuk mengejar keuntungan yang 
didapat, sehingga bekerja dengan organisasi yang terstruktur 
sering ditinggalkan karena dianggap menghalangi. 

Persoalan akan timbul pada saat perusahaan semakin 
besar, biasanya karena bekerja tidak terstruktur, kecepatan 
pelayanan akan menurun, tidak mampu melayani untuk 
kuantitas yang lebih besar, terjadinya kesalahan di sana-sini 
dan kemungkinan adanya korupsi atau kerugian keuangan 
lainnya akan timbul juga. 

Permasalahan ini perlu diatasi dengan penataan struktur 
organisasi yang lebih sesuai dengan perusahaan. Penetapan 
fungsi, jabatan, peran, tugas, dan tanggung jawab merupakan 
rangkaian setelah struktur dibentuk. Setelah itu penataan 
pekerjaan administrative perlu dilakukan dengan menyusun 
proses-proses kerja yang standar.

Mengatasi timbulnya tiga permasalahan yang umum 
terjadi ini perlu dimulai sejak dini. Saat perusahaan mulai 
berdiri, maka suksesi, wewenang yang jelas dan manajemen 
yang terstruktur sudah mulai disiapkan. Beberapa perusahaan 
keluarga yang dikelola oleh professional, menempatkan sistem 
manajemen yang terbukti lebih baik, sekalipun kepemilikan 
perusahaan tetap tidak terkurangi.

KELEMAHAN BISNIS KELUARGA
Selain memiliki beberapa kelebihan, bukan berarti bisnis 

keluarga tidak memiliki kelemahan. Setidaknya ada 5 kelemahan 
yang mungkin terjadi dalam bisnis keluarga. Kelemahan-
kelemahan tersebut antara lain (1) Ketergantungan terhadap 
keluarga, (2) munculnya agency cost sebab dari altruism, (3) 
tantangan dalam menyiapkan suksesor, (4) pembatasan sumber 
daya, (5) peran yang ambigu.

(1) Ketergantungan terhadap keluarga menjadi kelemahan 
dari bisnis keluarga karena kendali anggota keluarga baik 

secara formal maupun informal menentukan takdir perusahaan 
menjadi lebih baik atau lebih buruk. Hal ini mungkin terjadi 
apabila perusahaan dikuasai oleh anggota keluarga yang tidak 
kompeten ataupun kurang beretika. 

Kelemahan selanjutnya adalah (2) munculnya agency cost 
sebab dari altruism, meskipun dalam kelebihan bisnis keluarga 
salah satunya adalah minimnya konflik antara pemilik dengan 
manajer bukan berarti tidak timbul konflik. Salah satu potensi 
konflik adalah adanya nepotisme dalam penunjukkan manajer, 
bukan karena seseorang tersebut ahli dan memang dibutuhkan 
perusahaan melainkan karena orang tersebut memiliki faktor 
kekerabatan dengan pemilik perusahaan. 

Kelemahan selanjutnya adalah (3) tantangan dalam 
menyiapkan suksesor, sejalan dengan kelemahan kedua maka 
bisnis keluarga akan dihadapkan pada dilemma dalam menyiapkan 
penerus. Perusahaan akan menghadapi pertanyaan: Apakah 
ada seseorang dalam keluarga yang mau mengambil alih? Jika 
ada, apakah dia mampu menjalankan perusahaan tersebut?

Bertolak belakang dengan salah satu kekuatan bisnis 
keluarga yaitu keunggulan sumberdaya, salah satu kelemahan 
bisnis keluarga adalah (4) pembatasan sumber daya. Contohnya 
adalah jajaran manajemen tingkat atas hanya akan bisa diisi 
oleh anggota keluarga, sedangkan karyawan berprestasi yang 
bukan anggota keluarga tidak akan bisa mencapai posisi yang 
tinggi dalam manajemen perusahaan. Hal ini menyebabkan 
karyawan-karyawan yang berpotensi dan memiliki kompetensi 
lebih akan cenderung meninggalkan perusahaan keluarga 
tersebut. 

Kelemahan selanjutnya adalah (5) adanya ketidakjelasan 
peran, anggota keluarga dalam sebuah bisnis keluarga seringkali 
memainkan beberapa peran dalam bisnis yaitu sebagai pemilik, 
manajemen, dan keluarga; hal ini menyebabkan anggota keluarga 
salah memposisikan diri terkait perannya dalam mengambil 
keputusan bisnis.

4 Solusi Permasalahan dalam Bisnis Keluarga
Membangun bisnis bersama keluarga, baik orangtua, 

saudara kandung, atau keluarga dekat lainnya, tidak selalu 
mudah. Akan ada banyak tantangan yang Anda temui. 
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Supaya hubungan keluarga 
dan bisnis tetap terjalin baik, coba dulu 
ikuti beberapa tips dalam mengatasi 
permasalahan dalam bisnis keluarga 
berikut ini ; 

(1) Ketahui setiap kekuatan anggota 
keluarga. Dalam membangun bisnis bersama 
keluarga, Anda harus tahu peran masing-
masing anggota keluarga dalam bisnis 
tersebut. Setiap orang harus tahu perannya, 
tanggung jawabnya dan siapa pemimpin 
yang bisa mengatur itu semua agar tetap 
berada di jalur yang tepat. Pastikan juga 
peran setiap anggota keluarga juga sesuai 
dengan minat dan kemampuannya. Jangan 
sampai bisnis keluarga menjadi berantakan 
karena kesalahan pengaturan peran. 

(2) Jauhkan masalah personal. 
Karena punya kedekatan hubungan, 
maka sering kali masalah personal ikut 
masuk ke dalam masalah bisnis. Sebisa 
mungkin jauhkan emosi yang berkaitan 
dengan pribadi dalam bisnis keluarga Anda. 
Bagaimanapun ini adalah bisnis, sehingga 
Anda harus tetap bekerja seprofesional 
mungkin. 

(3) Pahami perbedaan generasi. 
Tidak jarang pula perbedaan generasi 
dan kebiasaan menjadi masalah dalam 
bisnis, namun Anda harus bisa saling 

memahami. Misalnya, jika berbisnis dengan 
orang yang lebih tua, mereka cenderung 
melakukan pembukuan keuangan dengan 
cara lama, yaitu menggunakan buku. 
Sementara Anda lebih suka menggunakan 
komputer. Meski berbeda, Anda tetap bisa 
menyatukan keduanya karena cara lama 
bisa juga menjadi pendukung cara yang 
lebih modern. 

(4)Pisahkan waktu pribadi dengan 
profesional. Anda harus ingat bahwa 
ketika Anda berbisnis bersama keluarga, 
Anda sebaiknya tetap punya waktu untuk 
menikmati saat-saat menyenangkan 
bersama keluarga tanpa berpikir soal 
bisnis. Misalnya, jangan sekali-sekali 
membicarakan bisnis saat makan malam 
keluarga. Dengan cara ini, Anda tetap 
memiliki waktu keluarga dan beristirahat 
sejenak dari pekerjaan. 

A – Z Mengenai Bisnis Keluarga
Ada pepatah Tiongkok yang 

mengatakan bahwa kekayaan suatu 
keluarga tidak akan bertahan hingga 
generasi ketiga. Pepatah ini ternyata 
ada benarnya bila kita melihat statistik 
mengenai bisnis keluarga dari berbagai 
negara yang menunjukkan hanya sedikit 
bisnis keluarga yang bisa bertahan mulus 
hingga generasi ketiga, keempat bahkan 
lebih.

Salah satu permasalahannya 
adalah kerangka bisnis yang bersifat 
“monarki” di mana pemilihan pemimpin 
atau pun manajemen ditunjuk berdasarkan 
garis keturunan, bukan berdasarkan 

keahlian. Bisnis keluarga memang menjadi 
penggerak perekonomian di suatu negara, 
namun sayangnya hanya sedikit yang 
melakukan penelitian mengenai eksistensi 
bisnis model ini di tengah era globalisasi.

Mengapa sekolah bisnis tidak 
mengeksplorasi dinamika bisnis 
keluarga dan mengajarkan siswa cara 
mengelolanya? Apakah bisnis keluarga 
dianggap kecil atau tidak signifikan dalam 
jangka panjang? Faktanya ada banyak 
bisnis keluarga di berbagai belahan dunia 
yang bisa sukses. Hermes, Heineken, Ford 
Motor dan Marriot International adalah 
beberapa contohnya. Di Indonesia ada 
beberapa bisnis keluarga yang juga 
sukses seperti Sampoerna dan Indofood.

Berikut adalah A-Z mengenai 
bisnis keluarga yang akan menjelaskan 
secara singkat keunikan dari bisnis model 
ini :

Alignment of goals (Keselarasan tujuan)
Penelitian menunjukkan faktor 

kunci atas gagalnya banyak bisnis keluarga 
adalah karena ketidakmampuannya untuk 
menyelaraskan kebutuhan dan keinginan 
dari para stakeholder dalam bisnis.

Branding
Banyak bisnis keluarga meman-

dang remeh nilai dan manfaat dari 
branding suatu bisnis keluarga. Ekuitas 
brand telah lama dianggap sebagai aset 
berharga yang sangat diinginkan oleh 
bisnis mana pun.

许多家族企业低估了品牌家族企
业的价值和收益。 长期以来, 品牌资产一
直被认为是任何企业渴望的宝贵资产。
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Communication (Komunikasi) 
Pada banyak bisnis keluarga, 

kemampuan melakukan komunikasi yang 
baik antar generasi adalah faktor penting 
dalam kesuksesan dan keberlanjutan 
suatu bisnis.

Directorship (Kepemimpinan)
Salah satu permasalahan dalam 

suatu bisnis keluarga adalah menentukan 
direktur. Permasalahan ini semakin besar 
ketika faktor emosi dan sosial turut 
terlibat. Salah satu kunci dari jajaran 
pemimpin yang sukses adalah menunjuk 
direktur independen di luar lingkup 
keluarga.

Estate planning (Perencanaan waris)
Perencanaan waris yang efektif 

untuk suatu bisnis keluarga juga 
berpengaruh pada keberlanjutan bisnis, 
likuiditas dan kebutuhan keluarga masa 
depan dari para stakeholder-nya.

Family context (Konteks keluarga)
Termasuk di dalamnya adalah 

dinamika keluarga seperti hubungan, 
kepercayaan, rasa hormat, peran 
anggotanya dan alat penggerak 
kepemimpinan seperti dewan keluarga 
dan konstitusi keluarga.

Governance (Pimpinan)
Struktur pimpinan perusahaan 

dari suatu bisnis keluarga sering kali 

tidak tersusun dengan jelas dibandingkan 
dengan perusaan publik.

Human resources (Sumber daya manusia)
Perusahaan keluarga yang 

bijak sebaiknya merekrut dua 
generasi karyawan. (1). Pemuda: untuk 
menunjukkan daya saing. (2). Karyawan 
Berpengalaman: Untuk mendapatkan 
pengetahuan dan pengalaman.

Inflexibilty (Kaku)
Masuk ke dalam bisnis keluarga 

seakan sedang masuk ke terowongan 
waktu. Komentar seperti “Segala sesuatu 
selalu dilakukan seperti ini karena Ayah 
melakukannya seperti ini” sering kali 
terdengar. Banyak bisnis keluarga yang 
terikat dengan cara-cara lama dan enggan 

untuk berubah.

Joining the family business (Masuk ke 
dalam bisnis keluarga)

Generasi selanjutnya yang masuk 
ke dalam bisnis keluarga menemukan 
diri mereka dalam posisi yang unik dan 
menjanjikan, dimana mereka memiliki 
peluang untuk membangun karier yang 
menantang bagi diri mereka. Namun, 
jika generasi selanjutnya masuk dengan 
alasan yang salah mencari perlidungan 
yang aman atau karena mereka ditekan 
untuk masuk oleh orang tua mereka – ini 
mungkin menjadi keputusan yang akan 
mereka sesali.

Knowledge (Pengetahuan)
Bisnis keluarga dibedakan dari 

caranya menjalankan bisnis. Mereka 
mungkin memiliki teknologi atau gagasan 
yang tidak dimiliki rivalnya. Hal ini akan 
terus hanya diketahui oleh pihak internal 
dari suatu bisnis keluarga dan tidak akan 
diketahui oleh masyarakat umum.

Leadership (Kepemimpinan)
Gaya kepemimpinan sering 

mempengaruhi karakteristik operasional 
dari suatu bisnis dan ini sangat nyata 
terlihat dalam bisnis keluarga.

Matriarchs (Perempuan sebagai 
pemimpin)

Sering kali seorang pasangan 
(istri) tidak sadar jika dirinya memiliki 
peran penting terhadap kesuksesan 
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suatu bisnis, meskipun dia tidak memiliki 
posisi formal dalam bisnis tersebut. 
Matriarchs sering menjadi penghubung 
yang menyokong kebersamaan bisnis 
keluarga dari sisi perasaan.

Nepotism (Nepotisme)
Banyak bisnis keluarga dikenal 

sering memasukkan anggota keluarga 
atau teman ke dalam bisnis. Sebagai 
contoh, banyak anggota dewan dalam 
suatu bisnis berasal dari kerabat dekat 
yang secara langsung atau tidak 
langsung mendapatkan keuntungan 
dari hubungannya dengan sang pemiliki 
bisnis.

Ownership (Kepemilikan)
Sering kali ditemukan bahwa bisnis 

keluarga dicirikan dengan banyaknya 
orang yang menjadi pemilik. Ketika bisnis 
telah berjalan hingga generasi 3 atau 4, 
mungkin saja ditemukan 20 atau lebih 
anggota keluarga yang memiliki bagian 
dari bisnis tersebut.

Philanthropy (Dermawan)
Sifat kedermawanan dari suatu 

bisnis keluarga merupakan hasil dari 
nilai dalam keluarga, kebutuhan untuk 
mempererat keluarga dan tetap terhubung 
dengan sejarah panjang pencapaian 
keluarga.

Quibble (Berdalih)
Konflik dalam bisnis keluarga 

sering terjadi karena perselisihan yang 
terjadi terus menerus, dimana aktivitas 
perdebatan lebih penting dibanding 
topik yang diperdebatkan.

Roles (Peran) = 角色
Perbedaan penting antara 

bekerja untuk bisnis keluarga dengan 

bekerja di perusahaan terbuka terletak 
pada dua peran yang harus dijalankan 
dalam perusahaan dan dalam keluarga. 
Perbedaan tujuan antara peran sebagai 
seorang anak dan manajer yang 
memberikan laporan kepada seorang 
ayah sekaligus seorang direktur sering 
kali terjadi, sehingga menimbulkan stress 
dan konflik.

Succession planning (Perencanaan 
penerus)

Di Asia, kata perencanaan penerus 
sering dikaitkan dengan kematian, cacat 
dan hal negatif lainnya. Perencanaan 
penerus yang baik harus dilakukan 
jauh sebelum sang pemimpin pensiun. 
Pepatah Tiongkok mengatakan “Untuk 
menuai buah di masa depan, benih harus 
ditanam hari ini”.

Transgenerational (Antargenerasi)
Disetiap generasi, pandangan 

mengenai apa yang “diterima” atau “wajar” 
tentu berbeda, sehingga menyebabkan 
jarak antargenerasi. Akibatnya terjadilah 
konflik dan ketegangan yang membawa 
penurunan pada bisnis.

Undermanned (Kekurangan karyawan)
Kekurangan tenaga kerja atau 

keengganan untuk mendukung sumber 
daya manusia sering berakibat pada 
anggota keluarga yang berperan dan 
bertanggung jawab tidaklah kompeten.

Value of the family business (Nilai dari 
bisnis keluarga)

Nilai sejati dari suatu bisnis 
keluarga lebih dari sekadar nilai yang 
ditetapkan oleh laporan keuangan. Nilai, 
kepercayaan, pesan moral, pengalaman 
dari kehidupan adalah nilai sejati dari 
suatu bisnis keluarga.

家族企业的真正价值大于财务报
表确定的价值。 价值观, 信念, 道德信
息, 生活经验是家族企业的真实价值。

Women (Perempuan)
Perempuan memiliki peran penting 

dalam bisnis keluarga yaitu menentukan 
kesuksesan dan kegagalan serta 
eksistensinya di masa depan. Perempuan 
bisa berkontribusi di banyak posisi dalam 
bisnis modern saat ini, berperan sebagai 
istri sang pendiri perusahaan, ibu dari 
penerus bisnis selanjutnya, saudara 
perempuan dari pemimpin perusahaan, 
serta peran lainnya. Hal ini menegaskan 
bahwa perempuan memiliki peran penting 
dalam bisnis keluarga.

Xenophobia (Takut terhadap orang asing)
Dinamika bisnis keluarga tidak 

akan selesai tanpa menyebutkan 
xenophobia yang menghinggapi para 
pemilik bisnis, sehingga peran karyawan 
yang bukan bagian dari keluarga umumnya 
terbatas dan di jabatan bawah. Hal ini 
terjadi umumnya karena ketidakpercayaan 
dan keenganan untuk membagikan cara 
menjalankan bisnis dengan orang lain di 
luar keluarga.

Yardstick of performance (Tolok ukur 
kinerja)

Banyak pemilik bisnis keluarga 
yang enggan menjalankan evaluasi 
kinerja terhadap anggota keluarga yang 



generasi ke generasi berikutnya terasa 
seperti menyerahkan kotak Pandora yang 
penuh dengan masalah yang kompleks. 
Perencanaan suksesi jauh lebih rumit 
dari sekedar mencari tahu siapa yang 
akan menjadi CEO berikutnya.

Persiapan dalam generasi 
berikutnya adalah suatu keharusan. 
Sayangnya, persiapan digenerasi 
berikutnya sering disalahartikan 
sebagai menemukan CEO berikutnya. 
Ini perangkap umum untuk bisnis keluarga 
yang mengalami kebangkrutan sebelum 
jatuh ke generasi berikutnya. 

Dalam berbagai kasus, keturunan 
berikutnya yang bergabung dalam bisnis 
keluarga hanya untuk menyenangkan 
orang tua akan menjadi penerus dengan 
performa buruk dan harga diri yang 
rendah. Di bawah kepemimpinan mereka, 
bisnis, lebih sering daripada tidak, pasti 
akan gagal. Mereka menjadi rentan 
terhadap apa yang disebut ‘penerus 
terkutuk’. Generasi ‘terkutuk’ ini terlalu 
meniru orang tua mereka dan tidak 
beradaptasi dengan tuntutan perubahan 
model bisnis yang ada. Jika mereka 
mampu beradaptasi, maka penerus 
terkutuk akan menjadi penerus berkat 
bagi stakeholders.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

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

terlibat dalam bisnis karena hanya akan 
mengakibatkan tekanan psikologis. 
Akhirnya penetapan tolok ukur kinerja 
untuk melihat performanya dari orang-
orang yang terlibat hampir tidak ada 
dalam bisnis keluarga.

Zeal of the family members (Semangat 
dalam bisnis keluarga)

Dengan semakin banyaknya 
stakeholder di setiap generasi dalam 
bisnis keluarga, perlu adanya manajemen 
terhadap semangat dari setiap bagian 
bisnis keluarga, khususnya ketika fase 
pemilihan pemimpin selanjutnya, promosi 
dalam setiap generasi, dan melakukan 
review terhadap setiap anggota keluarga 
yang terlibat.

Konsep dalam memahami suatu 
bisnis keluarga merupakan fenomena yang 
masih baru. Namun, konsep ini dikenal 
dengan cepat di seluruh belahan dunia 
karena menawarkan pengetahuan dan 
wawasan yang berasal dari penelitian dan 
studi kasus. Melalui pemahaman yang 
mendalam dan penghargaan terhadap 
A – Z terkait bisnis keluarga, seseorang 
bisa berharap adanya sinergi yang luar 
biasa dari kerja sama antar generasi, 
pembelajaran dan performa.

Family Business : Blessing or Curse?
Seperti kita tahu bahwa ada 

jargon yang sangat terkenal mengenai 
kemampuan bertahan perusahaan 
keluarga, yakni : generasi pertama 
membangun – generasi kedua menikmati 
– generasi ketiga menghancurkan. Jargon 
ini sering disebut dengan dale stale 
syndrome. 

Jargon ini sudah menjadi 
kutukan bisnis keluarga selama ribuan 
tahun. Kutukan yang seolah-olah tidak 

mampu dihindari oleh sebagian besar 
perusahaan keluaga di dunia. Bahkan 
hasil penelitian mendapatkan fakta 
bahwa hanya sekitar 5% sampai dengan 
10% perusahaan keluarga sampai pada 
tingkat tahap sibling ownership, yaitu 
tahap di mana perusahaan keluarga 
dikelola oleh keturunan pertama dari 
pendiri perusahaan.

Benarkah tidak ada perusahaan 
keluarga yang sanggup hidup lebih lama 
dari pada sekedar hanya bertahan di 
tiga generasi? Jawabnya tidaklah selalu 
demikian. Tidak perlu berkecil hati, dunia 
masih menyisakan banyak perusahaan 
yang dapat hidup ratusan tahun bahkan 
ribuan tahun. Perusahaan-perusahaan 
yang bisa dijadikan contoh bagi kita 
semua, kita jadikan acuan bagaimana 
mereka dapat bertahan demikian lama 
dengan melewati belasan bahkan puluhan 
generasi.

Oleh sebab itu, perusahaan 
keluarga harus mampu merencanakan 
secara matang dan memastikan 
proses peralihan dari satu generasi ke 
generasi berikutnya berjalan dengan 
baik. Perusahaan keluarga juga harus 
memiliki perencanaan pendistribusian 
kekayaan dan kemakmuran terhadap 
seluruh anggota keluarga berjalan dengan 
adil, baik bagi anggota keluarga yang 
terlibat, maupun yang tidak terlibat di 
dalam pengelolaan perusahaan.

Kuatnya Rasa Persatuan dalam Keluarga
Keluarga yang bersatu padu 

jauh lebih mudah beradaptasi dengan 
perubahan dan biasanya menempatkan 
kepentingan bisnis dan keluarga di 
atas kepentingan diri sendiri. Biasanya 
keluarga membangun persatuan dengan 
mengutamakan komunikasi di antara 
mereka. Tanpa rencana suksesi yang 
cermat, meneruskan obor dari satu 
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Bukan main upaya yang dilaku-
kan tiga  menteri dalam mendongkrak 
nilai perdagangan Indonesia ke Tiong-
kok, yakni Menteri Perdagangan (Mend-
ag) Muhammad Lutfi, Menteri Negara 
BUMN Erick Thohir dan Menteri Luar 
Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Mend-
ag, Menteri BUMN dan Retno Marsudi 
sukses membawa pulang kesepakatan 
perdagangan dengan Tiongkok sebesar 
USD1,38 miliar atau Rp20,04 triliun.

Mendag mengatakan, Tiongkok  
merupakan mitra dagang nomor wahid 
bagi Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan 
terus memperkuat dan mengakselerasi 
pertumbuhan perdagangan antar kedua 
negara.

“Saat ini Indonesia telah 
berevolusi menjadi negara pengekspor 
barang bernilai tambah tinggi dan 
berbasis teknologi dan industri,” kata 
Mendag.

Mendag Lutfi juga menargetkan 
peningkatan ekspor Indonesia ke 

KUNKER KE TIONGKOK, TIGA MENTERI SUKSES
BAWA PULANG KESEPAKATAN DAGANG RP20 TRILIUN

Tiongkok dalam tiga tahun ke depan. 
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan 
ekspor Indonesia ke Tiongkok menjadi  
USD100 miliar pada 2024,” tegasnya.

Capaian tersebut merupakan 

upaya ketiga Menteri selama kunjungan 
kerjanya ke Tiongkok yang dimulai pada 
1-3 April 2021.

Bertemu dengan Wakil  Menteri 
Perdagangan RRT, Zhang Xiangchen 
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menjadi salah satu pertemuan yang 
digelar Mendag.  Ada beberapa Langkah 
konkret dan strategis yang didapat 
dari pertemuan ini, yakni antara lain 
aktivasi pembaruan kerangka kerja sama 
ekonomi dan perdagangan bilateral 
antara Indonesia dengan RRT. Kemudian 
tindak lanjut untuk menggenjot ekspor 
Indonesia untuk beberapa produk khusus 
dan spesifik.

Tak hanya itu, dalam pertemuan 
ini juga lahir kesepakatan system 
perdagangan multilateral dalam 
kerangka WTO.  Untuk melanjutkan 
pembahasan yang telah disepakati, 
Mendag RI dan Wakil Mendag RRT 
akan kembali dilanjutkan pekan depan 
secara virtual.

Pertemuan selanjutnya, Mendag 
Ber-sama Menteri BUMN dan Menlu 
bertemu denhgan State Councillor 
atau Menteri Luar Negeri RRY, Wang 
Yi. Hasil pertemuan ini mencapai 
kesepakatan yang cukup memuaskan 
bagi kedua negara, seperti disepakatinya 
peningkatan Kerjasama ekonomi 
perdagangan, dan investasi, serta 
melanjutkan kerja sama yang lebih 
komprehensif untuk penanganan 
pandemi dan pemulihan ekonomi pasca 
pandemi.

Lutfi menyambut baik usulan 
untuk meningkatkan perdagangan 
bilateral kedua negara melalui aktivasi 

perundingan Trade and Investment 
Facility Agreement (TIFA).dengan RRT, 
serta optimalisasi kerangka kerja sama 
regional yang sudah berjalan, yaitu 
ACFTA dan RCEP.

“TIFA ini akan menjadi jenjang ke 
yang lebih tinggi, kemungkinan kita akan 
membicarakan untuk memperdalam 
kegiatan perdagangan kedua negara 
dengan skema Comprehensive Economic 
Partnership Agreement atau CEPA,” 
ujarnya.

Kemudian dalam pertemuan 
berikutnya, Mendag bertemu dengan 
Ketua China Agricultural Wholesale 
Market Association (CAWA), Ma Zengjun. 
CAWA merupakan salah satu asosiasi 
grosir terbesar di RRT yang para 
anggotanya merupakan mitra strategis 
bagi Indonesia dan rutin mengimpor 
produk Indonesia, seperti produk sarang 
burung walet, buah-buahan, serta produk 
makanan dan minuman.

Dalam pertemuan tersebut, 
Mendag Lutfi mendorong agar kerja 
sama dengan CAWA dapat segera 
diperkuat dan ditingkatkan, sehingga 
ekspor Indonesia ke RRT dapat terus 
tumbuh.

Sementara, pihak CAWA mene-
gaskan ketertarikannya untuk mening-
katkan pembelian produk sarang burung 
walet dan buah-buahan, serta membeli 
produk udang dan ikan dari Indonesia.

Pada pertemuan kali ini, Mendag 
juga melakukan pertemuan dengan 
Huang Jian, Chairman Xiamen Yan 
Palace Sinong Food Co., Ltd, salah satu 
perusahaan importir produk sarang 
burung walet Indonesia terbesar di RRT.

Selain  Xiamen Yan Palace Sinong 
Food Co., Ltd, Mendag juga menggelar 
pertemuan dengan beberapa pimpinan 
perusahan besar di Tiongkong yakni CEO 
Guangzhou Tianjin Trading Co., Ltd., 
Winnie Hon dan Vice President Da Zhou 
Xin Yan (Xiamen) Biotechnology Co., Ltd, 
Shan Yongjun. Guangzhou Tianjin Trading 
Co., Ltd merupakan salah satu mitra 
strategis dan importir terbesar untuk 
produk sarang burung walet Indonesia. 
Pertemuan tersebut membahas dan 
mengidentifikasi beberapa hambatan 
utama ekspor atas produk ekspor sarang 
burung walet ke RRT. 

Masih dalam rangkaian kunjungan 
ke RRT, Mendag juga bertemu 
dengan Chairman and President 
Shandong Jinruyi Group, Yang Yuelu. 
Shandong Timber & Wood Association 
beranggotakan pelaku usaha di bidang 
produk kayu dan mebel yang sebagian 
besar rutin mengimpor produk kayu 
dan mebel dari Indonesia.

Pada kesempatan ini, Mendag 
menyaksikan penandatanganan Letter 
of Intent (LOI) pembelian produk kayu 
sebesar US$ 200 juta antara Shandong 
Timber & Wood Association dengan 
Kantor Atase Perdagangan RI Beijing. 
Setidaknya ada 6 LOI antara importir 
RRT dengan Indonesia yang mencakup 
produk sarang burung walet, buah-
buahan, serta produk kayu dan mebel.

“Total nilai kontrak LOI tersebut 
mencapai US$ 1,38 miliar atau senilai 
Rp20 triliun dengan masa kontrak hingga 
202,” tutup informasi tersebut.

Sebagai informasi, pada tahun 
2020, ekspor Indonesia ke RRT 
mencatatkan rekor nilai ekspor sebesar 
USD 31,7 miliar. Angka ini naik sebesar 
13,64% dibandingkan nilai ekspor tahun 
2019.
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Menjelang satu abad ke-
merdekaan pada tahun 2045 men-
datang, Indonesia bersiap mewujudkan 
visi Indonesia Emas melalui industri 4.0. 
Saat ini, perkembangan ekonomi digital 
dan industri 4.0 Indonesia merupakan 
yang tercepat di Asia Tenggara dan 
akan menjadi kekuatan tersendiri bagi 
Indonesia untuk mewujudkan visinya. 

“Ekonomi digital dan industri 4.0 
Indonesia tercepat di Asia Tenggara. 
Indonesia memiliki start-up sekitar 2.193, 
kelima terbesar di dunia. Indonesia 
memiliki 5 unicorn dan Indonesia 
bahkan telah memiliki 1 decacorn,” 
ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
dalam sambutannya secara virtual pada 
pembukaan Hannover Messe 2021 dari 
Istana Negara, Jakarta, 12 April 2021.

Disampaikan Presiden, pada tahun 
2025 mendatang, industri 4.0 Indonesia 
diperkirakan akan berkontribusi pada 
produk domestik bruto (PDB) Indonesia 
dengan jumlah mencapai 133 miliar 

KEMAJUAN INDUSTRI 4.0  DORONG INDONESIA
MENUJU SEPULUH BESAR KEKUATAN EKONOMI GLOBAL

Dolar AS. Dengan didukung oleh 185 
juta penduduk yang telah terhubung 
layanan internet, atau terbesar keempat 
dunia, kemajuan industri tersebut akan 
mengantarkan Indonesia menuju sepuluh 

besar kekuatan ekonomi global di tahun 
2030 mendatang. Terkait hal tersebut, 
Indonesia mengajak Jerman untuk 
bermitra dan bersama mewujudkan 
transformasi digital di Indonesia. 
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“Saya ingin mengajak Jerman 
untuk bermitra mewujudkan transformasi 
digital di Indonesia,” ujar Presiden. 

Kepala Negara menambahkan, 
Indonesia sendiri telah menyiapkan peta 
jalan implementasi “Making Indonesia 4.0” 
yang telah diluncurkan sejak 2018 lalu. 
Melalui peta jalan tersebut, terdapat tiga 
hal utama yang akan menjadi kekuatan 
dan fokus yang akan ditempuh Indonesia 
dalam mewujudkan pengembangan 
industri 4.0. 

“Pertama, di era industri 4.0 
penguatan SDM [sumber daya manusia] 
adalah kebutuhan. Indonesia memiliki 
bonus demografi, pada tahun 2030, 
jumlah usia produktif di Indonesia tumbuh 
dua kali lipat,” ujarnya. 

Presiden menyampaikan, tanta-
ngan yang dihadapi adalah untuk me- 
nyiapkan SDM yang mampu menghadapi 
tantangan di masa depan yang diisi oleh 
teknologi digital seperti big data, artificial 
intelligence, internet of things. 

“Saya yakin, Jerman dapat 
mendukung penguatan SDM Indonesia 
melalui pengembangan pendidikan 
vokasi, penguatan riset, dan penguatan 
universitas berbasis teknologi,” ujarnya. 

Kedua, penciptaan iklim investasi 
yang mendukung pengembangan industri 
4.0. Pembenahan iklim investasi ini, ujar 
Presiden, membutuhkan reformasi 
struktural yang salah satunya dilakukan 

melalui Undang-Undang Cipta Kerja. 
“Undang-Undang Cipta Kerja 

ini akan mempermudah izin usaha, 
memberikan kepastian hukum, 
memberikan insentif. Undang-Undang 
Cipta Kerja juga memberikan insentif bagi 
ekonomi digital. Undang-Undang Cipta 
Kerja akan mendukung pengembangan 
industri 4.0,” ujarnya.

 Ketiga, investasi pada 
pembangunan hijau yang menurut 
World Economic Forum memiliki potensi 
bisnis sebesar 10,1 triliun Dolar AS dengan 
peluang pembukaan 395 juta lapangan 
kerja baru hingga 2030 mendatang. 

Indonesia telah melakukan 
berbagai terobosan untuk pembangunan 
hijau, di antara melalui pengembangan 
biodiesel dari kelapa sawit serta 
pemasangan pembangkit listrik tenaga 
surya atap (PLTS Atap) di sektor rumah 
tangga. Pembangunan ini, ujar Presiden, 
tak hanya akan mengurangi emisi gas 
rumah kaca tetapi juga menciptakan 
banyak lapangan kerja baru. 

“Di saat yang sama, Indonesia siap 
berkontribusi pada energi masa depan. 
Sebagai negara produsen nikel terbesar 
dunia, Indonesia juga mengembangkan 
pengolahan bijih nikel menjadi baterai 
litium, sebagai komponen utama baterai 
ponsel maupun mobil listrik,” ujarnya. 

Kemitraan Indonesia dan Jerman 
untuk pembangunan hijau ke depan, 

imbuh Presiden, juga merupakan salah 
satu prioritas. 

Menutup sambutannya, Kepala 
Negara optimistis kerja sama yang 
dilakukan Indonesia dan Jerman akan 
mampu membawa kedua negara keluar 
dari pandemi. “Kita harus melompat jauh 
keluar dari krisis, pulih, dan tumbuh lebih 
kuat. Saya yakin Indonesia dan Jerman 
dapat bermitra untuk keluar dari pandemi 
ini sebagai pemenang,” tandasnya

 Hannover Messe 2021 Digital 
Edition dibuka langsung oleh Presiden 
Jokowi dan Kanselir Jerman Angela 
Merkel  secara virtual, 12 April 2021 
Peresmian yang dilakukan oleh kedua 
pemimpin ini menandakan dimulainya 
pameran terbesar dunia untuk teknologi 
industri, yang telah berjalan selama lebih 
dari 72 tahun.

Dalam pameran yang berlangsung 
secara digital ini, Indonesia bertindak 
sebagai negara mitra (official partner 
country) sekaligus menjadi satu-
satunya negara ASEAN yang pernah 
mendapat kehormatan tersebut. Hal ini 
akan mendukung upaya penjenamaan 
(branding) negara atas posisi Indonesia 
sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi 
dunia dan pelaku manufaktur global.

Partisipasi Indonesia tersebut juga 
sejalan dengan inisiatif strategis peta 
jalan industri nasional “Making Indonesia 
4.0” yang telah diluncurkan Presiden 
pada 4 April 2018 silam.
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community update

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) meluncurkan Grup 
Telegram Lapak PSMTI Nusantara. 
Peluncuran ini dilakukan oleh Ketua 
Umum PSMTI David Herman Jaya pada 
saat Webinar online seri tujuh dengan 
tema “Strategi Penjualan Yang Praktis 
dan Terbukti Berhasil Meningkatkan 
Keuntungan di Era Pandemi”.

Webinar yang  ditayangkan 
langsung oleh EL JOHN TV melalui 
program Community Update ini,  
merupakan kegiatan rutin PSMTI 
bekerjasama dengan  dengan GLC 
(Global Leadership Center).

Wakil Ketua Umum Departemen 
Usaha dan Ekonomi Kreatif PSMTI, Ir. 
Dedy Rochimat, M.M, mengatakan Grup 
Telegram Lapak PSMTI Nusantara ini 
dihadirkan untuk memudahkan anggota 
PSMTI menjual produk usahanya. Dalam 
grup tersebut ada beberapa item yang 
dapat digunakan anggota PSMTI untuk 
melancarkan bisnisnya.

PSMTI LUNCURKAN GRUP TELEGRAM

LAPAK PSMTI NUSANTARA
“Disini akan diadakan jual beli 

barang dan jasa, kemudian ada peluang 
mitra usaha atau franchise dan lowongan 
kerja. Jadi bapak/ibu sekalian, kenapa 
PSMTI Pusat membuat group telegram 

lapak PSMTI Nusantara. Ini semua 
terinspirasi dan mendapat rekomendasi 
dari beberapa provinsi. Terutama paling 
duluan saya mendapat call dari ketua 
PSMTI Riau, Pak Steven Sandjaya. 
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community update

Beliau menyatakan ini sangat baik 
untuk kita semua, terutama Riau  sudah 
menjalankan,” kata Founder dan CEO 
Vivere Group ini.

Dedy meyakini  grup ini dapat 
menjadi solusi dalam mengoptimalkan 
mengoptimalkan transaksi jual beli produk 
ekonomi kreatif yang dimiliki anggota 
PSMTI di tengah pandemic Covid-19. 
Selain itu, grup ini dapat memperkuat 
kehadiran elektronik direktori UKM PSMTI.

“Menganjurkan juga agar alangkah 
baiknya kita di PSMTI ini semuanya punya 
lapak seperti ini. Akhirnya saya berpikir 
ini benar dan sangat bagus. Ini juga bisa 
menjadi cikal bakal daripada orang-orang 
mendaftarkan di direktori,” ungkap Dedy.

Terkait E-Direktori UKM PSMTI, 
Dedi sebagai penggagas program 
direktori ini menargetkan ada 1.000 UKM 
milik anggota PSMTI yang tercantum 
dalam direktori tersebut. Dengan 
banyaknya pelaku usaha yang ikut di 
program maka promosi dan sasaran 
yang dicapai akan mudah didapatkan.

‘Tujuannya kita akan 
mempromosikan seluas-luasnya dan 
mempertemukan transaksi antara 
anggota PSMTI. Kemudian mewujudkan 
komunitas dan ekosistem yang saling 
terkoneksi. Nanti kita melalui media yaitu 
file PDF, kita juga bisa melalui telegram. 
Memang sasaran kita 1.000 UKM milik 
anggota PSMTI yang mudah-mudahan 

bisa tercatat tapi sampai saat ini masih 
sangat kurang baru sepuluhan, jadi kalau 
bisa semua teman-teman bergerak untuk 
mau mendaftarkan diri,” ujar Dedy.

Ketua PSMTI Provinsi Riau 
Stephen Sanjaya yang hadir dalam 
webinar ini menyambut baik program-
program yang diusung Departemen 
Usaha dan Ekonomi Kreatif PSMTI. 
Stephen menyebut digitalisasi yang 
menjadi konsep dalam program ini 
merupakan upaya yang tepat dalam 
menghidupkan roda penjualan produk-
produk UKM.

Salah satu yang telah dirasakan 
manfaatnya adalah Group Telegram. 
Di lingkungan PSMTI Provinsi Riau, 
Stephen mencoba untuk membentuk 
grup tersebut dan ternyata hasilnya di 
luar dugaan, banyak anggota PSMTI 
Provinsi Riau yang tertarik untuk masuk 
di grup tersebut.

 “Saya menyuruh salah satu kabid 
di PSMTI yang membidangi teknologi 
untuk membuat group whatsapp dulu, 
jadi kita bagi dua namanya yang satu 
namanya PSMTI food market yang kedua 
PSMTI non food market, di broadcast lah 
sebagai invitation, tidak sampai satu jam 
itu group whatsapp-nya sudah penuh 
257 orang yang masuk ke sana, jadi cuma 
satu jam saja sudah penuh. Kemudian 
besoknya kita sudah membuat grup 
telegram jadi sama food dan non food 

dan sampai hari ini grup tersebut masih 
berjalan,” terang Stephen.

Grup Telegram Lapak PSMTI 
Nusantara yang diinisiasi Departemen 
Usaha dan Ekonomi Kreatif PSMTI ini, 
mendapat apresiasi dari Ketua UMUM 
PSMTI David Herman Jaya. Dalam 
sambutannya pada acara webinar ini, 
David mengatakan terobosan yang 
dilakukan Departemen Usaha dan 
Ekonomi Kreatif PSMTI semata-mata 
untuk memberikan kemudahan bagi 
anggota PSMTI  dalam memasarkan 
produk usahanya.

“Terima kasih kepada pak Dedy 
Rochimat yang telah merealisasikan 
program-program Departemen Usaha dan 
Ekonomi Kreatif PSMTI yang melengkapi 
dengan lapak PSMTI Nusantara.Lapak 
ini berfungsi sebagai sarana untuk 
perdagangan sesama anggota PSMTI,” 
ucap David.

“Kesuksesan merupakan sebuah 
perjalanan dan juga sebuah tujuan. Mari 
terus kita bergerak di tengah kondisi 
kelesuan perekonomian yang terjadi 
saat ini. Untuk itu PSMTI kembali 
mengadakan webinar seri ketujuh, dengan 
harapan kita dapat termotivasi dalam 
menjalankan usaha yang tidak hanya 
menambah pendapatan kita tetapi juga 
ikut mempercepat pemulihan ekonomi 
khususnya sektor usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM),” tambahnya. (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 :
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Bagi anda yang ingin memiliki 
hunian di daerah Bekasi namun tidak jauh 
dari Jakarta,  pilihannya ada  di daerah 
Bintara. Daerah yang berada di wilayah 
Bekasi Barat ini, kini pembangunan 
terus berkembang, mulai dari hunian, 
pertokoan hingga area komersial lainnya. 
Bahkan ada salah satu hunian yang jarak 
ke jalan Raya Bintara tidak terlalu jauh,  
hanya  sekitar 50 meter, yakni klaster  
Grand Viksada. Sedangkan untuk ke 
Jakarta,  hunian ini  hanya  berjarak 
sekitar 1 sampai 2 kilometer sudah masuk 
wilayah Pondok Kopi, Jakarta Timur.

“Pertama kita tawarkan itu lokasi. 
Lokasinya itu strategis banget, kita dekat 
dengan Jakarta, kemudian juga kita tidak 
terlalu jauh ke jalan raya hanya 50 meter 
saja. Selain itu, area-area seperti area 
komersial, area pertokoan, ruko, kuliner 
banyak kita jumpai. Jadi ini salah satu 
pilihan untuk pilihan untuk keluarga 

GRAND VIKSADA
HUNIAN NYAMAN DI BINTARA, BEKASI

yang dia tinggalnya tidak mau terlalu 
jauh dari Jakarta. Dia kerja di Jakarta, 
dia lebih dekat untuk ke Jakarta,” kata 
Head Sales & Marketing Grand Viksada 
Sandih Wijaya saat menjadi narasumber 
dalam program Indonesia Investment 
Forum yang ditayangkan rutin oleh EL 
JOHN TV.  Program ini dipandu host 
Ruby Herman.

Selain area komersil, Grand 
Viksada juga tidak terlalu jauh dari sekolah 
dan pasar. Untuk sekolah, klaster ini dekat 
dengan  sejumlah sekolah, mulai dari 
TK hingga Sekolah Menengah ke Atas. 
Sedangkan untuk pasar Grand Viksada 
tak jauh dari pasar tradisional Kranji Baru

“Di lokasi kita itu ada sekolah 
SMK Negeri 1. Kalau sekolah ada juga 
beberapa TK dan lokasinya tidak jauh dari 
kita. Kemudian juga ada SD, SD negeri 
yang lokasi juga tidak jauh dari kita dan 
SMK Negeri ! yang lokasinya juga tidak 

jauh dari kita,” terang Sandih
“Kemudian untuk supermarket 

kita dekat dengan Giant supermarket. 
Untuk pasar tradisionalnya, kita dekat 
dengan pasar Kranji Baru itu namanya. 
Itu pasar tradisionalnya bisa ditempuh 
kurang lebih 10 menit. Kemudian kita 
juga dekat dengan pasar Bintara, pasar 
Pondok Kopi namanya,” tambahnya.

Sandih menjelaskan, Grand 
Viksada merupakan kelanjutan dari 
Cluster Viksada yang telah dibangun pada  
tahun  2015 di Jalan Bintara 11. Cluster 
Viksada menjadi klaster pertama yang 
dibangun CV Viksada sebagai developer. 
Sebelumnya,  di wilayah yang sama 
yakni di jalan Bintara 11, CV Viksada juga 
telah membangun pertokoan sebanyak 
5.000 unit. Pembangunan pertokoan ini 
menjadi project pertama , sedangkan 
untuk  Cluster Viksada menjadi project 
kedua yang dikerjakan CV Viksada dan 
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terbaru adalah Grand Viksada yang 
menjadi project ketiga.

Klaster pertama ini,  menjadi pilot 
project CV Viksada untuk melebarkan 
bisnisnya di bidang properti, khususnya 
tempat tinggal. Klaster  pertama ini 
menuai hasil yang memuaskan, hanya 
dalam waktu empat tahun dari 2015 
hingga  tahun 2019 sebanyak 30 unit 
di klaster ini sudah habis terjual. Dengan 
hasil membanggakan itu, CV Viksada 
akhirnya membangun Grand Viksada 
di kawasan Bintara 6.

“Kita membangun project kedua, 
di project kedua ini kita bangun Cluster 
Viksada, kita namai Cluster Viksada, itu 
rumah totalnya 30 unit, tipenya itu 45-72, 
satu lantai, lokasinya di Bintara 11, sekarang 
itu sudah sold out, sudah berpenghuni 
semuanya. Itu dari tahun 2015 sampai 
tahun 2019. Nah kemudian dari tahun 
2019 ini, kita bangun project ketiga di 
Bintara 6, kita Namanya daerahnya Bintara 
6,” tutur Sandih.

Ada 28 unit yang dibangun untuk 
di Grand Viksada, dengan type 90-72. 
Bangunan berlantai dua ini memiliki tiga 
kamar tidur dan satu kamar tidur untuk 
pembantu.  Untuk material bangunannya 
tak jauh berbeda dengan bangunan di 
Cluster Viksada.

“Kalau spech secara keseluruhan 
dari pondasi kita gunakan batu kali, 
kemudian dinding kita pakai hebel terus 

plesterannya kita pake aci. Kemudian 
lantai kita pakai keramik 60 x 60. 
Kemudian kusennya almunium, kemudian 
atapnya itu baja ringan,” ungkap Sandih.

Sejak di bangun tahun 2019 
hingga Februari 2021, sudah ada 50 
persen lebih  hunian di Grand Viksada 
ini. terjual “Jadi mulai starting Juli 2019 
sampai tahun 2021 bulan Januari, itu 
sudah terjual 17 unit. Kita melebihi 50 
persen dari keseluruhan unit.” Kata 
Sandih.

“Kita bangunkan kualitas, kita 
bangunkan kenyamanan, supaya kon-
sumen ini merasa aman dan nyaman juga  

memiliki hunian dari kami. Jadi kalau ada 
konsumen-konsumen datang silahkan, 
kunjungi lokasi kita, kalau mau lihat Cluster 
Viksada, kita persilahkan melihat. Inilah 
yang sudah berjalan, sudah berpenghuni, 
sudah berkeluarga semua nah itu bisa 
dilihat. Speknya, bangunannya segala 
macam bisa dibandingkan karena kita 
utamakan kualitas,” lanjut Sandih seraya 
menambahkan untuk target pasarnya  
lebih ke menengah ke atas.

Dipilihnya Bintara sebagai area 
bisnis properti CV Viksada bukan tanpa 
alasan. Pembangunan yang pesat menjadi 
salah satu alasan dipilihnya kawasan 
Bintara ini. Selain itu dari sisi pengawasan, 
Bintara termasuk wilayah yang mudah 
diawasi.

“Saat ini kami fokusnya di 
Bintara, karena secara manajerial dan 
pengawasan, kami lebih mudah, karena 
kita bisa lihat tanah-tanah di Bintara kalau 
misalkan masih ada yang kosong nah itu 
kita bisa bangun. Kalau kita bisa dekat 
kenapa juga kita harus jauh-jauh dulu. 
Kita dekat-dekat dengan Bintara dulu, 
lalu setelah itu kita akan mengembangkan 
areanya di wilayah lain. Sebenarnya kita 
lagi mempersiapkan project keempat, itu 
di daerah Pendurenan Bantar Gebang. 
Nanti setelah selesai project ketiga ini  
kita akan langsung melanjutkan project 
keempat,” tutup Sandih. (Sigit)
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Selama dua hari kunjungan 
kerja di Jepang, Menteri Perindustrian 
(Menperin) Agus Gumiwang Kartasas-
mita didampingi Duta Besar Luar Biasa 
dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI 
Jepang, Heri Akhmadi secara maraton 
melakukan beberapa pertemuan dengan 
pelaku industri otomotif, petrokimia, 
dan alas kaki, asosiasi pengusaha, serta 
pihak pemerintah Jepang.

Dalam pertemuan, Menperin 
menyampaikan kebijakan, program 
dan proyek baru diantaranya, Undang-
undang Cipta Kerja, subtitusi impor, 
relaksasi Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah (PPnBM), proyek Bintuni, dan 
Patimban. Dari Negeri Sakura, Menperin 
membawa ‘oleh-oleh’ berupa penguatan 
investasi lama dan komitmen investasi 
baru di sektor otomotif sebesar puluhan 
triliun rupiah.

“Pertemuan berjalan dengan baik 
dan membawa kabar gembira, karena 

LAWATAN KE JEPANG
MENPERIN SUKSES RAIH KOMITMEN INVESTASI PULUHAN TRILIUN

beberapa perusahaan otomotif besar 
dan petrokimia menyatakan komitmen 
berinvestasi di Indonesia,” ujar Menperin 
Agus di Tokyo, Jepang,  11 Maret 2021.

Menperin menuturkan, dari 
pertemuan dengan prinsipal Honda 
Motor Company.Ltd, perusahaan tersebut 
berkomitmen menanamkan investasi 
sebesar Rp5,2 triliun. Sementara itu, 
Suzuki Motor Corporation berencana 
menginvestasikan Rp1,2 triliun. Adapun 
Toyota Motor Corporation merealisasikan 
investasi yang sudah ada, yaitu sekitar 
Rp28 Triliun. Kemudian, Mitsubishi Motors 
Corporation menyampaikan rencana 
investasi Rp11,2 triliun.

“Investasi Honda termasuk untuk 
pengembangan kendaraan model 
baru. Honda juga memiliki komitmen 
untuk ekspansi pengembangan ekspor 
komponen kendaraan yang diproduksi di 
Indonesia sebagai bagian global supply 
chain bagi sembilan negara, di antaranya, 

Malaysia, Vietnam, Thailand, Pakistan, 
Saudi Arabia dan Jepang sendiri,” sebut 
Menperin.

Menurut Menperin, Honda juga 
akan memindahkan fasilitas produksi 
yang ada di India ke Indonesia, sekaligus 
berkomitmen untuk melakukan 
pengambangan mobil listrik di tanah 
air. Kemudian Honda akan membuka 
pasar ekspor negara tujuan ekspor baru 
seperti Afrika Selatan, Meksiko, Amerika 
Utara dan Amerika Selatan. “Mereka 
mengembangkan kendaraan bermotor 
model baru yang akan diproduksi di 
Indonesia dan akan diekspor ke 31 
negara,” sambungnya.

Investasi Suzuki di Indonesia 
sebesar Rp1,2 triliun akan menjadi basis 
pengembangan produk Suzuki Ertiga 
dan Suzuki XL7 yang diperkenalkan 
sebagai jenis kendaraan mild hybrid 
dengan teknologi integrated starter 
generator (ISG).  “Model-model tersebut 
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untuk tujuan ekspor bagi pasar Asia dan 
Amerika Latin,” jelas Agus. Perusahaan 
tersebut juga telah memiliki roadmap EV 
dan menyampaikan bahwa insentif dari 
kebijakan pemerintah sangat diperlukan 
untuk meningkatkan produksi EV.

Menperin menjelaskan pertemuan 
dengan Toyota memperkuat komitmen 
investasinya sebagai perusahaan yang 
paling besar berinvetasi sejak melakukan 
kegiatan di Indonesia. “Toyota tetap 
dengan komitmen investasi senilai 
Rp28 Triliun. Mereka juga memberikan 
komitmen memperluas pasar ekspor, 
dari 80 negara yang sekarang sudah 
menjadi pasar ekspor akan dikembangkan 
menjadi 100 negara pada tahun 2024,” 
jelas Agus.

Pada hari kedua di Jepang, 
Menperin juga melobi Mazda Motor 
Corporation untuk membangun pabriknya 
di Indonesia dengan menyampaikan 
berbagai kemudahan investasi dan banyak 
insentif untuk investor otomotif baru di 
Indonesia.

“Kami terus mendorong agar 
mereka segera melakukan investasi dan 
membangun pabrik di Indonesia. Mereka 
akan segera mempertimbangkan dan 
memperhitungkan untuk kebutuhan 
investasi di Indonesia. Mudah-mudahan 
nanti pada kunjungan kami selanjutnya 
di bulan Mei dapat mendengar 
perkembangan dari Mazda untuk 
berinvestasi di Indonesia,” kata Menperin.

Sementara itu, Mitsubishi berko-
mitmen menambah investasi sebesar 
Rp11,2 triliun hingga akhir tahun 2025 
dengan proyeksi terjadi peningkatan 
kapasitas produksi, dari 220 ribu 
menjadi 250 ribu unit. “Mereka juga 
akan mengembangkan dua model mobil 
electric vehicle (EV),” papar Menperin.

Dalam pertemuan dengan para 
prinsipal di Jepang, Menperin menyam-
paikan kemudahan dan fasilitas untuk 
meningkatkan ekspor produk kendaraan 
bermotor, dari Indonesia. Salah satun-
ya adalah pengembangan Pelabuhan 
Patimban di Subang, Jawa Barat yang 
telah diluncurkan awal (soft launching) 
oleh Presiden RI pada Desember 2020 
lalu. “Pelabuhan Patimban didedikasikan 

menjadi hub besar dalam produksi kend-
araan bermotor di Indonesia maupun 
ekspor produk otomotif ke pasar global,” 
terang Agus.

Menperin berkata, pelaku industri 
otomotif dapat memanfaatkan Pelabuhan 
Patimban sebagai mitra strategis dalam 
aktivitas bongkar muat barang untuk 
ekspor-impor sehingga bisa menjadi salah 
satu pusat perdagangan internasional.

Peluang Investasi di Teluk Bintuni

Selain bertemu dengan prisipal 
otomotif, Menperin juga melakukan 
pertemun dengan perusahaan industri 
petrokimia Sojitz Corporation guna 
mendukung pengembangan industri 
methanol di Indonesia.

Hal tersebut berangkat dari 
kebutuhan methanol yang semakin 
meningkat, karena industri methanol 
memegang peranan yang sangat penting 
bagi pengembangan industri di hilirnya. 
“Mereka memiliki ketertarikan untuk 
berpartisipasi dalam proyek methanol 
dan ammonia di Kawasan Industri Teluk 
Bintuni, Papua Barat,” terangnya.

Proyek Teluk Bintuni sendiri, akan 
menjadi kawasan industri yang berbasis 
petrokimia terbesar dengan luas sekitar 
2.000 Hektare. “Sojitz sangat tertarik 
untuk berinvestasi di sana, dan kami 
akan membahasnya lebih lanjut pada 
kunjungan selanjutnya di bulan Mei 
mendatang,” tuturnya.
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Katarak merupakan penyakit 
mata yang ditandai dengan mengeruh-
nya lensa mata. Di Indonesia, penyakit ini 
paling banyak dirasakan oleh masyarakat 
dan berbagai  macam penyebabnya, 
diantaranya paparan sinar matahari.  
Apalagi Indonesia merupakan negara 
tropis yang sinar mataharinya terlalu 
kencang.

Selain itu, penyebab lainnya 
adalah faktor penuaan, bawaan lahir, 
cedera mata hingga adanya penyakit 
tertentu yang memicu terjadinya katarak, 
seperti diabetes  dan jantung.

Dokter Spesialis Mata, dr. Andreas 
Surya Anugerah, Sp.M menjelaskan 
keluhan apa saja yang dirasakan 
penderita katarak. Selama menjadi 
seorang dokter mata, dokter Andreas 
mengatakan  banyak sekali gejala yang 
dirasakan pasien, di antaranya adalah 
melihat ada kotoran yang membayangi 
penglihatan.  Selain itu ada juga yang 

OPERASI SATU-SATUNYA SOLUSI
ATASI PENYAKIT KATARAK

merasakan seperti di mata terasa pegal 
atau berat.

“Kemudian ada juga yang 
memberikan keterangan sensasinya 
seperti waterfall, jadi melihat dari balik 
air terjun. Coba kita bayangkan kita 
melihat dari balik air terjun jadi seperti 
itu kaburnya. Kemudian ada lagi ini yang 
agak lain seperti mata berair, kemudian 
matanya kotor seperti ada pasir, kemudian 
matanya seperti pegal tidak nyaman atau 
matanya seperti berat. Jadi gejala atau 
keluhannya sangar bervariasi banget,” 
kata dokter Andreas saat menjadi 
narasumber dalam program EL JOHN 
Medical Forum yang rutin disiarkan oleh 
EL JOHN TV.

Dokter Andreas menerangkan,  
cara terbaik untuk mengobati katarak 
adalah dengan operasi. Masyarakat 
diharapkan tidak mudah tergiur dengan 
iming-imingan dapat mengobati katarak 
tanpa operasi. Selama ini  belum ada obat-

obatan yang dapat mengatasi katarak 
atau mencegah kondisi ini bertambah 
buruk. Operasi katarak merupakan satu-
satunya cara yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki penglihatan penderita 
katarak.

Operasi katarak adalah prosedur 
bedah yang dilakukan untuk mengangkat 
lensa mata yang keruh dan menggantinya 
dengan lensa buatan. Secara umum, 
operasi katarak merupakan prosedur 
yang aman dan jarang menimbulkan 
komplikasi.

Sebelum melakukan tindakan 
operasi, harus ada kesiapan si pasien. 
Operasi tidak akan optimal jika si pasien 
masih sangat meragukan  untuk menjalani 
operasi.  

“Kapan sih sebaiknya dioperasi, 
itu pertimbangan dari pertama si pasien. 
Pasiennya sesuai kebutuhannya jadi 
individual. Ada pasien yang tidak perlu 
mungkin karena masalah takut, atau 
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masalah biaya, atau tidak perlu-perlu 
amat.  Tetapi ada juga orang yang bilang, 
saya perlu banget dok, saya harus keluar, 
saya harus bawa kendaraan, saya haru 
kerja,” ujar dokter Andreas.

Selain kesiapan pasien, juga harus 
berdasarakan pertimbangan dokter. Dok-
ter mata bisa saja menganjurkan operasi 
katarak sesegera mungkin, meski pasien 
tidak merasa bahwa penglihatannya 
sudah sangat terganggu. Biasanya ini 
disebabkan oleh kondisi katarak yang su-
dah atau dapat menyebabkan komplikasi 
atau penyakit mata lain.  Operasi yang 
dilakukannya tidak boleh sekaligus dua 
mata, jika kasusnya dua mata si pasien 
mengalami katarak.

 “Jadi komunikasi yang baik antara 
pasien dengan dokter harus benar-benar 
baik. Jadi pasien bukan hanya cerita 
keluhan saja, tetapi aktivitasnya harus 
diketahui juga bagaimana penglihatan 
itu bisa mendukung aktivitas setiap 
hari. Ketika penglihatan tidak mampu 
mendukung aktivitas, maka ini benar 
segera dilakukan operasi pembersihan 
katarak,” terang dokter Andreas.

Untuk menjalani operasi, si pasien 
harus mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan. Salah prosedur yang dijalani 
adalah soal pembiusan. Untuk operasi 
katarak, lazimnya digunakan bius lokal, 

karena pemulihannya tidak memakan 
waktu yang panjang.

“Jadi tidak perlu pasien di 
general anestesi atau ditidurkan, karena 
mengingat general anestesi itu kan 
pemulihannya sampai beberapa hari. 
Nah kalau lokal kan relatif lebih cepat, 
boleh langsung pulang,”  ungkap dokter 
Andreas.

Operasi berhasil dijalani, bukan 
berarti si pasien sembuh. Karena ada 
beberapa ketentuan yang harus dijalani 
si pasien. Ketentuan itu berupa larangan 
melakukan hal-hal yang membahayakan 
mata selama waktu yang ditentukan oleh 

dokter, seperti mata yang dioperasi tidak 
boleh terkena sinar matahari dan harus 
dalam keadaan tertutup perban, untuk 
perban tidak boleh dibuka sembarang 
dan  harus dokter membuka perban 
tersebut. Karena itu setelah operasi, si 
pasien harus menjalani kontrol.

“Kemudian pasca operasi katarak, 
pasiennya kira-kira patuh ga ya buat 
control, karena setelah operasi katarak 
tidak langsung selesai tetap di follow up 
sampai kira-kira dua bulan, tiga bulan. 
Jadi pertimbangan dari keseluruhan ini, 
kesiapan pasien  itu sangat menentukan,” 
ujar dokter Andreas. (Sigit)
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Menteri Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak (Menteri 
PP dan PA) Bintang Puspayoga dorong  
kepala daerah lebih menghadirkan 
kebijakan yang berpihak pada perempuan. 
Hal itu dapat dilakukan dengan lebih 
mengaktifkan lagi pelaksanaan Instruksi 
Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 
tentang Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Nasional yang memuat 
strategi pengarusutamaan gender ke 
dalam seluruh proses pembangunan 
nasional, baik di pusat maupun daerah. 

 “Kesetaraan gender yang 
dituangkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 
2000 masih berlaku hingga sekarang, 
tapi implementasinya masih sebatas 
wacana. Padahal setiap individu sesuai 
konstitusi memiliki kesempatan yang 
sama dalam semua sektor kehidupan,” 
ungkap Menteri Bintang. 

BINTANG PUSPAYOGA DORONG  KEPALA DAERAH
BUAT  KEBIJAKAN BERPIHAK PADA PEREMPUAN

Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) perempuan Indonesia memang 
sedikit mengalami peningkatan sebanyak 

0,80 persen pada periode 2018 hingga 
2019 yaitu menjadi 69,18, namun angka 
ini masih jauh dari harapan dan harus 
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ditingkatkan. 
“Untuk meningkatkan angka IPM 

bagi perempuan, sebagaimana tercantum 
dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, 
terdapat tiga aspek yang menjadi tolok 
ukurnya, yaitu kesehatan, pendidikan, 
ekonomi,” jelas Menteri Bintang. pada 
pembukaan acara Sosialisasi dan Diskusi  
Persiapan Pelaksanaan G20 Empower 
yang dihadiri Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, anggota 
Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia 
(IWAPI), dan anggota Kamar Dagang 
Industri Indonesia (KADIN) di Denpasar, 
Bali, belum lama ini. 

 Menteri Bintang menyatakan 
dengan jumlah perempuan hampir 
mencapai 50 persen dari penduduk 
Indonesia, ditambah jumlah anak sekitar 
30 persen adalah sumber daya yang 
menjadi kekuatan bangsa. 

“Dari sisi jumlah, potensi 
perempuan Indonesia itu luar biasa. 
Saya mendorong para kepala daerah 
untuk melakukan pemetaan persoalan 
perempuan dan anak, sehingga 
kebijakan yang dihasilkan memiliki 
perspektif perempuan dan anak.  
Semua perempuan, termasuk yang 
berperan sebagai ibu rumah tangga, 
memiliki impian untuk mengembangkan 
dirinya namun ruang kesempatan 
seringkali sangat terbatas. Itu 
sebabnya, perempuan harus diberikan 
kesempatan untuk dapat setara dalam 
mengimplementasikan berbagai kebija-
kan di lapangan,’’tegas Menteri Bintang.

 Dalam program prioritas 
Kemen PPPA ada lima isu yang saling 
berkorelasi satu sama lain dalam 
bidang pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak sampai 2024, 
yaitu peningkatan  pemberdayaan 
perem-puan dalam kewirausahaan; 
peningkatan peran ibu dan keluarga 
dalam pendidikan/pengasuhan anak; 
penurunan kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; penuru-nan 
pekerja anak; dan pencegahan 
perkawinan anak.

 “Dari lima isu prioritas yang 

harus dituntaskan, wabah pandemi 
Covid-19 menjadi tantangan luar biasa 
untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, 
selama ada semangat luar biasa dari 
semua pihak, termasuk IWAPI, menjadi 
dukungan kuat untuk menuntaskan 
program prioritas tersebut. Saya 
berharap IWAPI dapat turut 
berpartisipasi melakukan dukungan 
dan pendampingan pemberdayaan 
perempuan di bidang kewirausahaan. 

Hal itu dapat dilakukan melalui sinergi 
IWAPI, Dinas PPPA, UPTD PPA, dan 
Dekranasda,” tegas Menteri Bintang.  

Sementara itu terkait 
peningkatan  pemberdayaan perempuan 
dalam kewirausahaan, Menteri Bintang 
mengatakan kewirausahan perempuan 
akan menjadi peluang bersama untuk 
dapat keluar dari krisis ekonomi 
yang terjadi di masa pandemi. Hal ini 
mengingat pandemi Covid-19 telah 
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memperberat ketimpangan yang 
dirasakan oleh perempuan. Tidak 
hanya mengakibatkan krisis kesehatan, 
pandemi juga mengguncang sektor 
ekonomi.

“Jika tidak ditangani dengan 
baik, krisis ekonomi dapat membawa 
dampak jangka panjang pada 
kehidupan perempuan. Oleh karena itu, 
peningkatan pemberdayaan perempuan 
dalam kewirausahaan menjadi peluang 
bersama untuk dapat keluar dari situasi 
krisis yang diakibatkan oleh pandemi 
Covid-19,” ungkap Menteri Bintang. 

Ia menjelaskan menjadikan 
pemberdayaan perempuan sebagai 
solusi bukan tanpa sebab. Hal ini karena 
kekuatan perempuan di bidang ekonomi, 
khususnya kewirausahaan sangat besar. 
Berdasarkan Data Perkembangan Usaha 
Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan 
Besar di Indonesia pada 2014-2018, 
dari total usaha yang berjumlah 64 juta 
unit usaha, 99,99% usaha di Indonesia 
adalah UMKM, serta lebih dari 50% 
usaha mikro dan kecil di Indonesia 
dimiliki dan dikelola oleh perempuan.

Bagi para perempuan, lanjut 
dia, pemberdayaan ekonomi tidak 
hanya berfungsi sebagai sarana untuk 
memeroleh pendapatan semata tetapi 
juga alat untuk memerdekakan diri 
dari jerat kekerasan dan diskriminasi 

yang mengikat mereka. Menteri Bintang 
berharap Hari Perempuan Internasional 
dapat menjadi momentum untuk 
membangkitkan kembali semangat 
bersama dalam mengawal kerja-kerja 
pemberdayaan perempuan.

“Khususnya di bidang ekonomi 
sebab upaya pemberdayaan perempuan 
membutuhkan bantuan dan dukungan 
dari banyak pihak,” ujar Menteri Bintang.

Kemen PPPA juga terus melaku-
kan upaya-upaya untuk mendukung 
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pemberdayaan ekonomi kelompok 
perempuan secara luas mulai dari 
menginisiasi model pengembangan 
Industri Rumahan (IR) sesuai dengan 
Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 
2016 yang saat ini terdapat 3.764 pelaku 
usaha yang tersebar di 46 desa atau 
kelurahan, 21 kabupaten atau kota 
dan 16 provinsi, mengumpulkan data 
kuantitatif maupun kualitatif sebagai 
landasan untuk melakukan advokasi 
ke Kementerian/Lembaga terkait, 
membangun sinergi dengan berbagai 
lembaga masyarakat yang membawahi 
para perempuan pengusaha serta dunia 
usaha. (Sumber Kementerian PP dan PA)

PROFIL:
NAMA LENGKAP

I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E, M.Si
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Denpasar / 24 November 1968
KARIR

Bintang Puspayoga adalah wanita Bali 
pertama yang terpilih sebagai menteri. 

Sebelumnya, ia juga dikenal sebagai atlet 
tenis meja. Ia pernah menjuarai Kejuaraan 

Tenis Meja PB Perwosi Oktober 2010 di GOR 
Sumantri Brojonegoro, Jakarta dan diangkat 

menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis 
Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi 
Bali periode 2010-2014. Ia juga merintis 
kejuaraan tenis meja antar PKK banjar se-

kota Denpasar pada 2002.
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Putra Putra Pariwisata Nusantara 2020 terpilih yakni Galih 
Yoga Saputro dan Afida Salsabila Azzahra menyatakan 
kesiapannya menjalin kerjasama dengan Kementerian 
Pariwisata, Yayasan EL JOHN Indonesia dan pemangku 

kepentingan lainnya untuk membangkitkan kembali kejayaan 
sektor pariwisata Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Galih merasa termotivasi  dapat berkolaborasi dengan pihak manapun 
dengan satu tujuan yang sama yakni untuk kemajuan pariwisata. Kolaborasi 
menjadi salah satu upaya jitu untuk menggerakan kembali sektor jasa yang satu 
ini, yang mengalami kelesuan akibat pandemi.

“Segala pelayanan, segala konsistensi dan juga 
integritas dari Yayasan EL JOHN Indonesia menjadi 
sebuah kehormatan bagi saya dan tentunya 
senang banget. Apalagi bisa bekerjasama 
dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, saya sangat antusias,” ujar Galih saat 
diwawancarai tim liputan Inspira. 

Pada kesempatan ini, Galih meng-
ungkapkan rasa senangnya, namanya 
keluar sebagai juara pertama di kontes 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2020, 
padahal ia hanya menargetkan masuk 
di 5 besar. Rasa syukur tak terhingga 
pun diucapkan pemuda  kelahiran  30 
Juli 1997 ini atas prestasinya tersebut.

 “Sejujurnya target awal 
itu sampai top five saja. Saya 
percaya hasil akhirnya sesuai 
dengan proses karantina gitu. 
Jadi ketika masuk top five 
semua sudah pantas juara 
satu. Target saya adalah saya 
melakukan yang terbaik dan 
bisa membawa gelar juara,” 
katga Galih saat diwawancarai 
tim liputan Travel Club

Galih mengucapkan terima 
kasih kepada kedua orang tua yang 
membantunya selama menjalani 
karantina hingga meraih gelar 
prestisius ini.

GALIH DAN AFIDA
Siap Berkolaborasi Untuk Bangkitkan
Kembali Kejayaan Pariwisata
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dalam kondisi pandemi ini dalam sektor 
industri pariwisata, terutama Putra Putri 
Pariwisata Nusantara di setiap provinsinya 
masing-masing,” ungkap gadis cantik 
kelahiran Blitar ini.

Afida berharap, tahun kedua 
pandemi ini, industri pariwisata dapat 
bangkit kembali sehingga berimbas pada 
meningkatnya perekonomian masyarakat.

“Pandemi ini sudah tahun berjalan 
ya, saya berharap industri pariwisata 
dapat bangkit kembali dan menerapkan 
protokol Kesehatan dengan baik dan 
pastinya dapat memulihkan perekonomian 
masyarakat,” harap Afida.

Afida juga bersyukur atas prestasi 
yang diraihnya. Ia menyebut prestasi ini 
menjadi kebahagiaan yang tak terhingga, 
karena diraih dengan penuh perjuangan.

“Semua finalis mempunyai 
kelebihannya masing-masing dan pantas 
menjadi juara, namun saya tak mengira 
ternyata  saya yang terpilih menyandang 
gelar ini,” kata Afida kepada tim liputan 
EL JOHN News.

Dalam kesempatan ini Afida juga 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada pihak-pihak yang telah menjadi  
bagian dari perjuangan Afida dalam 
menjalani kontes ini.

“Terima kasih kepada daddy 
Johnnie yang telah mengamanahkan 
gelar Putri Pariwisata Nusantara 2021 
kepada Afida, seluruh dewan juri, seluruh 
panitia yang telah bekerja luar biasa, 
kedua orang tua Afida yang selalu support 
doakan tiada henti, keluarga Afida juga, 
teman-teman terutama tim Jawa Timur 
yang support aku, yang tahu perjalanan 
aku dari awal sampai grand final kemarin, 
dan terus dukung Afida, karena Afida 
butuh dukungan kalian,”ujar mahasiswi 
Universitas Brawijaya ini. (Sigit)

Tak lupa Kepada Yayasan EL JOHN 
Indonesia, Galih juga menyampaikan 
terima kasih atas kepercayaan untuk 
mengemban amanah ini. Selain itu,. 
ucapan terima kasih juga disampaikan 
Galih kepada para juri yang fair dalam 
melakukan penilaian.

“Terima kasih atas kepercayaannya 
dari Yayasan EL JOHN Indonesia, Daddy 
Martinus Johnnie Sugiarto, Pak Widi 
dan seluruh dewan juri yang telah 
mempercayakan dan memberikan 
assessment yang sangat fair kepada 
kita semua, semoga saya bisa amanah 
menjalankan tanggung jawab ini,” ucap 
lulusan Universitas Jenderal Soedirman ini.

Hal senada juga disampaikan 
Afida. Kepada tim Liputan EL JOHN News, 
Afida menyatakan kesiapannya membantu 
Kemenparekraf dalam mengembalikan 
kejayaan sektor pariwisata dan juga 
berkolaborasi dengan pemangku 
kepentingan lainnya, termasuk Yayasan 
EL JOHN Indonesia.

“Kalau untuk berkolaborasi, Afida 
sangat siap dan bukan hanya dari pihak 
pemerintahan tetapi kita sebagai generasi 
muda, kita harus siap membantu apalagi 
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Putra Pariwisata Nusantara 
2019 Muhammad Fadly dan Putri 
Paiwisata Nusantara 2019 Puja Lestari 
menyampaikan curahan hatinya saat 
Grand Final Pemilihan Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2021 yang 
dilangsungkan secara virtual dan 
disiarkan langsung oleh EL JOHN TV, 
pada akhir Maret lalu.

Curahan ini disampaikan 
keduanya  selama bertugas satu 
tahun menjadi Putra Putri Pariwisata 
Nusantara 2019, melalui video farewell.

Muhammad Fadly  mengatakan 
dirinya bangga menjadi Putra Pariwisata 
Nusantara 2019, karena banyak pelajaran 
dan pengalaman yang  dipetik. Gelar 
tertinggi yang diraih Fadly ini membantu 
dirinya untuk memperkenalkan lebih 
jauh tentang tanah kelahirannya yakni 
Kabupaten Tojo Una Una Provinsi 
Sulawesi Tengah

“Ketika nama saya disebut 
sebagai pemenang Putra Pariwisata 
Nusantara 2019, banyak hal yang 
berubah dalam hidup ku. Dari fajar 
hingga senja, dari pagi hingga malam, 
dari suka maupun duka,” ucap Fadly

“Putra Putri Pariwisata Nusan-
tara mengajarkan banyak hal dan 
bisa mengangkat nama daerah saya 
Kabupaten Tojo Una Una Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk dikenal 
banyak orang. Hari ini bukan akhir 

SAMPAIKAN 
FAREWELL
Lima Besar P3N 2019 
Ucapkan Terima Kasih
Atas Kepercayaan Ini

perjalanan saya sebagai Putra Pariwisata 
Nusantara 2019, namun sebagai pijak 
untuk lebih mengembangkan  dan 
lebih berkontribusi bagi pariwisata 
Indonesia,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan 
Putri Pariwisata Nusantara 2019 Puja 
Lestari. Pada curahan hatinya, Puja 
menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
yang telah mempercayakannya 

mengemban tugas mulia ini selama 
satu tahun.

Ucapan terima kasih juga 
dilontarkan Puja kepada keluarga 
tercinta dan para pendukungnya yang 
selalu setia mendukung Puja sehingga 
mendapat gelar tertinggi ini.

“Terima kasih daddy Martinus 
Johnnie Sugiarto beserta staf EL JOHN 
Indonesia, keluarga tercinta, seluruh 
sponsor yang telah mensupport saya, 
sahabat saya pageant lover dan kepada 
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semua orang yang saya temui yang 
telah mendukung saya selama saya 
menyandang gelar tanggung jawab 
ini,” ujar Puja.

Punya mengungkapkan rasa 
syukur telah menyandang gelar Putri 
Pariwisata Nusantara 2019. Gelar ini 
telah telah banyak mengubah dirinya 
menjadi pribadi yang lebih baik dan 
lebih dewasa.

“Saya Puja Lestari menjadi Putri 
Pariwisata Nusantara 2019, banyak 
sekali pelajaran yang saya dapatkan, 
saya bisa menjadi pribadi yang lebih 
baik lagi, menjadi pribadi yang lebih 
dewasa, banyak pengalaman yang 
saya raih, banyak sekali perjalanan 
yang pastinya yang menjadikan saya 
menjadi lebih dewasa dan juga selalu 
berusaha yang terbaik untuk Indonesia, 
yang pastinya juga berusaha untuk 
menjadi inspirasi sesame kita generasi 
Indonesia,” ungkap Puja.

Tak hanya Muhammad Fadly 
dan Puja Lestari yang menyampaikan 
ucapan farewell namun ucapan tersebut 
l juga disampaikan para finalis  lima 
besar  pemilihan Putra Putri Pariwisata 
Nusantara 2019.

Mereka yang memberikan 
ucapan farewell di antaranya  datang 
dari Runner  Up Kedua  Putra Pariwisata 
Nusantara 2019  Bagas Soripada.  Bagas 
yang menyandang gelar Putra Kopi 
Indonesia 2019 ini  mengucapkan terima 

kasih kepada semua pihak yang menjadi 
bagian dari perjalanannya menjadi 
seorang duta kopi.  Selama perjalanan 
itu, banyak pengalaman yang diraih, 
salah satunya adalah kebahagiaan

“Menjadi second runner up Putra 
Pariwisata Nusantara 2019 membuka 
banyak sekali kesempatan sebuah 
perjalanan yang penuh tantangan, 
perjuangan dan begitu banyak sekali 
kebahagiaan di dalamnya. Di moment 
terakhir ini. Terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua orang yang 
telah menjadi bagian dalam perjalanan 
ini,” kata Bagas.

Selain Bagas, ucapan farewell 
juga disampaikan Runner Up Keempat 

Putra Pariwisata Nusantara 2019 Deris 
Nagara. Gelar yang diraih Deris Sebagai 
Runner Up Keempat adalah Putra Anti 
Narkoba Indonesia 2019.

Deris  merasa senang  meraih 
gelar prestisius ini. Gelar tersebut telah 
menjadi Deris dapat memperkenalkan 
daerahnya yakni Provinsi Jawa Barat.

“Saya sangat tersanjung mem-
persembahkan provinsi tercinta saya, 
Jawa Barat, di putra putri pariwisata 
nusantara 2019. Tidak ada kata yang 
tidak bisa menggambarkan perasaanku 
pada saat itu. Terima kasih Tuhan telah 
memberi saya kesempatan ini,”

Ucapan terima kasih juga 
disampaikan Deris kepada Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto  yang telah  
memberikan wadah ini,  untuk terus 
berkarya kepada masyarakat maupun 
industri pariwisata.

“Terima kasih EL JOHN  Pageants 
indonesia dan bapak Martinus Johnnie 
Soegiarto yang telah mempercayai 
saya dan memberikan kesempatan 
ini agar saya dapat menggunakan 
kapasitas & kapabilitas saya untuk lebih 
berkontribusi kepada masyarakat dan 
industri pariwisata di indonesia dan juga 
untuk saya berkembang. Terima kasih 
untuk seluruh keluarga saya, teman-
teman, dan paguyuban mojang jajaka 
ciamis yang telah mendukung saya 
tanpa pamrih,” ucap Deris. (Sigit)
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Siapa yang meraih gelar Putra 
Putri Pariwisata Nusantara 2021 akhirn-
ya terjawab sudah. Mereka adalah, Galih 
Yoga Saputro mewakili Provinsi Banten 
yang meraih gelar Putra Pariwisata 
Nusantara 2021 dan Afida Salsabila 
Azzahra dari Jawa Timur yang menyabet 
gelar Putri Pariwisata Nusantara 2021.

Selain itu, juga dianugerahkan 
gelar kepada finalis yang masuk lima 
besar baik untuk Purta maupun Putri. 
Gelar itu untuk putra diraih oleh Mu-
hammad Riqbi dari Kalimantan Barat 
(Putra Anti Narkoba 2021), Fadhlun Munir 
Pauspaus dari Papua (Putra Agrowisata 
Indonesia 2021), Risky Abdullah Saidi 
dari Aceh (Putra Kopi Indonesia 2021) 
dan  Muhammad Raihan Habibi dari 
Jawa timur (Putra Generasi Pesona 
Indonesia 2021).

Sementara untuk  Putri yang 
mendapat gelar, adalah Nur Afrah 

DI TENGAH PANDEMI, YAYASAN EL JOHN INDONESIA

TETAP BERKOMITMEN GELAR KONTES PAGEANT
Maryam Insani dari DKI Jakata (Putri 
Antinarkoba 2021), Yokbet Merauje 
dari Papua (Putri Agrowisata Indonesia 
2021), Dhiyana Alya Nafra dari Sumatera 
Barat (Putri Kopi Indonesia 2021) dan 
Valentiara Rambu Mbuana dari NTT 
(Putri Generasi Pesona Indonesia 2021).

Founder Yayasan EL JOHN Indo-
nesia Johnnie Sugiarto mengucapkan 
selamat kepada para pemenang. Kontes 
ini merupakan komitmen Yayasan EL 
JOHN Indonesia dalam melahirkan talen-
ta muda berbakat di bidang pariwisata, 
meskipun di tengah pandemi Covid-19.

“Walaupun dalam kondisi pan-
demi kita tetap semangat menyeleng-
garakan event-event sesuai dengan 
komitmen kita. Kita selalu menyelengga-
rakan pemilihan berbagai event, kali ini 
event Putra Putri Pariwisata Nusantara 
2021,’’ ujar Tokoh Pariwisata Nasional ini.

Johnnie berharap kontes ini 

dapat ikut berkontribusi dalam mem-
promosikan dan memajukan pariwisata 
nasional ke mancanegara.

“Semoga event ini bisa men-
dorong dan juga bisa mempromosikan 
objek-objek dan destinasi-destinasi 
yang ada di provinsi masing-masing,” 
harap Johnnie.

Seperti diketahui bukan kontes  
Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusan-
tara 2021 saja sebagai bukti komitmen  
Yayasan EL JOHN Indonesia untuk terus 
menggelar event-event yang dapat 
membantu pemerintah dalam mengem-
bangkan sektor pariwisata maupun 
lingkungan. Pada tahun 2020, Yayasan 
EL JOHN Indonesia juga sukse meng-
gelar dua kontes paling bergengsi di 
Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Dua kontes itu yakni Pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2020 dan 
Miss Earth Indonesia 2020. Kontes-kon-
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tes tersebut diselenggarakan secara 
virtual. Untuk pemilihan Putri Pariwisata 
Indonesia 2020 dimenangkan oleh 
Jessy Silana Wongsodiharjo mewakili 
Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, 
untuk gelar Miss Earth Indonesia 2020 
diraih oleh Monica Khonado.

Dalam kesempatan ini, Johnnie 
mengucapkan terima kasih kepada 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf) yang men-
dukung terselenggaranya kontes ini. 
Ucapan terima kasih juga dilontarkan 
kepada seluruh Gubernur dan Dinas 
Pariwisata Provinsi yang telah mengi-
rimkan duta pariwisatanya mengikuti  
ajang ini.

“Saya juga ingin mengucap-
kan terima kasih kepada Kemente-
rian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Republik Indonesia, terima kasih telah 
mensupport program ini, sehingga 
program ini dapat berjalan dengan 
lancar  dengan baik. Kepada semua 
Gubernur di seluruh Indonesia dan Dinas 
Pariwisata Provinsi yang sudah men-
girimkan Putra Putri terbaiknya untuk 
ikut dalam ajang ini. Saya sampaikan 
penghargaan dan terima kasih yang 
sebesar-besarnya,” ucap Johnnie.

Selain itu, Johnnie juga tak lupa 
mengucapkan terima kasih para de-
wan juri yang membantu pelaksanaan 
kontes ini dari awal. Kehadiran para 
dewan juri menambah motivasi untuk 

para finalis.
“Dalam kesempatan yang luar 

biasa ini, saya ingin menyampaikan ter-
ima kasih kepada ibu-ibu ketua  Dewan 
Juri yang telah bersama-sama dengan 
tim dewan juri membantu memberikan 
pembekalan dan memberikan penilaian, 
sehingga event ini bisa berjalan, mulai 
dari karantina, pembekalan, sampai ke 
grand final.’’ tutur Johnnie.

Sementara itu, para finalis 
mendapat apresiasi dari lima juri panel 
atas kerja kerasnya dalam mengikuti 
pemilihan Putra Putri Pariwisata Nu-
santara 2021. Ucapan apresiasi dis-
ampaikan Ketua Juri yakni Founder 
& Chairwoman Indonesia Gastronomy 

Network  Vita Datau
Vita menyebut semua finalis 

adalah pemenang dan patut mendapat 
apresiasi karena keseriusannya dalam 
mengikuti kontes paling bergengsi di 
Indonesia ini.

“Kalian semua hebat-hebat dan 
kalian semua luar biasa, all out yaitu 
sungguh-sungguh tetapi siapa pun yang 
menjadi pemenangnya malam ini, kalian 
tetap yang terbaik,” kata Tenaga Ahli 
Menteri Pariwisata Bidang Manajemen 
Strategis era Arief Yahya ini.

Vita memberikan semangat ke-
pada finalis untuk mengambil peran 
dalam mengembangkan dan mema-
jukan sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif  (parekraf). Kehadiran para 
finalis yang notabenenya para gen-
erasi muda sangat dibutuhkan untuk 
membawa perubahan negeri ini ke 
arah yang lebih baik.

“Pada akhirnya sukses seseo-
rang ditunjukan dengan kerja yang 
tulus, kerja yang sungguh-sungguh dan 
konsisten. Artinya kalian semua harus 
tetap berkontribusi dan memberikan 
manfaat bagi pariwisata dan ekonomi 
kreatif Indonesia. Lalu tetap menjadi 
agen-agen perubahan untuk hal-hal 
yang baik bagi manusia, lingkungan 
sekitar dan Indonesia tercita khususnya 
di era new normal,” ucap Vita. (Sigit)



Syah Koroma Nabu Koroh (Putra 
Pariwisata Nusantara Best National 
Costume dan Photogenic 2021) dan 
Valentiara Rambu Mbuana (1st Runner 
Up Putri Pariwisata Nusantara 2021 dan 
Putri Pariwisata Nusantara 2021 Best 
National Costume)  akan  membawa 
national costume yang memperkenalkan 
pariwisata di  tanah kelahirannya  yakni  
Nusa Tenggara Timur (NTT) pada  kontes 
internasional.  Bahkan keduanya optimis 
national costume yang nanti dikenakan 
akan menjadi juara.

Apa yang disampaikan Syah 
dan Valentiara tidaklah heran, pasalnya 
keduanya telah  membuktikan national 
costume yang dipakai saat pemilihan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021  

menjadi yang terbaik.  Keduanya sama-
sama menggunakan national costume 
rancangan desainer Eggi Jasmin 
berkolaborasi dengan Levico Butik.

Saat pemilihan Putra Putri 
Pariwisata Nunsatara 2021, Syah 
mengenakan national costume dengan 
judul The King and The Hidden Treasure 
of Takpala

Desa Takpala adalah sebuah 
kampung tradisional yang berada di 
Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor 
Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa 
Tenggara Timur dengan letak yang tidak 
terlalu jauh dari pesisir pantai.

Seiring berkembangnya zaman, 
Kampung adat Takpala mencuat dalam 
daftar kunjungan wisatawan asal Eropa 

setelah seorang turis warga Belanda 
memamerkan foto Kampung Primitif 
ini tahun 1973.Warga Belanda tersebut 
mengambil foto warga Kampung Takpala 
untuk kalender dan mempromosikan 
bahwa di Pulau Alor ada kampung primitif. 
Sejak saat itu Desa Takpala dikenal orang-
orang Eropa dan turis pun berdatangan 
ke kampung ini.

Sementara untuk Valentiara,  
mengenakan national costume dengan 
tajuk  The Mystical of Tapoin Maputu Nok 
Malala. National Costume ini menceritakan 
tentang tradisi  meminta kepada leluhur 
agar membantu menghalau bala yang 
sedang melanda manusia seperti 
pandemi Covid-19. Upacara ini bermuatan 
sakral dan  magis. Upacara Adat ini 
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juga memberikan magnet dan  daya tarik geliat pariwisata 
khususnya Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)  dan  
Nusa Tenggara Timur pada Umumnya.

Syah  merasa bangga dapat mengenakan national 
costume tersebut di kontes paling bergengsi di Indonesia ini.

“Saya sangat bangga sekali karena memakai national 
costume yang dari Alor bernama The King and The Hidden 
Treasure of Takpala yang menggambarkan seorang raja di 
kampung adat Takpala. Jadi lebih kepada menjiwai apa yang 
menjadi nama dari national costume itu, sehingga output 
atau kelihatannya saat mengenakan lebih enak dipandang 
atau lebih luar biasa,” kata Syah yang  saat diwawancarai tim 
liputan Inspira belum lama ini.

“Saya sangat siap untuk membawa national costume 
itu mempromosikannya ke luar negeri karena apa yang sudah 
saya miliki adalah identitas saya. Otomatis sebagai masyarakat 
Nusa Tenggara Timur harus terus mempromosikan identitas 
dan menyuarakan apa yang harus kita berikan kepada atau 
kita tunjukan kepada dunia,” tambahnya.

Menurut Syah, mempromosikan suatu destinasi melalui 
busana seperti national costume sangat efektif. Pasalnya  cerita 
tentang destinasi , seni dan budaya  yang terdapat di national 
costume, membuat orang penasaran sehingga ada keinginan 
untuk mengunjungi destinasi yang diceritakan tersebut.

“Efektifnya yaitu dari segi visual ya, karena orang 
melihat tampilannya dulu baru melihat makna di balik kostum 
tersebut. Karena ketika visualnya bagus, tentu orang akan 
tertarik melihatnya dan mencari tahu apa sih yang menjadi 
cerita dari sampai dia mengenakan kostum tersebut,” ujar pria 
kelahiran Buraen, 4 April 1995 ini.

Hal senada juga disampaikan Valentiara. Gadis kelahiran 
Waingapu, 14 Februari 1999 ini mengatakan kesiapakannya 
mengenakan national costum karya Levico Butik. Butik ini 
merupakan milik istri Gubernur NTT Victor Laiskodat yakni  
Julie Laiskodat. Sudah tak diragukan lagi, tekad Juli untuk 
memperkenalkan tenun NTT kepada dunia, melalui busana 
ciptaaan Levico Butik.

“Puji Tuhan kalau dikasih kesempatan dengan bangga 
saya akan mengenakan kostum tersebut untuk mewakili NTT, 
mewakili Indonesia dan juga EL JOHN Pageants,” ungkap 
Valentiara.

Valentiara tak dapat menyembunyikan kegembiraannya 
saat dirinya mengetahui Levico Butik mendukung Putra Putri NTT 
yang ikut di kontes pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 
2019. Dukungan itu diberikan, diantaranya dalam pembuatan 
national costume yang didesain oleh desainer ternama Eggi 
Jasmin

“National Costum saya itu adalah sebuah karya kolaborasi 
dari ka Egi Jusmin serta dari tim Levico Butik. Kalau ditanya 
perasaan mengenakan National Costum tentu luar biasa, senang 
sekali, bangga sekali mengenakan pakaian yang betul-betul 
menceritakan daerah saya dan konstum ini bercerita soal salah 
satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten 
Timor Tengah Utara,” ujar Valentiara

Levico butik merupakan  butik milik  istri Gubernur NTT 
Victor Laiskodat yakni  Julie Laiskodat. Sudah tak diragukan 
lagi, tekad Juli untuk memperkenalkan tenun NTT kepada dunia, 
melalui busana ciptaaan Levico Butik. Dalam memperkenalkannya, 
Julie menggandeng sejumlah pihak, salah satunya adalah 
Yayasan EL JOHN Indonesia. (Sigit)
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