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Hari kemenangan itu akhirnya tiba, yakni Hari Raya Idul 
Fitri 1442 H atau yang dikenal dengan Lebaran. Hari 
Raya Idul Fitri merupakan hari  yang paling ditunggu 
umat islam setelah menjalankan puasa selama satu 
bulan penuh. Sebagai hari kemenangan maka per-
ayaannya  pun dilakukan dengan dengan suka cita 
bersama keluarga,  saudara dan kerabat tercinta,

Lebaran dijadikan momentum untuk saling memaafkan, 
menghapus segala dosa dan membuka lembaran baru 
yang lebih baik lagi. Bersilaturahmi dan saling me-
maafkan pada Hari Raya Idul Fitri merupakan tradisi 
khas Indonesia

Momen Lebaran membawa setiap orang untuk saling 
bertemu dalam suasana hangat untuk meminta maaf 

atas kesalahan yang sengaja diperbuat maupun tidak sengaja, baik lisan maupun perbuatan, baik 
lahir maupun batin.

Di hari yang penuh kebahagiaan ini, izinkan  Majalah Inspira edisi Mei 2021 menyampaikan informasi 
yang bermanfaat, menarik dan penuh inspirasi. Karena masih suasana lebaran, maka informasi seputar 
lebaran pun tersaji dengan rapi seperti kuliner khas Idul Fitri dan tradisi lebaran di Indonesia.

Selain itu, dalam rubrik Pageant juga diulas informasi lebaran ala Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021. 
Informasi tersebut akan menceritakan kegiatan apa saja yang dilakukan Putra Putri Binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia ini. Jadi jangan sampai lewat informasi ada di rubrik Pageant.

Tak berhenti sampai disitu, Inspira di edisi kali ini juga mengulas informasi yang menjadi perhatian 
public seperti seputar perkembangan  vaksin  dan musibah tenggelamnya KRI-Nanggala 402.
Untuk cover story, Inspira mengulas tentang tekad Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi Nadiem Makarim dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional. Tekad itu disampaikan 
Nadiem  saat Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021.

Akhir kata, saya  mengajak para pembaca untuk ikut berpartisipasi aktif mendukung majalah Inspira 
agar lebih berkualitas di edisi-edisi mendatang. Selamat membaca dan semoga bermanfaat serta 
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 H. 

SALAM PARIWISATA,
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Realisasi Program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 
tanggal 30 April 2021 mencapai Rp155,6 
trilun. Hal tersebut disampaikan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite 
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional dalam keterangan 
pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang 
dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) mengenai Penanganan Pandemi 
COVID-19, Senin (3/5/2021), di Jakarta.

“Dilaporkan juga terkait dengan 
program Pemulihan Ekonomi Nasional, 
realisasi PEN sampai 30 April itu mencapai 
Rp155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagu 
Rp699,43 triliun,” ujar  Airlangga

Dipaparkan Airlangga, realisasi 
ini meliputi Program Kesehatan sebesar 
Rp21,15 triliun atau 12,1 persen dari pagunya 
Rp175,52 triliun.  Program Prioritas 
mencapai Rp18,98 triliun atau Rp15,3 persen 
dari pagu Rp125,17 triliun. Sedangkan 

Realisasi Program Dukungan UMKM dan 
Korporasi mencapai Rp40,23 triliun atau 
20,8 persen dari pagu Rp191,13 triliun.

“[Program] Insentif Usaha 46,2 
persen atau Rp26,2 triliun dari total 

HINGGA APRIL 2021
REALISASI PEN MENCAPAI RP155,6 TRILIUN

pagunya adalah Rp56,72 triliun,” ungkap 
Airlangga.

Kemudian realisasi untuk Program 
Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah 
sebesar Rp49,07 triliun atau 32,7 persen 
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dari pagu Rp150,28 triliun.
“Khusus perlindungan sosial, 

program bantuan perlindungan sosial 
32,7 persen atau Rp49,07 triliun dari 
Rp150,28 triliun. Kemudian tentunya 
diharapkan bahwa program lain seperti 
BLT Desa yang baru 12 persen diharapkan 
bisa ditingkatkan kembali,” pungkasnya. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
mengharapkan realisasi anggaran 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
khususnya untuk program perlindungan 
sosial, dapat meringankan beban 
masyarakat berkemampuan ekonomi 
bawah, dan selanjutnya dapat memicu 
produktivitas.

“Realisasi program pemulihan 
ekonomi nasional (PEN) ini terutama 
perlindungan sosial, kita harapkan bisa 
membantu masyarakat dan memicu 
produktivitas masyarakat,” ujar Presiden.

Seperti diketahui, pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) menaikkan dana pemulihan 
ekonomi nasional (PEN) tahun ini menjadi 
Rp 699,43 triliun. Angka tersebut 
meningkat sebesar 21 persen dari realisasi 
sementara 2020 yang sebesar Rp 579,78 
triliun.

Dana tersebut meningkat dari 
alokasi sebelumnya yang sebesar 
Rp695,2 triliun atau meningkat 20,63 
persen dari realisasi anggaran PEN 2020.  
Menteri Keuangan (Menkeu)  Sri Mulyani 
menyatakan bahwa kenaikan anggaran 

itu diharapkan bisa menjaga momentum 
pemulihan ekonomi nasional terutama 
mendorong pertumbuhan ekonomi di 
kuartal I/2021.  

Anggaran PEN 2021 berfokus pada 
lima bidang yakni, kesehatan sebesar 
Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 
triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan 
korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha 
dan pajak Rp53,9 triliun, serta program 
prioritas Rp125,1 triliun

 Kunta Wibawa Dasa Nugraha, 
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara 
Kementerian Keuangan RI menilai, bahwa 
pertumbuhan ekonomi saat ini masih 
memiliki daya tahan, karena pemerintah 
melakukan kebijakan ekonomi yang cepat 

dan terukur dan lebih dari biasanya. 
“Kalau kita lihat ada fleksibilitas dalam 
APBN untuk melakukan realokasi dan 
refocusing,” ujarnya.

Menurutnya, dengan kebijakan 
tersebut tren pertumbuhan ekonomi 
Indonesia mengalami perbaikan sejak 
kuartal II-IV 2020.

Diharapkan juga meningkat di 
kuartal I 2021 ini. Oleh karena itu APBN 
tetap jadi countercyclical dan program 
vaksinasi diharapkan efektif sehingga 
pemulihan ekonomi bisa diperkuat,” 
tambah Kunta.  

Menurutnya, secara umum 
PEN cukup optimal dalam mendorong 
perekonomian, karena beberapa survei, 
seperti dari Indonesian High Frequency, 
World Bank, dan lain-lain, menilai program 
perlindungan sosial membantu daya beli 
masyarakat di tengah kondisi pandemi

Cakupan perlindungan sosial dan 
targeting makin baik. Hasil survei untuk 
UMKM menunjukkan intervensi ini mem-
buat mayoritas UMKM mampu bertahan,” 
terang.  Adapun untuk 2021, pemerintah 
mencanangkan untuk melakukan pen-
guatan langkah menanggulangi pandemi 
dan pemulihan ekonomi, 

“Jadi kebijakan prioritasnya untuk 
vaksinasi, penguatan 3M dan 3T, termasuk 
PPKM Mikro, serta program PEN, dengan 
begitu kita optimistis ekonomi bergerak di 
2021 ini pada pertumbuhan 4,5 persen-5,3 
persen,” ujarnya. 



nasional

Indonesia kembali menambah 
stok vaksin untuk memenuhi kebutuhan 
vaksin secara nasional. Pada, Minggu 
terakhir bulan April 2021, Indonesia 
menerima duka kali kedatangan vaksin, 
yang pertama pada tanggal 26 April 
2021, yakni sebanyak 3,852 juta dosis 
vaksin buatan AstraZeneca

Vaksin yang  diangkut oleh 
pesawat Emirates dengan  nomor 
penerbangan EK-9258 ini disambut 
oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno 
Marsudi.

Vaksin AstraZeneca ini merupakan 
vaksin tahap kedua, sebelumnya pada 
tahap pertama pada tanggal 8 Maret 2021 
lalu, Indonesia telah menerima 1,1 juta dosis 
vaksin AstraZeneca. Dengan kedatangan 
tahap  kedua ini, maka Indonesia telah 
menerima vaksin AstraZeneca dari Covax  
Facility sebesar 4,9656 juta dosis vaksin 
jadi secara gratis.

Menlu Retno mengucapkan rasa 

syukur vaksin tiba dengan selamat. 
“Alhamdulillah dengan mengucap puji 
syukur kepada Allah, pada malam hari ini 
Indonesia menerima batch kedua vaksin 

PEMERINTAH TERUS MENAMBAH
KETERSEDIAAN VAKSIN COVID-19

dari jalur multilateral yaitu dari Covax 
Facility berupa vaksin jadi AstraZeneca 
sebesar 3,852 juta dosis,” kata Menlu.

“Jika kita gabungkan vaksin dari 
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jalur multilateral dan dari jalur bilateral, 
maka sejauh ini vaksin yang telah tiba di 
Indonesia adalah berjumlah 67.465.600 
dosis,” sambung Menlu.

Kemudian untuk penerimaan 
vaksin yang kedua di minggu terakhir 
April 2021, datang pada tanggal 30 April 
2021. Vaksin yang diterima sebanyak 
6.000.0000 bahan baku vaksin (bulk) 
dari Sinovac dan 482.400 dosis produksi 
Sinopharm China National Pharmaceutical 
Group Corporation Kedatangan vaksin 
ini,  disambut langsung oleh Menteri 
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) 
Johnny G. Plate

Dengan kedatangan vaksin tahap 
ke-10 ini, Indonesia sudah menerima 
sejumlah 65.500.000 dosis vaksin bulk 
Sinovac dan 8.448.000 dosis vaksin dalam 
bentuk jadi atau finished product dari 
Sinovac, Sinopharm, dan COVAX GAVI 
Facility AstraZeneca.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
memastikan program vaksinasi tak akan 
putus. Karena itu pemerintah akan terus 
menambah ketersediaan vaksin. Tugas 
pemerintah pusat adalah mendatangkan 
vaksin Covid-19, sedangkan pemerintah 
daerah melakukan vaksinasi.

Presiden meminta vaksin yang 
telah ada sekarang segera disuntikan 
langsung kepada masyarakat. Vaksin 
jangan terlalu banyak yang disimpan 

dengan tujuan menjaga ketersediaan.
“Tugas pemerintah pusat, tugas 

saya adalah bagaimana menyiapkan 
vaksinnya,  tapi kalau ada vaksin jangan 
sampai ada yang di stok.”

“Stok itu cukup 5 persen, 
segera disuntikkan ke masyarakat, 
segera disuntikan kepada target target 
prioritas yang sudah beberapa kali saya 
sampaikan,” katanya.

Sementara itu, untuk vaksin 
Sinopharm, kedatangannya tidak hanya 
pada tanggal 30 April 2021, namun 
pada awal 1 Mei 2021 Indonesia kembali 
menerima  500 ribu dosis dari Pemerintah 
Persatuan Emirat Arab.

Terkait kedatangan vaksin 
Sinopharm, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 
dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
Siti Nadia Tarmizi menyebutkan bahwa 
500.000 dosis vaksin tersebut akan 
digunakan untuk program vaksinasi 
gotong royong.

“Ada 500.000 dosis. Iya ni untuk 
vaksinasi Gotong Royong. Kalau mulai 
[vaksinasinya] itu kita tunggu dari Kadin 
atau Biofarma dan BUMN ya,” jelas Nadia

Dikonfirmasi kepada Wakil Ketua 
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia 
(Apindo) Shinta Widjaja Kamdani 
mengatakan bahwa terkait pelaksanaan, 
hingga persiapan vaksinasi gotong royong 
kini sedang dikoordinasikan oleh PT 

Bio Farma.
“Vaksin baru datang saat ini kami 

menunggu juknis dari Kemenkes dan 
berkoordinasi dengan Biofarma. Persiapan 
Faskes dan nakes sedang dikoordinasikan 
juga oleh Biofarma,” kata Shinta.

Sementara itu Bambang Heriyanto 
Juru Bicara Vaksinasi dari PT Bio Farma 
menuturkan, pelaksanaan vaksinasi 
gotong royong diharapkan dapat dimulai 
pada Mei ini. Mengingat sudah ada hampir 
sejuta dosis vaksin Sinopharm yang telah 
tiba di Indonesia.

“Kita berharap segera [pelak-
sanaan]. Mudah-mudahan bisa di bulan 
Mei ini, untuk tanggal belum ada, kita 
tunggu saja,” ungkapnya.

Berdasarkan data Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes), jumlah penerima 
vaksin hingga berita ini dimuat, 12.385.886 
orang telah menerima vaksin Covid-19 
dosis pertama di Indonesia. Dari total 
tersebut, 1.491.777 diantaranya merupakan 
tenaga kesehatan, 8.352.542 petugas 
pelayanan publik dan 2.540.827 lansia 
di atas 60 tahun.

Sementara penerima vaksin 
Covid-19 dosis kedua mencapai 7.629.859 
orang. Dari jumlah tersebut, 1.353.600 
diantaranya tenaga kesehatan, 4.766.852 
petugas pelayanan publik dan 1.509.407 
lansia di atas 60 tahun.

Sebagai informasi, vaksinasi 
Covid-19 di Indonesia akan dibagi 
menjadi empat tahap. Vaksinasi Covid-19 
merupakan langkah pemerintah untuk 
membentuk herd immunity atau kekebalan 
komunitas di lingkungan masyarakat.

Vaksinasi Covid-19 tahap pertama 
untuk petugas kesehatan, targetnya 
mencapai 1.468.764 orang. Tahap kedua 
untuk petugas pelayanan publik dan 
lansia dengan target sasaran masing-
masing 17.327.167 dan 21.553.118 orang.

Sementara tahap ketiga untuk 
masyarakat rentan di daerah dengan risiko 
penularan tinggi, targetnya menjangkau 
63,9 juta orang. Tahap terakhir untuk 
masyarakat umum dengan pendekatan 
klaster, total target 77,7 juta orang.
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Rabu, 21 April 2021 sore masyarakat 
Indonesia dikejutkan dengan kabar hilang 
kontaknya kapal selam milik TNI AL yakni 
KRI Nanggala-402 . Kapal buatan Jerman, 
produksi tahun 1979 ini hilang kontak    
saat hendak melakukan latihan tembak 
rudal C802 dan Torpedo di perairan Bali. 
Kapal ini membawa 53 kru yang terdiri 
dari perwira menengah, perwira satu, 
bintara dan tamtama.

Setelah tidak ada respon, akhirnya 
dengan cepat pencarian pun dilakukan 
dengan melibatkan TNI telah mengerahkan 
lima KRI, 1 helikopter dan 400 orang 
untuk melakukan operasi pencarian kapal 
selam tersebut. Bahkan kekuatan terus 
ditambah seiring belum juga ditemukannya 
keberadaan kapal tersebut. Selain itu, 
pencarian ini juga dibantu sejumlah negara 
mulai dari Singapura, Australia, Malaysia 
dan Amerika Serikat.

Dikeluarkannya kekuatan dan ke-

mampuan untuk mencari KRI Nanggala-402 
merupakan pesan Presiden Jokowi yang 
ingin pencarian dilakukan secara optimal. 

Presiden memahami perasaan yang 
dialami pihak keluarga kru kapal. Saat ini, 
pemerintah sedang melakukan pencarian 

SELAMAT BERTUGAS  DALAM KEABADIAN,
PENGORBANAN MU TAK LEKANG OLEH WAKTU
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dengan maksimal.
Pencarian pun berpacu dengan 

waktu ketersediaan oksigen yang terdapat 
di dalam kapal selam tersebut. Oksigen itu 
hanya dapat difungsikan selama 72 sejam 
sejak kapal tidak muncul ke permukaan 
dalam kondisi darurat atau perhitungannya 
sejak KRI Nanggala-402 hilang kontak.

KRI Nanggala-402 Dinyatakan 
Tenggelam

Namun sayang, setelah melewati 
72 jam,  tim gabungan juga  belum dapat 
menemukan para kru kapal. Hanya saja 
pada Sabtu, 24 April 2021, telah ditemukan 
serpihan dan benda yang dipastikan berasal 
dari KRI Nanggala-402.

Setelah menemukan fakta tersebut, 
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 
memutuskan KRI Nanggala dalam fase 
subsunk atau tenggelam.

“Pagi dini hari tadi (Sabtu, 24 
April 2021) merupakan batas akhir live 
support berupa ketersediaan oksigen di 
KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur 
TNI AL telah menemukan tumpahan minyak 
dan serpihan yang menjadi bukti otentik 
menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala” 
kata Panglima  dalam konferensi pers, 
Sabtu, 24 April 2021.

Adapun barang-barang yang 
ditemukan yaitu pelusur tabung torpedo, 
pembungkus pipa pendingin, kemudian 
di botol oranye itu pelumas periskop 

kapal selam. serta alat yang dipakai ABK 
Nanggala untuk shalat, dan spon untuk 
menahan panas pada presroom.

Panglima menyampaikan 
keprihatinannya atas musibah yang 
menimpa alutsista TNI termasuk termasuk 
kru yang ada di dalamnya.

“Kita semua merasa sangat 
kehilangan dengan kejadian ini. Dan 
saya ingin sampaikan bahwa kepada 
seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit 
yang on board di KRI Nanggala, saya 
sebagai Panglima TNI dan atas nama 
seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, 
saya menyampaikan rasa prihatin yang 
mendalam,” ujar Panglima.

Semnetara itu, Kepala Staf TNI 
Angkatan Laut Laksamana (Kasal) 
Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan 
Kapal selam TNI AL itu tenggelam di 
kedalaman 850 meter di perairan Bali utara. 

Untuk langkah selanjutnya, akan 
disiapkan evakuasi medis untuk 53 awak KRI 
Nanggala-402. “ABK yang kemungkinan 
selamat akan dievakuasi ke Surabaya atau 
Banyuwangi,” ujar Kasal. Hingga berita ini 
dimuat proses evakuasi masih dilakukan.

Dengan resmi dinyatakan 
tenggelam, Kasal beserta seluruh jajarannya 
menyampaikan keprihatinannya kepada Hiu 
Kencana, sebutan untuk awak kapal selam 
TNI AL. “Kami menyatakan keprihatinan 
mendalam,” ujarnya.

Pemerintah Menjamin Pendidikan 
Anak Prajurit KRI Nanggala-402

Presiden Jokowi juga ikut 
menyampaikan rasa duka yang mendalam 
atas musibah yang terjadi pada KRI 
Nanggala-402.

Presiden menyampaikan negera 
memberikan kenaikan pangkat dan 
Bintang Jalasen kepada para prajurit 
KRI Nanggala-402. Penghargaaan ini 
merupakan apresiasi negara kepada jasa 
dan pengorbanan prajurit.

 “Negara akan memberikan 
penghargaan kenaikan pangkat satu 
tingkat lebih tinggi, serta Bintang Jasa 
Jalasena atas dedikasi, pengabdian, serta 
pengorbanan prajurit-prajurit terbaik 
tersebut,” ujar Presiden dalam keterangan 
pers di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden menegaskan, pendidikan 
para putra-putri prajurit KRI Nanggala-402 
menjadi tanggung jawab pemerintah. 
Bahkan pemerintah menjamin pendidikan 
mereka hingga ke perguruan tinggi.

Selain itu, Presiden menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan kepada unsur-
unsur yang terlibat dalam proses pencarian 
kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang 
sejak Rabu, 21 April lalu.

“Saya juga ingin menyampaikan 
apresiasi dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada TNI, Polri, Basarnas, 
Bakamla, BPPT, dan KNKT, serta seluruh 
unsur yang tidak bisa saya sebut satu-
persatu yang telah berupaya maksimal 
dalam menemukan KRI Nanggala-402 
ini,” kata Presiden.

Apresiasi  juga ditujukan Kepala 
Negara kepada negara-negara sahabat 
seperti Singapura, Malaysia, dan Australia 
yang ikut membantu dalam pencarian 
kapal selam tersebut. Presiden juga telah 
bersilaturahmi dengan 

Pada Kamis, 29 April 2021, para 
prajurit Hiu Kencana itu, resmi mendapat 
kenaikan pangkat satu tingkat dan di 
anugerahkan Tanda Kehormatan RI Bintang 
Jalasena Nararya. Prosesi kenaikan pangkat 
dilakukan melalui upacara militer yang 
dipimpin langsung Menteri Pertahanan 
(Menhan) Prabowo Subianto di Hangga 
2 Bandara Juanda, Sidoarjo.
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Tingginya angka kasus Covid-19 
di India, membuat Pemerintah Indonesia 
melakukan berbagai upaya agar kejadian 
di India tidak terjadi di negeri ini. Salah 
satu upaya yang dilakukan Pemerintah 
adalah dengan melarang warga negara 
asing (WNA) dari India. Pelarangan ini 
mulai berlaku pada tanggal 25 April 2021.

Selain itu, Pemerintah juga  
menyetop pemberian visa bagi WNA 
yang pernah tinggal atau mengunjungi 
India selama kurun waktu 14 hari. Pelayanan 
visa bagi WN India telah dihentikan sejak 
Kamis (23/04/2021) kemarin pukul 12 siang.

Penghentian permohonan visa 
telah dilakukan sesuai instruksi Menteri 
Hukum dan HAM Yasonna H Laoly untuk 
mengantisipasi penyebaran Covid-19 
dari India. Hal ini disampaikan Direktur 
Jenderal Imigrasi Jhoni Ginting di Jakarta.

Jhoni mengungkapkan bahwa 
larangan ini hanya sementara sampai 
nanti ada perkembangan baru dari kasus 
melonjaknya penyebaran Covid-19 di India.

“Aturan ini sifatnya sementara 
dan kami menunggu bagaimana situasi 
perkembangan eskalasi dan herd immunity 
di India. Kami berkoordinasi dengan Kemlu 
dan Kemenkes sampai kapan mereka boleh 

masuk lagi ke Indonesia,” ungkapnya.\
Di tempat terpisah, Menteri 

Koordinator Perekonomian Airlangga 
Hartarto menyampaikan larangan  masuk 
Indonesia dalam hal ini tak berlaku bagi 

TINGGINYA KASUS COVID-19 DI INDIA
PEMERINTAH INDONESIA LARANG MASUK WNA DARI INDIA 
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warga negara Indonesia yang sempat 
singgah di India.

“Bagi WNI yang akan kembali 
ke Indonesia dan pernah tinggal atau 
mengunjungi India dalam 14 hari tetap 
diizinkan masuk dengan prokes diperketat,” 
ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, untuk titik 
kedatangan yang dibuka yakni Bandara 
Soekarno-Hatta, Juanda, Kualanamu, dan 
Samratulangi. Kemudian untuk pelabuhan 
laut yakni Batam, Tanjung Pinang, Dumai 
dan batas darat di Entikong, Nunukan, 
dan Malinau.

“WNI wajib karantina selama 14 
hari di hotel khusus, berbeda dengan 
hotel lain,” ujar Airlangga.

Pengetatan protokol kesehatan 
berlaku juga bagi Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) yang akan kembali ke Indonesia. 
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi 
Sadikin menyebutkan, diperkirakan akan 
masuk puluhan ribu PMI ke indonesia.

“Sudah masuk di atas 100.000 
(orang) dan akan masuk puluhan ribu 
kembali, sehingga beberapa titik-titik 
seperti Batam, Kepulauan Riau, ya, 
perbatasan dengan Sabah dan Sarawak 
seperti Entikong, Nunukan, Malinau, itu 
kita akan perkuat skriningnya, proses 
karantinanya, sehingga orang yang 
masuk akan kita tes dan pastikan semua 
hasil tesnya kita kirim untuk Genome 
Sequencing, untuk tadi melindungi rakyat 

Indonesia dari potensi kesalahan yang 
pertama, karena ada mutasi virus baru 
yang masuk,” imbuhnya.

Menkes kembali mengingatkan, 
lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di 
India disebabkan oleh kelengahan atau 
ketidakwaspadaan dalam menjalankan 
protokol kesehatan, karena merasa 
vaksinasi telah sukses, serta penurunan 
jumlah kasus COVID-19 yang sudah sukses.

 Oleh karena itu, ia mengimbau 
kepada masyarakat agar senantiasa tetap 
menjalankan protokol kesehatan.

“Untuk itu, teman-teman kami 
ingatkan sekali lagi, ya, tolong jaga 
protokol kesehatan, jangan sampai kerja 
keras yang selama ini sudah kita lakukan, 
keseimbangan seperti arahan Bapak 
Presiden yang sudah kita capai, kemudian 
kembali rusak karena kita terlalu terburu-
buru, terlalu grusa-grusu, tidak eling 
nang waspada, kata Bapak Presiden, 
ya,” tegasnya.

Lebih lanjut,  Menkes menjelaskan, 
pemerintah juga terus mengintensifkan 
upaya 3T (testing, tracing, treatment) 
untuk mencegah penyebaran mutasi 
baru virus tersebut. Hal ini dilakukan 
mengingat varian ini termasuk ke dalam 
kategori variant of concern atau mutasi 
yang mendapat perhatian khusus oleh 
Badan Kesehatan Dunia atau WHO karena 
tingkat penularan yang relatif lebih tinggi.

“Adalah tugas kita bersama untuk 

segera melakukan isolasi untuk yang 
terkena, disiplin melakukan testing dan 
tracing untuk kontak erat dari daerah 
sekitarnya,” ujarnya.

 Dalam keterangan persnya, 
Menkes juga kembali mengingatkan 
semua komponen bangsa untuk selalu 
meningkatkan kewaspadaan dalam 
menghadapi pandemi ini meskipun 
terdapat tren penurunan kasus secara 
nasional.

“Tugas saya sebagai Menteri 
Kesehatan adalah terus mengingatkan 
agar kita harus selalu waspada, jangan 
sampai lengah, jangan terburu-buru 
mengendurkan protokol kesehatan,” 
tegasnya.

Dipaparkan Menkes, meskipun 
kurva penambahan kasus positif secara 
nasional mengalami menurun, masih 
terdapat kenaikan di beberapa  provinsi, 
baik dari sisi kasus konfirmasi positif, jumlah 
pasien yang dirawat di rumah sakit, maupun 
tingkat kematian. Ini terjadi khususnya di 
beberapa provinsi di Sumatera, seperti 
Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung,  
Sumatra Selatan, dan Sumatera Barat, 
Sumatra Utara, dan Aceh.

“Kita juga lihat ada beberapa 
provinsi di Kalimantan seperti Kalimantan 
Barat dan Kalimantan Selatan karena 
banyak pekerja migran Indonesia yang 
kembali, di situ juga ada kenaikan,” 
paparnya.
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Bahlil Lahadalia dan Nadiem 
Anwar Makarim resmi mengemban 
jabatan baru setelah keduanya dilantik 
oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
di Istana Negara , Jakarta, Rabu 
(28/4/20210

Bahlil Lahadalia dilantik sebagai 
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) dan Nadiem 
Anwar Makarim dilantik sebagai Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi (Mendikbudristek).

Pelantikan tersebut berdasarkan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia 
(Keppres) Nomor 72/P Tahun 2021 
yang ditetapkan di Jakarta, pada 28 
April 2021, tentang Pembentukan 
dan Pengubahan Kementerian serta 
Pengangkatan beberapa Menteri Negara 
Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 
2019-2024.

Untuk diketahui, pelantikan 
tersebut digelar setelah sebelumnya 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

menyetujui penggabungan Kementerian 
Riset dan Teknologi dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. DPR juga 
telah menyetujui usulan pembentukan 
Kementerian Investasi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi 
melantik Laksana Tri Handoko sebagai 
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) yang sebelumnya dijabat oleh 
Bambang Brodjonegoro.

PRESIDEN LANTIK MENTERI INVESTASI/KEPALA BKPM, 

MENDIKBUDRISTEK, DAN KEPALA BRIN
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(Mendikbudristek) Nadiem Anwar 
Makarim mengatakan riset dan teknologi 
adalah sesuatu hal yang sangat dekat di 
hatinya, karena merupakan hal yang ia 
tekuni sebelum memimpin Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

Untuk itu, Nadiem mempunyai 
harapan besar untuk bisa benar-benar 
meningkatkan kualitas dan juga inovasi 
di perguruan tinggi dalam bidang riset 
dan teknologi. 

“Seperti yang kita ketahui, 
sekarang kita juga akan menjadi mitra 
kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi 
Nasional). Dan kami sangat semangat 
untuk bisa bekerjasama dengan Pak 
Handoko sebagai Kepala BRIN,” imbuhnya.

Dengan pengubahan ini, lanjutnya, 
ia menginginkan sebanyak mungkin murid, 
mahasiswa, dan dosen yang melakukan 
penelitian dan melakukan program-
program, seperti Kampus Merdeka di 
dalam badan-badan di bawah BRIN. 
Apalagi, sambungnya, hal itu merupakan 
suatu hal yang sangat searah dengan 
seluruh visi Presiden Jokowi mengenai 
Merdeka Belajar.

 “Dan ini menjadi salah satu hal 
yang juga selaras dengan link and match 
dan peningkatan 21th century skills 
di dalam perguruan tinggi kita untuk 
belajar di luar akademia, juga di dalam 
riset, di dalam project-project sosial, di 
dalam magang, di dalam industri dan 
berbagai macam pertukaran pelajar,” 
kata Nadiem.

Pelantikan ini berdasarkan Keppres 
Nomor 19/M Tahun 2021 yang ditetapkan 
di Jakarta, pada 28 April 2021, tentang 
Pengangkatan Kepala Badan Riset dan 
Inovasi Nasional.

Usai pembacaan Keppres, 
dilakukan pengambilan sumpah jabatan 
kepada masing-masing pejabat yang 
dilantik di hadapan Presiden Jokowi 
dan disaksikan rohaniwan.

“Saya bersumpah bahwa saya 
akan setia kepada Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 serta akan menjalankan segala 
peraturan perundang-undangan dengan 
selurus-lurusnya demi darmabakti saya 
kepada bangsa dan negara. Bahwa saya 
dalam menjalankan tugas jabatan akan 
menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja 
dengan sebaik-baiknya, dengan penuh 
rasa tanggung jawab,” demikian Presiden 
mendiktekan sumpah jabatan.

Acara pelantikan tersebut 
kemudian diakhiri dengan pemberian 
ucapan selamat oleh Presiden Joko 
Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu 
undangan terbatas yang hadir.

Pada pelantikan ini, Presiden 
didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin dan Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung Wibowo.

Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 

Bahlil Lahadalia mengatakan dirinya 
akan mensinergikan  investasi baik yang 
berasal dari dalam negeri maupun luar 
negeri. Sinergi ini dinilai penting karena 
akan tercipta proses satu pintu yang 
dapat memudahkan meningkatnya laju 
investasi.

“Peran dari Kementerian Investasi 
nantinya akan menjadi key point 
untuk bagaimana menghubungkan/
mensinergikan, baik investasi dari 
luar maupun dari dalam negeri, baik 
pemerintah daerah maupun pemerintah 
pusat, agar kemudian ini menjadi satu 
pintu,” kata Bahlil usai pelantikan.

Bahlil menjelaskan mewujudkan 
visi dan misi pemerintah khususnya dalam 
meningkatkan sumber ekonomi dan 
sumber daya manusia dapat ditopang 
melalui investasi. “Karena itu, reform 
terhadap regulasi yang kemarin kita 
lakukan lewat Undang-undang Cipta 
Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu 
tugas yang akan kita lakukan ke depan 
secara baik,” tegas Bahlil.

Menurut Bahlil,  izin investasi harus 
diberikan semudah-mudahnya seperti 
arahan Presiden yang diaplikasikan  
melalui Undang-undang Cipta Kerja. 
Jika perizinan investasi di tahan maka 
pertumbuhan ekonomi pun akan 
tersendat.

Sementara itu, Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi 
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Di tengah pandemi Covid-19 
ternyata bisnis penerbangan masih 
memperlihatkan prospek yang baik, hal 
itu dibuktikan dengan akan hadirnya 
maskapai penerbangan swasta baru 
yakni SUPER AIR JET.  Yang lebih 
menariknya lagi, maskapai angkut 
penumpang berjadwal harian ini, tidak 
satu pun dimodali oleh investor asing, 
semua modalnya dari modal orang lokal.

Maskapai yang didirikan pada 
Maret 2021 ini kini telah mengantongi 
kode penerbangan “IU” dari IATA (Asosiasi 
Pengangkutan Udara Internasional)  dan 
“SJV” dari ICAO (Organisasi Penerbangan 
Sipil Internasional).

Direktur Utama (Chief Executive 
Officer) SUPER AIR JET, Ari Azhari 
mengatakan Saat ini, SUPER AIR JET 
tengah mempersiapkan fase bersiap 
untuk lepas landas melalui berbagai 
tahapan dan prosedur yang dibutuhkan 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam 
rangka mempersiapkan penerbangan 

MENGUSUNG KONSEP BERBIAYA PALING HEMAT
SUPER AIR JET SIAP WARNAI INDUSTRI PENERBANGAN INDONESIA

perdana, yang dijadwalkan dalam waktu 
dekat.“SUPER AIR JET didirikan atas dasar 
optimis bahwa peluang pasar khususnya 
kebutuhan penerbangan dalam negeri 
(domestik Indonesia) masih ada dan 

terbuka luas, ada permintaan yang sangat 
kuat dari masyarakat untuk perjalanan 
udara saat ini, terutama para milenial,” 
kata Ari dalam keterangan tertulisnya, 
4 Mei 2021.



“Generasi Milenial telah menjadi 
fokus utama perusahaan guna meng-
akomodir segmen perjalanan udara 
mengalami pertumbuhan paling cepat di 
berbagai negara, termasuk di Indonesia.,” 
tambahnya.

Dengan target pasar milenial, 
maskapai ini akan menghadirkan konsep 
penerbangan berbiaya paling murah dan 
terjangkau sehingga diminati banyak 
generasi muda, mulai yang ingin berwisata 
hingga membangun bisnis melalui terbang  
bersama SUPER AIR JET.

“Segmen “kawula muda” akan 
terus tumbuh pesat dan SUPER AIR 
JET bersiap untuk meraih pasar itu 
melalui konsep “SUPER COST” yakni 
menawarkan layanan maskapai berbiaya 
paling hemat,sehingga lebih terjangkau,” 
ujar Ari.

Para penumpang nantinya dapat 
menikmati penerbnagan antara kotasecara 
point-to-point di pasar domestik dan 
nantinya dapat merambah ke rute-rute 
internasional.

“Pada tahap awal, SUPER AIR JET 
akan mengoperasikan armada generasi 
terbaru yaitu Airbus 320- 200 yang 
berkapasitas 180 kursi kelas ekonomi, 

yang nyaman dikelasnya, tempat duduk 
ergonomis Dari faktor demografis, SUPER 
AIR JET akan berada pada kalangan 
muda (millenials),” ungkap Ari.

SUPER AIR JET didirikan oleh 
praktisi yang telah memiliki pengalaman 
dalam mengelola dan menjalankan 
operasional penerbangan serta didukung 
sumber daya manusia (SDM) memenuhi 
standar kualifikasi, sehingga mampu 

dan menguasai bidang tugas sesuai 
profesinya.

“SUPER AIR JET telah melakukan 
standarisasi pelatihan bagi manajemen, 
seluruh awak pesawat,karyawan agar 
semakin meningkatkan keamanan dan 
pelayanan kepada para penumpang 
mendatang. Oleh karena itu, SUPER 
AIR JET akan menjadi rekomendasi bagi 
wisata. (Sigit)
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Yulia Gumay

budaya

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kegitan Mudik atau pulang kampung tentu menjadi suatu 
hal yang sangat ditunggu-tunggu baik itu oleh keluarga yang akan mudik, maupun bagi sanak 

saudara yang menunggu di kampung.

Momen yang dilakukan hanya satu kali dalam setahun ini tentu sudah dipersiapkan sejak 
lama oleh orang-orang yang notabene tinggal di perantauan. Mulai dari menyiapkan oleh-oleh 
untuk keluarga, hingga Tunjangan Hari Raya (THR) yang akan dibagi-bagikan kepada anggota 

keluarga serta kerabat dekat.

TRADISI

Hari Raya Idul Fitri
YANG SELALU DIRINDUKAN

Yulia Gumay
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Dalam istilah Jawa, Mudik diartikan sebagai singkatan dari 
Mulih Dilik yang artinya pulang sebentar, sebagaimana orang-
orang yang pulang ke kampung halaman yang biasanya hanya 
dalam hitungan hari atau minggu, dan setelah itu kembali lagi 
ke daerah perantuan tempat mengais rezeki.

Selain itu, perayaan Hari Raya Idul Fitri yang lebih dikenal 
dengan sebutan Lebaran, tentu tidak menggeser makna 
sebenarnya di mana hari yang sangat dinanti bagi umat Islam 
di seantero dunia, karena merupakan Hari Kemenangan setelah 
menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadhan.

Momen Hari Kemenangan inilah yang dimanfaatkan oleh 
seluruh umat Islam untuk berkumpul bersama keluarga, karena 
biasanya pada momen ini juga terdapat libur panjang, sehingga 
orang-orang yang bekerja dan tinggal jauh dengan keluarga, 
bisa ikut berkumpul dan rehat sejenak dari pekerjaan mereka.

Namun sayangnya untuk Lebaran tahun ini, kegiatan pulang 
kampung dan berkumpul bersama anggota keluarga lainnya 
masih dibatasi dan sepertinya tidak bisa dilakukan karena 
Indonesia masih memberlakukan social distancing dan larangan 
mudik demi memutus rantai pandemi covid-19.

Larangan mudik ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari 
masyarakat yang memang sudah lama merencanakan untuk bisa 
berkumpul dengan anggota keluarga dan merayakan Lebaran 

di kampung halaman. Karena selain berkumpul dengan sanak 
saudara, memang ada kerinduan untuk menikmati momen-
momen Lebaran di kampung halaman berupa tradisi-tradisi 
dan keakraban masyarakat yang tidak kita temui ketika tinggal 
di perantauan.

Tradisi Hari Raya Idul Fitri mungkin berbeda di setiap daerah 
di Indonesia, namun ada beberapa tradisi Hari Raya Idul Fitri 
yang meluas dan dilakukan di seluruh Nusantara. Nah, apa saja 
tradisi Lebaran di Indonesia?
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MALAM TAKBIRAN

Malam Takbiran dilakukan pada saat malam Hari Raya 
Idul Fitri. Setelah buka puasa terakhir di bulan Ramadhan, 
biasanya sebagian besar masyarakat akan bersiap untuk keliling 
kampung sambil melafalkan kalimat Takbir Allahu Akbar, untuk 
mengagungkan nama Allah.

Mengumandangkan Takbir pada malam Hari Raya, tidak 
hanya merupakan sebuah tradisi semata, melainkan merupakan 
amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sehingga kita akan 
menemukan kegiatan mengumandangkan takbir ini tidak hanya 
di Indonesia saja, namun juga di seluruh dunia.

Pada zaman dahulu, masyarakat akan berkeliling kampung 
sambil masing-masing membawa obor, karena pasa zaman itu 
listrik memang belum merata. Namun saat ini, tidak lagi ada 
atribut obor, namun masih tetap ada atribut lainnya seperti 
bedug untuk mengiringi lafadz Takbir.

Kegiatan ini berlangsung dari setelah sholat maghrib hingga 
menjelang tengah malam, di mana sebelum adanya pandemi 
Covid-19 di Indonesia, kita akan menemukan arak-arakan 
masyarakat dalam jumlah besar yang diiringi dengan tabuhan 
bedug sambil mulut tak henti mengumandangkan kalimat 
Takbir. Selain berkeliling kampung, takbiran juga dilaksanakan 
di dalam masjid.
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BAJU LEBARAN

Baju Lebaran yang saat ini seakan menjadi satu hal yang 
wajib ada ketika datangnya Idul Fitri, sebenarnya murni hanya 
sebuah tradisi. Karena di Islam sendiri tidak pernah ada anjuran 
untuk bermewah-mewah apalagi sampai mubazir. Namun 
yang dianjurkan dalam Islam adalah, memakai pakaian terbaik 
dan bersih yang kita miliki. Bersih dan terbaik tentu saja tidak 
berarti harus baru.

Namun tradisi ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, 
sehingga seakan menjadi sebuah kewajiban adanya baju baru 
saat Lebaran. Hal ini memang tidak sepenuhnya buruk, namun 
jika kita lihat lagi dari sisi ekonomi umat yang tidak merata, 
tentu akan tersirat perasaan miris ketika ada saudara-saudara 
kita yang tidak mampu membeli baju lebaran. 

KUE KHAS LEBARAN

Ketika kita saling berkunjung ke rumah sanak saudara saat 
Lebaran, pemandangan yang tidak asing lagi dan pasti ada di 
semua rumah tentu adalah kue khas Lebaran. 

Aneka kue ini biasanya disajikan dalam wadah yang 
beragam, ada yang di dalam toples plastik, hingga toples kaca 
yang serba mewah. Kue yang tersaji hampir sama di setiap 
rumah, namun tetap saja ada keinginan untuk mencicipi kue 
ini di rumah orang lain.

HALAL BI HALAL

Saat semua sanak saudara sudah berkumpul pada momen 
dan di waktu yang sama, maka hal pertama yang dilakukan saat 
datangnya hari raya adalah silaturahim atau saling berkunjung ke 
rumah sanak saudara. Hal ini tentu agar hubungan kekeluargaan 
kembali terjalin hangat dan juga merupakan sebuah amalan 
yang dianjuran oleh Rasulullah.

Tradisi saling berkunjung ini, diawali dengan saling bermaaf-
maafan dulu dengan anggota keluarga yang tinggal dalam 
satu rumah, anak ke orangtua, istri ke suami dan sebaliknya.

Lalu berlanjut dengan saling mengunjungi rumah sanak 
saudara yang lainnya di mana biasanya anggota keluarga yang 
lebih muda yang terlebih dahulu berkunjung ke rumah sanak 
saudara yang lebih tua atau yang dituakan dalam keluarga. 

Kegiatan Halal Bi Halal ini tidak hanya terbatas ke sesama 
anggota keluarga, atau kerabat dekat saja, namun juga bisa 
ke sesama teman, guru, rekan kerja, dan lainnya.

budaya
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KETUPAT

Selain kue Lebaran, ada juga ketupat yang menghiasi meja 
makan hampir di setiap rumah saat lebaran. Ketupat ini bisa 
dipadukan dengan Opor Ayam, Gulai Nangka, Gulai Pakis, dan 
lainnya sesuai selera si pemilik rumah.

Selain itu, terdapat juga menu berat lainnya seperti sate, 
soto, bakso, dan lain-lain. Makanan ini disajikan, karena biasanya 
setiap tamu yang datang menolak untuk memakan nasi seperti 
makanan sehari-hari, maka dari itulah dihidangkan makanan 
dengan berbagai variasi, agar tamu yang datang berselera 
untuk mencicipi. 

ZIARAH KUBUR

Di beberapa daerah, tradisi Ziarah Kubur biasanya dilakukan 
pada hari Lebaran kedua. Namun ada juga yang melakukannya 
satu hari sebelum hari raya atau pada hari raya itu sendiri.

Memang tidak ada ketentuan tersendiri mengenai hari 
untuk melakukan Ziarah Kubur, karena kita bisa datang kapan 
saja untuk membersihkan makam anggota keluarga yang 
sudah meninggal dunia. Sembari membersihkan makam, 
anggota keluarga yang melakukan Ziarah Kubur biasanya akan 
membacakan ayat-ayat Al-Quran dan memanjatkan doa bagi 
anggota keluarga yang sudah mendahului mereka.

BAGI-BAGI THR

Salah satu yang membuat anak-anak sangat bersemangat 
ikut dengan orangtuanya bersilaturahim ke rumah kerabat 
mereka adalah adanya Tunjangan Hari Raya atau lebih sering 
disebut THR.

Tradisi ini sudah sangat melekat di masyarakat kita, di mana 
para orang tua, akan membagikan THR kepada anak-anak atau 
keponakan mereka ketika anak-anak tersebut berkunjung ke 
rumah. Nominalnya pun beragam, biasanya disesuaikan dengan 
usia si anak, yang lebih tua maka akan mendapatkan bagian 
yang lebih besar.

Pembagian THR ini tidak hanya berlaku di keluarga saja, 
namun di berbagai perusahaan atau instansi pemerintah juga 
diberlakukan hal yang sama. Di mana setiap karyawan akan 
menadapatkan THR dari perusahaan sesuai dengan ketentuan 
perusahaan tersebut. Ada yang membagikan dalam bentuk 
sembako, dan ada pula yang membagikan dalam bentuk uang. 
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KULINER 

KHAS
IDUL 
FITRI

S
alah satu yang membuat orang-orang yang tinggal 
di daerah perantauan rindu akan kampung halaman 
saat Hari Raya Idul Fitri tiba adalah sajian menu khas 
daerah kampung halaman yang dimasak oleh orangtua 
atau keluarga yang dihidangkan pada saat Hari Raya. 

Momen ini tentu menjadi yang sangat dinanti-nanti, karena 
tidak semua masakan khas kampung halaman bisa dinikmati 
di daerah perantauan.

Di hari istimewa ini, dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, 
umat Islam selalu berusaha menyajikan menu terbaik untuk 
dihidangkan kepada para tetamu yang datang. Tidak hanya 
makanan berat yang biasa dimakan dengan nasi, namun juga 
makanan ringan berupa camilan pun disajikan dengan varian 
bentuk dan cita rasa yang beraneka ragam.

KETUPAT

Ketupat memang sudah menjadi salah satu makanan 
khas saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Hampir di semua daerah di 
Indonesia menyajikan menu ini, namun tentu dengan sajian yang 
berbeda-beda sesuai dengan ke-khas-an daerah masing-masing.

Di daerah Sumatera misalnya, sebagian besar orang 
menyajikan ketupat dengan sayur nangka atau sayur pakis 
yang sudah dimasak dengan berbagai macam rempah dan 
dicampur santan. Atau ada juga yang menyajikannya dengan 
kuah kacang, seperti layaknya bumbu sate.

Di tempat lain, sebagian besar daerah di Pulau Jawa, ketupat 
lebih banyak disajikan dengan menu opor ayam dengan cita 
rasa yang tentu berbeda dengan daerah Sumatera yang lebih 
dominan dengan cita rasa pedas. Namun di daerah Pulau Jawa, 
cita rasa yang disajikan lebih kepada rasa manis.

Selain itu, makanan khas lainnya yang lumrah disajikan 
bersama ketupat, di antaranya adalah kupat tahu (Sunda), 
katupat kandangan (Banjar), grabag (Magelang), kupat glabet 
(Kota Tegal), coto makassar (Makassar), lotek, tipat cantok 
(Bali), serta gado-gado yang juga dapat dihidangkan dengan 
ketupat atau lontong. 

Ketupat memang tidak hanya ditemui di Indonesia, Anda 
bahkan bisa menemukan sajian ini di beberapa negeri tetangga, 
misalnya Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, dan lainnya.

Di pulau Bali, ketupat yang biasa disebut tipat, sering 
dipersembahkan sebagai sesajian upacara. Selain untuk sesaji, 
di Bali ketupat juga dijual keliling untuk makanan tambahan 
yang setaraf dengan bakso, terutama penjual makanan ini 
banyak dijumpai di Pantai Kuta dengan didorong keliling di sana.Su
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Dalam pembuatan anyaman ketupat dibutuhkan keahlian 
dan ketelatenan. Selain sedikit rumit bagi para pemula, ternyata 
bentuk anyaman ketupat ini pun tidak semuanya sama. Ada 
dua bentuk utama ketupat yaitu kepal bersudut tujuh yang 
lebih umum kita temui dan jajaran genjang bersudut enam. 
Masing-masing bentuk memiliki alur anyaman yang berbeda. 
Untuk pembuatannya pun perlu dipilih janur yang berkualitas 
yaitu yang panjang dan lebar, tidak terlalu muda dan tidak 
terlalu tua.

Setelah ketupat selesai dianyam, barulah dimasukkan bahan 
dasarnya berupa beras sesuai takaran, kemudian direbus hingga 
matang dan siap disajikan.

LEMANG

Lemang merupakan penganan yang berbahan dasar beras 
ketan dan dimasak dalam seruas bambu yang sebelumnya sudah 
dilapisi dengan selembar daun pisang. Setelah beras ketan 
dimasukkan kedalam seruas bambu, lalu dituangkan santan 
kelapa sesuai takaran lalu dibakar dengan cara disandarkan 
pada sebilah besi panjang dengan api yang cukup besar 
hingga matang.

Memasak Lemang juga terbilang cukup rumit, karena harus 
benar-benar diperhatikan agar tidak hangus pada salah satu 
bagian. Meski penganan yang satu ini lebih nikmat disantap 
ketika masih hangat, namun karena proses memasak terbilang 
cukup rumit dan lama, maka sajian yang satu ini biasanya 
dimasak sehari sebelum Hari Raya.

Cara mengkonsumsi Lemang juga berbeda-beda di tiap 
daerah. Ada yang senang menikmatinya dengan cita rasa manis 
dengan menambahkan selai, kinca atau serikaya, namun ada 
juga yang suka menyantapnya dengan cita rasa asin, yaitu 
dengan menambahkan rendang, telur, sambal, dan lauk-pauk 

lainnya. Selain itu juga ada cara lainnya menikmati Lemang, 
yaitu dengan menyantapnya dengan buah-buahan seperti 
durian dan lainnya.

Karena proses memasak yang rumit dan membutuhkan 
waktu yang cukup lama, maka Lemang menjadi makanan yang 
cukup sulit ditemukan pada hari-hari biasa.

Namun selain pada momen Hari Raya Idul Fitri, Anda juga 
bisa menemukan sajian Lemang ini pada peringatan hari-hari 
besar Islam lainnya, seperti Hari Raya Idul Adha, Peringatan 
Maulid Nabi Muhammad, Peringatan Isra’ Mi’raj, Perayaan Tahun 
Baru Islam, dan acara lainnya. 

RENDANG

Makanan khas Sumatera Barat ini, yang pada tahun 2011 
menduduki peringkat pertama di World’s 50 Most Delicious 
Foods sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN International, 
bisa dikatakan sudah menjadi masakan khas seluruh daerah di 
nusantara. Maka tidak heran, Rendang atau Randang dalam 
Bahasa Minang, menjadi makanan yang selalu dihadirkan pada 
saat-saat acara besar, termasuk Hari Raya Idul Fitri.

Memasak Rendang membutuhkan waktu yang cukup lama, 
bisa lebih dari 4 jam. Perlu kesabaran dalam mengaduk adonan 
hingga menjadi masakan yang siap santap. Api nya pun juga 
perlu diperhatikan agar adonan tidak sampai hangus.

Selain itu, aneka rempah yang digunakan pun sangat 
beragam dan harus teliti agar rasa masakan sesuai dengan 
yang diharapkan.

Proses memasak yang bisa saja memakan waktu hingga 
berjam-jam ini, pada akhirnya akan menghasilkan potongan-
potongan daging yang dilumuri bumbu berwarna hitam pekat 
dengan cita rasa yang sangat lezat.
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Rendang biasanya dimasak menggunakan bahan dasar 
daging sapi. Namun seiring berkembangnya zaman, banyak 
juga yang menggunakan daging ayam, kambing, dan lainnya, 
sesuai dengan selera. Bahkan di beberapa daerah, selain bahan 
utama berupa daging sapi, juga ditambahkan bahan lainnya 
seperti kacang merah atau kentang seukuran jempol sebagai 
tambahan. 

Dalam suhu ruangan, Rendang dapat bertahan hingga 
berminggu-minggu. Bahkan saat ini sudah banyak tersedia 
Rendang kemasan yang dijual dan terbukti bisa bertahan hiingga 
lebih dari satu bulan. Hal ini tentu lebih memudahkan bagi 
Anda yang suka traveling namun sulit menemukan makanan 
yang pas di lidah, Anda bisa membawa Rendang kemasan 
sebagai lauk agar tetap bisa menikmati makanan lezat seperti 
makanan rumahan.  

SOTO

Saat lebaran, soto memang menjadi salah satu menu andalan 
yang turut disajikan bersama menu makanan lainnya. Salah 
satu sajian soto yang proses pembuatannya cukup mudah 
adalah Soto Banjar yang merupakan soto khas Suku Banjar, 
Kalimantan Selatan. Soto dengan bahan utama ayam, serta 
memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, 
biji pala, dan cengkih.

Seperti halnya soto ayam, bumbu soto Banjar berupa bawang 
merah, bawang putih dan merica, tetapi tidak memakai kunyit. 
Bumbu ditumis lebih dulu dengan sedikit minyak goreng atau 
minyak samin hingga harum sebelum dimasukkan ke dalam 
kuah rebusan ayam. Rempah-rempah nantinya diangkat agar 
tidak ikut masuk ke dalam mangkuk sewaktu dihidangkan.

Adakalanya pembuatan kuah soto banjar dapat dicampurkan 
dengan sedikit susu yang membuat warna kuahnya mejadi 
tidak bening, tetapi agak sedikit keruh. Soto ini berisi daging 
ayam yang sudah disuwir-suwir, dengan tambahan perkedel, 
kentang rebus, rebusan telur, potongan wortel dan ketupat.

Sajian ini sangat cocok dihidangkan pada saat acara-acara 

besar, termasuk Hari Raya Idul Fitri, sebagai menu utama yang 
dihidangkan dalam menyambut tamu yang datang.

Selain makanan berat yang biasanya disajikan bersama nasi 
atau penganan berbahan dasar beras, saat lebaran biasanya 
juga tersaji beraneka macam camilan atau makanan ringan 
lainnya yang menghiasi meja makan serta meja ruangan tamu 
untuk menjamu para kerabat yang datang.

KEMBANG GOYANG

Kembang Goyang termasuk salah satu penganan yang cukup 
langka dan jarang ditemukan kecuali pada hari-hari tertentu, 
lebaran misalnya. Kembang Goyang biasanya dibuat sendiri di 
rumah masing-masing sesuai selera. Ada yang dibuat dengan 
cita rasa manis, asin bahkan pedas. 

Menurut Wikipedia, Kue Kembang Goyang ini adalah salah 
satu kue tradisional khas Betawi. Nama Kembang Goyang itu 
sendiri berasal dari bentuknya yang menyerupai kelopak bunga 
atau kembang dan proses membuatnya yang digoyang-goyang 
hingga adonan terlepas dari cetakan.

Kue Kembang Goyang dibuat dari tepung beras dengan 
campuran bumbu-bumbu alami seperti bawang merah, bawang 
putih, telur, dan bumbu lainnya sesuai dengan cita rasa yang 
diinginkan.

Selain memiliki cita rasa yang beraneka, kue Kembang 
Goyang ini juga memiliki warna yang sangat bervariasi. Selain 
warna dasar yang kuning kecoklatan, saat ini sudah banyak 
yang menambahkan pewarna makanan dengan warna pink, 
hijau, dan lainnya. Dengan warna yang bervariasi, menjadikan 
tampilan cantik ketika ditata rapi di dalam toples bening.

Kue Kembang Goyang juga menjadi salah satu kue tradisional 
nusantara yang disajikan untuk tamu yang bersilaturahmi 
karena memiliki rasa yang renyah dan gurih.

Su
m

be
r F

ot
o 

: r
es

ep
ko

ki
.id

Su
m

be
r F

ot
o 

: c
dn

-b
ril

io
-n

et
.a

ka
m

ai
ze

d.
ne

t

pesona kuliner nusantara

MEI 2021 - INSPIRA - 29        



Di daerah Sumatera, kue Kembang 
Goyang ini lebih dikenal dengan nama 
kue Kembang Loyang, yang tidak pernah 
ketinggalan untuk disajikan saat datangnya 
lebaran.

Sementara bagi masyarakat Bali, 
khususnya pemeluk agama Hindu, biasanya 
memakai kue Kembang Goyang ini sebagai 
salah satu isi sesajian pada hari raya 
keagamaan, seperti hari raya Nyepi. 

Pembuatan kue Kembang Goyang ini 
sedikit rumit jika belum terbiasa, karena 
pada saat mencelupkan cetakan ke dalam 
adonan, cetakan tidak boleh terendam 
hingga menutupi permukaannya. Sebelum 
mencelupkan ke dalam adonan, juga harus 
dipastikan cetakan sudah direndam dalam 
minyak panas dalam waktu yang cukup lama 
agar adonan bisa melekat pada cetakan. 
Begitu pula ketika cetakan dimasukkan ke 
dalam penggorengan, maka cetakan tidak 
boleh menyentuk dasar wajan.

Jadi diperlukan ketelitian dan keahlian 
untuk melakukannya supaya mendapatkan 
hasil yang bagus sebagaimana bentuk 
kembang yang cantik dan indah dipandang.

REMPEYEK
Jika ada Kembang Goyang, maka 

biasanya di sampingnya akan tersaji pula 
Rempeyek atau Peyek yang merupakan 
camilan berbahan dasar sama dengan 
Kembang Goyang.

Saat ini Rempeyek bisa kita temui di 
berbagai pasar tradisional, variannya pun 
sudah sangat beraneka ragam. Meski sudah 
sangat banyak dijual di pasar, namun saat 
lebaran, rasanya kurang afdol kalau tidak 
membuat Rempeyek sendiri di rumah 
masing-masing.

Selain disajikan sebagai camilan, 
Rempeyek juga merupakan sejenis makanan 
pelengkap dari kelompok gorengan. Secara 
umum, Rempeyek adalah gorengan tepung 
beras yang dicampur dengan air hingga 
membentuk adonan kental, persis seperti 
adonan Kembang Goyang namun Rempeyek 
diberi bahan pengisi yang khas, biasanya 
biji kacang tanah, kedelai, udang halus, 
kacang, teri, ikan dan lain-lain, serta juga 
Rempeyek hanya memiliki dua cita rasa 
yaitu asin dan sedikit pedas.

Sebagai makanan pelengkap, fungsi 
Rempeyek sama dengan kerupuk yaitu 
sebagai pelengkap hidangan.

NASTAR
Kue kering seperti Nastar merupakan 

kue yang sangat banyak digemari 
masyarakat pada saat momen Hari Raya 
Idul Fitri tiba. Kue ini biasa disajikan untuk 
menyambut tamu, maupun keluarga yang 
berkunjung ke rumah.

Nastar sendiri berasal dari bahasa 
Belanda yaitu Ananas atau nanas dan Taart 
atau lebih familiar lagi dengan sebutan 
pie yang artinya Tart Nanas. Kue yang 
digemari oleh orang Belanda dengan kue 
pie atau taart eropa yang biasanya diisi 
blueberry dan apel.

Karena di Indonesia blueberry dan 
apel sangat sulit ditemukan kendati 
belum adanya infrastruktur supermarket 
di zaman penjajahan Belanda, nanas dipilih 
sebagai buah penggantinya. Nastar sendiri 
bentuknya lebih kecil dibanding pie atau 
tart eropa pada umumnya.

Nastar termasuk kue yang selalu 
disajikan saat lebaran. Bisa dikatakan 
ini termasuk deretan kue-kue mahal dan 
kadang cuma disajikan kepada tamu 
penting saja, atau juga keluarga dekat.

Cara pembutaan Nastar ini, meski 
tergolong mudah dan sederhana, tapi jika 

salah perhitungan tentu bisa mengakibatkan 
kegagalan. Karena itu, perlu diperhatikan 
komposisi dan urutan cara pembuatan 
Nastar hingga mendapatkan hasil sesuai 
yang diinginkan.

Bahan dasar pembuatan Nastar yaitu 
berupa adonan tepung terigu, mentega 
dan telur yang diisi dengan selai buah 
nanas. Bentuk kue ini bulat-bulat dengan 
diameter sekitar 2 cm, di atasnya sering 
dihias dengan potongan kecil kismis atau 
cengkeh.

KUPING GAJAH
Kue kering yang satu ini merupakan 

kesukaan anak-anak yaitu Kuping Gajah. 
Meski demikian, bukan berarti para orang 
tua tidak boleh mencicipinya.

Memiliki varian rasa dan warna yang 
berbeda, Kuping Gajah memang selalu 
menarik perhatian anak-anak ketika bertamu 
ke rumah kerabat atau tetangga.

Camilan renyah dengan tampilan 
menarik ini memang tidak pernah 
mengecewakan. Rasanya yang manis-
asin-gurih pun sangat unik dan proses 
pembuatannya pun cukup mudah dengan 
bahan dasar yang juga sangat mudah 
didapat.

Terbuat dari adonan tepung terigu, gula, 
garam, vanili, telur dan coklat bubuk. bahan-
bahan tersebut dicampur menjadi satu dan 
diuleni hingga bisa terbentuk. Kemudian 
adonan dioles coklat lalu digulung. Setelah 
digulung sebaiknya dipadatkan dan di 
bentuk lonjong lalu didiamkan selama 10 
menit. Setelah itu adonan dipotong tipis-
tipis dan digoreng hingga gurih.

Jika tidak sempat membuat sendiri di 
rumah, Anda juga bisa menemukannya 
di pasar-pasar tradisional atau swalayan. 
(Yulia Gumay)
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Penerapan kembali Pembatasan Skala Besar-Besaran 
(PSBB) yang lebih ketat atas keputusan Gubernur DKI Jakarta 
sebagai bentuk rem darurat untuk mengatasi Covid-19, berdampak 
positif pada perusahaan rintisan di sektor pendidikan atau 
EduTech.

Upaya yang dijalankan dalam penekanan penyebaran 
Covid-19 telah membuat lebih dari 530.000 sekolah di Indonesia 
ditutup atau diberhentikan sementara aktivitasnya. Teknologi 
informasi dan komunikasi dalam menyediakan layanan pendidikan 
sebagai aktivitas belajar di rumah memiliki potensi yang 
menjanjikan.

Berdasarkan laporan konsultan bisnis Grant Thornton 
Indonesia, terdapat sekitar 68 juta siswa dari tingkat pra-sekolah 
hingga perguruan tinggi yang membutuhkan teknologi untuk 
belajar. Bahkan secara global, ada 1,5 miliar siswa di 188 negara 
tidak dapat menghadiri kelas.

Lima tahun terakhir Cakap mengalami pertumbuhan yang 
luar biasa dan menjadi platform pembelajaran bahasa terbesar 
di Indonesia dengan 100.000 lebih pengguna. Perusahaan 
startup pengembangaplikasi belajar online bahasa

asing ini sendiri mengadopsi platform secara dua arah, 
two-way interaction.

Cakap berarti kompeten atau terampil dalam bahasa 
Indonesia, dengan visi untuk meningkatkan daya saing Sumber 
Daya Manusia (SDM) dengan cara memberikan pendidikan 
berkualitas tinggi yang mudah diakses, dapat diterima dan 
terjangkau untuk masyarakat Indonesia.

Sekitar lima tahun yang lalu, peluncuran Cakap sekaligus 
menjadi ajang penyerahan Rekor Museum Rekor Indonesia 
(MURI) sebagai Aplikasi Daring Pertama Belajar Bahasa dengan 
Interaksi Dua Arah Secara Langsung di Indonesia. Piagam 
penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh perwakilan 
Muri Indonesia kepada CEO Cakap, Tomy Yunus Tjen.

Tim Muri ikut berbangga atas prestasi yang berhasil 
dicapai oleh Cakap sebagai pengembang aplikasi daring pertama 
Belajar Bahasa dengan Interaksi Dua Arah secara langsung di 
Indonesia, semoga hal ini bisa menginspirasi generasi muda 
lainnya untuk dapat berkarya memajukan pendidikan di 
Indonesia melalui teknologi.v

PANDEMI COVID-19
BISNIS EDUTECH “CUAN”
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Pengguna layanan edukasi teknologi (edutech) kian 
bertambah seiring dengan penerapan belajar di rumah untuk 
mencegah penyebaran Covid-19 di Tanah Air.

Perusahaan rintisan Edutech lainnya yang menyediakan 
layanan tersebut adalah PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru). 
Perusahaan tersebut lewat situs resminya mengklaim telah 
memiliki lebih dari 15 juta pengguna serta mengelola 300.000 
guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran.

Bertambahnya jumlah pengguna Ruangguru tak terlepas 
dari keberadaan Sekolah Online Ruang Guru (SORG) yang 
menawarkan akses gratis ke semua mata pelajaran sekolah 
kelas 1 hingga kelas 12.

SORG yang diluncurkan pada Maret 2020 atau awal 
merebaknya pandemi Covid-19 sudah mencatatkan 7,5 juta 
pengguna. Ruangguru juga ingin memberdayakan para 
guru dalam melakukan pembelajaran digital, sehingga kami 
mempelopori Pelatihan Guru Online - Gratis yang telah diakses 
oleh lebih dari 100.000 guru.

Sementara itu, Zenius mengungkapkan sejak Juli 2019 
hingga akhir kuartal II/2020, Zenius mengalami peningkatan 
jumlah pengguna aktif bulanan sebanyak 12 kali lipat. Adapun 
strategi yang dilakukan perusahaan pada awal tahun ajaran 
2020/2021 untuk menjaring lebih banyak pengguna adalah 
meluncurkan Zenius Ultima dan Optima.

Zenius Optima ditujukan buat bantu kamu mempelajari 
materi pelajaran secara mendalam buat pengguna yang duduk 
di kelas 9, 10, 11 dan 12. Program ini akan berlangsung sampai 
akhir tahun ajaran 2020/2021.

Adapun, Zenius 
Ultima ditujukan untuk 
pengguna yang ingin 
memfokuskan dirinya pada 
Seleksi Bersama Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN) atau Ujian Tulis 
Berbasis Komputer (UTBK).

Tak mau kalah 
PT Ayo Blajar Indonesia 
(AyoBlajar) berupaya 
menambah jumlah peng-

gunanya dengan membidik mereka yang masih duduk di 
bangku sekolah. Sebelumnya, AyoBlajar hanya fokus membantu 
pengelolaan sistem manajemen pendidikan saja. AyoBlajar 
menargetkan mampu menggaet 100.000 pengguna tahun 
ini. Saat ini, layanan AyoBlajar sudah menjangkau 23 sekolah 
dan 13.000 siswa.

Sebelumnya, konsultan bisnis Grant Thornton Indonesia 
menyebut jumlah pemain EduTech di Indonesia sudah mencapai 
44 perusahaan rintisan dan diperkirakan masih akan terus 
bertambah. Perkembangan EduTech di Indonesia tak terlepas 
dari potensinya yang sedemikian besar. Hal tersebut tentunya 
menjadi magnet bagi investor untuk menanamkan modalnya 
di salah satu perusahaan rintisan yang bergerak di sektor 
tersebut. Investor yang menginvestasikan dana di sektor ini 
perlu juga mempertimbangkan risiko yang dapat menyertai 
seperti regulasi, siklus pendanaan dan bagaimana entitas 
bersaing dengan kompetitor.

Dari sisi entitas EduTech juga perlu menjalankan strategi 
bertahan dengan melihat cara untuk menekan biaya, memberikan 
kualitas pengajar yang baik, dan hasil yang berdampak. Karena 
hal tersebut yang menjadi kunci untuk menentukan siapa 
pemenang dalam jangka panjang seiring pertumbuhan dan 
semakin matangnya pasar EduTech di Indonesia.

Selain itu, perkembangan EduTech juga dibantu oleh 
keberadaan program subsidi kuota internet oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Sejauh ini, ada 18 EduTech dan 
pesan instan yang bisa diakses menggunakan kuota tersebut, 
antara lain; (1). Cakap. (2). Google Classroom. (3). Microsoft 
Education. (4). Quipper. (5). Sekolah.Mu. (6). Zenius. (7). Ruang 
Guru. (8). Kipin School 4.0. (9). Udemy. (10). Ayoblajar. (11). 
Eduka system. (12). Bahaso. (13). Birru. (14). Rumah Belajar. 
(15). Duolingo. (16). Edmodo. (17). Aminin. (18). Ganeca digital.

Kemendikbud telah menyatakan bahwa daftar aplikasi 
atau situs yang dapat diakses melalui kuota belajar ini akan 
terus diperbarui atau ditambah menyesuaikan masukan.

EDUTECH MENUAI PENGARUH POSITIF BELAJAR DARI RUMAH

Pandemi Covid-19 yang telah kita alami lebih dari satu 
tahun terakhir ini telah membuat perusahaan rintisan berbasis 
edukasi teknologi (Edutech) merasakan pengaruh positif dari 
aktivitas belajar di rumah yang memiliki potensi menjanjikan 
dalam pengembangan bisnisnya. Peluang bisnis yang dimiliki 
oleh setiap perusahaan edutech, tidak lepas dari fungsi utamanya 
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untuk menjadi pendukung dari sistem 
pendidikan Indonesia dengan cara baru 
dalam penyampaian pembelajaran. Sejak 
Juli 2019 hingga akhir kuartal II/2020, 
perusahaan Edutech telah mengalami 
peningkatan jumlah pengguna aktif 
bulanan berkali-kali lipat. 

Saat ini, sudah terdapat 30 juta 
siswa di Indonesia yang sudah terjangkau 
ponsel pintar dan internet dan target 
Zenius adalah untuk menggaet mereka 
dan juga mendukung upaya pemerintah 
untuk terus meningkatkan penetrasi 
smartphone dan internet. Lebih lanjut, 
kaena pandemi Covid-19, para pelajar di 
Indonesia terpaksa harus belajar secara 
daring di rumah masing-masing. Di satu 
sisi, ini memang membuat minat terhadap 
industri edutech meningkat.

Namun, perusahaan Edutech 
bertanggung jawab untuk memastikan 
seluruh pelajar di Indonesia mendapatkan 
akses terhadap pendidikan berkualitas 
dengan teknologi. Inilah yang menjadi 
salah satu alasan perusahaan Edutech 
untuk meneruskan program bebas akses 
bebas biaya untuk semua pelajar dan 
pembelajar di Indonesia dan bahkan 
sampai hari ini pun mereka masih 
membuka akses terhadap video konsep 
dan latihan soal secara gratis.

Sejak dari mulainya pandemi 
Covid-19 sampai saat ini, beberapa 
perusahaan Edutech terus berusaha 
mencari cara dan berinovasi untuk 
membuat kegiatan pembelajaran jarak 
jauh bisa lebih berarti dan memahami apa 
saja tantangan yang dihadapi dari belajar 
dengan menatap layar dibandingkan 
secara langsung di dalam kelas. Proses 
belajar mengajar dirancang betul-
betul live dan interaktif, dan juga terus 
melibatkan orang tua dan guru untuk 
membantu sekitar 68 juta pelajar di 
Indonesia.

Selain itu perusahaan Edutech 
tidak hanya berfokus pada proses 
belajar siswa, tetapi juga para guru. 
Pemberdayaan para guru dalam 
melakukan pembelajaran digital telah 
mempelopori Pelatihan Guru Online - 
Gratis yang telah diakses oleh lebih dari 
100.000 guru di Indonesia.

Pada awal Maret 2020, strategi 
yang dipilih oleh salah satu perusahaan 
Edutech adalah meluncurkan Sekolah 
Online Ruangguru (SORG) yang 
menawarkan kepada siswa di seluruh 
nusantara akses gratis ke kelas langsung 
pada semua mata pelajaran sekolah Kelas 
1 hingga Kelas 12. Dia mengatakan bahwa 
sejak diluncurkan SORG Gratis sudah 
lebih dari 7,5 juta pelajar memanfaatkan 
layanan tersebut.

Data survei menunjukkan bahwa 
secara rata-rata, 9 dari 10 pengguna 
layanan Edutech menunjukkan bahwa 
mereka dapat belajar lebih baik setelah 
mengikuti Sekolah Online Ruangguru 
Gratis (SORG).

Pertumbuhan startup edutech 
sudah terjadi secara langsung dan 
juga banyak didukung oleh program 
pemerintah yang mewajibkan akses 
secara daring khususnya pada masa 
pandemi sekarang ini.

Ke depan, inovasi perlu dilakukan 
bukan hanya pada metode pengajaran 
terkait penggunaan Zoom, Google Meet 
namun juga konten yang bisa di akses 
secara digital dan administrasi sekolah 
yang disesuaikan untuk operasional 
secara daring juga. Khusus bagi startup 
edutech lokal, perlu strategi ceruk segmen 
yang tepat di rantai nilai sektor edukasi 
ini agar tidak “head-to-head” dengan 
perangkat yang sudah ada dari provider 
besar seperti Google dan Zoom.

Hal ini karena Google dan Zoom 
memiliki market share dan solusi yang 

lengkap di layanan video call, sehingga 
baik bagi edutech untuk membuat solusi 
yang melengkapi seputar kebutuhan 
pengguna.

PSBB dan EDUTECH

Kebijakan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) telah mendorong 
investor melirik perusahaan rintisan 
(startup) yang bergerak di sektor 
pendidikan. Pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi dalam 
menyediakan layanan pendidikan sebagai 
aktivitas belajar di rumah memiliki potensi 
yang menjanjikan.

Melihat perkembangan sektor 
EduTech di Indonesia tentu terlihat 
prospek yang sangat menjanjikan. Bagi 
investor yang menginvestasikan dana di 
sektor ini perlu juga mempertimbangkan 
risiko yang dapat menyertai seperti 
regulasi, sikus pendanaan dan bagaimana 
entitas bersaing dengan kompetitor.

Peluang menjanjikan ini muncul 
karena penggunaan EduTech akan terus 
dibutuhkan oleh siswa dari berbagai 
tingkat. Tentunya teknologi seperti 
Internet, ponsel pintar, dan laptop 
menjadi keharusan dalam mendukung 
pembelajaran jarak jauh. Buktinya, 
salah satu penyedia jasa telekomunikasi 
terbesar di Indonesia mencatat adanya 
peningkatan arus broadband sebesar 
16% selama pandemi Covid-19.

Selain itu, bukti lain moncernya 
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EduTech tampak ketika jeda pembiayaan 
pada bulan Maret, di mana investor 
dari berbagai negara kembali 
menggelontorkan dana bagi EduTech 
dan melambungkan beberapa startup 
bahkan hingga melewati nilai valuasi 
USD1 miliar.

Investor sengaja fokus pada 
entitas yang memasarkan alat dan layanan 
langsung ke konsumen (DTC) dan bukan 
ke institusi. Tiga sektor EduTech DTC 
yang memperoleh investasi paling besar 
adalah bimbingan belajar online, bantuan 
dan aplikasi digital, serta edutainment. 
Pada bulan Juni lalu, pemain EduTech 
di Indonesia sendiri sudah mencapai 
44 dan diperkirakan masih akan terus 
bertambah.

Beberapa startup EduTech yang 
semakin terkenal di Indonesia semenjak 
peranannya semakin terasa besar bagi 
siswa selama masa pandemi, di antaranya 
Cakap, IndonesiaX, Ruangguru, Quipper, 
Zenius dan masih banyak lagi.

Menilik Business Resilience 
Wheel yang dikeluarkan Grant Thornton 
Indonesia pada kuartal pertama tahun 
ini, disebutkan pula pentingnya opsi 
pendanaan sebagai salah satu strategi 
bertahan perusahaan di masa pandemi.

Hal ini sepertinya telah dijalankan 
dengan cukup baik oleh para pelaku 
EduTech, terlihat dari sejumlah investasi 
besar yang telah berhasil disuntikkan 
ke sektor ini dan menjadikan pandemi 
Covid-19 justru sebagai momentum 
akselerasi dan ajang pembuktian bahwa 
investasi tersebut dibenamkan pada 
sektor yang tepat.

Dari sisi entitas EduTech juga 
perlu menjalankan strategi bertahan 
dengan melihat cara untuk menekan 
biaya, memberikan kualitas pengajar 
yang baik, dan hasil yang berdampak. 
Karena hal tersebut yang menjadi kunci 

untuk menentukan siapa pemenang dalam 
jangka panjang seiring pertumbuhan 
dan semakin matangnya pasar EduTech 
di Indonesia.

MANFAAT ANAK PELAJARI BAHASA 
ASING MENURUT PSIKOLOG 

Selain bahasa ibu, mempelajari 
bahasa asing juga mendatangkan banyak 
manfaat. Selain mendukung anak di dunia 
kerja, dengan mempelajari bahasa asing 
juga bisa mendukung tingkat percaya 
diri dan memberikan konsep diri yang 
baik terhadap anak. 

Hal ini disampaikan Psikolog Anak, 
Remaja dan Keluarga Ayoe Sutomo saat 
launching Cakap Mandarin For Kids, 
Rabu (10/2/2021). Menurut Ayoe, ada 
beberapa riset terkait usia emas anak 
bisa mempelajari bahasa asing. Ada 
beberapa hasil riset yang menyampaikan 
usia 4 hingga 12 tahun, ada pula periode 
emas anak mempelajari bahasa asing di 
usia 6-12 tahun. 

Ayoe mengatakan, jika diambil 
benang merah, periode emas anak bisa 
mempelajari bahasa asing berada di usia 
4-12 tahun. Di masa itu periode emas 
anak untuk mulai belajar bahasa asing 
di luar bahasa ibu. 

Ayoe menjelaskan, di periode 
usia tersebut dinilai cukup bagus untuk 

mempelajari bahasa asing karena ada 
fungsi otak terkait dengan bahasa 
yang berkembang pesat di tahapan 
usia tersebut. “Dengan stimulasi bahasa 
yang masuk dan bagian otak yang 
sedang berkembang membuat proses 
pembelajaran jadi makin optimal,” kata 
Ayoe. 

Ayoe menerangkan, bahasa bisa 
dikatakan sebagai satu jendela untuk 
melihat dunia. Saat mempelajari suatu 
bahasa, anak juga secara tidak langsung 
turut mempelahari budaya atau hal lain 
di negara tersebut.

Dengan mempelajari bahasa 
asing, lanjut Ayoe, secara tidak langsung 
turut membuka banyak pengalaman dan 
kesempatan baru. Jika dilakukan sejak 
kecil otomatis kesempatan dan peluang 
itu juga terbuka sejak dini. “Hal itu menjadi 
modal bagi anak dan meningkatkan 
percaya diri atas kemampuan yang 
dimilikinya,” tutur Ayoe. 

Ketika anak merasa percaya diri, 
juga membuat anak memiliki konsep diri 
yang baik. Hal ini menjadi faktor yang 
mendukung saat dia dewasa kelak. Ketika 
kemampuan itu dipupuk hingga dewasa, 
juga akan menyebabkan anak memiliki 
pemahaman sosial yang baik.

CIPTAKAN NETWORKING DI MASA 
DEPAN 

Efeknya anak menjadi pribadi yang 
mudah bergaul dan punya banyak teman. 
Sehingga ke depan, ia akan mempunyai 
networking yang baik pula. “Jaringan 
atau network ini penting banget. Ketika 
kemampuan berbahasa asing itu dipupuk 
terus, efeknya tidak hanya bisa berbahasa 
asing tapi juga secara psikologi anak dan 
sosial juga bagus dan menjadi modal besar 
ketika mereka dewasa,” tandas Ayoe. 
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Selain itu, manfaat positif lainnya 
dengan mempelajari bahasa asing yakni 
meningkatkan kemampuan memori anak. 
Selain itu anak juga bisa mengambil 
kesimpulan dengan cepat dan mencari 
problem solving yang bisa digunakan 
saat mereka dewasa kelak. 

BUTUH SUASANA BELAJAR YANG 
MENYENANGKAN 

Ketika orangtua ingin anaknya bisa 
berbahasa asing, tentu membutuhkan 
upaya besar dan kegigihan. Pasalnya 
sering terjadi, anak bersemangat saat 
memulai sesuatu tapi di tengah jalan 
semangatnya menurun. Dalam hal ini, 
orangtua harus mendampingi anak agar 
bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. 
Sehingga anak juga terbiasa menghadapi 
permasalahan dan menyelesaikan tantangan 
yang dihadapi, “Misalnya belajar dengan 
cara yang menyenangkan. Hal itu menjadi 
modal belajar yang penting. Anak akan 
lebih mudah memahami dan menangkap 
lebih cepat,” jelas Ayoe. 

Seorang parent influencer Lina 
Amelia mengungkapkan, pengaruh 
positif ketika mempunyai kemampuan 
berbahasa asing. Meski dia lulusan 
SMA, dia bisa mendapatkan pekerjaan 
dengan penghasilan cukup besar karena 
kemampuan Bahasa Mandarin yang 
dimilikinya. “Karena sudah merasakannya, 
saya juga ingin mengajari keempat anak 
saya dengan Bahasa Mandarin sejak 
dini,” beber Lina. 

Namun dia tak menampik jika 
mengajari anak sesuatu hal baru tentu 
ada tantangannya. Meski di awal anak 
bersemangat, tapi ketik proses belajar 
berlangsung kadang mood anak tidak 
bagus atau menolak untuk belajar. Oleh 
karena itu, Lina menerapkan sistem reward 
ketika anaknya ketika bersedia belajar 
Bahasa Mandarin.  “Jika anaknya mau 
diajak belajar, saya kasih sesuatu yang 
disukai. Misalnya es krim atau mainan,” 
imbuh Lina.

KATEGORI STARTUP DI INDONESIA

Jika kamu mendengar kata 
startup, coba sebutkan satu hal yang 
ada di dibenakmu. Mungkin kamu akan 
menyebutkan beberapa nama seperti 
Cakap, Go-Jek, Grab atau nama lainnya. 
Benar, nama-nama tersebut merupakan 
beberapa pemain startup yang ada di 
Indonesia. Namun, sebenarnya apa sih 
startup itu? Kategori apa yang bisa 
mengacu kepada sebuah perusahaan 
untuk disebut sebagai startup. 

Perkembangan startup alias 
perusahaan rintisan di Indonesia memang 
cukup kencang dalam beberapa tahun 
belakangan ini. Saat ini pun ada sedikitnya 
lima startup yang masuk dalam kasta 
tertinggi dan telah “naik kelas” dari 
status startup, seperti unicorn, decacorn 
dan hectocorn, yang dinilai dari segi 
valuasinya. 

1. Berdasarkan nilai / valuasi
 Unicorn adalah startup yang 

memiliki valuasi 1 miliar dollar AS.  
Kemudian diikuti Decacorn adalah 
startup dengan valuasi mencapai 10 
miliar dollar AS. Adapun Hectocorn 
merupakan startup dengan valuasi 
100 miliar dollar AS.

2. Berusia Kurang dari 3 Tahun
 Kata startup berasal dari Bahasa 

Inggris yang merujuk pada semua 
perusahaan yang belum lama 
beroperasi atau perusahaan rintisan. 
Perusahaan-perusahaan ini sebagian 
besar merupakan perusahaan yang 
baru didirikan dan berada dalam 
fase pengembangan dan penelitian 
untuk menemukan pasar yang tepat. 
Istilah startup menjadi popular secara 
internasional pada masa gelembung.
com atau gelembung teknologi 
informasi yang terjadi pada kisaran 
tahun 1998 sampai tahun 2000.

 Pada periode tersebut banyak 
perusahaan baru di bidang situs-situs 
internet yang disebut perusahaan.
com. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 
bisnis startup adalah suatu bisnis yang 
baru berkembang. Biasanya berusia 
kurang dari tiga tahun. Namun, bisnis 
tersebut lebih identik pada bisnis 
yang terkait pada teknologi, web 
dan internet. 

3. Jumlah Karyawan Minimalis
  Karena merupakan perusahaan 

rintisan yang baru berkembang, 
umumnya startup memiliki jumlah 
karyawan yang sedikit. Biasanya 
jumlah karyawan yang dimiliki sekitar 
kurang dari lima puluh. Untuk itu, 
biasanya mereka mencari talent 
terbaik yang berada dibidangnya. 
Selain itu, karyawan yang bekerja 
di startup umumnya berasal dari 
kaum milenial yang berusia muda 
dan melek teknologi.

4. Masih Membutuhkan Pendanaan
 Untuk bisa menjalankan bisnis, 

umumnya startup memperoleh 
pendanaan dari Investor yang biasa 



disebut Angel Investor dan Venture Capitalist Utama 
(investor utama). Menurut Tech In Asia, Angel Investor 
adalah seorang investor yang menggunakan dana pribadinya 
untuk berinvestasi pada sebuah startup dengan imbalan 
saham perusahaan tersebut.

 Sedangkan Venture Capitalist Utama adalah venture capital 
yang bertanggung jawab untuk menyokong startup atau 
berinvestasi paling besar dalam pendanaan di tahap tertentu. 
Dalam kedua kasus, mereka terlibat aktif dalam perusahaan 
investasi. Mereka ikut dalam rapat dewan direksi sebagai 
direktur dan terlibat dalam portofolio sehari-hari.

 Selain itu, terdapat beberapa tahapan investasi yang bisa 
diperoleh oleh startup yang biasa di sebut dengan Round. 
Round terbagi menjadi tiga yaitu round pertama disebut 
dengan “seed round” atau pendanaan tahap awal. Kemudian 
round berikutnya disebut “Seri A”, “Seri B”, “Seri C”, dan 
seterusnya. Round terakhir disebut sebagai “final round”.

5. Produk Berupa Aplikasi Digital dan Menjadi Solusi
 Meski pengertian sesungguhnya sebuah startup tidak 

harus bergerak di bidang teknologi, namun beberapa 
startup yang ada saat ini pasti memiliki aplikasi digital. Hal 
tersebut dilakukan untuk membuat produk sebuah startup 
bisa langsung digunakan oleh masyarakat. Contohnya, 
seperti Cakap, Go-Jek, Grab,  dan kehadiran beberapa 
pemain lainnya di bidang transportasi yang berupaya untuk 
mempermudah kebutuhan masyarakat dalam berkendara.

6. Fokus Pada Kebutuhan Konsumen
 Sebuah startup harus berorientasi pada kebutuhan konsumen. 

Pada dasarnya, sebuah startup harus memiliki kedekatan 
atau mampu menjadi solusi atas masalah yang ada di 
lingkungan sekitarnya. Tidak harus memecahkan masalah 
besar namun cukup dengan masalah yang biasa dihadapi 
banyak orang namun belum mendapat perhatian khusus. 
Dengan demikian, startup akan bisa terus berkembang dan 
bermanfaat bagi sekitar.

 Meski baru merintis, tidak menutup kemungkinan sebuah 
startup untuk bisa menjadi perusahaan terbesar nantinya. 
Apakah Anda tertarik untuk berinvestasi atau bekerja di 
startup?

ekonomi
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Menjalankan usaha di tengah 
pandemi menjadi ujian yang berat 
bagi pelaku usaha perhotelan. Mereka 
harus bekerja keras  mencari cara agar 
dapat bertahan di tengah pandemi 
yang berkepanjangan ini. Bahkan tidak 
sedikit juga, pelaku usaha perhotelan 
yang harus menutup operasionalnya 
karena tidak mampu lagi  menjalankan 
bisnisnya.

Melihat kondisi ini, membuat 
Liberta Hotels International, sebagai 
hotel owner maupun  hotel operator dan 
investor terpanggil untuk membantu 
para pelaku usaha perhotelan di 
Indonesia. Bantuan tersebut berupa 
rebranding kepada usaha perhotelan 
yang sedang  kesulitan  menjalankan 
operasionalnya, namun ada prospek 
yang cerah ke depan, jika operasionalnya 
tetap dilanjutkan.

VP Development Liberta Hotel 
International Ruben Amor   mengatakan 
rebranding ini menjadi terobosan Liberta 

LIBERTA HOTEL CIPTAKAN TEROBOSAN
UNTUK SELAMATKAN USAHA PERHOTELAN DI TANAH AIR

Hotel International dalam meningkatkan 
bisnis perhotelan di tengah pandemi 
Covid-19.  Kehadiran Liberta Hotels 
International  , memberikan warna 
tersendiri , sekaligus sebagai pembeda 

dengan Hotel Operator lainnya di tanah 
air. Perbedaan itu salah satunya terlihat 
dari  dana untuk  rebranding.

“Biaya  rebranding ini itu seratus 
persen menjadi tanggung jawab Liberta, 
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jadi sifatnya gratis cuma-cuma. Namun 
cuma-cuma di sini kita minimal hotel 
yang mau kita rebranding ini adalah 
baik dari bintang satu maupun 
sampai bintang tiga dengan jumlah 
kamar minimal 50,” kata Ruben saat 
diwawancarai tim liputan EL JOHN 
News, Senin (10/5/2021).

“Kompensasinya satu, proper-
tinya kita ganti nama menjadi Liberta 
Hotel. Karena sifatnya rebranding maka 
mau ga mau nama itu kita ganti dengan 
brand kita, teknisnya seperti itu. Di mana 
cost rebranding itu menjadi tanggung 
jawab murni, tanggungjawab penuh 
terhadap Liberta, jadi dibebankan 
kepada Liberta,” tambahnya.

Selain rebranding, Liberta Hotel 
International juga menyiapkan insentif 
kepada pelaku usaha perhotelan. 
Insentif itu berupa  insentif  penyertaan 
modal dan  pinjaman lunak

“Insentif ini bisa dikonversikan 
menjadi saham itu yang pertama atau 
bisa diberikan sebagai pinjaman lunak  
dalam jangka waktu sesuai masa kontrak 
kita. Kontrak itu kan minimal 5 sampai 
10 tahun. Artinya sejumlah dana yang 
kita inject atau yang kita masuki dalam 

hotel itu akan dikembalikan,  apakah 
dalam 5 tahun atau 10 tahun tergantung 
dari kontraknya,” ujar Ruben.

Sebelumnya Liberta Hotel 
menargetkan pada tahun ini,  program 
rebranding  dapat menyasar  35 hotel 
di Pulau Jawa dan Bali. Namun seiring 
perjalanan, banyak pelaku usaha 
perhotelan yang tertarik dengan 
program rebranding ini, dan akhirnya 
diputuskan ditambah target pasarnya 
menjadi 50 hotel.

“Target 35 Jawa dan Bali, karena 
ada animo yang bagus, akhirnya kita 
buka juga di luar Jawa dan Bali, jadi 
paling tidak sampai akhir tahun itu 
kita bisa mencapai 50 hotel. Kita tetap 
mengkaji jangan sampai dana yang ada 
itu hanya dialokasikan di satu tempat, 
kalau bisa yang lain juga terbantu karena 
ini kan  program penyehatan jadi jangan 
ada dominan juga,” ungkap Ruben.

Ruben menegaskan dua program 
rebranding dan insentif ini, merupakan 
program untuk menggairahkan 
kembali geliat industri perhotelan 
tanah air yang menjadi bagian dari 
pengembangan sektor pariwisata. Jika 
industri perhotelan  tetap sehat maka 

sektor pariwisata dapat bangkit dari 
keterpurukan akibat pandemi Covid-19.

“Jadi sebenarnya ini tujuannya 
untuk penyehatan, jadi bukan kita 
bisnis duit ya, tapi satu sisi kita main 
di rebranding  dan insentif  tujuannya 
untuk penyehatan di sektor pariwisata 
khususnya di dunia perhotelan. Jadi 
skemanya sangat menarik, apalagi 
kondisinya sekarang ini hotel mau 
merenovasi butuh dana sementara 
Bank belum bisa kasih pinjam. Kalau  
misalkan di relaksasi akan menambah 
masalah baru untuk ownernya untuk 
mendapatkan pinjaman kembali,” tutur 
Ruben.

Selain itu, menurut Ruben,  
program yang diusung Liberta Hotel 
ini juga  sebagai upaya untuk membantu 
pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf) dalam memberikan 
stimulus kepada pelaku usaha pariwisata 
maupun ekonomi kreatif.

“Liberta ini, salah satu sektor 
swasta yang mau bekerjasama dengan 
pemerintah dalam hal memberikan 
insentif dalam bentuk rebranding. Kalau 
Pemerintah kan melalui Kemenpar 
punya program insentif, di mana 
insentif ini kan diambil dari pajak  
yang terkumpul pada tahun 2019, 
yang nilainya memang tidak besar, 
maka kita coba kolaborasi ini sehingga 
dapat memberikan dampak yang baik 
terhadap para sesama pemilik hotel 
gitu,” jelas Ruben.

Liberta Hotel International 
kini sedang mengembangkan kerja 
sama kemitraan dengan mengusung 
beberapa merk dagang seperti ; Liberta 
Home Depok, Liberta Hotel Malioboro  
Yogyakarta, Liberta Hub Blok M, Liberta 
Hotel Kemang, Liberta Hotel Petitenget 
Bali, Liberta Hotel Bandung, Liberta 
Hotel Makassar, Liberta Hotel Solo, 
Liberta Hotel Purwakarta, Liberta Hotel 
Surabaya, Maxolie Hotel & Convention 
Kebumen, Amanuba Resort Bogor, 
dan beberapa project dalam tahap 
pembangunan dan finishing, diharapkan 
akan beroperasi pada akhir 2022. (Sigit)
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi menyampaikan, Kementerian 
Perdagangan mendorong pertumbuhan 
ekonomi Indonesia melalui upaya 
peningkatan konsumsi, khususnya 
penggunaan produk buatan Indonesia. 
Untuk itu, Pemerintah meluncurkan hari 
Bangga Buatan Indonesia pada 5 Mei 
2021 yang rangkaian kegiatannya akan 
dimulai pada 5—13 Mei 2021.

Hal ini disampaikan Menteri 
Perdagangan dalam konferensi pers 
Perkembangan dan Upaya Pemulihan 
Ekonomi Nasional di Jakarta pada hari 
ini, Rabu (5/5) secara virtual. Turut 
hadir sebagai narasumber yaitu Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita, dan 
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) Teten Masduki.

“Program Hari BBI ini merupakan 
salah satu upaya untuk mendorong 
konsumsi masyarakat, terutama produk 

DORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
PEMERINTAH LUNCURKAN PROGRAM HARI BBI

buatan Indonesia. Pada program ini, 
Pemerintah bekerja sama dengan 
72 pelaku usaha lokapasar untuk 
mengkampanyekan produk unggulan 
dalam negeri,” ujar Mendag.

Mendag menjelaskan, pada 
halaman utama loka pasar akan 
ditampilkan produk-produk Indonesia 
yang mendapatkan subsidi ongkos kirim. 

“Selain itu, akan ditambah juga 
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diskon lain untuk memacu konsumsi 
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
Pemerintah akan menyebarluaskan 
informasi ini untuk memastikan 
masyarakat dapat mengetahui program ini 
dengan target pembelanjaan masyarakat 
sebesar USD 11,5 triliun,” ungkapnya.

Mendag menyampaikan, 
secara keseluruhan konsumsi dengan 
pertumbuhan impor yang berkualitas 
dan penyerapan tenaga kerja untuk 
kegiatan manufaktur mulai menunjukkan 
perbaikan. Hal ini tercermin dari 
pembelian dan industri kendaraan 
bermotor menunjukan perbaikan.

“Progam Pemerintah dalam 
pemberian kemudahan dan penurunan 
pajak barang mewah untuk kendaraan 
bermotor dan properti menunjukan hasil 
yang menjanjikan. Untuk itu, Pemerintah 
meyakini pertumbuhan ekonomi di kuartal 
kedua, dengan dimotori konsumsi akan 
berjalan dengan baik,” kata Mendag.

Kuartal Pertama 2021 Neraca 
Perdagangan Lanjutkan Tren Positif 
Mendag juga menjelaskan mengenai 
kinerja ekspor dan impor. Pada kuartal 
pertama 2021, kinerja perdagangan 
Indonesia melanjutkan tren positif. Pada 
periode tersebut, neraca perdagangan 
mengalami surplus sebesar USD 5,52 
miliar. Nilai ini berasal dari total ekspor 
sebesar USD 48,90 miliar, tumbuh 17,11 
persen dari periode yang sama tahun 

sebelumnya dan impor tercatat sebesar 
USD 43,38 miliar naik 10,76 persen dari 
periode yang sama tahun sebelumnya. 

Pada periode tersebut, ekspor 
nonmigas tercatat sebesar 46,25 persen 
tumbuh 17,14 persen dari periode yang 
sama tahun sebelumnya. Sementara 
impornya sebesar USD 38,25 miliar, atau 
naik 13,06 persen.

Secara bulanan, lanjut Mendag, 
ekspor nonmigas pada Maret 2021 tercatat 
sebesar USD 17,45 miliar, atau naik 21,21 
persen dibanding periode sebelumnya. 
Sementara, impornya tercatat sebesar 
USD 14,51 miliar, atau naik 21,30 persen 
dari bulan sebelumnya. Secara kumulatif 
ekspor pada Maret 2021 tercatat sebesar 
USD 18,35 miliar naik 20,31 persen dari 
bulan sebelumnya. Sementara impor 
tercatat sebesar USD 16,79 miliar naik 
26,55 persen dari bulan sebelumnya.

“Komoditas penyumbang surplus 
nonmigas antara lain lemak dan minyak 
hewan/nabati, besi dan baja, serta 
kendaraan dan bagiannya. Diharapkan 
dengan ekspor yang menunjukan 
perbaikan, bahkan pada Maret ini yang 
merupakan tertinggi dalam sejarah 
Indonesia, perbaikan ekonomi Indonesia 
semakin meningkat,” pungkas Mendag.

Sementara itu, Menteri Komunikasi 
dan Informatika Johnny G. Plate 
menyatakan penetapan HBBI menjadi 
wujud keberpihakan Pemerintah dan 

ekosistem digital atas hasil karya kreatif 
anak bangsa, terutama pelaku Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Sebagai ungkapan kebanggaan 
atas UMKM dan hasil karya-karya 
kreatif anak-anak bangsa, harus 
bisa ditransmisikan secara khusus 
oleh e-Commerce Indonesia untuk 
meningkatkan demand side di dalam 
negeri, yaitu pembeli dan konsumsi 
dalam negeri,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan 
penyelenggaraan Gerakan Bangga Buatan 
Indonesia yang bertepatan dilaksanakan 
di Bulan Suci Ramadhan ini diharapkan 
dapat memberikan banyak berkah di 
sektor e-dagang Indonesia.

“Dengan adanya Hari Bangga 
Buatan Indonesia atau HBBI, pengguna 
e-commerce diharapkan lebih memilih 
produk dalam negeri daripada produk 
luar negeri. Kita harapkan tentu dalam 
tahapannya nanti, kita akan mengisi 
pasar-pasar internasional,” harapnya.

Menurut Menteri Johnny semua 
pihak untuk meningkatkan konsumsi 
atas produk dalam negeri dengan 
memanfaatkan momentum HBBI. 
“Kita harus mampu menjadikan pasar 
Indonesia, produk Indonesia dan 
memperkecil atau meningkatkan subtitusi 
importasi kita. Karena apa? Memang 
kekuatan perekonomian nasional kita 
diawali dari produksi, distribusi, dan 
konsumsi dalam negeri sendiri,” tuturnya.
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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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Indonesia dinilai masih menjadi 
negara tujuan investasi bagi sejumlah 
industri skala global, sebagai basis 
produksinya guna memenuhi kebutuhan 
pasar domestik dan ekspor. Hal ini 
sejalan dengan tekad pemerintah 
dalam upaya menciptakan iklim usaha 
yang kondusif dengan memberikan 
kemudahan izin usaha dan berbagai 
insentif menarik.

“Salah satu wujud nyata 
dukungan pemerintah adalah 
menerbitkan Undang-Undang 
Cipta Kerja, yang tentunya dapat 
mempermudah izin usaha dan 
memberikan kepastian hukum bagi 
para pelaku industri di tanah air,” kata 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta, belum lama ini.

 Berdasarkan data Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 
sepanjang triwulan I tahun 2021, nilai 
investasi yang direalisasikan oleh industri 

NAIK 38 PERSEN, SEKTOR MANUFAKTUR

REALISASIKAN INVESTASI HINGGA RP 88 TRILIUN

pengolahan menembus Rp88,3 triliun 
atau naik 38 persen dibanding capaian 
pada periode yang sama tahun lalu 
sebesar Rp64 triliun.

“Dari Rp88,3 triliun tersebut, 
sektor manufaktur memberikan 
kontribusi signifikan hingga 40,2 persen 
terhadap total nilai investasi di Indonesia 
yang mencapai Rp219,7 triliun,” ungkap 
Menperin. Realisasi investasi nasional 
tersebut naik 4,3 persen dibanding pada 
triwulan I-2020 (Rp210,7 triliun).

Rincian nilai investasi sektor 
industri manufaktur pada triwulan I-2021, 
yaitu berasal dari penanaman modal 
dalam negeri (PMDN) mencapai Rp23 
triliun serta penanaman modal asing 
(PMA) sebesar Rp65,3 triliun. Jumlah 
sumbangsih tersebut melonjak dibanding 
perolehan pada periode yang sama 
tahun lalu, yakni PMDN sekitar Rp19,8 
triliun dan PMA (Rp44,2  triliun).

Adapun dua sektor manufaktur 

yang mencatatkan performa gemilang 
dalam menggelontorkan dananya 
sepanjang kuartal pertama tahun ini 
adalah industri logam dasar, barang 
logam, bukan mesin dan peralatannya 
sebesar Rp27,9 triliun (berkontribusi 12,7 
persen) serta industri makanan sebesar 
Rp21,7 triliun (9,9 persen).

“Kami sangat memberikan 
apresiasi kepada para pelaku industri 
yang masih semangat untuk melakukan 
ekspansi di tanah air, meskipun diterpa 
tekanan dampak pandemi Covid-19. Ini 
sebuah kepercayaan yang berharga, 
yang juga akan membawa multiplier 
effect bagi upaya pemulihan ekonomi 
nasional,” papar Agus.

Sebab, selama ini investasi 
sektor industri berdampak pada 
peningkatan penyerapan tenaga kerja 
lokal, menggerakkan sektor industri 
kecil, dan memacu ekspor ke pasar 
global. Oleh karenanya, Kementerian 
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Perindustrian berkomitmen untuk 
menjaga aktivitas sektor industri agar 
tetap bisa berproduksi.

Kemenperin menargetkan 
investasi di sektor industri manufaktur 
mencapai Rp323,56 triliun pada 
tahun 2021, naik Rp58,28 triliun dari 
target tahun 2020 sebesar Rp265,28 
triliun. Proyeksi serapan investasi ini 
berdasarkan asumsi pandemi Covid-19 
yang terkendali dengan adanya program 
vaksinasi.

Sasaran investasi yang tumbuh 
positif tersebut, juga sejalan dengan 
pertumbuhan industri pengolahan 
nonmigas yang diproyeksikan naik 
menjadi 3,95 persen pada tahun 2021. 
“Investasi akan menjadi faktor penggerak 
pertumbuhan sektor industri,” imbuhnya.

Agus menambahkan, strategi 
lain yang bisa menjadi daya tarik bagi 
investor, antara lain adalah program 
pembangunan kawasan industri 
terintengrasi, pengembangan sektor 
padat karya, dan pengembangan 
ekonomi digital. “Hal ini sesuai dengan 
program prioritas yang ada di dalam 
roadmap Making Indonesia 4.0,” 
pungkasnya.

Tiga Sektor Primadona Catatkan 
Ekspor Manufaktur Gemilang

Sementara itu, neraca perdaga-
ngan industri pengolahan nonmigas 

sepanjang Januari-Maret 2021 meng-
alami surplus sebesar USD3,69 miliar. 
Capaian positif ini merupakan hasil dari 
kinerja ekspor sektor manufaktur yang 
meningkat pada periode tersebut.

“Secara kumulatif, nilai ekspor 
industri pengolahan nonmigas pada 
Januari-Maret 2021 adalah sebesar 
USD38,96 miliar atau naik 18,06% 
dibandingkan periode yang sama tahun 
sebelumnya,” kata Menperin

 Menperin menyampaikan, 
meskipun di tengah terpaan dampak 

pandemi Covid-19, kinerja pengapalan 
industri manufaktur masih mendominasi 
terhadap capaian nilai ekspor nasional. 
“Sepanjang tiga bulan tahun ini, sektor 
manufaktur memberikan kontribusi 
terbesarnya hingga 79,66% dari total 
nilai ekspor nasional yang menyentuh 
USD48,90 miliar,” ungkapnya.

Adapun tiga sektor primadona 
yang membuat kinerja ekspor 
manufaktur tersebut menjadi gemilang, 
yaitu industri makanan dan minuman 
dengan sumbangsihnya sebesar USD9,69 
miliar, kemudian disusul industri logam 
dasar mencapai USD5,87 miliar, serta 
industri bahan kimia dan barang dari 
bahan kimia sebesar USD4,18 miliar.

“Jika dilihat dari faktor pemben-
tuknya, nilai ekspor sektor industri 
makanan didominasi oleh komoditas 
minyak kelapa sawit,” tutur Agus. 

Sementara itu, berkat hilirisasi di 
sektor logam, ekspor produk besi dan 
baja Indonesia telah memberikan nilai 
tambah signfikan bagi devisa.

“Kami optimistis, capaian kinerja 
ekspor yang sangat baik di saat masa 
pandemi ini, menujukkan bahwa pelaku 
industri kita mampu memaanfaatkan 
peluang-peluang yang ada, sehingga 
dapat mendorong upaya mempercepat 
pemulihan ekonomi nasional,” papar 
Menperin.
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Berinvestasi adalah pilihan 
tepat baik untuk memutar uang anda 
dalam memenuhi kebutuhan hidup 
maupun sebagai simpanan di hari tua 
. Bentuk dari investasi sendiri ada dua, 
investasi dalam produk keuangan dan 
bisnis secara langsung seperti investasi 
toko, kantor atau properti. Investasi 
dalam produk keuangan yang banyak 
menjadi pilihan banyak orang adalah 
reksa dana.

Namun, perlu kecermatan dalam 
menyikapi tawaran investasi, bisa jadi 
tawaran anda terima merupakan 
investasi bodong. Investasi bodong 
sendiri merupakan investasi dimana 
kamu akan diminta sejumlah uang untuk 
menanamkan modal dalam produk atau 
bisnis, yang sesungguhnya tidak pernah 
ada.

Orang yang menyuruh Anda 
melakukan hal tersebut akan membawa 

PENTINGNYA PRINSIP KEHATI-HATIAN

DALAM MENILAI TAWARAN INVESTASI

kabur uang Anda. Maka dari itu Anda 
harus waspada dan berhati-hati dalam 
berinvestasi agar tidak terkena investasi 
bodong.

Nigiyati Tan seorang Praktisi 
Dibidang Perbankan memberikan tips 
agar terhindar dari investasi bodong. Tips 
ini disampaikan Nigiyati saat menjadi 
narasumber dalam program Indonesia 
Investment Forum yang dipandu oleh  
Pakar Properti Indonesia Ruby Herman 
dan disiarkan rutin oleh EL JOHN TV.

Nigiyati mengatakan menjadi 
korban investasi bodong akan mengalami 
depresi berat, pasalnya uang disiapkan 
selama bertahun-tahun dengan jerih 
payah akan hilang begitu saja. Karena 
itu perlu ada prinsip kehati-hatian dalam 
memilih investasi.

“Saya cukup miris ya melihat 
sekarang mungkin sahabat EL JOHN 
juga tahu kan banyak investasi gagal 

bayar, ujung-ujungnya gugatan lah di 
pengadilan, uang investor tidak kembali 
tetapi justru kita sudah terlunta-lunta, 
tapi kita mengeluarkan effort lagi , masih 
mengeluarkan biaya lagi untuk mengurus 
itu semua,” kata Nigiyati,

Nigiyati menegaskan harus ada 
pencermatan yang matang jika ada 
tawaran investasi. Jangan terburu-buru 
untuk memasukan dana ke investasi 
yang ditawarkan tersebut. Cari tau 
siapa perusahaannya atau orangnya di 
balik investasi tersebut serta bagaimana 
track recordnya di dunia investasi apakah 
pernah bermasalah atau tidak.

“Investasi memang walaupun kita 
tipikalnya agresif ya, kita harus hati-hati 
sekali, harus tau dalamnya investasi ini 
untuk apa, digunakan peruntukannya 
untuk apa, kita harus tau. Kemudian 
kalau kita berinvestasi tidak usah terburu-
buru, banyak sekali orang yang depresi 
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berat karena mereka terlalu yakin. Jadi 
mereka taruh 100 persen, 80 persen 
keseluruhan hartanya  ke investasi ini. 
Dan ketika hasilnya gagal bayar jatuhnya 
depresi berat,” ujar Nigiyati.

Namun Nigiyati mengakui 
terkadang ada kesulitan membedakan 
mana investasi yang legal dan ilegal. 
Pasalnya, kebanyakan orang yang 
menawarkan investasi adalah orang 
yang dikenal, sehingga mudah percaya 
dan akhirnya menanamkan modalnya 
di investasi tersebut.

Kemungkinan orang yang mena-
warkan tersebut juga tidak mengetahui 
investasi yang ditawarkannya ini ternyata 
investasi bodong. Kasus-kasus yang 
terjadi, investasi bodong ini lancer 
membayar hanya beberapa bulan saja 
namun selanjutnya akan mengalami 
gagal bayar.

“Karena sekarang kita memang 
susah membedakan, apakah produk 
finance yang ini apakah produk bank 
atau produk lembaga keuangan lain, 
karena yang menjual itu kan rata-rata 
orang yang kita kenal, orang terdekat, 
orang perbankan juga misalnya, teman-
teman di lembaga keuangan lain, jadinya 
masyarakat itu sudah tidak bisa objektif 
lagi, tidak bisa bedain ini bahaya atau 
enggak,” ungkap Nigiyati.

Nigiyati pun pernah mengalami 

menjadi korban investasi bodong, namun 
beruntungnya modal yang ditanam itu 
jumlahnya tidak terlalu besar. Meski 
kecewa namun Nigiyati menanggap 
ini adalah resiko yang harus diterima 
saat terjun ke dunia investasi.

“Saya juga pernah jadi korban. 
Saya bilang investasi saya tidak semuanya 
untung  tapi overall untung. Jadi ada 
yang kecil-kecil harus hilang seperti itu. 
Tapi semuanya masih tercover, itulah 

pentingnya manajemen resiko. Jadi kalau 
kita tau ini bahaya ga usah masuk besar-
besar meskipun agresif harus diukur 
juga resikonya,”

Pada kesempatan ini Nigiyati 
menerangkan, bahwa   pandemi Covid-19 
tidak membuat sektor investasi menurun, 
justru terbuka peluang untuk berinvestasi. 
Kendati demikian prinsip kehati-hatian 
perlu diterapkan dalam memilih investasi 
di tengah pandemi.

“Ketika masa pandemi seperti 
ini, mungkin sahabat EL JOHN tahunya, 
inginya untung besar, tidak menutup 
kemungkinan bisa seperti itu, tetapi 
kita pun tidak boleh seratus persen 
menarus exposure itu di suatu tempat. 
Kalau paham atau reksadana biasanya 
kita pilih yang sudah punya nama, yang 
sudah punya track record,” terang Nigiyati

“Jadi misalnya saya ambil contoh 
yang gampang, jadi saham saya selalu 
ambilnya yang blue chip, satu sector 
biasanya saya pegang dua atau tiga 
emiten. Jadi misalnya saya pilih sektor 
perbankan  sama pertambangan, yang 
perbankannya saya pilih yang BUMN. 
Jadi saya ga pernah mau ini adan bank 
yang mau diakuisisi oleh asing, in ikan 
kesempatannya besar,” tambahnya. (Sigit)
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Penggunaan lensa kontak sudah 
menjadi sebuah trend bagi kalangan 
remaja dan dewasa terutama wanita. 
Saat ini lensa kontak bukan sekedar 
untuk membantu mempertajam peng-
lihatan pada orang yang mengalami 
gangguan mata tetapi sudah menjadi 
salah satu aksesoris untuk melengkapi 
penampilan atau make up.

Lensa kontak dinilai lebih 
sederhana dan fleksibel untuk digunakan 
daripada kaca mata.Namun, benda kecil 
ini bisa berbahaya jika penggunanya 
menyalahkan fungsinya, seperti mem-
biarkan lensa terpasang di mata  saat tidur.

Dimas Setya Adinugraha, Sp.M 
menyarankan agar  lensa kontak dilepas 
disaat ingin tidur. Hal ini dilakukan agar 
mata tetap terlindungi.

“Kalau terus-terusan apalagi 
yang tidak pernah dilepas, benar-benar 
berhari-hari nah itu yang lebih bahaya 
lagi, takutnya ada kuman segala macam 

HINDARI CEDERA MATA
KONTAK LENSA SEBAIKNYA TIDAK TERPASANG SAAT TIDUR

masuk tidak tercuci dengan sempurna, 
malah akan menimbulkan iritasi sehingga 
matanya menjadi tidak nyaman, perih, 
merah dan segala macam, nah itu yang 
perlu diperhatikan, kalau sudah ada 
keluhan-keluhan seperti itu, sebaiknya di 

stop aja,” kata dokter Dimas saat menjadi 
narasumber dalam program yang rutin 
ditayangkan EL JOHN TV yakni EL JOHN 
Medical Forum. Program ini dipandu 
oleh  Miss Earth Indonesia 2019 Cinthia 
Kusuma Rani.
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Dokter Dimas mengungkatan 
para dokter spesialis mata tidak pernah 
menyarankan kontak lensa tetap terpasang 
dalam kondisi tidur. Karena itu, bagi yang 
sering menggunakan lensa kontak untuk 
mematuhi anjuran ini

“Jadi intinya sebaiknya, kita tidak 
pernah menyarankan kontak lens untuk 
dibawa tidur kalau sekali atau dua kali 
mungkin sih masih aman asal jangan 
terus-terusan. Mungkin dibawa tidur lalu 
bangun yang pakai kontak lens bilang 
ternyata tidak apa-apa  terus dilanjutin 
lagi nah itu ga boleh karena itu bahaya,” 
ujar dokter spesialis mata ini.

Dokter Dimas menjelaskan,  
kontak lensa  didesain sesuai dengan 
waktu pemakaiannya,  ada yang pema-
kaiannya sekali pakai, ada juga yang 
hitungan minggu, bulan bahkan tahun.

“Memang softlens ini bermacam-
macam, jadi ada yang daily use atau yang 
sekali pakai untuk sehari buang dan besok 
beli lagi, sehari buang seperti itu. Lalu 
ada juga yang jangkanya menengah. 
Jadi macam-macam ada bisa sampai 
mingguan, atau bulan bahkan ada yang 
sampai tahunan,” terang dokter Dimas.

Lensa kontak yang didesain sesuai 
pemakaiannya ini, ada kelebihan dan 
kekurangannya. Untuk lensa kontak yang 
digunakan sekali pakai, keuntungannya 
adalah lebih bersih karena digunakan 
hanya satu kali, setelah itu dibuang, 
Namun untuk kekurangannya terlihat 

dari sisi ekonominya, yakni mereka yang 
menggunakan kontak lensa sekali pakai 
ini akan terus membelinya,

“Kalau yang daily use kesannya 
ribet ya, tapi keuntungannya dia lebih 
bersih, karena sekali dipakai langsung 
buang. Jadi dia lebih steril dan kita tidak 
perlu cuci-cuci lagi, karena setelah pakai 
buang, besok kita beli lagi, dia masih steril 
baru terus terjaga sekali sterilitasnya 
dan lebih higienis, kelebihannya di situ,” 
tuturnya.

“Sedangkan yang pemakaiannya 
jangka panjang, itu praktis karena tidak 
perlu beli-beli lagi  tiap hari, cuma semakin 
lama kita memakai kontak lens itu, itu 
resiko infeksi lebih besar,” lanjutnya.

Oleh karena itu, dokter Dimas 

menganjurkan bagi pengguna lensa kontak 
untuk bijak dalam mengguna-kan kontak 
lensa, jangan sampai mengesampingkan 
Kesehatan untuk membeli sebuah lensa 
kontak dan juga jangan sampai ekonomi 
tergerus gara-gara terus membeli lensa 
kontak.

Selain itu, pengguna kontak lensa 
juga harus disiplin dalam membersihkan 
kontak lensa, apalagi lensa yang digunakan 
merupakan lensa dipakai dalam jangka 
panjang. Jika penggunanya malas untuk 
membersihkan dapat membuat mata 
menjadi cedera.

“Kalau orangnya tanda kutip jorok 
ya mungkin lebih cocok pakai yang daily 
use sehingga dia ga mikir cuci-cuci lagi 
mendingan beli baru lagi. Sebenarnya 
kalau dihitung-hitung, kita beli kontak 
lens yang pemakaiannya cukup lama, itu 
kita kan harus mikir beli cairan pembersih 
kan, jadi ada macam-macam ya intinya 
untuk perawatan dari kontak lens itu,” 
jelas dokter Dimas.

Lebih lanjut dokter Dimas meng-
ungkapkan, saat ini masyarakat lebih 
familiar menggunakan softlens, karena  
softlens merupakan jenis lensa kontak 
lunak, terbuat dari plastik lembut dan 
fleksibel yang memungkinkan oksigen bisa 
dengan mudah menembus kornea. Bahan 
softlens yang lebih baru biasanya terbuat 
dari silikon-hidrogel, yang memungkinkan 
lebih banyak lagi oksigen untuk masuk ke 
mata selama Anda memakai lensa. (Sigit)
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Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 
Nadiem Anwar Makarim mengajak 
masyarakat untuk menjadikan Hari 
Pendidikan Nasional (Hardiknas) 
2021 sebagai momentum untuk untuk 
merefleksikan kembali apa saja yang 
sudah dikerjakan dengan baik dan apa 
saja yang perlu diperbaiki dalam sistem 
pendidikan di Indonesia. Hal tersebut 
sejalan dengan tema Hardiknas 2021 
“Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka 
Belajar”.

“Lembaran baru pendidikan 
Indonesia berarti transformasi. Transfor-
masi yang tetap bersandar pada sejarah 
bangsa, dan juga keberanian menciptakan 
sejarah baru yang gemilang,” tutur Nadiem 
pada peringatan Hardiknas 2021 di 
halaman kantor Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, 

NADIEM MAKARIM
UPAYAKAN PERBAIKI SISTEM PENDIDIKAN AKIBAT PANDEMI

2 Mei 2025
Nadiem mengatakan, terdapat 

empat upaya perbaikan terus dikerjakan 

bersama dengan berbagai elemen 
masyarakat. Pertama, perbaikan pada 
infrastruktur dan teknologi. Kedua, 
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perbaikan kebijakan, prosedur, dan 
pendanaan, serta pemberian otonomi 
lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, 
perbaikan kepemimpinan, masyarakat, 
dan budaya, serta Keempat, yaitu 
perbaikan kurikulum, pedagogi, dan 
asesmen.

Nadiem mengatakan seluruh 
upaya tersebut dirangkum dalam 
program Merdeka Belajar yang kini 
sudah mencapai episode kesepuluh dan 
terobosan-terobosan lain yang masih 
terus berjalan.

Sepuluh episode Merdeka Belajar 
juga telah diluncurkan dan masih banyak 
lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar 
mendatang yang akan dilakukan oleh 
Kemendikbud. “Transformasi yang 
bermakna ini kami kerjakan agar segala 
sesuatu yang selama ini membuat bangsa 
ini hanya berjalan di tempat, dapat 
berubah menjadi lompatan-lompatan 
kemajuan,” sambung Nadiem.

Kesepuluh episode Merdeka 
Belajar yakni Merdeka Belajar Episode 
1 yang menghadirkan trobosan empat 
pokok kebijakan, agar paradigma dan 
cara lama belajar dan mengajar dapat 
bertransformasi kearah kemajuan. 
Merdeka Belajar episode 2 “Kampus 
Merdeka”. Merdeka Belajar episode 
3 “Penyesuaian Kebijkan Dana BOS”, 
Merdeka Belajar episode 4, “Program 
Organisasi Penggerak”, Merdeka Belajar 
episode 6 “Transformasi Dana Pemerintah 
untuk Pendidikan Tinggi”, Merdeka Belajar 
episode 7 “Program Sekolah Penggerak”, 
Merdeka Belajar episode 8 “SMK Pusat 
Keunggulan”, Merdeka Belajar Episode 9 
“KIP Kuliah Merdeka”, dan Merdeka Belajar 
episode 10 “Perluasan Program Beasiswa 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan”.

Menanggapi krisis pandemi 
Covid-19 yang belum kunjung usai, 
Nadiem mengingatkan bahwa krisis 
tersebut memberikan kesempatan 
kita bersama untuk menuai kemajuan. 
“Kita perlu memahami bahwa pandemi 
bukanlah satu-satunya tantangan yang 
kita hadapi. Di depan, masih membentang 
sederet tantangan yang akan dan harus 
kita lalui bersama. Mari kita lalui segala 
tantangan dengan inovasi dan solusi. 

Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang 
dan tak terbantahkan oleh dunia,” ujar 
Nadiem.

Nadiem mengatakan, tahun ini  
merupakan kedua kalinya peringatan 
Hardiknas 2021 berlangsung di tengah 
pandemi covid-19. Nadiem mengakui 
masa-masa ini tidaklah mudah bagi para 
pendidik, pelajar, orang tua, serta semua 
pihak yang menjalani aktivitas di tengah 
wabah yang masih melanda dunia.

“Pada hari Iahir Bapak Pendidikan 
Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus 
hari penting bagi pendidikan nasional 
ini, marilah kita kesampingkan sejenak 
segala kesulitan. Hari ini kita bangkitkan 

semangat untuk menyongsong lembaran 
baru pendidikan Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem menekankan, pendidikan 
di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
haruslah menuju arah lahirnya 
kebahagiaan batin dan keselamatan 
hidup. Esensi mendasar pendidikan 
haruslah memerdekakan kehidupan 
manusia.

“Mulai hari ini, pemikiran Bapak 
Pendidikan Indonesia tersebut haruslah 
kita jiwai dan kita hidupkan kembali 
agar lekas tercipta pendidikan yang 
berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, 
serta terwujudnya kemerdekaan belajar 
yang sejati,” ungkapnya.
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Menurut Nadiem, pandemi 
Covid-19 memang menghantam dunia 
pendidikan Indonesia, namun dia meminta 
semua insan pendidikan untuk tidak boleh 
pesimistis sebab akan ada hal bermakna 
yang didapat dari sebuah krisis.

“Krisis adalah kesempatan kita 
menuai kemajuan, saat ini ada sebagian 
yang sudah menerapkan pembelajaran 
tatap muka secara terbatas, ada juga yang 
tengah bersiap. Saya sangat bersemangat 

melihat masyarakat sadar bahwa kita 
harus terus bergerak maju,” tutur Nadiem.

Agustina Wilujeng Pramestuti 
selaku Wakil Ketua Komisi X DPR RI dalam 
kesempatan ini memberikan ucapan 
Selamat Hari Pendidikan Nasional 2021. 
Harapan dari momentum ini adalah 
“Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dan 
Pelajar Pancasila semoga menjadi titik 
awal keberhasilan pembangunan karakter 
generasi muda dalam mempertahankan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang berbhineka tunggal ika,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Dosen Indonesia, 
Dino Patti Djalal dalam kesempatan yang 
sama juga mengucapkan Selamat Hari 
Pendidikan Nasional 2021. Menurutnya di 
abad ke-20 Indonesia banyak dimajukan 
dan dibangun oleh Sumber Daya Alam. 
Di abad ke-21 Sumber Daya Manusia 
yang benar-benar akan memajukan 
Indonesia. “Karena itu, marilah kita 
terus melakukan transformasi sistem 
pendidikan kita, agar terus mencetak 
guru yang hebat dan anak-anak yang 
juga cerdas dan unggul,” ungkap Dino. 
(Sumber Kemendikbud)
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PROFIL:
NAMA LENGKAP

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A                       
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Singapura, 4 Juli 1984
KARIR

Sebelum menjabat sebegai Mendikbudristek, 
Nadiem merupakan pendiri Gojek, sebuah 
perusahaan transportasi dan penyedia jasa 

berbasis daring yang beroperasi di Indonesia 
dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti 

Singapura, Vietnam, dan Thailand.



transportasi
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Syah Korona Nabu Koroh (Putra Pariwisata Nusantara 
Best National Costume dan Photogenic 2021) dan Valentiara 
Rambu Mbuana (Putri Pariwisata Nusantara Best National 
Costume 2021) terpanggil untuk menjalani misi kemanusiaan.,  
setelah melihat  tanah kelahirannya yakni Nusa Tenggara Timur 
(NTT) dilanda bencana alam yakni banjir dan longsor. Bencana 
alam  yang terjadi pada awal April 2021  ini,   disebabkan dari 
tingginya aktivitas siklon tropis seroja di perairan NTT. 

Putra Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia ini,  
memiliki peran berbeda dalam membantu korban bencana. 
Syah memilih menjadi relawan yang bertugas mendata berapa 
jumlah korban bencana, kerusakan bangunan hingga apa saja 
yang paling dibutuhkan para korban.

Sedangkan Valentiara bertugas menjadi seorang  yang 
memulihkan kondisi psikis masyarakat dari trauma bencana 
ini atau yang dikenal dengan trauma healing.

Kepada tim liputan Travel Club, Syah mengatakan 
dirinya bersama perkumpulan Pikul langsung bergerak cepat 
melakukan pendataan,  tak lama setelah mengetahui  NTT 
mengalami bencana hebat ini.  Pendataan ini merupakan 
bagian yang sangat penting dalam membantu korban dalam 
mendapatkan batuan. Selain itu dengan data, bantuan yang 
disalurkan akan tepat sasaran.

Syah bersama perkumpulan Pikul memfokuskan pendataan 
di wilayah Kupang yang menjadi salah satu wilayah terparah 
yang terkena dampak siklon seroja.

“Jadi waktu tanggal 6 April  itu saya dan beberapa teman 
yang tergabung dalam perkumpulan pikul, kita melakukan 
assessment di beberapa tempat yang terkena siklon tropis 
seroja. Jadi kita memverifikasi dari data-data yang masuk 
di komunitas untuk membantu memudahkan para donatur 
memberikan donasinya,” kata Syah saat diwawancarai tim 
liputan Travel Club.

“Kita memvalidasi data-data korban atau keluarga yang 
terkena bencana, kemudian donasi apa yang mereka butuhkan  
dan juga ada beberapa anak-anak yang terkena dampak dan 
lain sebagainya. Itu kita melakukan di beberapa titik yang ada di 
Kota Kupang, mungkin sekitar ada 15 titik yang berfokus yang 
mereka itu masih tempat tinggal sementaranya itu di rumah 
ibadah, bisa di gereja dan masjid,” tambahnya.

Bukan hanya melakukan pendataan, namun perkumpulan 
Pikul juga  membangung posko call center yang berfungsi 
sebagai pusat pelaporan bagi korban yang ingin menyampaikan 
sesuatu atau keluhan yang dirasakan.  Alhasil laporan yang 
masuk terbilang banyak dan laporan tersebut langsung ditindak 
lanjuti perkumpulan Pikul.

Syah merasa senang, tugas mulia yang dikerjakannya ini,   

PUTRA & PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA

JALANI MISI KEMANUSIAAN DI NTT
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Valentiara menjelaskan   trauma healing salah satu 
metode yang sangat dibutuhkan oleh para korban bencana. 
Dengan metode ini, para korban, khususnya anak-anak,  dapat 
mengubur masa kelamnya saat menghadapi bencana yang 
begitu hebat meluluhlantakan wilayah Kupang.

“Jadi Tugas saya di kelas trauma healing,sy mengisi 
kelas dongeng dan mewarnai  untuk anak-anak. Berbagi cerita, 
mewarnai dan bermain bersama adalah hal sederhana bagi kita 
tetapi tidak bagi mereka .Dan sekali lagi anak-anak ini membuat 
saya percaya bahwa semua orang adalah guru karena dari 
mereka saya belajar bagaimana mengucap syukur sekalipun 
dititik terendah. Saya sangat diberkati dengan tugas ini .,” 
ujar Wanita cantic  kelahiran Waingapu, 14 Februari 1999 ini.

“Dari badai ini kita banyak belajar bagaimana bangkit dan 
tetap bersyukur sekalipun di titik terendah. Harapannya semoga 
NTT lekas pulih dan menjadi lebih baik lagi,” lanjutnya. (Sigit)

ternyata sangat membantu pemerintah dalam mendata maupun 
menerima laporan dari korban. Setiap data atau laporan yang 
masuk perkumpulan Pikul langsung dikirim ke pemerintah.

“Jadi data kami juga, kami share di beberapa grup 
yang ada pemerintahnya, misalnya dari BNPB, terus ada juga 
dari Dinas Sosial dan lain sebagainya. Jadi data ini sangat 
membantu pemerintah dan dipakai oleh pemerintah. Karena 
jujur saja pemerintah belum bisa sepenuhnya membuka posko 
call center untuk para pelapor atau korban. Ada beberapa 
tetapi kurang respon, kurang cepat tanggapnya, jadi kami 
mengambil inisiasi untuk membuka sebuah call center yang 
baru untuk kami bergerak sendiri,” ujar ujar pria kelahiran 
Buraen, 4 April 1995 ini.

Rasa senang juga dilontarkan Valentiara karena dapat 
membantu masyarakat  yang menjadi korban bencana alam, 
apalagi yang dibantu merupakan  saudara sendiri yakni 
masyarakat NTT.

“Saya tidak pernah mendoakan untuk  terjadi bencana 
di daerah saya,  tapi menjadi seorang relawan adalah hal yang 
mulia. Kita semua masyarakat NTT terdampak bencana ini,  
tetapi saya dan teman-teman lain melihat ada saudara-saudara  
kita yang jauh lebih membutuhkan bantuan kita, itulah alasan 
kenapa kita memilih menjadi relawan,” ungkap Valentiara.

MEI 2021 - INSPIRA - 59        



PAGEANTS
ACTIVITIES

                      60 - INSPIRA - MEI 2021

Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia mengajak perempuan Indonesia 
memiliki semangat berjuang dalam 
mengatasi masalah yang dihadapi 
bangsa ini, seperti semangat yang 
diperlihatkan Raden Ajeng (RA)  Kartini 
dalam memperjuangkan emansipasi 
wanita. Saat ini, masalah  tengah dihadapi 
adalah pandemi Covid-19 yang belum 
juga berakhir.

Ajakan ini dilontarkan Miss Earth 
Indonesia 2020 Monica Khonado dan 
Putri Pariwisata Indonesia 2020 Jessy 
Silana Wongsodiharjo tepat di hari Kartini, 
21 April 2021.  Semangat RA Kartini 
diharapkan ditularkan kepada perempuan 
Indonesia untuk bersama-sama bangkit 
dari masa sulit ini. 

Miss Earth Indonesia 2020 Monica 
Khonado sebagai Miss Earth Indonesia 
2020 mengatakan perjuangan RA Kartini 
tidak hanya sampai di zaman Kartini 
itu, namun hingga saat ini perjuangan 
tersebut sesuai  dilanjutkan sesuai dengan 
tuntutan zaman.

Pemikiran yang cemerlang yang 
dapat membawa negeri ini ke arah yang 

lebih baik lagi, merupakan salah satu perjuangan perempuan di era saat ini, apalagi 
di tengah pandemic covid-19 pemikiran para perempuan berkepanjangan hebat 
dibutuhkan untuk membantu pemerintah keluar dari bencana Kesehatan yang ini.

“Perjuangan RA Kartini msh relevan hingga hari ini, karena kartini bukan berjuang 
menggunakan otot, berperang langsung d medan perang melawan penjajah, tetapi 
berjuang melalui pemikiran-pemikiran dan pendiriannya yang dituangkan dalam surat 
untuk memperjuangkan hak perempuan. Inilah perjuangan yang perlu kita teruskan, 
yakni saling mengingatkan dan menginspirasi sesama wanita untuk berani bermimpi, 
menentukan pilihan hidup masing-masing, dan berjuang untuk meraih hal tersebut, 
meski masih ada orang-orang yang  memandang sebelah mata kaum perempuan,” 
kata wanita cantik kelahiran Sulawesi Utara ini.

Menurut Monica, kehadiran perempuan memiliki peran penting dalam membawa 
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melawan kodrat dan hakikat seorang wanita di tengah arus 
perkembangan globalisasi,” kata Jessy.

Jessy mengajak perempuan Indonesia untuk tetap 
menjadi kaum yang mencerdaskan dan selalu menjadi pioner 
dalam perdamaian.

“Bagi para wanita hebat Indonesia, tetaplah menjadi 
lampu yang tidak pernah padam.  Selalu bersinar dengan 
kemampuan dan kecerdasan Anda.  Saatnya untuk didengarkan, 
bebas membuat pilihan, setara, dan mandiri.  Mari saling 
mendukung dan bersama-sama mewujudkan wanita untuk 
perdamaian.  Selamat Hari Kartini!,” tutup Jessy.

Raden Adjeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan 
nama R. A. Kartini merupakan salah satu Pahlawan Nasional 
Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi 
kala itu. Wanita yang lahir di Jepara, 21 April 1879 ini berasal 
dari keluarga priyayi atau bangsawan Jawa.

Emansipasi wanita mulai menggema di Indonesia atas 
jasa Kartini. Dia menjadi tokoh yang aktif memperjuangkan 
kesetaraan hak perempuan. Sebagai perempuan Jawa, dia 
sangat merasakan ketimpangan sosial antara perempuan dan 
laki-laki kala itu.

Budaya turun-temurun menormalisasi seorang perempuan 
hanya pasif menjalani alur kehidupan.  Kartini ingin membuktikan 
bahwa perempuan pun bisa menggantikan peran laki-laki. Berkaca 
dari hal tersebut, Kartini begitu mengidamkan persamaan 
derajat antara laki-laki dan perempuan.

Pemikiran Kartini yang berhasil mewujudkan emansipasi 
wanita di Indonesia membuat Presiden Soekarno  mengapresiasi 
jasa RA Kartini dengan menetapkan tanggal 21 April sebagai 
Hari Kartini. Tanggal tersebut merupakan hari lahirnya Raden 
Adjeng Kartini. (Sigit)

negeri ini ke arah yang lebih baik lagi untuk segala bidang, 
termasuk bidang lingkungan. Memperhatikan lingkungan dari 
yang terkecil sudah menjadi wujud nyata peran perempuan 
dalam menjaga bumi.

“Perempuan mengambil andil penting dalam menjaga 
lingkungan dan bumi kita. Contohnya, perempuan di tengah 
lingkup keluarga berperan mengajarkan dan mengarahkan 
anggota keluarga untuk mencintai dan menjaga lingkungan. 
Perempuan di tengah masyarakat juga saling menginspirasi 
merawat lingkungan melalui aksi-aksi  nyata di lapangan,” 
ungkap  Monica.

Monica mengapresiasi pemerintah dalam memperhatikan 
kehadiran perempuan dari zaman ke zaman. Penambahan kuota 
perempuan di parlemen menjadi komitmen pemerintah dalam 
memperhatikan keberadaan perempuan.

“Pemerintah indonesia sudah sangat memperhatikan 
kaum perempuan, bukti sederhananya saja, hari kartini diperingati 
setiap tahunnya secara nasional. Selain itu, dalam berbagai 
bidang, pemerintah berusaha wajib melibatkan kaum perempuan, 
contohnya ada kuota anggota dewan perempuan yang harus 
dipenuhi di setiap dprd, agar suara kaum perempuan terwakili,” 
tutur Monica.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan Putri Pariwisata 
Indonesia 2020 Jessy Silana Wongsodiharjo. Wanita berparas 
putih asal Jakarta ini, mengatakan kemandirian perempuan 
telah membuktikan bahwa perempuan tidak kalah dengan kau 
madam. Bahkan perempuan dapat menghadapi tantangan di 
era globalisasi yang semakin kuat.

“Perjuangan wanita masa kini adalah bagaimana wanita 
dapat secara mandiri berdiri di kaki nya sendiri tetapi tidak 



PAGEANTS
ACTIVITIES

                      62 - INSPIRA - MEI 2021

Putra Putri binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia mendukung Langkah 
Pemerintah meniadakan mudik pada 
lebaran tahun ini. Seperti diketahui 
peniadaan mudik  ini telah dimulai pada 
6 Mei 2021 dan berlangsung hingga 17 
Mei 2021. Larangan aktivitas mudik 
ini kembali diberlakukan Pemerintah 
untuk mencegah terjadinya penyeb-
aran Covid19.

Mereka yang mendukung lara-
ngan mudik ini datang dari Syarifah Hudi-
ya (Putri Pariwisata Nusantara Museum 
2021). Bentuk dukungan yang dilakukan, 
wanita cantik kelahiran Blangpidie, Aceh, 
15 September 1996  ini yakni dengan 
tidak mudik.

Rencananya Syarifah bersama 
orang tua dan saudara kandungnya akan 
mudik ke rumah kakek dan neneknya di 
Sumatera Utara, namun saat mengetahui 
Pemerintah melarang aktivitas mudik, 
rencana tersebut pun dibatalkan.

Untuk mengobati rindu dengan 
kakek dan nenek, Syarifah bersama ke- 
luarga akan memanfaatkan teknologi 
virtual. Menurutnya, masih ada cari lain 
untuk menyampaikan permohonan maaf 
saat lebaran melalui teknologi virtual, 
meskipun rasa kangen bertemu dengan 
orang terdekat belum dapat terobati  
sepenuhnya.

“ Di masa teknologi ini pastinya 
kalau ga bisa langsung tatap muka kita 
bisa gunakan telepon atau online untuk 
mengucapkan selamat hari raya dan juga 
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minta maaf dan juga bisa lewat video 
call gitu. Jadi masih bisa bertatap muka, 
jadi jangan mengambil keputusan yang 
sangat beresiko pada diri kita sendiri 
dan juga keluarga kita,” kata Syarifah 
saat diwawancarai tim liputan Inspira.

Syarifah menilai, apa yang dipu-
tuskan Pemerintah merupakan  yang 
terbaik untuk masyarakat. Keputusan 
mudik yang diambil ini sudah berbagai 
pertimbangan menyangkut risiko yang 
dihadapi jika mudik tetap diperbolehkan 
di masa pandemi.

“Kalau menurut saya, pemerintah 
itu sudah memproses segala macam 
pertimbangan dan ini yang terbaik untuk 
masyarakat juga dan di Indonesia itu 

kan luas banget, perpindahan dari kota 
dan itu pastinya ada perpindahan yang 
besar sekali, jadi takutnya nanti bukan 
hanya dari kota tapi nanti takutnya di 
jalan bawa virus ini ke kampung-kam-
pung yang pastinya lebih bahaya. Jadi 
saya setuju sekali sama keputusan pe-
merintah,” ungkap Syarifah.

Syarifah juga mengapresiasi 
upaya cepat yang dilakukan petugas 
dalam mencegah masyarakat yang 
sudah mudik sebelum dimulai masa 
peniadaan mudik. Hal ini membuktikan 
bahwa Pemerintah tidak ingin men-
jadikan momentum lebaran sebagai 
pemicu ledakan kasus Covid-19.

“Tapi sangat disayangkan sekali 
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saya sempat baca berita mulai tang-
gal 6 itu kan dilarang, jadi masyarakat 
sudah ada inisiatif untuk lebih cepat 
mudiknya, Alhamdulillah pemerintah 
juga sudah langsung cepat mencegah 
pemudik yang curi start duluan,” ujar 
wanita yang berprofesi sebagai guru 
bahasa Inggris ini.

Hal senada juga disampaikan 
Risky Abdullah Saidi (Putra Kopi Indone-
sia 2021). Risky menyebut menggunakan 
teknologi virtual untuk bersilaturahmi 
saat lebaran menjadi solusi untuk memu-
tus mata rantai penyebaran Covid-19. 
Namun Risky mengakui, teknologi ini 
tidak dapat mengobati rindu karena 
momen lebaran  merupakan momen 
yang ditunggu-tunggu untuk bertemu 
orang yang disayanginya.

“Salah satu cara kita melampias-
kan rindu kita kepada keluarga kita, 
kepada kerabat-kerabat kita mungkin 
bisa dengan virtual karena kalau kita 
paksakan juga kita untuk hadir kita juga 
ga bisa. Artinya virtual tidak mengobati 
tetapi menjadi solusi yang memang kita 
harus melakukan itu daripada kita tidak 
sama sekali melihat kerabat-kerabat 
yang kita sayangi,” kata Risky kepada 
tim liputan EL JOHN News.

Riski mengajak masyarakat untuk 
tetap menerapkan protokol Kesehatan 
selama menjalani lebaran. Protokol Kes-
ehatan ini penting diterapkan untuk 
mencegah penularan Covid-19 di saat 

melakukan kegiatan di hari Raya Idul 
Fitri, seperti bersilaturahmi ke rumah 
saudara ataupun kerabat terdekat. 
Karena itu  sudah menjadi keharusan 
protocol kesehatan tetap dijalankan 
agar dapat meminimalisir terjadinya 
penularan Covid-19

“Kita tetap terapkan 3M, kita 

tetap menjaga jarak, memakai mask-
er dan juga mencuci tangan, kita juga 
patuhi peraturan dari pemerintah kita 
untuk terus menjaga protocol Kesehatan 
dimanapun kita berada. Dan selanjutnya 
kalau kita ingin bertemu keluarga kita, 
kerabat terdekat, jika tidak bisa mudik 
kita bisa melampiaskannya dengan cara 
virtual,” ujar pria tampan kelahiran Meu-
laboh, Aceh, 12 juli 1997 ini.

Riski berharap tahun depan, umat 
muslim dapat merayakan lebaran tanpa 
pandemi. Untuk mengakhiri pandemi 
yang telah melanda Indonesia lebih dari 
satu tahun ini,  Riski berharap sinergitas 
dapat diperkuat  antara pemerintah 
dan masyarakat untuk  bersama-sama 
mengakhiri pandemi ini.

“Antara Pemerintah, masyarakat 
dan instansi terkait masalah virus ini 
harus bersama-sama mengatasi pandemi 
ini. Artinya jangan dari Pemerintah saja 
tapi masyarakatnya tidak, atau sebalikn-
ya. Jadi intinya harus bersinergi semua 
lapisan untuk melawan virus ini,” tutup 
Riski. (Sigit)



Lebaran menjadi momen yang 
paling ditunggu umat Islam,  tak hanya 
di Indonesia namun juga di belahan 
dunia. Pasalnya di  hari Raya Idul Fitri 
itu, umat Islam merayakan kemenangan 
setelah satu  bulan penuh menjalani 
puasa.

Kemenangan  yang dirayakannya 
pun beraneka ragam, apalagi di Indonesia 
yang terkenal  dengan kekayaan 
budayanya yang membuat  perayaan 
Idul Fitri  menjadi sebuah tradisi yang 
unik dan menarik. Keriuhan tradisi hari 
raya idul fitri menjadi salah satu hal yang 
paling dirindukan. Namun pada  umumnya  
kumpul bersama keluarga adalah tradisi 
yang tidak boleh ditinggalkan.

Hal itulah yang juga dilakukan 
Putri Pariwisata Nusantara 2021 Afida 
Salsabila Azzahra. Kepada tim liputan 
travel Club,  Wanita cantik kelahiran Blitar 
Jawa Timur menceritakan aktivitasnya  
saat hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Keseruan aktivitas inilah yang 
ditunggu Afida.  Aktivitas diawali 
dengan membersihkan  rumah dan 
mendekorasinya agar rumah tampak 
indah menyambut Idul Fitri. Aktivitas 
membersihkan rumah ini dilakukan pada 
H-2 atau H-1 Lebaran. Selain itu, Afida juga 
membantu sang bunda untuk membuat 
kue serta makanan khas lebaran.

“Jadi mendekati lebaran itu 
adalah  momen repot-reportnya, bikin 

kue, masak. Makanya lebaran itu momen 
yang spesial banget, karena itu tadi kita 
bisa rasain bisa masak bareng dan makan 
juga bareng-bareng. Di sini biasanya kan 
opor ayam, ketupat ada makanan daerah 
juga dan nasi pecel,” kata Afidah saat 
diwawancarai tim liputan Travel Club.

Setiap tahunnya Afida dan 
keluarga tak pernah ketinggalan untuk 
solat ied bersama dengan kedua orang 
tua dan  setelah itu,  dilanjutkan dengan 
makan bersama dengan makanan khas 
lebaran, utamanya opor ayam yang 
menjadi kesukaan Afida.  Setelah makan 
bersama selesai dan bersilaturahmi 
dengan tetangga, Afida bersama 
orangtua dan kakak tercinta mengunjungi 

rumah nenek untuk berlebaran.
Afida menyebut aktivitas yang 

dilakukan saat hari lebaran,  tetap 
menerapkan  protokol kesehatan apalagi 
saat menerima tamu yang datang ke 
rumah maupun saat bersilaturahmi ke 
rumah nenek.

“Kalau protokol kesehatan yang 
pasti, kita memakai masker meskipun ke 
saudara sendiri, yang kedua kita harus 
sedia hand sanitizer, karena terkadang 
kita harus berjabat tangan dan tidak tau 
kondisinya seperti apa, kan kita tidak 
enak kalo menolaknya jika  tiba-tiba ada 
orang yang ngajakin kita salaman. Jadi 
untuk Afida sendiri selalu jaga-jaga hand 
sanitizer di dalam tas,” ujar Afida.
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Menurut Afida makna lebaran adalah mempererat 
silaturahmi, karena itu Afida tak penah putus menjalin silaturahmi 
saat Hari Raya Idul Fitri.

“Kalau makna lebaran bagi Afida sendiri, di mana kita 
silaturahmi menjalin silaturahmi lebih erat lagi, saling maaf 
memaafkan, terus ajang untuk berkumpul keluarga itu di momen 
lebaran ini menjadi yang spesial karena kan kita sibuk kerja, 
sibuk kegiatan dan di momen lebaran ini kita bisa kumpul jadi 
satu. Momen kekeluargaan yang paling erat itu ya di lebaran 
ini,” ungkap Afida.

Afida mengatakan,   karena masih di tengah pandemi, 
silaturahmi tidak harus dilakukan secara tatap muka, namun 
bisa memanfaatkan teknologi virtual untuk mengucapkan 
selamat lebaran.

 Hal serupa juga dilakukan Galih Yoga Saputro (Putra 
Pariwisata Nusantara 2021) dalam menjalankan aktivitas jelang 
lebaran dan saat lebaran. Galih merasa  bersyukur di lebaran 
tahun ini, masih dapat membantu sang bunda menyiapkan 
kebutuhan Lebaran, mulai dari membantu membuat kue hingga 
membeli daging sapi.

“Untuk tahun ini, jelang lebaran saya bersyukur karena 
bisa bersama Ibu siap-siap untuk beli kebutuhan hari raya, 
seperti daging sapi, ayam, dan tentunya kue-kue lebaran untuk 
disuguhkan di rumah. Saat lebaran nanti, biasanya akan kumpul 
bersama di rumah keluarga Ibu dan Ayah yang paling tua, 
kemudian silaturahmi dan saling maaf-maafan,” kata Galih

“Namun karena masih dalam masa pandemi, mungkin 
hanya berkunjung ke keluarga terdekat saja. Momen lebaran 

ini memang momen hangat keluarga yang tidak akan terasa 
sama tanpa keluarga di sisi saya. Jadi momen lebaran adalah 
momen keluarga,” tambahnya.

Galih menyebut lebaran memilki makna sangat berarti 
bagi orang yang telah menjalani puasa satu bulan penuh. 
Mereka yang telah berpuasa menjadi lebaran sebagai hari 
kemenangan yang patut dirayakan bersama keluarga dan 
orang-orang terdekat.

Menurut saya, makna lebaran adalah momen selebrasi 
yang hangat bersama orang-orang tercinta. Momen lebaran adalah 
momen dimana semua orang, bahkan yang tidak merayakan, 
juga ikut bermaaf-maafan karena budaya yang sudah ada di 
masyarakat. Momen tersebut dan segala kebahagiaan hari raya 
umat muslim bersama keluarga dan orang-orang di sekitar 
kita, adalah makna lebaran bagi saya,” ujar pemuda  tampan 
kelahiran  30 Juli 1997 ini.

Galih berharap lebaran tahun  ini menjadi lebaran terakhir 
di tengah pandemi Covid-19 agar lebaran tahun berikutnya, 
masyarakat dapat merayakan dengan normal.

“Saya berharap semoga bumi ini segera diberikan 
kesehatan dan kebahagiaan. Melihat pandemi yang masih 
berlangsung, virus yang bermutasi, potensi penularan yang 
semakin tinggi, serta banyaknya masyarakat kurang mampu 
yang terbengkalai karena masalah birokrasi, membuat saya 
prihatin dan bersedih karena momen lebaran tentu akan terasa 
berbeda. Kesehatan dan kebahagiaan adalah dua hal yang 
tidak bisa kita beli dengan materi. That is why I’m wishing all 
beautiful happiness and health for all of us next year. Aamiin,” 
ucap Galih. (Sigit)
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