
                      1 - TRAVELCLUB - MEI 2021







ON THE COVER
Model : 
Dico Mahtado Ganinduto
Bupati Kendal

••• MARINE TOURISM
BANDA NEIRA SURGA TERSEMBUNYI 
DARI MALUKU YANG PENUH SEJARAH
Banda Neira mempunyai pesona alam yang 
sangat menakjubkan. Selain berwisata sejarah, 
kamu juga dapat berwisata alam dan bahari 
di pulau ini. Begitu menginjakkan kaki ditanah 
penuh sejarah ini, Nuansa bangunan kolonial 
begitu terasa.

• page 39

••• COVER STORY
DICO M GANINDUTO SIAP JADIKAN 
KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR 
DAN BERKEADILAN
Kendati masih muda, namun jiwa kepemimpinan 
Dico sudah tertanam sejak bergabung bersama 
Partai Golkar dan juga perusahaan yang 
dikelolanya. 
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INDONESIA LANJUTKAN PERJUANGAN 
RA KARTINI
Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
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YANG SELALU DIRINDUKAN
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.
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••• MAIN FEATURE
DESTINASI WISATA SEPUTAR JAKARTA
MENGISI WAKTU LIBURAN SAAT LEBARAN

Tidak perlu jauh-jauh ke luar kota, karena 
destinasi wisata di Jakarta pun sudah banyak 
yang dibuka, sesuai dengan standar protokol 
kesehatan yang diterapkan pemerintah. 
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Tidak lama lagi, umat Islam di dunia akan merayakan Hari Raya 
Idul Fitri  1442 Hijriyah.  Idul Fitri atau di Indonesia dikenal 
sebagai lebaran ini, menjadi hari yang paling dinantikan,  karena 
di hari itu merupakan momentum untuk saling memaafkan 
dan bersilaturahmi dengan keluarga maupun kerabat.

Ucapan selamat Lebaran  adalah hal yang umum dilakukan 
oleh umat Muslim, seperti halnya di kalangan masyarakat 
Indonesia. Saling bertukar ucapan Lebaran hari raya Idul 
Fitri adalah salah satu bentuk interaksi untuk mempererat 
tali silaturahmi.

Lebaran juga dijadikan  sebagai hari kemenangan besar, setelah  
satu bulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadhan, 

menahan rasa lapar, haus serta menahan diri dari godaan-godaan setan untuk tetap melakukan 
ibadah puasa. Sebagai hari kemenangan maka perayaannya pun dilakukan dengan penuh  
suka cita. Namun karena masih  di tengah pandemi, maka perayaan Idul Fitri dilakukan dengan 
menerapkan  protokol kesehatan.

Majalah Travel Club Edisi Mei 2021  juga  menyambut dengan gembira datangnya Hari Raya Idul 
Fitri. Rasa gembira Majalah  Travel Club  diwujudkan dengan menampilkan informasi menarik 
dan berkaitan dengan lebaran, di antaranya mengulas tradisi lebaran yang sering dijumpai dan 
ulasan tentang destinasi di Jakarta untuk mengisi libur lebaran.

Selain itu, informasi lainnya datang dari rubrik Cover Story, dengan menampilkan sosok Bupati 
Kendal terpilih untuk periode 2021-2026,  yakni Dico Mahtado Ganinduto. Apa saja yang akan 
dijalankan  Dico untuk menjadikan Kendal lebih hebat lagi, ulasannya ada di rubrik Cover Story.

Tak berhenti di rubrik Cover Story masih banyak lagi rubrik yang menyuguhkan informasi menarik, 
seperti rubrik pageant yang salah satunya  mengulas tanggapan Putri Binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia mengenai Hari Kartini.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih kepada pihak yang telah   bekerjasama dengan majalah 
Travel Club dalam memperkuat distribusi informasi kepada masyarakat. Kepada pembaca juga, 
saya ucapkan terima kasih yang selalu menjadikan majalah Travel Club sebagai pilihan utama 
untuk memenuhi kebutuhan informasi. Semoga apa hal-hal baik yang kita lakukan dapat balasan 
yang baik pula dari Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan untuk mencapai keinginan yang 
belum tercapai. Selamat Merayakan Hari Idul Fitri 1442 Hijriyah.
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Gabungan Industri Pariwisata 
Indonesia (GIPI) bersama seluruh asosiasi 
pariwisata yang berada dibawah naungan 
GIPI, mendeklarasikan Industri Pariwisata 
Bergerak Perang Terhadap Covid-19. 
Acara deklarasi ini dilangsungkan di 
Balairung Soesilo Soedarman Gedung 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Kemenparekraf)  dengan 
menerapkan protokol kesehatan ketat. 
Putri Pariwisata Indonesia 2021 Jessy 
Silana Wongsodiharjo ikut hadir dalam 
acara deklarasi ini. Selain itu, acara juga 
digelar secara online yang dihadirkan 
ratusan tamu undangan.

Deklarasi ini ditandatangani Ketua 
Umum GIPI Didien Junaedi dan seluruh 
ketua umum asosiasi pariwisata. Setelah 
ditandatangani, deklarasi ini dibacakan 
oleh Wakil Sekjen GIPI Mangara Gultom 
dihadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dan 
Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo. 

GIPI DEKLARASIKAN 
INDUSTRI PARIWISATA BERGERAK PERANG TERHADAP COVID-19

Deklarasi ini berbunyi yakni 
industri pariwisata bertekad untuk 
segera menggerakan kembali pariwisata 
Indonesia, memperkuat perang terhadap 
Covid-19 yaitu memutus mata rantai 

penyebaran dengan menerapkan protokol 
Kesehatan dan CHSE (Cleanliness, Health, 
Safety  dan Environmental Sustainability) 
secara konsisten dan bertanggung jawab 
mengingat pariwisata dan ekonomi 
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kreatif sebagai penggerak roda kegiatan 
perekonomian masyarakat.

Selain itu, GIPI siap menyusun 
secara komprehensif tata-niaga pariwisata 
domestic  dan pariwisata/ekonomi kreatif 
yang berkualitas dengan kolaborasi industri  
dan Kementerian Pariwisata.

Ketua Umum GIPI Didien Junaedi 
mengatakan industri pariwisata memiliki 
peran penting dalam memulihkan kembali 
sektor jasa ini, salah satunya yang industry 
yang harus diperhatikan adalah biro 
perjalanan yang menjadi industry paling 
terdampak covid-19. Karena itu butuh 
dukungan pemerintah untuk kembali 
menghidupkan biro perjalanan.

“Kita mohon kepada melalui 
Pak Menteri untuk bagaimana caranya 
menyelamatkan biro-biro perjalanan atau 
pengusaha perjalanan supaya berfungsi 
sebagaimana mestinya. Kalau usaha 
perjalanan berjalan arti kata bahwa bisnis 
akan jalan, tetapi tentu banyak hal-hal 
yang harus kita selesaikan,” kata Didien 
dalam sambutannya.

Selain itu, Didien juga berharap 
pemerintah untuk membantu  industri 
pariwisata dalam menggerakan roda 
usahanya. Bantuan tersebut dapat berupa 
finansial yang distribusikan dapat tepat 
sasaran.

“Ada pula harapan agar pemerintah 
di sektor keuangan yang melanjutkan 
memberikan dukungan dan bantuan 

tetapi melalui skema, cara serta sasaran 
yang lebih tepat. Demikian juga di sektor 
niaga dan operasional, misalnya diciptakan 
agar grup-grup terutama di domestik, 
grup-grup itu harus dihandle oleh biro-
biro perjalanan,” ujar Didien.

Lebih lanjut, Didien menekankan 
agar kolaborasi menjadi pegangan dalam 
mengatasi pandemi ini. Kolaborasi sesame 
industry pun juga perlu dilakukan agar 
penanganan dapat dipikul Bersama.

“Jadi antara industry harus juga 
kolaborasi. Jangan sendiri, jangan sampai 
travel jalan sendiri, MICE jalan sendiri, jadi 
jangan marik kita kolaborasi,” ungkap 
Didien.

Menparekraf menyambut baik 
dihadirkan deklarasi ini yang pelak-
sanaannya harus dilakukan secara tekun 
dan disiplin. Kemenparekraf juga siap 
untuk berkolaborasi dengan industry 
pariwisata untuk mengembalikan kejayaan 
pariwisata.

“Hari ini kami sangat berbahagia 
bahwa sektor pariwisata bergerak 
melakukan perlawanan terhadap Covid-19, 
ini tentu butuh  ketekunan, kepatuhan dan 
kedisiplinan untuk menggerakan pariwisata. 
Komitmen kita untuk mendukung Langkah 
pemerintah meniadakan mudik dengan 
menyiapkan edukasi-edukasinya. Jadi 
saya ucapkan terima kasih untuk Pak 
Didien atas inisiatifnya dan kami siap 
untuk berkolaborasi, sukses buat GIPI,” 

kata Menparekraf.
Menurut Menparekraf ada tiga 

bentuk konkret yang dijalani sebagai 
tindak lanjut dari deklarasi ini. Pertama, 
dibutuhkan komitmen seluruh asosiasi 
pariwisata dalam menerapkan protokol 
Kesehatan sebagai  bagian dukungan 
kepada pemerintah dalam menekan 
angka kasus Covid-19.

Kemudian yang kedua ada kesiapan 
destinasi dalam menerapkan protokol 
Kesehatan. Keseriusan destinasi dalam 
menerapkan protokol tersebut sangat 
penting untuk meyakinkan wisatawan 
bahwa berkunjung kini aman.

“Terakhir kita sama-sama 
berkomitmen menciptakan pariwisata 
yang berkualitas dan berkelanjutan, 
itulah komitmen nyata dari kita semua. 
Harapannya secara konkret pariwiata 
berbenah karena saat pandemic ini adalah 
kesempatan yang baik buat kita untuk 
berbenah dan mudah-mudahan dengan 
semangat kita semua kita bisa bangkitkan 
kembali pariwisata,” ujar Menparekraf. (Sigit)
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Bogor dikenal akan kawasannya 
yang menarik untuk dikunjungi. Kota yang 
dijuluki dengan kota hujan ini memang 
tidak diragukan lagi memiliki keindahan 
alam yang patut dikunjungi. Apalagi lo-
kasinya tidak jauh, bagi anda yang berada 
di Jakarta dan sekitarnya. Hanya berjarak 
kurang dari 2 jam dengan mobil atau 1 jam 
dengan Commuter Line, Bogor memang 
relatif dekat. Bahkan jarak tempuh pun 
semakin dekat dengan infrastruktur 
penunjang yang dibangun pemerintah.

Memiliki letak dataran yang lebih 
tinggi dari ibukota Jakarta membuat kota 
ini memiliki udara yang sejuk. Contoh 
kawasan yang sering dijadikan destinasi 
liburan adalah puncak. Puncak Bogor 
adalah kawasan yang banyak digemari 
berbagai kalangan untuk menyejukkan 
pikiran. Bogor juga menjadi pusatnya 
wisata edukasi dan sejarah yang cocok bagi 
anak-anak yang sedang menimba ilmu.

CEO TX Travel Anton Thedy men-

BOGOR MENJADI PUSAT DESTINASI EDUKASI DAN SEJARAH

YANG WAJIB DIKUNJUNGI
jadikan  Kota Bogor sebagai ulasan uta-
manya dalam program Indonesia Tourism 
Forum (ITF) yang ditayangkan rutin oleh 
EL JOHN TV. Program ini dipandu oleh 
Clarita Mawarni Salem (Putri Pariwisata 
Indonesia 2019-Miss Tourism International 
2020/2021).

Anton mengatakan  kota hujan yang 
menjadi julukan Kota Bogor  merupakan  
salah satu daya tarik bagi wisatawan. Ju-
lukan itu membuat Bogor masuk ke dalam 
Guinness Book of The Record.

“Bogor dikenal sebagai kota hujan, 
ini yang pertama karena tingkat air hujannya 
cukup tinggi. Tapi yang menarik lagi Kota 
Bogor ini, tercatat di dalam Guinness Book 
of The Record, jadi catatan internasional 
ini mengatakan bahwa kota yang paling 
banyak halilintar, petir di dunia itu adanya 
di Bogor,” kata pengamat pariwisata ini.

Bukan hanya saat ini saja, Bogor 
menjadi destinasi yang diincar wisatawan 
namun sejak jaman Belanda maupun Inggris, 

Bogor sudah dijadikan oleh pemangku 
kekuasaan sebagai tempat untuk melepas 
Lelah. Hal itu terlihat dari hadirnya Kebun 
Raya Bogor dan Istana Kepresidenan Bogor 
yang dibagun jaman penjajahan.

“Pada waktu penjajahan Belanda, 
tempat ini adalah tempat beristirahat, 
rumah atau vila tempat beristirahat karena 
tempatnya lebih adam. Mulai lah mereka 
Gubernur Jenderal ini membangun di 
sana, ini adalah cikal bakal daripada Istana 
Bogor, tempat kediaman sekarang Presiden 
Indonesia, Pak Jokowi sekarang tinggal-
nya di Bogor bukan di Jakarta. Nah yang 
menarik lagi Bogor ini berkembangnya, 
lalu terkenal dengan Istana Bogor, lalu 
terkenal juga yang namanya Kebun Raya,” 
ujar Anton Thedy.

Untuk Kebun Raya, sudah ada sejak 
kekuasaan Inggris. Saat itu Letnan-Gu-
bernur Thomas Stamford Raffles. Namun 
sebelum Raffles berkuasa, Kebun Raya 
Bogor adalah sebuah taman yang isinya 
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berbagai tanaman. Tanaman-tanaman itu 
dikumpulkan oleh ahli botani dari Belanda 
yang lokasinya berada tidak jauh dari Ista-
na. Kemudian saat, saat Raffles berkuasa 
tanaman tersebut disulap menjadi bergaya 
Inggris klasik. Inilah awal mula Kebun Raya 
Bogor dalam bentuknya yang sekarang.

“Kita berterima kasih kepada Stam-
ford Raffles, Raffles ini adalah Gubernur 
Jenderal atau pimpinan dari Pemerintahan 
Inggris pada waktu itu Inggris menaklukan 
Belanda, jadi secara tidak langsung kita 
pernah dijajah oleh Raffles. Dan kalau dilihat 
perkembangannya Kebun Raya itu hamper 
85 hektar, mereka punya tanaman-tanaman 
itu salah satu yang terlengkap di dunia ini 
luar biasa.”tutur Anton Thedy.

Kebun Raya Bogor yang bersand-
ing bersama Istana Kepresidenan Bogor 
menjadi destinasi di Bogor yang menjadi 
favorit wisatawan. Bagi yang baru pertama 
kali ke Bogor, kedua destinasi tersebut 
menjadi pilihan utama untuk berwisata. 
Meskipun berkunjung  Istana sekarang 
tidak dibatasi karena sudah menjadi tempat 
tinggal Presiden Jokowi, namun tempat 
bersejarah ini masih diminati banyak wisa-
tawan. Berfoto  berlatar belakang pilar 
Istana menjadi salah satu spot foto yang 
diburu wisatawan.

“Yang paling menarik daripada Ista-
na Presiden ini adalah kalau Menteri-menteri 
cabinet setelah dilantik lalu mereka foto 

di depan ada tangga dan ada pilar-pilar di 
belakang dan itu ada dua tempat seperti 
begitu jadi di Istana Jakarta dan di Istana 
Bogor. Jadi kalau kita ke Istana Bogor kita 
juga foto di belakang seperti kaya Menteri 
nah itu menyenangkan. Kita boleh foto di 
situ tetapi kalau di dalam kita tidak boleh 
foto,” ungkap Anton Thedy.

Selain Kebun Raya Bogor dan Istana 
kepresidenan, destinasi di Bogor yang tak 
kalah menariknya adalah Taman Safari. 
Anton Thedy menyebut tempat wisata 
mengenal satwa ini merupakan tempat 

wisata terbaik yang ada di Indonesia. 
Apalagi tempat ini berkonsep edukasi

Jika Anda berada di kota-kota besar 
sekitar Jabodetabek, Bogor merupakan 
tempat yang cocok untuk untuk Anda 
jadikan peristirahatan. Berlibur bersama 
sahabat, keluarga, maupun kekasih adalah 
hal yang patut Anda coba. Selain mendapa-
tkan pengalaman yang menyenangkan 
dan berkesan, Anda juga dapat menikmati 
keindahan alam yang menakjubkan.

“Menurut saya Taman Safari yang 
ada di Indonesia yang ada di Cisarua 
Bogor ini salah satu adalah Taman Safari 
yang bagus ya  yang ada di Asia. Dan ini 
bukan cuma banyak satwanya tetapi juga 
perawatannya cukup baik. Menurut saya 
ini menjadi hiburan untuk anak-anak itu 
bagus,” terang Anton Thedy.

Tak hanya di Taman Safari, sepan-
jang jalan raya Puncak, Bogor juga ada 
destinasi yang bikin wisatawan selalu 
berfoto ria, destinasi itu yakni Kota Bunga 
di Cipanas. Di destinasi ini terdapat tempat 
wisata layaknya seperti di kota Venesia, 
Italia yaitu Little Venice.

Teddy pun mengajak masyarakat 
untuk tidak melupakan Bogor sebagai 
destinasi pilihan. Tapi yang perlu diper-
hatikan adalah patuhi protocol Kesehatan 
selama menikmati destinasi yang ada di 
Bogor. (Sigit)
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin 
Uno, mengundang investor untuk 
menanamkan modalnya dalam 
pengembangan sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif di Padangpanjang. 
Pengembangan pariwisata di 
Padangpanjang diharapkan tidak 
hanya menarik kunjungan wisatawan, 
tapi juga membuka lapangan kerja 
dan memberikan kesejahteraan bagi 
masyarakat.

Usai melakukan pertemuan 
dengan Gubernur Sumatra Barat 
H. Mahyeldi Ansharullah di ruang 
VIP Bandar Udara Internasional 
Minangkabau, Menparekraf Sandiaga 
Uno melanjutkan kunjungan kerjanya 
dengan meninjau Pusat Dokumentasi 
dan Informasi Kebudayaan Minangkabau 
(PDIKM) di Padang Panjang21 April 2021.

MENPAREKRAF UNDANG INVESTOR
KEMBANGKAN PARIWISATA DI PADANG PANJANG

Tempat ini merupakan salah 
satu museum di Sumatra Barat yang 
menampilkan banyak informasi seputar 
Minangkabau. PDIKM juga masih dalam 
satu kawasan dengan objek wisata 
pemandian Minang Fantasi.

“Saya sangat berbahagia bisa 
mengunjungi museum ini. Saya bisa 
melihat sejarah-sejarah, foto-foto yang 
ke depan akan kita lengkapi dengan 
story telling, story ekonomi sehingga 
dapat meningkatkan kualitas dari 
destinasi dan daya tarik wisatawan,” 
kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Untuk lebih mengembangkan 
kawasan wisata ini, Menparekraf 
mengatakan pihaknya juga akan 
mencoba mengundang investor untuk 
mau menanamkan modalnya dalam 
pengembangan kawasan wisata ini. 
Pemerintah Kota setempat bahkan 
tengah merencanakan pembangunan 

rest area yang berada tidak jauh dari 
lokasi ini sehingga bisa menjadi satu 
kesatuan destinasi menarik bagi 
wisatawan.

“Pak Wali Kota ada rencana untuk 
membuat satu rest area yang terintegrasi 
dengan Minang Fantasi. Total areanya 
ada 10 sampai 15 hektare, sebagian 
sudah dikelola. Tapi ada 2,5 hektare yang 
akan kita coba undang para investor 
untuk melakukan pengembangan,” 
kata Sandiaga.

“Ini adalah tugas dan fungsi kita 
di Kemenparekraf untuk membantu 
mengemasnya. Deputi Bidang Industri 
dan Investasi, akan bekerja sama 
langsung untuk menjaring minat para 
investor untuk mengelola yang tentunya 
sesuai dengan tren terbaru pariwisata 
dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan 
kualitas pariwisata dan keberlanjutan 
lingkungan,” kata Sandiaga.
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Anti Radiasi | EE Murni
Sebagai Pupuk Organik | EE + Air = 1 : 1000
Pembersih Hewan Peliharaan | EE + Air = 1:1000
Membersihkan Kuningan | EE Murni
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Desa Wisata
Menparekraf Sandiaga Uno 

mengatakan, pengembangan pariwisata 
di Padang Panjang juga diharapkan 
dapat terintegrasi dengan desa wisata. 
Salah satunya desa wisata Kubu Gadang.

Desa wisata yang berdiri 
sejak 2015 ini telah menjadi destinasi 
favorit wisatawan, baik nusantara 
maupun mancanegara. Desa wisata ini 
menawarkan atraksi bagi wisatawan 
untuk menikmati kehidupan masyarakat 
desa yang dikenal dengan istilah 
Serambi Mekkah ini. Seperti menanam 
padi sambil menikmati hijaunya 
perdesaan.

Desa wisata ini juga menawarkan 
tradisi makan baradaik serta atraksi 
silek lanyah. Yakni atraksi silat di lumpur 
yang dilakukan di lahan sawah yang 
telah dipanen.

“Kami ke depan berkomitmen 
untuk terus memberikan pendampingan. 
Kami tengah menggagas travel pattern 
yang baru di Sumatra Barat supaya 
setelah pandemi bisa mengembangkan 
pariwisata berbasis desa wisata. Desa 
wisata menjadi pandemic winner,” kata 
Menparekraf Sandiaga Uno.

Usai meninjau Desa Wisata Kubu 
Gadang, Menparekraf Sandiaga juga 
meninjau sentra songket Pandai Singkek. 

Pandai Sikek adalah salah satu 

nagari di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten 
Tanah Datar. Nagari ini terletak di antara 
Padang Panjang dan Bukittinggi. Pandai 
Sikek sudah dari dulu terkenal sebagai 
daerah penghasil kain songket dengan 
kualitas wahid.

Dalam kunjungannya ini, 
Sandiaga berharap pembeli kain 
songket untuk tidak menawar. Sebab, 
Sandiaga menyaksikan sendiri betapa 
sulitnya untuk membuat selembar kain 
songket menggunakan alat tenun yang 

masih tradisional. Dia bahkan sempat 
menjajal sendiri menggunakan alat 
tenun tersebut, meski cuma sebentar.

“Kalau beli jangan ditawar ya! 
Bisa satu bulan ini bikinnya,” seloroh 
Sandiaga.

“Itu satu bulan paling cepat pak. 
Bisa lebih,” timpal salah satu ibu-ibu 
perajin kain songket di Pandai Sikek.

Dalam kunjungannya ke Pandai 
Sikek, Menparekraf Sandiaga Uno 
meninjau langsung keadaan para 
perajin kain songket di sana. Dia juga 
mendengarkan keluhan para perajin.

Salah satunya adalah soal 
menurunnya jumlah wisatawan 
akibat pandemi virus Corona dan juga 
mahalnya tiket pesawat. Penurunan itu 
bisa mencapai angka 75%. Kalau dulu 
bisa setiap hari wisatawan datang, 
sekarang hanya ada 1 wisatawan dalam 
sepekan.

Merespon hal itu, Sandiaga akan 
memberikan solusi berupa subsidi 
ongkos kirim sehingga wisatawan 
yang ingin berbelanja kain songket 
Pandai Sikek tidak perlu jauh-jauh 
ke sana, plus bisa memesan sampai 
ke depan rumah dengan biaya yang 
murah, karena ongkirnya ditanggung 
oleh pemerintah.
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Ada kabar gembira  dari   
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan 
Kebudayaan Perserikatan Bangsa-
Bangsa UNESCO untuk Indonesia, 
khususnya untuk Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung dan Kabupaten 
Belitung. Kabar itu adalah telah resmi 
ditetapkannya Geopark Belitong sebagai 
UNESCO Global Geopark.

UNESCO Global Geoparks adalah 
area geografis terpadu dimana situs 
dan lanskap geologi internasional 
dikelola dengan konsep perlindungan 
holistik, pendidikan dan pembangunan 
berkelanjutan melalui pendekatan 
bottom-up.

Penetapan ini dilakukan 
UNESCO melalui sidang UGGC pada 
8-9 Desember 2020. Selain Belitong, 
ada tujuh situs lain yang juga ditetapkan 
sebagai UNESCO Global Geopark, 
yakni Vestjylland (Denmark),  Saimaa 

UNESCO RESMI TETAPKAN BELITONG

SEBAGAI GLOBAL GEOPARK

(Finlandia), Thuringia Inselberg-Drei 
Gleichen (Jerman), Grevena Kozani 
(Yunani),  Aspromonte (Italia), Majella 
(Italia) dan Pegunungan Salib Suci 
(Polandia)

Dari delapan situ tersebut, 
Geopark Belitong, yang terletak di 
provinsi Bangka-Belitung menjadi salah 
satu prioritas dalam pembahasan dan 
berhasil mendapatkan rekomendasi 
positif untuk dimasukan ke dalam daftar 
UNESCO Global Geopark.

Keberagaman geologi di Pulau 
Belitung dan kepulauan di sekitar diakui 
UNESCO yang menjadi yang terbaik 
dan terlengkap. Keberagaman tersebut 
yakni lanskap, bebatuan, mineral, proses 
geologis dan tektonik, serta evolusi 
bumi di Belitung.

Geopark Belitong juga dinilai 
memiliki keunikan dengan adanya 
keterkaitan kuat antara aspek geologis, 

biologis, dan budaya. Lanskap geologi 
Pulau Belitung yang unik, menjadi 
rumah bagi berbagai flora dan fauna 
yang di antaranya hanya ditemukan di 
Belitung, seperti ikan Hampala dan ikan 
Toman. Keanekaragaman hayati tersebut 
digunakan oleh masyarakat Belitung 
di antaranya dengan pemanfaatan 
tanaman herbal.

Penetapan Belitong sebagai 
UNESCO Global Geopark ini juga 
tak lepas dari upaya dan dukungan 
semua pihak mulai dari pemerintah 
pusat, daerah, stakeholder, akademisi, 
komunitas, pemuda dan masyarakat 
lokal. Kabar ini tentu menjadi kabar 
terindah yang diterima  masyarakat 
Belitung maupun Kepulauan Babel 
tentu juga semua masyarakat Indonesia, 
bahwa doa dan harapan dapat tercapai.

Indonesia berkomitmen untuk 
terus melanjutkan upaya perlindungan 
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dan pelestarian situs geopark dan di 
saat yang bersamaan, memanfaatkan 
kekayaan situs tersebut untuk 
mempromosikan ekonomi masyarakat 
lokal secara berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Beltiong 
sebagai UNESCO Global Geopark ini 
maka dampak positif pun akan semakin 
dirasakan masyarakat setempat. 
Dampak itu yakni akan terbukanya 
lapangan pekerjaan yang lebih luas 
siring dijalankannya komitmen dalam 
pengembangan geo-pariwisata maupun 
geo-edukasi. Selain itu juga promosi 
pun akan semakin muda dan meluas, 
baik promosi budaya maupun produk-
produk kreatif  lokal. Indonesia juga 
berkomitmen untuk meningkatkan 
kesadaran dan melibatkan masyarakat 
untuk senantiasa menjaga kelestarian 
lingkungan di situs geopark.

Melalui UNESCO Global 
Geopark Program, Indonesia dapat 
memanfaatkan jaringan Global Geoparks 
Network dan Asia Pacific Geoparks 
Network untuk berbagi pengalaman dan 
praktik terbaik dalam upaya mengelola 
situs geopark dengan mengedepankan 
aspek pendidikan, sains, pemberdayaan 
masyarakat lokal, dan pembangunan 
berkelanjutan.

Geopark Belitong, merupakan 
geopark nasional Indonesia ke-6 yang 

masuk ke dalam daftar UNESCO Global 
Geopark. Sebelumnya, Indonesia telah 
berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, 
Batur, Ciletuh, Gunung Sewu dan Rinjani. 
Indonesia juga memiliki banyak kekayaan 
alam dan budaya yang masuk dalam 
daftar UNESCO, antara lain 9 situs 
warisan budaya dan alam dan 18 cagar 
biosfer.

Gubernur Kepulauan Bangka 
Belitung (Babel) Erzaldi Rosman 
memanjatkan syukur atas ditetapkannya 
Beltiong sebagai  UNESCO Global 
Geopark. Dengan ditetapkannya 

Belitung sebagai Global Geopark Unesco 
pada 22 April 2021, maka momen ini 
bisa menjadi momentum penting untuk 
membangkitkan geliat wisata Belitung. 

Agar momen ini dapat 
dimanfaatkan dengan baik, maka 
diperlukannya sinergi antara pemerintah 
dan para pelaku industri pariwisata 
dan masyarakat.

“Jangan sampai momen geopark 
UNESCO ini tidak bisa memberikan 
kesejahteraan yang lebih kepada 
masyarakat kita,” ujar Gubernur Erzaldi.

Untuk itu, Gubernur Erzaldi yang 
didampingi Wakil Gubernur Abdul Fatah, 
melakukan audiensi dan menerima 
berbagai masukan dari pengelola daya 
tarik wisata, pelaku asosiasi pariwisata, 
travel agent, dan tour operator.

Disampaikan oleh Gubernur 
Erzaldi, pemerintah provinsi perlu 
mengambil suatu kebijakan bersama-
sama, agar perkembangan wisata 
di Belitung juga dapat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat.

Karena berdasarkan data 
lembaga survey di tahun 2019, sebanyak 
438 ribu wisatawan yang datang ke 
Belitung, hanya 10% yang mengunjungi 
tempat wisata berbasis kemasyarakatan. 
Di mana pemerintah telah mendorong 
homestay, dan lokasi wisata baru yang 
dikelola oleh masyarakat.



MEI 2021 - TRAVELCLUB - 17        

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.
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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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MAKANAN KHAS 
LEBARAN
TERPOPULER DI NUSANTARA

Rendang
Sapi

Rendang adalah kuliner 
khas asal Padang yang 
popularitasnya bahkan 

sudah mendunia. Meskipun 
sangat mudah ditemukan setiap 
harinya di restoran-restoran 
Padang, rendang juga menjadi 
salah satu makanan khas Lebaran 
yang kerap disajikan bersama 
opor ayam dan juga ketupat.su
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Setelah menjalani ibadah puasa 
selama satu bulan, umat muslim 
akan menyambut Hari Raya Idul 
Fitri. 

Hari Raya Idul Fitri identik dengan 
kumpul keluarga dan berkunjung 
ke tempat sanak saudara untuk 
mempererat tali silaturahmi. Hal 
yang membuat rindu saat lebaran 
yaitu menikmati hidangan khas 
lebaran.
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Semur 
Daging

Opor 
Ayam
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Sajian semur daging pada hari raya Idul Fitri sangat 
populer di kalangan masyarakat Jakarta dan terkadang 
tak hanya menggunakan daging sapi namun juga telur 
ayam dan potongan kentang.

Ada berbagai pilihan 
lauk dan hidangan khas 
Lebaran lainnya. Salah 
satunya adalah opor 

ayam. Makanan khas Lebaran 
satu ini merupakan olahan ayam 
yang dimasak dengan kuah santan 
yang dibumbui beragam rempah 
ini menjadi pasangan yang pas 
dan lezat untuk disantap bersama 
ketupat pada hari raya Idul Fitri.

Sajian semur daging pada hari raya Idul Fitri sangat populer 
di kalangan masyarakat Jakarta dan terkadang tak hanya 
menggunakan daging sapi namun juga telur ayam dan potongan 
kentang.
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Ayam Woku

Sambal 
Goreng Ati

Untuk kamu yang berada di luar 
Sulawesi, mungkin menu Ayam 
Woku jarang ditemukan pada 
saat Lebaran. Namun, kuliner khas 

Manado ini menjadi favorit sajian pada 
saat hari Idul Fitri tiba bagi masyarakat 
Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Makanan khas Lebaran di Indonesia 
satu ini memiliki cita rasa pedas dan juga 
menyegarkan dari berbagai ragam rempah 
yang digunakan untuk memasak menu 
khas Lebaran ini.

Sambal Goreng Ati tak ketinggalan 
sebagai menu hidangan khas lebaran di 
Indonesia, sambal ini dicampur dengan 
potongan kentang kotak. Warna merah 
menampilkan citarasa pedas dan gurih, manis. 
Hidangan sambal goreng ati dan rempela 
selalu ramai disajikan di lebaran hari pertama 
dengan kerupuk udang. Anda penyuka jeroan 
memang tidak ada salahnya menikmati sajian 
lebaran ini namun, proporsi sambal goreng 
ati ini harus dibatasi apalagi Anda sudah ada 
riwayat sakit kolesterol tinggi.  
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Rubrik ini pernah menghantarkan penulis Travel Club memenangkan
Juara I Anugerah Pewarta Wisata Indonesia 2015

Juara II Anugerah Pesona Bahari 2016, Piala Menteri Pariwisata RI

Berada di antara rimbun pepohonan yang menghijau, 
Arborea Café sukses mencuri perhatian warga ibukota 

sebagai salah satu rekomendasi tempat nongkrong kekinian 
terutama bagi kaum muda.

ARBOREA CAFÉ

                      26 - TRAVELCLUB - MEI 2021

TEMPAT NONGKRONG KEKINIAN
DI TENGAH HUTAN
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Taman dengan konsep Eco 
Park yang dibangun oleh Kementeri-
an Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
pada masa Asian Games tahun 2018 
yang digelar di Palembang dan Jakarta 
ini, pada awalnya bertujuan agar bisa 
memberikan alternatif lebih bagi Atlet 
Asian Games atau tamu-tamu dari neg-
ara lain yang berkunjung ke Jakarta, 
untuk pilihan tempat bersantai yang 
dekat dengan suasana alam.

Café yang berlokasi di jalan Ga-
tot Subroto, No.1, tepatnya di komplek 
perkantoran Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan ini, dibangun den-
gan konsep yang cukup unik. Bangunan 
bentuk persegi dengan tiga lantai yang 
dominan terbuat dari kayu itu, seolah 
menjadi daya tarik tersendiri di tengah 
rimbun dedaunan yang menghijau dan 
membawa hawa sejuk kepada setiap 
pengunjung meski sedang berada di 
pusat ibukota Jakarta.

Lantai dasar dilapisi dengan kayu 
berwarna coklat yang dibuat lebih luas 
dari bangunan itu sendiri sehingga pe-
ngunjung bebas memilih untuk duduk 
lesehan beratapkan 
ranting pepohon-
an seraya bersantai 
sambil bercengkra-
ma bersama teman-
teman lainnya.

Selain area 
lantai dasar yang 
dibuat lesehan, 
puluhan kursi dan 
meja bertebaran di 
tengah-tengah area 
Taman Hutan yang 
mengelilingi bangu-
nan café tersebut, 
dan pengunjung 
pun bebas memilih 
untuk menempati 
meja yang mana. 
Siapa cepat, dia 
dapat. Jadi tidak 
ada istilah book-
ing tempat. Kalau 

kamu telat, ya bisa saja tidak kebagian 
tempat duduk dan pilihan satu-satun-
ya adalah duduk lesehan atau malah 
berdiri, seraya mengintai pengunjung 
lain yang meninggalkan tempatnya.

Untuk pemesanan makanan dan 
minuman, juga dilakukan di lantai dasar 
ini. Di mana kamu harus memesan dan 
membayar langsung ke kasir. Setelah 
membayar jumlah tagihan pesanan 

kamu, petugas yang melayani akan 
memberikan satu nomor meja sebagai 
petunjuk bagi petugas yang akan men-
gantar makananmu, nanti.

Setelah mendapatkan nomor 
meja, kamu bebas memilih duduk di 
meja mana, dan jangan lupa memajang 
nomor meja yang sudah diberikan, 
agar petugas yang mengantarkan 
makananmu tidak kesulitan mene-
mukan keberadaanmu.
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Di lantai dua, tersedia ruangan 
ber-AC yang kapasitas ruangannya 
cukup untuk sekitar 20 orang saja. Ru-
angan ini dibuat dengan konsep tempat 
duduk yang sangat mirip dengan meja 
bar. Hanya saja perbedaannya kalau 
di bar, kamu akan duduk menghadap 
Bartender. Namun di sini, kamu akan 
duduk dengan menghadap dinding 
kaca yang view-nya langsung ke area 
hutan dengan rimbun pepohonan di 
antara lampu yang temaram.

Tersedia juga satu meja dengan 
empat kursi yang bisa kamu tempati 
seandainya kamu ingin duduk saling 
berhadapan dengan teman-temanmu.

Sedangkan lantai 3 adalah ruang 
terbuka, selayaknya rooftop yang dike-
lilingi pagar besi sebagai pengaman 
bagi pengunjung. Kebanyakan pen-
gunjung menjadikan area ini sebagai 
salah satu spot paling cantik untuk 
mengambil gambar. Selain tampilan 
yang instagramble, dari rooftop ini 
kita akan lebih leluasa memandang 
hutan sekitar yang membawa keseju-
kan serta juga bisa melirik ke jalan tol 
yang selalu ramai dengan kendaraan 
yang berlalu lalang.

Untuk naik ke lantai 3, tersedia 

tangga besi dengan bentuk berputar, 
yang juga cocok untuk dijadikan spot 
mengambil gambar.

Untuk menu makanan dan minu-
man di sini sangat bervariasi, mulai dari 
es teh hingga green tea gayo, tersedia. 
Makanan pun juga tersedia dari mulai 
camilan ringan hingga makanan berat 
sepeti nasi dan soup.

Untuk harga minuman, mulai 
dari yang paling murah dengan harga 
Rp15.000 hingga Rp35.000. Sedangkan 
untuk menu makanan, harga yang mere-
ka tawarkan dari mulai Rp20.000 hingga 
makanan berat seharga Rp110.000.

Di sini semua wadah makanan 
yang disajikan terbuat dari kertas dan 
bahan-bahan yang mudah diurai. Bah-
kan jika kamu meminta air mineral, kamu 
akan disajikan air dengan wadah gelas, 
karena café ini tidak menyediakan air 
mineral dalam kemasan plastik.

Café ini buka dari pukul 11.00 wib 
siang hingga pukul 21.00 wib malam. 
Untuk waktu berkunjung, lebih disarank-
an setelah pada pukul 16.00 wib kamu 
sudah sampai di sana. Sehingga kamu 
bisa mengambil gambar menjelang 
malam. Karena jika kamu datangnya 

malam, maka kamu akan ke-
hilangan momen mengambil 
foto saat sore hari.

Terlebih pada malam 
hari suasana di café ini 
lumayan gelap, efek dari 
rimbunan pohon yang men-
ghalangi cahaya rembulan 
masuk ke sela-sela area 
café. Di sini pencahayaan 
juga minim, hingga tidak 
ada kesempatan untuk men-
gambl foto pada malam hari, 
kecuali jika memang kamu 
sudah menyiapkan dengan 
maksimal peralatan untuk 
membantu pencahayaan. 

Jika tujuan kamu ke sana untuk 
sekedar mengambil gambar tanpa ban-
yaknya orang berseliweran, sebaiknya 
kamu jangan berkunjung pada akhir 
pekan. Karena di akhir pekan, tempat ini 
sangat sangat ramai dikunjungi. Sehing-
ga kalau kamu mau ambil foto dengan 
latar bangunan tanpa ada penampakan 
pengunjung lain, itu adalah hal yang 
sangat mustahil.

Bahkan untuk pesan makanan 
pun, kamu bisa saja ngantri sampai satu 
jam. Belum lagi kalau kamu memakai 
baju yang agak terbuka, waaahhh bisa 
habis tuh digerogoti nyamuk. (Yulia 
Gumay)
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SEPUTAR JAKAR TA

MENGISI WAKTU LIBURAN SAAT LEBARAN

Destinasi Wisata

Tinggal di Ibukota Jakarta, dan berstatus sebagai perantau dari daerah 
lainnya di Indonesia, hal yang paling dirindukan tentulah saat-saat pulang 
kampung. Setelah lama berpisah dari orangtua, anak, keluarga, kerabat, 

bahkan sahabat, momen Idul Fitri menjadi salah satu yang paling dinanti, 
karena rencana pulang kampung biasanya sudah disusun jauh-jauh hari.

Namun sayangnya, Idul Fitri tahun ini sepertinya belum bisa dirayakan 
sebagaimana biasanya umat Islam menyambut kemeriahan Lebaran. Kita 
tahu bahwa pemerintah secara resmi telah melarang masyarakat untuk 
melakukan mudik Lebaran 2021 ini. Suka tidak suka, kita wajib berbesar 
hari dan menunda kepulangan, meski tentu ada kerinduan yang sangat 

mendalam.

Nah, bagi Anda yang tahun ini memutuskan untuk tidak pulang kampung 
dan tetap stay di Ibukota Jakarta, kami akan merekomendasikan lokasi-lokasi 

wisata yang bisa Anda kunjungi saat menghabiskan libur Lebaran nanti.

Tidak perlu jauh-jauh ke luar kota, karena destinasi wisata di Jakarta pun 
sudah banyak yang dibuka, sesuai dengan standar protokol kesehatan yang 

diterapkan pemerintah. 
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PENGINAPAN

Jika Anda berwisata masih seputaran Kota Jakarta, 
penginapan bukanlah suatu hal yang harus dikhawatirkan. 
Tersedia sangat banyak hotel dan bahkan pada momen-momen 
Idul Fitri biasanya akan sangat banyak penawaran voucher 
menginap di hotel-hotel berbintang. 

Bahkan sebenarnya Anda juga tidak perlu menginap 
karena semua wisata di Kota Jakarta, bisa dijangkau dengan 
mudah dari tempat tinggal Anda.

TRANSPORTASI

Kemudahan lainnya adalah, di Jakarta tersedia berbagai 
macam jenis transportasi umum mulai dari angkot, bajaj, ojek 
online, taksi, transjakarta, KRL, LRT, MRT, dan tersedia juga 
jasa penyewaan mobil pribadi, yang akan mengantarkan Anda 
pada destinasi tujuan, dengan harga yang sangat terjangkau, 
tergantung jenis transportasi yang Anda gunakan.
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KULINER

Termasuk juga kuliner, semua tempat 
wisata di Jakarta memang tidak pernah 
sepi dari para penjual yang menjajakan 
dagangannya dengan beraneka pilihan 
menu. Semua jenis masakan Nusantara 
sepertinya lengkap disajikan. Tinggal Anda 
pilih sesuai selera.

Soal harga pun beragam. Meski jika 
dibandingkan dengan makanan yang dijual 
di daerah-daerah, tentu kuliner ibukota 
memang sedikit lebih mahal, tapi masih 
sepadan dengan cita rasa yang ditawarkan. 

BUDGET

Sebagian orang yang tinggal di luar Jakarta, mungkin akan berpikiran 
bahwa di Jakarta semuanya serba mahal, termasuk saat berwisata. Tapi tentu 
hal itu tidak sepenuhnya benar.

Misalnya saja, saat menggunakan transportasi umum, Anda akan mendapat 
harga yang sangat murah. Dengan menggunakan jasa transjakarta, Anda bisa 
keliling ibukota hanya dengan membayar Rp3.500 saja. Bahkan untuk beberapa 
destinasi wisata, Jakarta memiliki bus khusus yang akan membawa Anda dari 
satu tempat ke tempat lainnya, tanpa Anda perlu membayar, alias gratis.

Jika Anda mau lebih hemat lagi, Anda bisa memilih lokasi wisata yang tidak 
berbayar, seperti taman-taman yang sebagian besar terbuka bebas untuk umum.

Jadi, mulai dari sekarang Anda bisa buatkan daftar lokasi wisata di Jakarta 
yang akan Anda kunjungi saat libur nanti.

Berikut kami sajikan beberapa destinasi wisata DKI Jakarta yang bisa Anda 
kunjungi saat libur Hari Raya Idul Fitri. Namun sebelum berlibur, pastikan 
Anda tetap mentaati semua peraturan pemerintah terkait penerapan protokol 
kesehatan, demi keamanan dan kenyamanan bersama.

main feature
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Sumber Foto : www.jakartamangrove.id

SUAKA MARGASATWA
MUARA ANGKE

Y
ang mengaku sudah lama 
tinggal di Jakarta, kira-kira 
sudah pernah berkunjung 
ke lokasi wisata yang satu 
ini, belum?

Taman Suaka Margasatwa Muara 
Angke merupakan destinasi wisata 
hutan bakau yang berlokasi di Kapuk 
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta 
Utara.

Destinasi wisata ini memiliki 
jembatan kayu panjang yang akan 
membantu Anda mengelilingi hutan 
bakau dengan view yang sangat cantik. 
Jika Anda termasuk tipe orang yang 
memiliki jiwa petualang, Anda juga 
bisa berkeliling menyusuri keindahan 
hutan tersebut dengan menaiki perahu.
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HARGA TIKET MASUK
Jika Anda berwisata ke Taman Wisata Alam Mangrove 

Angke Kapuk pada saat weekday, cukup siapkan uang untuk 
harga tiket masuk sebesar Rp15.000 untuk anak-anak, 
Rp.30.000 untuk dewasa dan Rp.150.000 untuk Warga Negara 
Asing yang tidak memiliki ijin tinggal di Indonesia.

Namun jika Anda berkunjung di hari libur, atau weekend, 
Anda harus membayar tiket masuk sebesar Rp.20.000 
untuk anak-anak, Rp.35.000 untuk dewasa dan Rp.170.000 
untuk Warga Negara Asing yang tidak memiliki ijin tinggal 
di Indonesia.

Selain tiket masuk, Anda juga wajib membayar parkir. Untuk 
motor dikenakan biaya sebesar Rp.5.000, biaya parkir mobil 
Rp.10.000 dan biaya parkir untuk bus sebesar Rp.50.000.

JAM OPERASIONAL
Untuk waktu berkunjung, Taman Wisata 

Alam ini di buka dari pukul 08.00 pagi 
hingga pukul 18.00 wib. Jadi silakan Anda 
jadwalkan waktu kunjungan Anda.

LOKASI
Lokasi wisata hutan bakau ini tepatnya 

berada di Jalan Garden House, Kamal 
Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta 
Utara, DKI Jakarta, Indonesia.

Hutan bakau dengan luas keseluruhan sekitar 99,82 hektar 
ini, juga merupakan habitat berbagai fauna, seperti monyet, 
biawak, serta burung.

Perlu Anda ketahui bahwa di hutan bakau ini ada larangan 
untuk menggunakan kamera poket dan kamera DSLR untuk 
mengambil foto. Kamera ini hanya boleh digunakan jika Anda 
membayar sesuai tarif yang telah ditetapkan.

Jika Anda melakukan pengambilan gambar menggunakan 
kamera poket Anda harus membayar sebesar Rp150.000, 
untuk kamera DSLR yang digunakan hanya untuk keperluan 
pribadi, Anda wajib membayar sebesar Rp300.000 dan jika 
penggunaan kamera DSLR untuk keperluan khusus, seperti 
foto prewedding, maka Anda harus membayar sebesar 
Rp1.500.000.

Sumber Foto : www.kibrispdr.org

Sumber Foto : jakarta-tourism.go.id

main feature
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Meski Taman Mini Indonesia Indah atau lebih sering disingkat 
dengan TMII ini merupakan salah satu ikon wisata di ibu-
kota, namun sudah pasti sangat banyak masyarakat yang 
tinggal di ibukota, bahkan belum pernah menyambanginya.

Jika Anda termasuk salah satunya, maka sebaiknya Anda mer-
encanakan liburan Anda ke TMII saat libur hari raya nanti.

Taman yang dibangun di atas lahan seluas 150 hektar ini, mer-
upakan sebuah taman yang juga disebut sebagai miniatur Indonesia. 
Di mana di area ini terdapat berbagai jenis bangunan rumah adat 
dari masing-masing provinsi di Indonesia. Rumah Adat ini biasanya 
difungsikan untuk keperluan pertemuan-pertemuan masyarakat 
yang berasal dari daerah tersebut yang merantau atau tinggal di 
Ibukota Jakarta.

Selain itu, terdapat juga taman-taman, museum, gedung teater 
serta berbagai wahana permainan yang bisa Anda nikmati saat 
berkunjung ke sana.

Jadi selain berwisata atau sekedar refreshing, dengan berkun-
jung ke TMII ini, Anda juga bisa sambil belajar pengetahuan umum 
tentang Nusantara, dan sangat cocok jika Anda datang bersama 
keluarga dan anak-anak.

Masih berlokasi di daerah Jakarta Utara, Pantai Pasir Putih ini 
merupakan pantai buatan yang berlokasi di Pantai Indah 
Kapuk 2 atau biasa dikenal dengan istilah PIK 2. Lokasinya 
persis setelah jembatan PIK 2.

Lokasi ini biasanya digunakan untuk bersantai, jalan-jalan sore 
atau bersepeda. Selain itu jika Anda ingin menikmati senja sembari 
memandangi pesawat-pesawat yang berlalu lalang menuju dan 
meninggalkan Bandar Udara Soekarno Hatta, maka di Pantai Pasir 
Putih ini merupakan salah satu lokasi yang cocok untuk menikmati 
itu semua.

Selain nyaman, orang-orang yang berkunjung ke lokasi ini bi-
asanya memanfaatkan senja untuk mengabadikan gambar melalui 
lensa kamera mereka. Barisan pohon kelapa dan pasir putih yang 

HARGA TIKET MASUK
Untuk masuk ke area Taman Mini Indonesia Indah, setiap pe-

ngunjung harus membayar biaya tiket masuk sebesar Rp20.000. 
Tiket masuk ini berlaku untuk setiap orang mulai dari anak usai 3 
tahun ke atas.

Selain biaya tiket masuk, Anda juga harus membayar biaya tiket 
lainnya jika ingin menikmati wahana permainan yang tersedia, atau 
jika Anda ingin masuk ke museum, dan lainnya.

JAM OPERASIONAL
Jam buka Taman Mini Indonesia Indah mulai dari pukul 07.00 

wib hingga pukul 16.00 wib.

LOKASI
Taman Mini Indonesia Indah berlokasi di Jl. Taman Mini Indone-

sia Indah RT.7/RW.2, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 
Indonesia.

TAMAN MINI 
INDONESIA 
INDAH 

PANTAI
PASIR PUTIH

main feature
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membentang, sebagai salah satu background yang menambah ke-
cantikan pemandangan di sana.

Tepat di pinggir pantai, tersedia pula wisata kuliner, berderetan 
memanjang dengan pilihan menu makanan dari mulai kuliner Nusantara 
hingga jajanan khas Korea Selatan.

HARGA TIKET MASUK
Untuk memasuki Kawasan ini, pengunjung tidak dikenakan biaya 

apapun dan terbuka untuk umum, jadi bagi Anda yang mencari re-
komendasi wisata gratis, Pantai Pasir Putih ini bisa menjadi salah satu 
rekomendasi.

JAM OPERASIONAL
Kawasan Pantai Pasir Putih PIK 2 ini buka mulai dari pukul 15.00-

21.00 wib. Pada jam-jam tersebut matahari sudah mulai memudar-
kan sengatannya, hingga puncak dari itu semua adalah ketika senja 
datang saat matahari memamerkan keindahannya sebelum kembali 
ke peraduannya.

LOKASI
Lokasi Pantai Pasir Putih ini berada di Kecamatan Kosambi, Kota 

Tangerang, Provinsi Banten dekat dengan Bandara Soekarno Hatta. Untuk 
dapat menuju ke lokasi ini Anda hanya perlu ke PIK 2, kemudian menaiki 
jembatan ke golf island, dan melalui jembatan lagi hingga sampai di 
Pantai Pasir putih PIK 2 yang berada di sebelah kanan setelah jembatan.

Jika Anda ingin berwisata lebih jauh lagi, namun masih 
di sekitar daerah Jakarta, Anda bisa berkunjung ke 
Kepulaun Seribu yang menawarkan kecantikan alam 
berupa pantai yang bersih dan indah. 

Meski bernama Kepulauan Seribu, namun pulau-pulau 
yang ada di perairan ini jumlahnya tentu tidak sampai seribu. 
Penamaan ini hanya untuk menggambarkan bahwa terdapat 
begitu banyak pulau di perairan Teluk Jakarta ini.

Kepulauan Seribu merupakan sebuah Kabupaten 
Administrasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pusat 
pemerintahannya terletak di Pulau Pramuka.

Kepulauan dengan luas wilayah mencapai 8,7 km² ini, 
terdiri dari pulau-pulau kecil yang mana tidak semuanya 
berpenghuni. Beberapa di antaranya hanyalah berupa pasir-
pasir dan batu karang.

main feature

KEPULAUAN 
SERIBU



Jika Anda memilih berwisata ke 
Kepulauan Seribu, Anda bisa memilih 
beberapa pulau dengan potensi 
pariwisata yang luar biasa dengan 
fasilitas lengkap, diantaranya adalah 
Pulau Pramuka yang merupakan pusat 
administrasi dan pemerintahan Kabupaten 
Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau 
Pramuka termasuk ke dalam wilayah 
Kelurahan Pulau Panggang. Sebagai pusat 
administrasi pemerintah, tentu pulau ini 
sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas 
yang akan mendukung semua kegiatan 
termasuk pariwisata.

Selain itu, Anda juga bisa berkunjung 
ke Pulau Harapan, Pulau Pari, Pulau Tidung, 
Pulau Kotok, Pulau Papatheo, dan pulau-

pulau berpenghuni lainnya.
Untuk masuk ke pulau-pulau ini, tidak dikenakan biaya tiket masuk. Namun Anda tetap harus menyiapkan uang cash untuk 

keperluan selama di sana. Harga makanan di sana hampir sama dengan harga di Jakarta, menunya pun juga beragam sehingga 
Anda tidak perlu khawatir soal urusan perut.

Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan uang untuk ongkos kapal dari Pelabuhan Muara Angke berkisar antara Rp65.000 hingga 
Rp85.000, harga tiket sudah termasuk asuransi kecelakaan dari jasa raharja dan jadwal pemberangkatan kapal dimulai pada pukul 
08.00 wib setiap hari.

Jika Anda menyukai wisata yang lebih menantang, Anda 
bisa mencoba berwisata ke daerah Suku Baduy yang 
berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten.

Wisata Suku Baduy menjadi sebuah alternatif wisata 
alam yang mengandalkan kekuatan fisik. Bagaimana tidak, 
Anda dituntut harus kuat berjalan kaki untuk menempuh 
perjalanan, keluar masuk hutan dan ladang selama lebih 
kurang 8 jam. Tidak ada akses kendaraan bermotor. Jadi 
pastikan menyiapkan tenaga untuk menempuh perjalanan 
berkilo-kilo meter itu.

Selain itu, pastikan juga Anda membawa bahan-bahan 
logistik yang memadai, seperti beras, mie instan, atau karbo 
lainnya yang bisa menopang tenaga Anda selama berada di 
sana hingga perjalanan kembali ke rumah. Karena ketika sampai 
di perkampungan Suku Baduy, Anda tidak akan menemukan 
satu pun warung atau toko kelontong yang menjual bahan 
makanan. Suku Baduy sendiri biasanya membeli semua 
peralatan makanan mereka di Desa Ciboleger, desa terakhir 
sebelum masuk ke perkampungan Baduy Luar.
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Perlengkapan yang harus Anda 
siapkan ketika melakukan perjalanan 
menelusuri perkampungan Baduy lebih 
kurang sama seperti perlengkapan yang 
dibawa ketika mendaki gunung. Jangan 
lupa untuk membawa senter, karena di 
perkampungan Suku Baduy tidak ada 
listrik. Serta persiapakan juga Sleeping 
Bag jika Anda tidak mau mencicipi udara 
dingin pada malam hari.

Jika Anda menyempatkan perjalanan 
ke perkampungan Baduy Dalam, pastikan 
Anda mengetahui secara pasti larangan 
apa saja yang berlaku di perkampungan 
mereka. Karena Baduy Dalam masih 
menutup diri dari pengaruh dunia luar 
dan secara ketat menjaga cara hidup 
mereka yang tradisional. Selama berada 
di perkampungan Baduy Dalam, pastikan 
Anda tidak mengeluarkan kamera dan 
barang-barang elektronik lainnya. Cukup nikmati saja semuanya 
dengan lensa mata dan menyimpannya dalam memori ingatan 
tanpa harus mengabadikan dengan kamera.

Bagi Anda yang tidak terbiasa dengan kehidupan serba 
tradisional di alam, tentu akan sedikit kesulitan dalam hal mandi 
hingga buang air. Karena untuk semua kegiatan tersebut, umumnya 
masyarakat Baduy Dalam melakukan semuanya di sungai. Untuk 
MCK atau toilet hanya ada di perkampungan Baduy Luar.

Soal Bahasa jika ingin berkomunikasi dengan mereka, Anda 
tidak perlu khawatir, karena mereka juga fasih berbahasa Indonesia, 
meski sehari-hari mereka menggunakan Bahasa Sunda.

Yang tidak kalah pentingnya ketika Anda berkunjung ke 
perkampungan Suku Baduy adalah, sebelum pulang usahakan 
untuk membeli beberapa souvenir dari mereka. Selain sebagai 
kenang-kenangan untuk Anda, tentu hal ini juga akan membantu 
perekonomian mereka.

HARGA TIKET MASUK
Untuk masuk ke Desa Wisata Baduy, sebenarnya tidak 

ada harga tiket masuk yang tetap. Namun Anda tetap harus 
membayar biaya perizinan masuk. Harganya pun tergantung 
keikhlasan Anda untuk membayar, namun sebaiknya disarankan 
Anda membayar biaya perizinan ini di atas Rp20.000 per orang.

Disarankan juga untuk Anda menggunakan jasa tour guide 
agar lebih memudahkan Anda selama perjalanan serta Anda 
pun bisa mendapatkan informasi lebih tentang keperluan apa 
saja yang harus Anda persiapkan sebelum berangkat.

Selain itu, Anda juga tidak perlu repot mengeluarkan uang 
lagi untuk bayar perizinan dan lain-lain karena semuanya sudah 
diurus oleh pemandu Anda.

Kelebihan lainnya ketika Anda menggunakan jasa pemandu 
adalah Anda bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk 
berkunjung ke sana,  karena Suku Baduy memiliki banyak 

larangan-larangan terutama saat bulan kawalu, di mana orang 
luar tidak diizinkan masuk ke Kampung Baduy karena pada bulan 
tersebut mereka akan melakukan ritual memohon keselamatan 
dan kesejahteraan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 

LOKASI
Desa Wisata Suku Baduy tepatnya terletak di Kadujangkung, 

Bojong Menteng, Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, 
Indonesia. (Yulia Gumay)
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B
anda Neira merupakan salah satu pulau di 
Kepulauan Banda, dan merupakan pusat 
administratif Kecamatan Banda, Kabupaten 
Maluku Tengah, Maluku, Indonesia. Secara 
administratif, Banda Neira terbagi dalam 

6 desa, yakni Dwiwarna, Kampung Baru, Merdeka, 
Nusantara, Rajawali, dan Tanah Rata. 

Topografi pulau ini cenderung datar, sehingga 
memungkinkan didirikannya kota kecil. Pulau Banda 
Neira memiliki kantor pemerintahan, toko, dermaga, dan 
bandara. Penduduk pulau ini berjumlah 14.000. Pulau ini 
pernah menjadi pusat perdagangan pala dan fuli (bunga 
pala) dunia, karena Kep. Banda adalah satu-satunya 
sumber rempah-rempah yang bernilai tinggi itu hingga 
pertengahan abad ke-19. 

Banda Neira mempunyai pesona alam yang sangat 
menakjubkan. Selain berwisata sejarah, kamu juga 
dapat berwisata alam dan bahari di pulau ini. Begitu 
menginjakkan kaki ditanah penuh sejarah ini, Nuansa 
bangunan kolonial begitu terasa. Berkunjung ke Banda 
Neira ibaratkan sedang memasuki mesin waktu. Kamu 

diajak untuk kembali pada era kekuasaan VOC. 
Di Banda Neira kamu dapat mengunjungi Istana Mini 

Meira yang dibangun oleh VOC, Bangunan ini terlihat 
sangat indah dengan arsitektur khas Eropa dan menjadi 
satu-satunya bangunan terbesar di wilayah ini saat itu. 

Selain Istana Mini Neira, Kamu juga dapat 
mengunjungi Benteng Belgica yang dibangun oleh 
Jenderal VOC Piether Both sebagai tempat pertahanan 
serta Benteng Nassau yang dibangun oleh Portugis 
pada tahun 1529.

Berbicara Banda Neira belum lengkap jika kamu 
belum menikmati keindahan bawah lautnya. Perairan di 
Banda Neira bagaikan surga tersembunyi yang sangat 
sayang untuk kamu lewatkan. Alam bawah laut Banda 
Neira menyimpan kekayaan biota laut yang sangat 
menakjubkan. Titik penyelaman di pulau ini merupakan 
surga bagi mereka yang mempunyai hobi menyelam. 
Setidaknya terdapat 22 titik penyelaman untuk kamu 
telusuri seperti di Tanjung Barat Pulau Pisang, Selamo 
Village (Pulau Banda Besar), Tanjung Burang (Pulau 
Banda Besar), Batu Kapal, Mandarin City (Jetty Reef) 

Banda Neira 
Surga Tersembunyi Dari Maluku Yang Penuh Sejarah
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dan Pasir Putih (Lighthouse Pulau 
Neira).

Selain diving, Kamu juga dapat 
melakukan aktivitas snorkeling untuk 
menikmati indahnya terumbu karang 
dengan berbagai bentuk dan spesies. 
Setidaknya di Perairan Banda Neira 
terdapat 350 jenis biota laut  seperti 
ikan, kerang purba, rumput laut, 
moluska, gurita, udang, kepiting, penyu 
dan terumbu karang.

Waktu terbaik untuk berkunjung 
ke Banda Neira buat kamu yang suka 
diving dan snorkeling adalah di Bulan 
April hingga bulan November setiap 
tahunnya. Karena pada bulan-bulan 
tersebut cuaca sangat mendukung 
untuk melakukan aktivitas penyelaman 
dan snorkeling.

Bagi yang ingin menginap bisa 
memilih berbagai akomodasi yang 
tersedia mulai dari Guest House hingga 
hotel. Ada dua cara untuk menuju ke 
Banda Neira, yaitu melalui jalur laut 
dan udara. Jika memilih naik pesawat, 
jadwal penerbangan menuju pulau 
ini hanya dilakukan seminggu sekali 
atau dua minggu sekali. Alternatif lain 
adalah lewat laut via kapal PELNI yang 
menyeberang dari Ambon dua kali 
seminggu.

Untuk dapat menuju ke Banda Neira 
dari kota Kamu, arahkan penerbangan 

pergi ke Bandara Pattimura di Kota 
Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia. 
Setelah sampai di kota Ambon, arahkan 
tujuan ke Banda Neira yang biasanya 
penerbangan akan beroperasi seminggu 
sekali. Banda Neira memang tidak besar, 
bahkan dapat dijelajahi dengan berjalan 
kaki 3 jam saja lewat jalanan aspal yang 
menghubungkan dengan semua pulau. 
Anda juga bisa menjelajahi pulau ini 
dengan berjalan kaki atau bersepeda.

Jika tertarik berkunjung ke Banda 
Neira, anda bisa gunakan paket wisata. 
Dengan memilih menggunakan paket 

wisata, perjalanan anda di tempat ini 
bisa lebih menyenangkan. 
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Investor saham dari kalangan Generasi Z dan Generasi 
Milenial akan menjadi penggerak bursa tahun ini. Fenomena 
lonjakan jumlah investor ritel dari kalangan Generasi Z dan Milenial 
tahun lalu akan berlanjut pada 2021. Kondisi itu bakal membawa 
angin segar bagi pasar saham domestik di tengah ketidakpastian 
pasar finansial global akibat pandemi Covid-19.

Meski demikian, Generasi Z yang lahir pada tahun 1997 
hingga tahun 2012 dan Generasi Milenial yang lahir pada tahun 1981 
hingga tahun 1996 harus diberi pemahaman yang benar tentang 
berinvestasi di pasar saham. Jangan sampai mereka sekadar 

INVESTOR MILENIAL PENGGERAK BURSA
mengikuti tren semata. Jika Generasi Z dan Milenial dibekali ilmu 
yang cukup, mereka bisa menjadi penyeimbang bagi dominasi para 
pemodal besar (hedge funds), sehingga pasar saham Indonesia 
akan lebih berkembang, kuat, sehat, adil, wajar dan teratur.

Bila Generasi Z dan Milenial punya dasar pengetahuan 
yang cukup tentang pasar saham, pengaruh yang datang dari 
luar akan berdampak positif terhadap pasar modal domestik, 
termasuk jika seandainya fenomena perlawanan investor ritel 
terhadap para hedge fund di Wall Street (fenomena GameStop) 
menjalar ke pasar saham Indonesia.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah 
single investor identification (SID) pada akhir 2020 bertambah 
1,39 juta di pasar modal, melonjak 61% dibandingkan akhir 2019. 
Alhasil, jumlah single investor identification (SID) meningkat dari 
2,4 juta orang menjadi 3,88 juta orang. Bahkan per 4 Februari 2021, 
jumlah single investor identification (SID) di pasar modal sudah 
melampaui 4,1 juta orang. Adapun single investor identification 
(SID) di pasar saham bertambah 590.658 orang, meningkat 134% 
menjadi 1,7 juta orang dari 1,1 juta orang.

Penambahan single investor identification (SID) domestik 
ritel di pasar modal dan saham memecahkan rekor tertinggi 
sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Begitu pula rata-rata 
transaksi harian investor domestik ritel. Data Bursa Efek Indonesia 
(BEI) menunjukkan, jumlah investor baru berusia 18 tahun hingga 
25 tahun bertambah 280.569 orang atau 48,7% dari total investor 
baru. Kenaikan itu diikuti investor di bawah usia 30 tahun dan 40 
tahun, namun tidak sepesat jumlah investor Generasi Milenial.



KEBANGKITAN INVESTOR
Dari segi jumlah, Generasi Z dan Milenial sudah menjadi 

pemain dominan di pasar modal Indonesia. Dari tahun ke tahun 
jumlah mereka terus meningkat. Bahkan, di tengah pembatasan 
mobilitas masyarakat akibat Covid-19, Generasi Z menjadi pendorong 
kebangkitan investor ritel domestik di pasar saham.

Persentase aktivitas transaksi harian investor ritel kita sudah 
hampir 50%. Jadi, betul sekarang kekuatan terbesar di market 
kita tidak hanya pemilik dana besar, tapi juga investor ritel yang 
sudah hampir 50%-nya dan trennya terus naik. Bisa jadi tahun ini 
bakal di atas 50%-nya.

Pasar modal Indonesia memberi kesempatan besar kepada 
Generasi Z dan Milenial untuk tampil. Tetapi otoritas mengharapkan 
investor tampil dengan pengetahuan yang baik, sekaligus bisa 
menjadi penyeimbang bagi pemain-pemain lama.

Seperti yang terjadi di Wall Street, saat para hedge fund 
merajalela, begitu ada komunitas ritel yang tangguh, para investor 
ritel itulah yang menjadi penyeimbang, sehingga pasar bisa menjadi 
lebih teratur dan fair.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berharap jumlah investor ritel di 
pasar modal terus meningkat. Namun, ada tantangan yang harus 
dibenahi, khususnya di bidang edukasi. Menyadari itu, Bursa Efek 
Indonesia (BEI) terus mengadakan sosialisasi dan edukasi pasar 
modal ke berbagai daerah, termasuk pendirian pojok bursa di 
perguruan tinggi.

Di tengah pandemi, Bursa Efek Indonesia (BEI) terus 
mengadakan kelas pasar modal secara online. Para investor 
mendapatkan edukasi tentang investasi pasar modal melalui 
video, audio, bahkan tertulis.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berkomitmen untuk terus 
mengedukasi para investor dan masyarakat. Hal itu juga sejalan 

dengan komitmen seluruh pemangku kepentingan di pasar modal, 
khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), self regulatory organization 
(SRO) serta para anggota bursa dan manajer investasi (MI).

Para investor, khususnya investor Generasi Z dan Milenial, 
harus punya pemahaman yang cukup dalam berinvestasi di pasar 
modal. Sebab pasar modal, terutama pasar saham, juga memiliki 
sejumlah risiko. Jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang risiko-risiko tersebut, investor bisa jera setelah berinvestasi 
di pasar modal.

Pada prinsipnya do on your research buat para investor 
muda kita. It’s your money, its your decision. Ini uang Anda. Tanpa 
paksaan siapa pun, Anda memiliki hak penuh untuk memutuskan 
apakah membeli, meng-hold, atau menjual saham tertentu.

Karena itu, para investor harus punya pengetahuan yang 
cukup agar keputusan-keputusan investasinya tidak salah. Tidak 
pas kalau akhirnya menyalahkan orang lain. Kalau sudah telanjur 
akan susah.

Saham dianggap sebagai instrumen investasi yang bisa 
menghasilkan keuntungan tinggi. Keuntungan dari saham sering 
membuat orang tergiur. Namun, sama seperti investasi pada 
umumnya, potensi keuntungan yang tinggi dari investasi saham 
juga dibarengi risiko yang tinggi. Itu sebabnya, investasi saham 
sering disebut sebagai instrumen yang high risk, high return.

Berinvestasi di pasar modal bukan berarti langsung terjun 
ke saham. Para investor harus menyesuaikan instrumen atau 
produk investasi di pasar modal dengan karakteristik atau profil 
dirinya. Selain itu, ada tahapan tertentu yang harus dilalui, misalnya 
memahami aspek fundamental dan teknikal. Kesimpulannya adalah 
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tidak langsung pandai.
Contohnya saja, investor yang memiliki karakteristik atau 

profil pengambil risiko (risk taker) bisa berinvestasi di saham. 
Sedangkan yang berkarakter konservatif sebaikya berinvestasi 
di reksa dana atau surat berharga negara (SBN).

KOMUNITAS RITEL
Di sisi lain, fenomena GameStop di bursa Wall Street, AS. 

Wall Street terguncang saat para investor ritel yang tergabung 
dalam grup online WallStreetBeat di Reddit (situs media sosial 
hiburan) berhasil mendongkrak harga saham GameStop yang 
sedang ditekan para hedge fund lewat transaksi short selling. 
Berkat perlawanan investor ritel, saham GameStop, emiten ritel 
video game, sepanjang Januari melonjak 1.625%.

Bisa saja fenomena itu juga terjadi di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). Apalagi fenomena GameStop sudah merambah bursa 
saham Malaysia. Namun, jika terjadi, harusnya hal itu dilandasi 
pemahaman yang benar terhadap prospek suatu saham.

Fenomena Reddit yang menggerakkan harga saham ke 
satu arah bukan tidak mungkin akan terjadi. Kami berharap jika 
terjadi, itu hanya dengan didasari pemahaman yang baik. Kemudian 
aspek fundamental yang bergerak betul-betul konfirmasi atas 
apresiasi harga atau penurunan harga yang tercermin sebagai 
dampak langsung dari kinerja dan prospek emiten dimaksud.

EDUKASI INVESTOR
Perusahaan transaksi saham, Emtrade, mengaku prihatin 

terhadap aksi pompom atau ‘goreng-menggoreng’ saham yang 
marak terjadi di bursa. Fenomena GameStop juga diduga sebagai 
buntut dari aksi pompom di lantai bursa.

Emtrade tidak menampik bahwa aksi pompom pun terjadi 
di bursa saham domestik. Emtrade pun terus memberikan edukasi 
kepada para investor agar mau belajar secara fundamental dan 
teknikal jika ingin menjadi investor saham.

Pesan Emtrade kepada para investor hanya satu, belajarlah. 
Kalau ingin menjadi dokter tentunya harus belajar. Mau menjadi 
pebisnis, juga perlu belajar. Jadi, jangan menganggap untung 
terus setiap hari. Semua ada prosesnya. Kita harus mengelola 
expectation between profit and loss.

Dia mencontohkan, jika ada saham yang sekiranya ‘dikerek’ 

oleh pihak-pihak tertentu, lalu diikuti, kemudian harganya turun, 
berarti salah investor sendiri. Salah sendiri kenapa tidak belajar, 
kenapa mudah percaya terhadap omongan orang.

Emtrade mengakui, tidak semua Generasi Z dan Milenial 
punya pemahaman yang baik tentang berinvestasi saham. Mereka 
memiliki dua karakter. Pertama adalah para anak muda yang haus 
ilmu, haus belajar dan memiliki keingintahuan yang tinggi. Mereka 
akan tanya sampai detail tentang saham dan produk-produk pasar 
modal lainnya. Mereka adalah anak-anak muda yang haus ilmu. 
Belajarnya sangat cepat.

Peran anak-anak muda tersebut, sangat positif terhadap 
perkembangan pasar modal domestik. Dengan memiliki pemahaman 
yang cukup, mereka akan turut berkontribusi terhadap perkembangan 
pasar modal yang sehat, kuat, dan berkelanjutan. Sebab, mereka 
akan ikut mendorong terciptanya harga saham yang transparan, 
wajar, dan adil, sesuai fundamental emiten.

UANG SPP DAN PINJOL
Tetapi, ada pula Generasi Z dan Milenial yang punya sisi 

karakter lain. Mereka ingin investasi di pasar saham dengan 
menambil jalan pintas. Misalnya menggunakan uang sekolah 
atau uang kuliah untuk investasi saham secara harian (trading).

Bahkan, ada yang sampai meminjam ke fintech atau pinjol 
(pinjaman online) untuk membeli saham secara trading. Begitu 
harga sahamnya jatuh atau nyangkut, mereka menyalahkan 
sekuritas, emiten atau para influencer.

Generasi Z dan Milenial yang punya karekter ‘jalan pintas’ 
harus terus-menerus diberi edukasi dan sosialisasi oleh segenap 
pemangku kepentingan (stakeholders) pasar modal. Misalnya 
uang untuk berinvestasi saham harus benar-benar uang nganggur 
(idle), di luar kebutuhan primer. Berinvestasi di pasar modal juga 
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harus dibekali pengetahuan teknikal dan 
fundamental.

Generasi Z dan Milenial harus paham 
bahwa berivestasi di pasar saham harus 
punya bekal ilmu dan pemahaman yang 
cukup agar tidak terjebak atau termakan 
oleh ulah para pompomer yang kini marak.

Emtrade selalu tekankan kepada 
mereka bahwa kalau kita rugi di pasar 
saham bukan salah yang pompom atau 
pihak-pihak lainnya, tetapi salah kita. Sebab 
pada ahirnya, yang mengambil keputusan 
jual atau beli adalah kita sendiri. Kalau kita 
belajar, kita tidak akan terkena pompom.

8 PRINSIP INVESTASI
Penambahan investor di pasar modal 

diharapkan sejalan dengan pembekalan 
informasi yang cukup mengenai pasar 
modal. Soalnya, kini marak aksi pump and 
dump (goreng saham). Banyak di antara 
investor pemula ini yang yang ingin cepat 
kaya. Mereka tidak dibekali pemahaman 
yang cukup, langsung masuk ke pasar modal. 
Apalagi di medsos banyak pompomer yang 
memengaruhi mereka, sehingga mereka 
tanpa sadar ikut terpengaruh.

Perihal komunitas saham ritel, ada 
sisi positifnya karena komunitas tersebut 
bisa bersatu melawan bandar yang kerap 
menimbulkan distorsi di pasar. Sebetulnya 
investor pemula tidak perlu panik dengan 
menjual harga saham terlalu murah, sebab 
ada bandar yang sengaja menjatuhkan harga 
karena ingin menguasai saham tersebut.

Atas maraknya pompom saham, 
ada delapan prinsip dasar berinvestasi agar 
investor tidak terjebak bandar dan pihak-
pihak yang ingin mengeduk keuntungan 
saat harga saham turun atau naik.

Pertama, tekankan bahwa kita 
berinvestasi saham, bukan main saham. 
Jika ‘main’ berarti tidak perlu persiapan 
matang. Sebelum berinvestasi saham, 
belajarlah terlebih dahulu.

Kedua, investasi saham adalah 
investasi jangka panjang. Ketiga, lakukan 

perencanaan keuangan terlebih dahulu. 
Dana yang diinvestasikan ke saham 
harus benar-benar dana ‘dingin’ atau 
dana nganggur (idle), bukan dana untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi 
dana pinjaman.

Keempat, kenali emitennya, dari 
mulai bisnisnya, produknya, hingga 
manajemennya. Jika tidak kenal emitennya, 
jangan beli sahamnya, karena sama saja 
dengan ‘membeli kucing dalam karung.

Kelima, lebih baik salah waktu atau 
salah harga, daripada salah saham. Tidak 
masalah membeli saham yang harganya 
agak tinggi, yang penting fundamentalnya 
bagus. Sebab dalam jangka panjang, 
harga saham tersebut akan naik sepanjang 
fundamentalnya kuat.

Keenam, jangan ‘menangkap pisau 
jatuh’. Jika saham itu berkali-kali terkena 
auto rejection bawah (ARB), jangan dibeli 
dulu. Tindakan seperti itu ibarat menangkap 
pisau jatuh, tangan pasti terluka. Tunggu 
dulu sampai harganya memantul (rebound).

Ketujuh, jangan ‘mengejar layang-
layang putus’. “Jika membeli saham yang 
harganya sedang naik terus, jangan-jangan 
Anda masuk perangkap bandar. Begitu 
dapat, ‘layang-layang’ itu jatuh.

Terakhir, kedelapan, fokus saja 
pada target, jangan terpengaruh pompom. 
Rekomendasi dari analis saham pun hanya 
sebagai referensi saja.

GENERASI KE GENERASI
Setiap generasi memiliki karak-

teristik tersendiri. Hal ini umumnya dipenga-
ruhi oleh lingkungan yang dihadapi semasa 
hidup mereka. Tak ayal, setiap generasi 
akhirnya memiliki perbedaan tabiat yang 
turut menghadirkan pola adaptasi dan 
pendekatan yang juga berbeda.

Dalam kurun waktu 100 tahun 
terakhir, setidaknya ada 6 kelompok 
generasi manusia berdasarkan teori yang 
dikemukakan oleh Graeme Codrington & 
Sue Grant-Marshall. Berikut adalah berbagai 

kelompok generasi mulai dari tradisionalis 
sampai generasi Alpha. termasuk yang 
manakah Anda ?

1. Tradisionalis (1922-1945)
Mereka yang tergolong generasi 

tradisionalis, terlahir pada zaman The 
Great Depression. Akibat krisis ekonomi 
global tadi, nenek moyang kita pun harus 
merasakan hidup dengan kondisi serba 
kekurangan. Selain itu, generasi tradisionalis 
juga merupakan saksi dari berbagai kejadian 
terbesar di muka bumi. Misalnya ketika 
awal terjadi Perang Dunia II.

Sebagian besar veteran ini berjiwa 
patriotisme tinggi, lantaran terbiasa dengan 
masa penjajahan dan perang. Berbekal 
pengalaman tersebut, mereka punya 
kemampuan memimpin yang tak diragukan 
lagi di dunia kerja. Ada sekitar 50 juta 
Silent Generation yang masih hidup sampai 
sekarang, dengan rata-rata usia yang sudah 
mencapai 80 tahun.

2. Baby Boomers (1946-1964)
Lalu yang kedua ada generasi baby 

boomers. Kebanyakan dari orangtua kita 
mungkin termasuk dalam kelompok ini. 
Di rentang waktu tersebut, orang-orang 
sudah mengalami pertumbuhan kelahiran 
secara pesat setelah berangsur pulih dari 
kesulitan-kesulitan masa perang.

Para baby boomers hidupnya 
cenderung berorientasi pada pencapaian 
dalam karier secara konsisten. Hal ini 
dilakukan tak lain untuk kesejahteraan 
anak cucu mereka kelak. Kendati dulunya 
jauh dari era digital, generasi baby boomer 
rata-rata lebih mengandalkan sesuatu 
dengan cara konvensional. Namun tak 
sedikit juga dari mereka yang kini mulai 
akrab mengunakan gadget.

Beruntunglah, jika orang tua Anda 
termasuk generasi Baby Boomers yang 
sukses dan berpikiran ke depan sehingga 
sudah dipersiapkan oleh mereka rencana 



                      46 - TRAVELCLUB - MEI 2021

ekonomi

untuk warisan. Ingatlah, untuk selalu menggunakan dengan bijak 
harta warisan dari orang tua, supaya anak cucu Anda nantinya 
juga bisa menikmatinya.

3. Generasi X (1965-1980)
Kata X pada generasi ini dipopu-lerkan novel yang berjudul 

Generation X: Tales for an Accelerated Culture yang ditulis Douglas 
Coupland. Melihat pola asuh kedua orang tuanya yang banyak 
menghabiskan waktu untuk bekerja, generasi X pun mengikuti 
jejak tersebut. Akan tetapi, kehidupan antara pekerjaan, pribadi, 
dan keluarga mereka jauh lebih seimbang. Generasi ini juga sudah 
mulai mengenal yang namanya komputer dan video game dengan 
versi sederhana.

Di Indonesia, generasi X dibesarkan dalam situasi serta 
event politis yang cukup panas dan bergejolak di era pemerintahan 
Orde Baru. Secara internasional, mereka juga menyaksikan cukup 
banyak konflik atau kejadian politik global seperti Perang Vietnam, 
jatuhnya Tembok Berlin, serta berakhirnya Perang Dingin.

Berkat warisan dan didikan generasi sebelumnya, generasi 
X mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Oleh sebab itu, 
pemikiran mereka sedikit lebih maju. Mereka cenderung suka akan 
risiko dengan pengambilan keputusan yang matang.

Dibanding Generasi sebelumnya, Generasi X sangat terbuka 
dengan kritik dan saran demi terwujudnya efisiensi dalam bekerja. 
Kehidupan antara pekerjaan, pribadi dan keluarga cenderung 
seimbang karena pemikiran bekerja untuk hidup bukan hidup 
untuk bekerja.

Generasi X masih mengadopsi karakter dari orang tuanya 
yang mencari uang demi keluarga, bedanya mereka mulai akrab 
dengan investasi. Berkat didikan generasi Baby Boomers, generasi 
ini memiliki ketekunan dalam bekerja, mereka ingin lebih sukses dari 
sehingga sebagian dari mereka juga mulai memiliki jiwa pengusaha. 
Apalagi, generasi ini mulai mengenal yang namanya komputer 
sehingga mulai berpikir secara inovatif untuk mempermudah 
kehidupan manusia.

Orang yang terlahir di generasi X, mulai sadar akan 
pentingnya dana pensiun untuk masa depan sehingga mereka 
cenderung menggunakan uang yang dimiliki untuk modal usaha, 
biaya anak, membeli kendaraan dan membeli properti.
4. Generasi Y = Milenial (1981-1994)

Work life balance, itulah motto sebagian besar generasi 
milenial. Tidak melulu mengejar harta, tapi milenial lebih mengejar 

solidaritas, kebahagiaan bersama, dan eksistensi diri agar dihargai 
secara sosial. Selain mengalami transisi dari segala hal yang bersifat 
analog ke digital, milenial atau generasi Y juga ini tumbuh seiring 
dengan semakin matangnya nilai-nilai persamaan dan hak asasi 
manusia, sehingga mempengaruhi pembawaan mereka yang bisa 
dinilai lebih demokratis.

Meski hidupnya tampak selalu bersenang-senang, justru 
ini generasi yang digadang-gadang tengah memberi banyak 
pengaruh baik untuk masa depan bangsa. Para milenial lebih jeli 
dalam melihat suatu peluang, terutama bisnis dengan konsep yang 
lebih inovatif. Contoh yang paling nyata adalah keberhasilan startup 
unicorn milik salah seorang milenial Indonesia, yakni Bukalapak.

Generasi Y atau yang lebih akrab dengan sebutan generasi 
millenial adalah generasi yang lahir di saat teknologi sedang 
berkembang pesat. Kehadiran komputer, video games, gadget, 
dan smartphone yang tersambung dengan kecanggihan internet 
membuat generasi ini mudah mendapatkan informasi secara 
cepat dan sebagainya.

Dengan pendidikan yang lebih baik dibandingkan generasi 
sebelumnya, generasi ini bisa dikatakan penuh ide-ide visioner, 
inovatif untuk melahirkan pengetahuan dan penguasaan IPTEK. 
Mereka cenderung ambisius dalam bekerja. Di samping kerja 
kantoran, sebagian juga membuka bisnis sendiri untuk menuju 
kesuksesan. Mereka memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi.

Keseimbangan gaya hidup dan pekerjaan menjadi hal 
yang paling penting bagi mereka Generasi Y. Karenanya, mereka 
cenderung mencari pekerjaan yang dapat menunjang gaya hidup. 
Jika tidak, mereka cenderung berhenti dari pekerjaan tersebut.

Karena terlahir di era globalisasi, generasi milenial cenderung 
bersifat konsumtif. Mereka banyak menghabiskan uang yang dimiliki 
untuk membeli gadget keluaran terbaru, membeli kendaraan, jalan-
jalan dan kuliner. Namun, mereka mulai sadar akan pentingnya 
properti untuk keluarga, oleh karena itu banyak juga dari mereka 
yang mengambil KPR atau KTA untuk rumah maupun apartemen.

5. Generasi Z (1995-2010)
Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang 

pesat di generasi Z, mereka seolah tak bisa lepas dari gadget dan 
aktivitas media sosial. 44 persen dari Gen Z memeriksa media 
sosial setidaknya setiap jam sekali. Alhasil, mereka lebih cepat 
memperoleh informasi dari pada generasi-generasi sebelumnya. 
Meski suka dengan hal yang bersifat instan, generasi ini tetap 
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memilik kelebihan tak jauh berbeda hampir seperti ‘kakak-
kakaknya’ terdahulu.

Teknologi bagi mereka dapat melakukan apa saja termasuk 
belajar dan bekerja, bukan sekadar bersenang-senang. Maka tak 
sedikit dari Gen Z yang kini menjadikan media sosial sebagai 
lahan mereka untuk mencari penghasilan. 
Seperti membuka online shop atau menjadi 
influencer muda.

Generasi Z sudah sangat mengenal 
teknologi. Sejak kecil, mereka lebih gemar 
bermain gadget dibandingkan permainan 
tradisional anak di era sebelumnya. Jadi, 
jangan heran kalau generasi Z cenderung 
menyukai sesuatu serba yang instant.

Begitu akrabnya dengan internet, 
generasi Z suka mencari popularitas dengan 
aktif di berbagai sosial media dengan style 
masing-masing. Jadi jangan heran mereka 
cenderung menghabiskan uangnya untuk 
keperluan fashion, makan di restoran terkenal 
dan jalan-jalan. Selain media sosial, Generasi 
ini sangat gemar melakukan transaksi belanja 
secara online karena dinilai praktis dan bisa 
dilakukan di mana saja.

Kemajuan teknologi dan keterbukaan informasi, membuat 
generasi ini juga mudah untuk mendapatkan uang secara instan. 
Bukan hanya dari pemberian orang tua tapi hasil berselancar 
internet dengan media social dan kreativitas mereka masing-
masing. Tak heran banyak anak yang belum kerja formal sudah 
memiliki penghasilan sendiri.

6. Alpha (>2010)
Sekitar 2,5 juta generasi alpha lahir di setiap minggu. 

Fakta ini membuat prediksi jumlahnya akan sangat membengkak 
dengan jumlah sekitar 2 miliar pada 2025.

Seperti dua generasi sebelumnya, mereka yang lahir setelah 

tahun 2010 sudah familiar dengan teknologi bahkan sejak usia 
yang sangat belia. Generasi alpha lebih tertarik bermain gadget 

dibandingkan permainan tradisional anak di era 
sebelumnya. Watak mereka dalam bekerja dan 
bagaimana kecenderungannya menghabiskan 
uang, sementara belum dapat diprediksi. 
Mengingat untuk saat ini, umur paling tua dari 
generasi alpha adalah Sembilan tahun

Generasi ini terlahir dengan teknologi 
yang semakin berkembang pesat. Di usia mereka 
yang sangat dini, mereka sudah mengenal 
dan menggunakan gadget, smartphone dan 
kecanggihan teknologi yang ada. Terlahir dari 
keluarga dengan masa Generasi Y yang juga 
terlahir pada masa-masa awal perkembangan 
teknologi maka pola pikir mereka juga terbuka 
dengan perkembangan teknologi.

Saat ini, umur paling tua dari mereka 
adalah 7 tahun. Jadi, belum bisa diprediksi 
watak mereka dalam bekerja dan bagaimana 

kecenderungannya menghabiskan uang. Meskipun begitu, tidak 
sedikit dari mereka sudah bisa menjadi sumber penghasilan bagi 
orang tuanya berkat kemajuan media sosial. Dulu hanya anak artis 
dan publik figur saja yang bisa terkenal, kini anak kecil siapa saja 

yang lucu dan menarik bisa menjadi sorotan dan bintang.
Belajar dari generasi ke generasi dapat disimpulkan 

bahwa menjadi seorang yang bijak dan dewasa dalam mengatur 
keuangan yang baik adalah mendahulukan kebutuhan dibanding 
keinginan. Untuk menatap masa depan yang lebih baik, Anda juga 
perlu menabung dan berinvestasi.

ekonomi

Data dirangkum dan diolah dari berbagai 
sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 

Dosen Senior.
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Bupati Kendal terpilih periode 2021-
2026, Dico Mahtado Ganinduto resmi 
dilantik pada Jumat, 26 Februari 2021, 
yang sebelumnya mencalonkan diri 

sebagai calon Bupati pada Pilkada 2020.  Pria 
kelahiran 1990 ini,  menjadi kepala daerah 
termuda di Jawa Tengah yang dilantik Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Kendati masih muda, namun jiwa 
kepemimpinan Dico sudah tertanam sejak 
bergabung bersama Partai Golkar dan juga 
perusahaan yang dikelolanya. Kini Dico, 
harus menjalani kewajibannya memimpin 
kabupaten yang memiliki jumlah penduduk 
62.406 jiwa itu.

Untuk membawah Kendal lebih hebat lagi, 
Dico bersama wakilnya yakni H. Windu Suko Basuki 
menancapkan lima misi besar yakni  Pertama, mewujudkan 
Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata, dengan 
penguatan Industri Kecil, dan UMKM, juga mendorong 
berkembangnya ekonomi kreatif. Kedua, mewujudkan 
SDM yang siap menghadapi era industri 4.0. Ketiga,  
mewujudkan kehidupan bermasyarakat, yang harmonis. 
Keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur 
yang mantap, merata dan berkeadilan, dan yang kelima 
adalah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan memberikan 
ruang luas bagi partisipasi masyarakat.

Lima misi besar itu  dijalankan pemerintahannya,  
untuk mensukseskan visi yang diusung sang Bupati  
selama lima tahun kedepan membangun Kendal. Visi 
tersebut yakni menjadikan Kendal Handal, Unggul, 
Makmur, dan Berkeadilan.

DICO M GANINDUTO
SIAP JADIKAN KENDAL HANDAL, 
UNGGUL, MAKMUR DAN 
BERKEADILAN
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“Selama masa transisi beberapa 
bulan silam, kami telah berlari cepat untuk 
memetakan potensi serta permasalahan 
yang ada di Kabupaten kita tercinta ini. 
Alhamdulillah, kami juga telah menyusun 
beberapa program unggulan yang 
InsyaAllah akan kami kejar dalam waktu 
dekat. Program-program tersebut antara 
lain, yaitu Pengembangan Sports Tourism 
dan Digitalisasi UMKM, Revitalisasi Alun-
Alun dan RTH, Revitalisasi Pasar Weleri, 
Mall Pelayanan Publik, Pembenahan 
Infrastruktur, Penataan Kawasan Industri, 
Aktivasi Kartu Tani, Peningkatan Kualitas 
SDM sebagai generasi 4.0, dan Command 
Center yang terintegrasi dengan call center 
untuk memonitor pembangunan dan 
permasalahan yang ada di Kendal,” terang 
Bupati Kendal.

Ia meyakini, dengan adanya ragam 
program unggulan, bisa bersama-sama 
menciptakan Kabupaten Kendal yang 
Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Bupati Dico mengajak semuanya 
agar bersama-sama, bahu membahu, 
membangun Kendal tercinta dengan 
bekerjasama yang baik, keterbukaan 
serta kepercayaan, antara pemerintah 
dan masyarakat adalah kunci keberhasilan 
pembangunan.

Ia juga berpesan, agar masyarakat 
tidak sungkan untuk memberikan informasi, 

kritik, dan saran kepada Pemkab Kendal 
lewat kanal-kanal yang telah disediakan. 
Selain itu, juga mengajak seluruh lapisan 
masyarakat, baik yang berada di dalam 
maupun di luar pemerintahan untuk 
mensukseskan program-program yang ada.

“Bersama-sama kita wujudkan 
visi pembangunan daerah yang handal, 
unggul, makmur dan berkeadilan. Mari 
kita kerja cepat, kerja cerdas dan kerja 
ikhlas,” ungkap Bupati Dico.

Agar visi dan misi ini dapat 
diaplikasikan oleh ASN di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kendal, dilakukan 
penandatanganan bersama perjanjian 
kinerja dan pakta integritas Kabupaten 
Kendal Tahun 2021, Pakta Integritas ini 
dibuat agar  ASN dan para Kepala OPD 
dapat bekerja secara maksimal dan 
terintergritas dengan baik

“Di dalam pasal-pasal yang terdapat 
di pakta integritas tersebut akan saya kawal 
dan pastikan semua berjalan dengan baik, 
dan tentunya di dalamnya juga terdapat 
sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya. 
Tapi saya berharap ke depan tidak ada 
Kepala OPD yang melakukan pelanggaran” 
tegas Bupati Dico.

Hingga berita ini dimuat, Bupati 
Dico telah menjalankan berbagai kegiatan 
sebagai implementasi dari lima misi besar 
. Kegiatan tersebut di antaranya ada yang 
berkaitan dengan sektor pariwisata maupun 
UMKM.

Di sektor pariwisata, Bupati Dico 
telah beberapa kali menghadiri event 
yang berkaitan dengan pariwisata seperti 
hadir di lomba endurance glider fun game 
Aeromodelling di Ponpes Al - Ma’wa 
Sumbersari, Kecamatan Ngampel.  Dalam 
kesempatan ini, Bupati menyatakan 
dukungannya untuk menjadikan 
Aeromodelling menjadi destinasi wisata 
di Desa Sumbersari.

“Hal itu dibuktikan bahwa 
kami sudah membuatkan Runway 
untuk Aeromodelling di Kabupaten 
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untuk mendukung infrastruktur dan 
bisa dipakai pada acara ini. Selain itu, 
Pemerintah Kabupaten Kendal akan terus 
mendorong dengan berkolaborasi dengan 
Aeromodelling Kendal dan Provinsi Jawa 
Tengah untuk memajukannya, dan juga 
akan kami kembangakan Desa Wisata 
agar menjadi Desa Wisata Aeromodeling, 
tentunya dengan wisata yang terus 
berkembang ini, saya yakin dan percaya 
olahraga Aeromodelling akan membawa 
prestasi, baik di tingkat daerah, provinsi 
maupun tingkat nasional,” tambah Bupati 
Dico.

Perhatian Bupati Dico terhadap 

sektor pariwisata membuat Menteri Pari-
wisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Uno mengundangnya bersama 
10 Bupati lain.. Dalam pertemuan itu, Men-
parekraf bersama para bupati membahas 
pengembangan Sektor Parekraf yang ada 
di daerah, untuk menggairahkan kembali 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang 
sempat menurun akibat Covid-19.

Tak hanya sektor pariwisata, untuk 
sektor UMKM, Bupati Dico juga telah 
menjalani beberapa kegiatan sebagai 
bentuk komitmennya mengangkat 
UMKM Kendal sebagai UMKM yang patut 
diperhitungkan . Salah satu kegiatannyanya 

adalah menggelar pelatihan kewirausahaan 
mandiri UMKM kepada para pelaku UMK di 
Kabupaten Kendal. Pelatihan ini merupakan 
buah kerjasama Pemkab Kendal dengan 
perusahaan ritel terbesar di Indonesia dan 
memiliki banyak cabang ini.

Sementara itu di sektor pertanian, 
Bupati Dico juga telah melakukan 
komunikasi dengan dinas terkait untuk 
memperbaiki irigasi yang rusak. Irigasi 
menjadi salah satu yang dikeluhkan para 
petani Kendal. Keluhan lainnya yakni 
terkait penyerapan hasil Panen agar tidak 
keluar daerah, Bupati Dico telah menjalin 
komunikasi dengan Bulog.

“Supaya hasil panen kita tidak 
keluar daerah, kita juga selalu melakukan 
komunikasi dengan Bulog terkait 
penyerapan, terlebih sekarang juga Bulog 
sedang melakukan pembuatan Modern 
Rice Milling dan itu tentunya bisa menyerap 
gabah lebih baik,” terang Bupati Dico. 
(Sumber Pemkab Kendal)

PROFIL:

NAMA LENGKAP :
Dico Mahtado Ganinduto 

 
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Jakarta,19 Februari 1990

KARIR
Karirnya menjadi Bupati Kendal, berawal dari 

pemilu 2019. Di pemilu tersebut,  ia mulai 
memasuki dunia politik dengan mencalonkan 
dirinya sebagai Anggota legislatif dari Partai 

Golkar. Dapil yang dipilih Jawa Tengah 1 
meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, 

Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal. 
Dalam kiprahnya di dunia politik, Dico aktif 
sebagai salah satu pengurus di PP AMPG 

dan membentuk Gema Golkar dengan posisi 
Ketua. Gema Golkar ini lahir dengan ruh 
pergerakan milenial dalam dunia politik, 

maka sangat tepat Dico menjadi pengampu 
Gema untuk membuat percepatan-

percepatan kaderisasi Partai Golkar yang 
lebih ramah pada kaum muda. Selain 

itu, Dico juga tercatat sebagai pemimpin 
perusahaan yang dikelolanya dengan jabatan 
sebagai Direktur Duta Tridama dan Direktur 

Utama Pandu Tenaga Utama.
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harus ditingkatkan.
Dokter Spesialis Gizi Klinik – 

RS Permata Cibubur & RS Permata 

Jonggol, dr. Putri Sakti, M.Gizi, Sp.GK 
menjelaskan apa saja yang harus 
diperhatikan orangtua agar si buah 

Stunting adalah kondisi gagal 
pertumbuhan pada anak (pertumbuhan 
tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi 
dalam waktu yang lama. Sehingga, anak 
lebih pendek atau perawakan pendek 
dari anak normal seusianya dan memiliki 
keterlambatan dalam berpikir. Umumnya 
disebabkan asupan makan yang tidak 
sesuai dengan kebutuhan gizi.

Di Indonesia, stunting masih 
menjadi masalah kesehatan pada anak 
yang butuh perhatian di Indonesia, 
meski angka penderitanya sudah mulai 
menurun.

Data dari Kementerian Kesehatan 
pada tahun 2017 22,2% atau sekitar 150,8 
juta balita di dunia mengalami stunting. 
Namun angka ini sudah mengalami 
penurunan jika dibandingkan dengan 
angka stunting pada tahun 2000 yaitu 
32,6%. Meski harus ada penurunan, 
perhatian orangtua terhadap penyakit 

ORANGTUA DITUNTUT MILIKI PEMAHAMAN NUTRISI

UNTUK CEGAH STUNTING
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Selain grafik, ada gejala lain yang 
ditimbulkan, antara lain perawakan 
lebih kecil dibandingkan teman-teman 
seusianya, pertumbuhan kurang 
optimal, tidak terlalu aktif sebagaimana 
anak mestinya yang berada di usia 
aktif,kemudian mudah sakit, alergi 
maupun infeksi.

Menurut dokter Putri gejala 
tersebut dapat dicegah jika ada perhatian 
seorang ibu terhadap nutrisi si buah hati. 
Kasus yang ada, tidak sedikit orang tua 
justru memperhatikan nutrisi anak saat 
dilahirkan, meski  masih bisa mengejar 
asupan nutrisi lebih baik dilakukan sedini 
mungkin yakni berikan nutrisi di saat 
anak berada dalam kandungan.

“Di bawah usia dua tahun, kita 
masih bisa memperbaiki, mengejar, tetapi 
kalau sudah lewat dua tahun itu biasanya 
sudah mulai terlambat. Oleh karena itu 
seorang ibu yang sedang mengandung 
itu nutrisinya harus terpenuhi dengan 
baik, dengan seimbang dengan tujuannya 
tadi ya terpenuhi semua pertumbuhan 
bayi dari janin sampai dia lahir,” ujar 
dokter Putri.

Orangtua, baik si ayah maupun 
ibu dituntut harus memiliki pengetahuan 
tentang pentingnya nutrisi untuk si 
anak yang masih berada dalam 
kandungan. Terkadang ada orangtua 
yang menyepelekan pemberian nutrisi 

sejak dini.
“Biasanya mereka terlalu cuek nih, 

yang penting hamil tidak ada keluhan, 
yang penting bisa sampai usia 9 bulan, 
tanpa memperhatikan kalorinya cukup 
atau tidak, proteinnya cukup atau tidak, 
sehingga tumbuh kembangnya kurang 
optimal,” tutur dokter Putri.

Selain itu faktor lainnya yang 
menyebabkan stunting adalah sanitasi 
yang buruk. Jika sanitasi tidak mendukung 
maka si anak mudah terinfeksi dan jika 
infeksinya terus berulang dalam waktu 
cukup lama bisa menjadi faktor pemicu 
terjadinya stunting.

Kejadian infeksi sangat terkait 
dengan kondisi lingkungan yang 
tidak sehat, seperti tidak tersedianya 
akses air bersih, sarana sanitasi layak, 
dan pengelolaan sampah. Dengan 
demikian, penyediaan air bersih dan 
sanitasi memiliki peran penting dalam 
penurunan stunting karena berhubungan 
erat dengan upaya pencegahan infeksi 
penyakit.

Dokter Putri kembali menekankan 
kembali kepada orang tua jangan ada 
kata nanti untuk memberikan nutrisi. 
Pasalnya pemberian nutrisi yang 
terlambat tidak hanya menyebabkan 
pertumbuhan anak tidak normal, namun 
juga akan berdampak pada tingkat 
kecerdasan (IQ) anak.

“Jadi banyak penelitian untuk 
anak-anak yang sudah terlambat 
terdiagnosa misalkan sudah di atas 2 
tahun berarti dia kan sudah stunting nih 
sudah terlambat, IQ nya biasanya lebih 
rendah dibandingkan anak-anak yang 
nutrisinya itu sudah mulai dikejar. Jadi 
stuntingnya itu terdiagnosa dari awal 
sebelum dua tahun, lebih baik lagi kalau 
dari awal nutrisinya tidak sama sekali 
terganggu pastinya IQ nya akan lebih 
optimal,” terang dokter Putri.

Di akhir penjelasannya tentang 
stunting, dokter Putri kembali 
menekankan kepada orangtua bahwa 
nutrisi untuk anak saat berada dalam 
kandungan sangat penting untuk 
mencegah penyakit yang menyerang 
pertumbuhan anak ini. (Sigit)

hati tidak mengalami penyakit ini.
Perhatian orangtua bukan saja 

ditujukan saat si buah hati dilahirkan 
namun di seribu hari kehidupan pertama 
atau tepatnya saat janin sudah ada di 
kandungan harus menjadi perhatian 
orangtua.

“Jadi nutrisinya itu dipengaruhi 
dari seribu hari pertama kehidupan 
artinya sejak ibunya mengandung hari 
pertama kehamilan itu sudah dihitung 
dalam seribu hari kehidupan pertama, 
oleh karena itu seorang ibu yang 
sedang mengandung itu nutrisinya 
harus terpenuhi dengan baik, dengan 
seimbang dengan tujuannya tadi ya 
terpenuhi semua pertumbuhan bayi 
dari janin sampai dia lahir,” kata dokter 
Putri saat menjadi narasumber dalam 
program EL JOHN Medical Forum yang 
ditayangkan EL JOHN TV. Program 
ini dipandu oleh Miss Earth Indonesia 
2019,Cinthia Kusuma Rani.

Untuk mengetahui seorang anak 
mengalami stunting dapat diketahui 
dari grafik pertumbuhan. Grafik 
tersebut merupakan grafik tumbuh 
kembang anak  yang telah dikeluarkan  
WHO. “Dengan grafik, anak diketahui 
terdiagnosa stunting jika tinggi badan 
atau panjang badan terhadap usianya 
saat itu di bawah standar deviasi minus 
dua,” ungkap dokter Putri.
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Putri binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia mengucapkan selamat 
hari Kartini kepada para perempuan 
Indonesia. Ucapan ini disampaikan Miss 
Earth Indonesia 2020 Monica Khonado 
dan Putri Pariwisata Indonesia 2020 
Jessy Silana Wongsodiharjo tepat 
memperingati Hari Kartini, 21 April 2021.

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 

PUTRI BINAAN 
YAYASAN 
EL JOHN 
INDONESIA
AJAK PEREMPUAN 
INDONESIA 
LANJUTKAN 
PERJUANGAN RA 
KARTINI

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 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  
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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 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 menormali-
sasi 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)
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PERINGATI HARI BUMI
MISS EARTH INDONESIA 2020

AJAK MASYARAKAT TINGKATKAN 
KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

Miss Earth Indonesia 2020 Monica Khonado mengajak 
masyarakat untuk meningkatkan kepeduliannya  merawat dan 

menjaga bumi. Hal ini disampaikan Monica dalam memperingati 
Hari Bumi, yang tahun ini bertemakan restore our earth atau 

pulihkan bumi kita.
Menurut Monica, kepedulian dari setiap manusia 

dapat berpengaruh besar dalam menjadikan bumi yang 
sehat dan lestari.

“Hari bumi 22 april mengingatkan kita untuk lebih 
peduli lagi dengan keberlangsungan bumi dan membuat 
setiap hari sebagai hari bumi, bukan hanya pada saat 
tertentu. Karena kita hidup di  bumi setiap hari, bukan 
hanya sehari,” kata wanita cantik asal Manado ini, Kamis 
(22/4/2021).

Menurut Monica, tidak begitu sulit untuk peduli 
terhadap lingkungan, mengunakan plastic ramah 
lingkungan dan memilah sampah merupakan bentuk 
kepedulian yang mudah dilakukan oleh setiap manusia. 
Dari kepedulian yang terkecil itu jika dilakukan secara 
bersama-bersama maka hasilnya akan dirasakan.

“Hal-hal sederhana bisa kita lakukan untuk 
membantu melestarikan bumi kita, sesuai tema earth 
day 2021 yakni restore our earth atau pulihkan bumi 
kita, seperti mengurangi pemakaian plastik sekali pakai, 
mulai memilah sampah, tidak membeli baju baru, tidak 
menyisakan makanan, tidak memboroskan air bersih, 
memilih berjalan kaki dibandingkan menggunakan 
kendaraan bermotor untuk jarak dekat, dan masih 

banyak hal sederhana lainnya yang jika dilakukan 
bersamaan berdampak positif bagi bumi,” ujar Putri 

binaan Yayasan EL JOHN Indonesia ini.
Dalam kesempatan ini, Monica 

mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah
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untuk melestarikan bumi. Tugas 
tersebut sebenarnya bukan hanya 
dipikul pemerintah saja, namun juga 
menjadi tugas semua lapisan masyarakat. 
Pasalnya tanpa bantuan masyarakat, 
upaya yang dilakukan pemerintah tidak 
akan maksimal.

“Tidak pernah ada kata cukup 
dalam perjuangan melestarikan dan 
melindungi bumi kita. Dan perjuangan itu 
bukan hanya tanggung jawab pemerintah, 
tetapi kita juga sebagai masyarakat. 
Saya mengapresiasi pemerintah yang 
saat ini semakin memprioritaskan 
aspek lingkungan, karena faktanya, 
aspek lingkungan adalah kunci penting 
keberhasilan suatu daerah, karena 
berdamMonica sebagai duta lingkungan 
juga memiliki tanggung jawab dalam 
merawat bumi. Karena itu, Monica siap 
berkolaborasi dengan pemerintah maupun 
pemangku kepentingan lainnya  untuk 
menjaga bumi dari kepunahan.

“Sinergitas antara pemerintah dan 
masyarakat kini harus semakin ditingkatkan. 
Pemerintah yang mau membuat regulasi 
yg berpihak terhadap lingkungan dan 
mau menerima aspirasi masyarakat, serta 
masyarakat yang mau mengikuti kebijakan 
pemerintah dengan baik,” ungkap Monica.

Monica juga telah memiliki program 
yang berkaitan dengan lingkungan, bahkan 
program tersebut sudah dibuat sebelum 
menjadi finalis Miss Earth Indonesia 2020.

“Ada banyak isu lingkungan, namun 

monica akan fokus terhadap pengelolaan 
sampah dan peningkatan ruang terbuka hijau.

“Pengelolaan sampah pun terbagi 
dalam banyak hal, yang kini monica aktif 
kampanyekan lewat media sosial yakni 
terkait fesyen lambat, sampah makanan, 
pengurangan penggunaan plastik sekali 
pakai, dan hal-hal lainnya yang sederhana 
namun berdampak besar bagi lingkungan,” 
tambahnya.

Monica menyadari program yang 
dibuatnya tidak akan berhasil jika tidak 
didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena 
itu,  sejak terpilih sebagai Miss Earth 
Indonesia 2020, Monica gencar melakukan 
kegiatan baik dengan pemerintah provinsi 
Sulawesi Utara maupun komunitas 

pemerhati lingkungan.
“Monica sudah melakukan audiensi 

dengan gubernur sulawesi utara dan bupati 
minahasa utara. Bahkan saat ini, bersama 
komunitas pencinta alam d minahasa 
utara tengah bekerja sama membantu 
pemerintah menyukseskan program 1 
desa 1 bank sampah

Monica berharap kedepan semakin 
banyak lagi kegiatan yang disinergikan 
bersama pemerintah, komunitas dan 
masyarakat.

Hari Bumi adalah acara tahunan 
yang dirayakan di seluruh dunia pada 
22 April untuk menunjukkan dukungan 
bagi perlindungan lingkungan. Hari Bumi 
dirancang untuk meningkatkan kesadaran 
dan apresiasi terhadap planet yang ditinggali 
manusia ini yaitu bumi. Dicanangkan 
oleh Senator Amerika Serikat Gaylord 
Nelson pada tahun 1970 seorang pengajar 
lingkungan hidup. Tanggal ini bertepatan 
pada musim semi di Northern Hemisphere 
(belahan Bumi utara) dan musim gugur 
di belahan Bumi selatan. 

PBB sendiri merayakan hari 
Bumi pada 20 Maret sebuah tradisi yang 
dicanangkan aktivis perdamaian John 
McConnell pada tahun 1969, adalah hari di 
mana matahari tepat di atas khatulistiwa 
yang sering disebut Ekuinoks Maret. Kini 
hari bumi diperingati di lebih dari 175 
negara dan dikoordinasi secara global 
oleh Jaringan Hari Bumi (Earth Day). (Sigit)



Syah Koroma Nabu Koroh (Putra 
Pariwisata Nusantara Best National 
Costume dan Photogenic 2021) dan 
Valentiara Rambu Mbuana (1st Runner Up 
Putri Pariwisata Nusantara 2021 dan Putri 
Pariwisata Nusantara 2021 Best National 
Costume)  siap berkolaborasi dengan 
pihak manapun untuk mempromosikan 
pariwisata Nusa Tenggara Timur (NTT) 
ke dunia. Menurut mereka, promosi yang 
tepat, salah satunya dengan national 
costume melalui kontes internasional.

Jika terpilih mewakili Indonesia di 
kontes dunia, Syah dan Valentiara akan  
mengenakan  national costume yang 
dapat memperkenalkan pariwisata di  
tanah kelahirannya  yakni  NTT.  Bahkan 
keduanya optimis national costume yang 
nanti dikenakan akan menjadi juara.

Apa yang disampaikan Syah 
dan Valentiara tidaklah heran, pasalnya 
keduanya telah  membuktikan national 
costume yang dipakai saat pemilihan 
Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021  
menjadi yang terbaik.  Keduanya sama-
sama menggunakan national costume 
rancangan desainer Eggi Jasmin 
berkolaborasi dengan Levico Butik.

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

Desa Takpala adalah sebuah 
kampung tradisional yang berada di 
Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor 
Tengah Utara, Kabupaten Alor, Nusa 
Tenggara Timur dengan letak yang tidak 

terlalu jauh dari pesisir pantai.
Seiring berkembangnya zaman, 

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

Sementara untuk Valentiara,  
mengenakan national costume dengan 
tajuk  The Mystical of Tapoin Maputu Nok 
Malala. National Costume ini menceritakan 
tentang tradisi  meminta kepada leluhur 
agar membantu menghalau bala yang 

MELALUI NATIONAL COSTUME
Syah dan Valentiara  Siap Berkolaborasi

Promosikan Pariwisata NTT
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sedang melanda manusia seperti pandemi Covid-19. Upacara ini 
bermuatan sakral dan  magis. Upacara Adat ini juga memberikan 
magnet dan  daya tarik geliat pariwisata khususnya Untuk 
Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU )  dan  Nusa Tenggara 
Timur pada Umumnya.

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

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

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

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

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

kelahiran Buraen, 4 April 1995 ini.
Hal senada juga disampaikan Valentiara. Gadis kelahiran 

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

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

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

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

Levico butik merupakan  butik milik  istri Gubernur NTT 
Victor Laiskodat yakni  Julie Laiskodat. Sudah tak diragukan 
lagi, tekad Juli untuk memperkenalkan tenun NTT kepada dunia, 
melalui busana ciptaaan Levico Butik. Dalam memperkenalkannya, 
Julie menggandeng sejumlah pihak, salah satunya adalah 
Yayasan EL JOHN Indonesia. (Sigit)
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Acara peluncuran ini dihad-
iri tamu undangan dengan jumlah 
terbatas dan menerapkan protokol 

kesehatan. Peluncuran secara Hybrid 
juga berlangsung di sejumlah kota 
besar di Indonesia seperti Surabaya, 

Komunitas Indonesia Lawan 
Libas Covid-19 (KILLCOVID19) ber-
sama dengan Perkumpulan  Hu-
sada menunjukan komitmennya 
untuk membantu pemerintah dalam  
mempercepat program vaksinasi. 
Komitmen itu ditunjukan dengan 
dibuatnya program Program Home 
Care &  Home Delivery Vaksinasi 
10.000 Lansia untuk Negara.

Pada 21 April 2021, program 
ini resmi diluncurkan oleh Menteri 
Koordinator (Menko) Bidang Perekono-
mian Airlangga Hartarto yang juga 
sebagai  Ketua Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPCPEN) bersama  Menteri 
Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi 
Sadikin di Rumah sakit Husada,  Ja-
karta. Peluncuran ini ditandai dengan 
penandatangan prasasti oleh kedua 
Menteri.

KILLCOVID19 LUNCURKAN PROGRAM HOME CARE &  HOME 
DELIVERY VAKSINASI 10.000 LANSIA UNTUK NEGARA
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yang dilakukan KILLCOVID19 sudah 
menjadi bagian penanganan COVID-19 
di Indonesia

“KILLCOVID19 dengan misi 
utama yakni mengedukasi  dan menye-
lamatakan anak bangsa dari pandemi 
Covid telah menjadi bagian dalam 
penanganan Covid-19 di Indonesia. 
Ada program yakitu little circle yaitu 
penanganan Covid di lingkungan 
rumah hingga komunitas terkecil  
sejalan dengan PPKM  (pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat)  
berskala mikro itu basisnya adalah 
rumah,” ujar Airlangga.

Ketua Umum KILLCOVID19 
Adharta Ongkosaputra mengatakan 
program ini digulirkan untuk memban-
tu pemerintah dalam memenuhi target 
vaksinasi lansia yakni sebanyak 21 juta 
orang pada bulan Juli mendatang.

“Program Vaksinasi 10.000 
Lansia untuk Negara ini, merupakan 
langkah awal yang kami lakukan di 
Jabodetabek, namun tidak hanya di 
sini kami juga mencanangkan target 
10.000 lansia untuk kota – kota lainnya 
di Indonesia sampai semua target 
lansia yaitu 21 juta orang dapat ter-
penuhi. Kita harus bergotong royong 
membantu pemerintah agar dapat 
segera bergerak maju ke kelompok 
masyarakat usia produktif.” ungkap 

Adharta.
Menurut Adharta, KILLCOVID 

telah melakukan studi mengenai 
program  jemput bola . Ternyata 
program ini menjadi program yang 
efektif dalam mempercepat pemberian 
vaksin untuk lansia.

“Kami melakukan suatu studi 
yang mana program ini dianggap 
yang paling efektif daripada kita 
menunggu. Kalau kita menunggu orang 
lansia datang itu kemungkinan Cuma 
5 sampai 10 persen. Otomatis kita 
suka tidak suka, mau tidak mau harus 
jemput bola tidak ada alternatif lain.

“Kita menjemput bola jadi koor-
dinasi dengan pemerintah daerah, 
pemerintah kota, Walikota, Bupati 
semua kita ajak bersama. Itu yang tadi 
disampaikan pak Menko, pak Menko 
sendiri akan meminta seluruh kepala 
daerah untuk mendukung KILLCOVID19 
supaya mempercepat proses vaksinasi 
untuk lansia,” tambahnya.

Dalam jemput bola ini, KILL-
COVID19 membagi menjadi dua yakni 
home care dan home delivery. Untuk 
home care, petugas akan melakukan 
penjemputan kepada para lansia untuk 
diantar ke lokasi vaksinasi. Sedangkan 
untuk home delivery, petugas akan 
datang untuk melakukan vaksinasi 
di tempat tinggal kelompok lansia, 
seperti panti jompo.

“Hari ini kami menjemput 66 
lansia dari dua lokasi berbeda di 
Jabodetabek untuk diberikan vaksin 
Covid-19. Seperti yang kita ketahui, 
vaksinasi lansia sulit mencapai target 
diantaranya karena kendala akses 
menuju ke sentra vaksinasi, mereka 
bergantung kepada anggota kelu-
arga lainnya untuk mendampingi, 
selain itu persoalan ekonomi juga 
membuat biaya transportasi menuju 
sentra vaksinasi menjadi kendala. 
Dengan hadirnya Program Home Care 
& Home Delivery ini kami berharap 
kendala tersebut dapat diatasi dan 
lansia kita semuanya dapat segera 
divaksin.” ungkap Hartono Atmadja 
Ketua Program Home Care & Home 
Delivery. (Sigit)

Bandung, Jogjakarta, Medan, Balik-
papan dan NTT.

Usai meluncurkan, Airlangga 
bersama rombongan menyempatkan 
diri untuk meninjau vakinasi untuk 
lansia. Yang menariknya dalam acara 
vaksinasi ini, semua panita perempuan  
mengenakan kebaya sebagai tanda 
memperingati Hari Kartini yang jatuh 
pada hari ini, 21 April 2021.

 Selain itu, dalam kesempatan 
ini juga hadir  tamu istimewa yakni  
Bapak Wirjawan Hardjamulia lansia 
berusia 104 tahun yang telah menerima 
vaksin Covid-19, untuk memberikan 
semangat dan dorongan kepada lansia 
lainnya agar tidak takut divaksin.

Airlangga memberikan apresi-
asi kepada KILLCOVID19 yang telah 
mendukung vaksinasi lansia melalui 
program tersebut.  “Kita ketahui 
memang lansia ini sangat rentan 
terhadap Covid-19. Jadi program 
ini adalah program yang baik dan 
diapresiasi oleh pemerintah,” kata 
Airlangga.

“Indonesia sendiri masuk 9 
besar negara yang melakukan vaksi-
nasi. Kita sudah melakukan vaksinasi 
sebanyak 17 juta dengan rata-rata 
vaksinasi per hari sekitar 500.000,” 
lanjutnya.

Airlangga menyebut kegiatan 
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mengucapkan rasa syukur HKTI dapat 
beranjak hingga ke usia 48 tahun.  Usia 
ini tidak lepas dari peran para pengurus 

sebelumnya yang berjuang membesarkan 
nama HKTI.

“Untuk itu kita mesti berterima 

Himpunan Kerukunan Tani In-
donesia (HKTI) pada tanggal 27 April 
2021 genap berusia 48 tahun, usia 
yang tidak muda lagi bagi organisasi 
pemerhati petani ini untuk memberikan 
kontribusinya kepada sektor pertanian 
dan para petani.

Tepat dihari ulang tahunnya, 
HKTI menggelar acara syukuran  HUT  
secara sederhana di kantor DPP HKTI 
di Jl. Taman Lawang No.1, Menteng, 
Jakarta Pusat. Perayaan ulang tahun 
ini dilangsungkan dengan menerapkan 
protokol Kesehatan ketat

Acara syukuran  HUT HKTI ke-
48 ini  ditandai dengan pemotongan 
tumpeng oleh Ketua Umum HKTI Jenderal 
TNI (Purn) Dr Moeldoko dan didampingi 
oleh Sekjen HKTI Mayjen TNI (Purn) 
Bambang Budi Waluyo.

Dalam sambutanya, Ketua Umum 
HKTI Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko 

PERINGATI HUT HKTI KE-48
MOELDOKO AJAK ANGGOTA HKTI LAKUKAN LOMPATAN DI SEKTOR 
PERTANIAN



                      66 - TRAVELCLUB - MEI 2021

serba-serbi

pihak kepada petani, itu adalah HKTI,” 
ujar Moeldoko disambut tepuk tangan 
pengurus HKTI dan tamu undangan.

Di akhir sambutannya, Moeldoko 
mengajak  anggota HKTI untuk menja-
dikan HUT ke-48 ini sebagai momen-
tum melakukan lompatan yang dapat 
memberikan kontribusi nyata terhadap 
sektor pertanian Indonesia maupun 
kesejahteraan para petani.

“Sekali lagi momentum hari ulang 
tahun ke-48 untuk melakukan perubah-
an, untuk melakukan perbaikan, untuk 
melakukan lompatan-lompatan yang 
bisa mengakselerasi semua kegiatan 
yang dijalankan HKTI. Saya yakin kalian 
bisa dengan semangat yang kuat dan 
punya keinginan yang kuat untuk mem-
perbaiki organisasi ini, ingin memberi 
peran yang lebih kepada para petani,” 
ungkap Moeldoko.

Ucapan selamat HUT HKTI ke-
48 dan harapan datang dari sejumlah 
organisasi sayap HKTI, di antaranya 
dari Pemuda Tani HKTI dan Perempuan 
Tani HKTI.

“Saya ucapkan selamat hari ulang 
tahun ke-48 untuk HKTI. Semoga sep-
erti visi dan misi HKTI menjadi bridging 
untuk para petani di seluruh Indonesia 
bisa meningkatkan Kembali kontribusi 
untuk petani dalam hal meningkatkan 
kesejahteraan dan kedua mempermudah 

akses petani dari segi permodalan, pupuk 
dan lain sebagainya sehingga petani 
dengan muda untuk bertani dan yang 
terakhir meningkat daya saing di sektor 
pertanian,” kata  Ketua Umum Pemuda 
Tani HKTI Rina Saadah saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News,

“Saya mengucapkan dirgahayu 
HKTI semoga kedepannya makin jaya 
dan sukses. Harapannya adalah karena 
saya dari perempuan tani, saya berharap 
perjuangan dari perempuan khususnya 
petani ini bisa diperjuangkan oleh HKTI 
dan saya harap HKTI tidak hanya fokus 
terhadap pertanian di dalam bridging 
institution dan juga penyelenggaraan 
pertanian tetapi juga mengedepankan 
hak-hak perempuan khususnya petani 
di Indonesia,” ujar Ketua Umum Perem-
puan Tani HKTI  Dian Novita Susanto di 
kesempatan yang sama.

Dalam acara syukuran ini, digelar 
acara santunan untuk anak yatim.Sesuai 
dengan usia HKTI, anak yatim  yang diun-
dang menerima santunan ini  sebanyak 48 
anak. Santunan diberikan langsung oleh 
Ketua Umum HKTI didampingi pimpinan 
pengurus organisasi sayap HKTI.

Selain itu juga dilangsungkan 
acara diskusi yang mengangkat tema 
“Membangun Semangat Gotong Royong 
Menuju Kedaulatan Pangan Nasional” 
dan juga digelar pameran lukisan yang 
menggambarkan potensi pertanian 
Indonesia. (Sigit)

kasih dan beri rasa hormat kepada para 
senior yang berjuang membesarkan 
HKTI. Saya pikir tidak mudah membe-
sarkan HKTI,  karena kita melihat HKTI 
bisa berusia sampai 48 tahun, pasti 
beliau-beliau telah memperjuangkan 
organisasi ini dengan sungguh-sungguh,” 
kata Moeldoko.

Kini saatnya pengurus dan ang-
gota HKTI yang melanjutkan perjuangan 
para pengurus sebelumnya, dengan 
cara memperkuat tugas yang dijalankan

“Saya selalu mengatakan dalam 
hari ulang tahun, bedanya usia manusia 
dan organisasi adalah, jika manusia se-
makin renta tapi organisasi seharusnya 
makin tua makin top.Untuk itu di usia 
yang relatif tidak terlalu tua 48 tahun 
HKTI maka perlu penguatan-penguatan,” 
tegas Moeldoko.

Penguatan itu pun bermacam-ma-
cam antara lain, memperkuat sinergi 
dengan pemerintah. HKTI adalah strategic 
partner dari pemerintah untuk bersama 
mengatasi persoalan pertanian maupun 
program pertanian yang diusung pemer-
intah seperti swasembada pangan dan 
kedaulatan pangan. Namun dilain sisi, 
HKTI juga dapat sebagai pressure group

“:Dalam teori kebijakan publik 
itu ada yang namanya pressure group, 
HKTI bisa dikatakan pressure group, 
kita bisa menekan kepada pemerintah, 
kalau nyatanya pemerintah tidak ber-






