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Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus melonjak 
naik. Akibat dari kenaikan tersebut, rumah sakit pun 
menjdi penuh, tidak sedikit masyarakat yang terpapar 
harus mengantri mendapatkan perawatan. Selain itu,  
kebutuhan oksigen pun juga meningkatkan hingga 
pemerintah pun berupaya untuk melakukan berbagai 
cara agar ketersediaan oksigen tetap terjaga.

Perang melawan pandemi ini sudah semestinya 
dihadapi bersama-sama. Tidak bisa semata 
menyerahkan semua urusan ini kepada pemerintah. 
Seluruh elemen masyarakat, juga harus ikut membantu 
memutus rantai penyebaran virus ini dengan tetap 
disiplin menerapkan protokol kesehatan dan sebisa 
mungkin mengurangi mobilitas.

Bencana kemanusiaan membutuhkan solidaritas, baik di tingkat global maupun lokal. Yang kuat 
membantu yang lemah, yang kaya menolong si miskin. Karena itu bulatkan tekad untuk membantu 
Pemerintah menekan angka kasus Covid-19.

Upaya yang dilakukan pemerintah agar kasus tidak melonjak adalah dengan menerapkan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam menerapkan PPKM Darurat ini pemerintah  
menelurkan beberapa aturan untuk mengurangi mobilitas. Apa saja aturan tersebut, dapat dibaca 
Majalah Inspira Edisi Juli 2021 pada rubrik nasional. Selain itu  di rubrik ini, redaksi juga mengulas 
anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak diterapkan 
PPKM Darurat ini.

Untuk rubrik cover story, redaksi mengangkat Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Dalam 
ulasannya di cover story, diulas tekad Menteri Teten di Hari Koperasi Nasional ke-74. Ada tekad Menteri 
Teten, dapat dibaca di rubrik cover story.

Tak hanya itu, redaksi juga masih menyiapkan informasi lainnya yang tak kalah menarik, diantaranya 
dari rubrik Pageant yang mengulas tentang kesiapan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2021 dalam 
mengembangkan desa wisata.

Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembicara setia Inspira yang menjadi majalah 
sebagai pilihan dalam memenuhi kebutuhan informasi. Selain ucapan terima kasih juga ditujukan kepada 
pihak yang mendukung majalah ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan  Tuhan Yang Maha Esa.

SALAM PARIWISATA,
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Pemerintah resmi memberlakukan 
kebijakan  Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 
mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 
khusus untuk wilayah di Pulau Jawa dan 
Bali. Keputusan ini disampaikan langsung 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di 
Istana Negara, Jakarta, 1 Juli 2021

Presiden menerangkan, kebijakan 
tersebut diambil,  setelah dilakukan kajian 
mengenai perkembangan kasus baru 
positif COVID-19, yang beberapa hari 
belakangan ini kasusnya terus melonjak. 
Selain itu, mempertimbangkan masukan 
dari para menteri, kepala daerah dan juga 
ahli kesehatan.

Kebijakan ini sangat penting untuk 
keselamatan bangsa Indonesia di tengah 
situasi lonjakan pandemi yang terjadi saat ini.

“Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 
dalam beberapa hari terakhir ini berkembang 
sangat cepat, karena varian baru yang juga 
menjadi persoalan serius di banyak negara. 
Situasi ini mengharuskan kita mengambil 
langkah-langkah yang lebih tegas agar 

kita bersama-sama dapat membendung 
penyebaran COVID-19 ini,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya PPKM Darurat ini 
lebih ketat membatasi aktivitas masyarakat 
yang berpotensi terjadinya penularan 
COVID-19. 

Pemerintah, imbuh Presiden, akan 

ATASI LONJAKAN KASUS
POSITIF COVID-19
PEMERINTAH TERAPKAN PPKM DARURAT

mengerahkan seluruh sumber daya yang 
ada untuk bahu membahu dalam mengatasi 
penyebaran COVID-19. “Seluruh aparat 
negara, TNI-Polri maupun aparatur sipil 
negara, dokter dan tenaga kesehatan, 
harus bahu membahu bekerja sebaik-
baiknya untuk menangani wabah ini. 
Jajaran Kementerian Kesehatan juga 
terus meningkatkan kapasitas rumah 
sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun 
ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, 
hingga tangki oksigen,” ujarnya.

Kepada masyarakat, Kepala Negara 
pun meminta untuk tetap tenang dan 
waspada serta mematuhi peraturan 
yang diberlakukan secara disiplin, demi 
keselamatan semuanya.

“Saya minta kepada seluruh rakyat 
Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, 
mematuhi ketentuan-ketentuan yang 
ada, disiplin dalam menjalankan protokol 
kesehatan, dan mendukung kinerja  aparat 
pemerintah dan relawan dalam menangani 
pandemi COVID-19 ini. Dengan kerja sama 
yang baik dari kita semua dan atas rida 
Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin 
kita bisa menekan penyebaran COVID-19 
dan memulihkan kehidupan masyarakat 
secara cepat,” tandasnya.

Berikut ini  ketentuan PPKM Darurat  
yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali: 

a.  Pelaksanaan kegiatan pada sektor 
nonesensial diberlakukan 100 persen 
work from home (WFH);

b.  Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 
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(sekolah, perguruan tinggi, akademi, 
tempat pendidikan/pelatihan) 
dilakukan secara daring/online;

c.  Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
1)  Esensial seperti keuangan dan 

perbankan, pasar modal, sistem 
pembayaran, teknologi informasi 
dan komunikasi, perhotelan 
nonpenanganan karantina 
COVID-19, industri orientasi 
ekspor diberlakukan 50 persen 
maksimal staf work from office 
(WFO) dengan protokol kesehatan 
secara ketat;

2)  Kritikal seperti energi, kesehatan, 
keamanan, logistik dan transportasi, 
industri makanan, minuman dan 
penunjangnya, petrokimia, semen, 
objek vital nasional, penanganan 
bencana, proyek strategis nasional, 
konstruksi, utilitas dasar (listrik 
dan air), serta industri pemenuhan 
kebutuhan pokok masyarakat 
sehari-hari diberlakukan 100 
persen maksimal staf WFO dengan 
protokol kesehatan secara ketat;

3) Untuk supermarket, pasar 
tradisional, toko kelontong dan 
pasar swalayan yang menjual 
kebutuhan sehari-hari dibatasi 
jam operasional sampai pukul 20.00 
waktu setempat dengan kapasitas 
pengunjung 50 persen; dan

4)  Untuk apotek dan toko obat dapat 
buka selama 24 jam;

d.  Kegiatan pada pusat perbelanjaan/
mal/pusat perdagangan ditutup 
sementara;

e.  Pelaksanaan kegiatan makan/minum 
di tempat umum (warung makan, 
rumah makan, kafe, pedagang kaki 
lima, lapak jajanan) baik yang berada 
pada lokasi tersendiri maupun yang 
berlokasi pada pusat perbelanjaan/
mal hanya menerima delivery/take 
away dan tidak menerima makan di 
tempat (dine-in);

f.  Pelaksanaan kegiatan konstruksi 
(tempat konstruksi dan lokasi proyek) 
beroperasi 100 persen dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
secara lebih ketat;

g.  Tempat ibadah (masjid, musala, 
gereja, pura, vihara, dan klenteng 
serta tempat umum lainnya yang 
difungsikan sebagai tempat ibadah) 
ditutup sementara;

h.  Fasilitas umum (area publik, taman 
umum, tempat wisata umum dan area 
publik lainnya) ditutup sementara;

i.  Kegiatan seni/budaya, olahraga, dan 
sosial kemasyarakatan (lokasi seni, 
budaya, sarana olahraga dan kegiatan 
sosial yang dapat menimbulkan 
keramaian dan kerumunan) ditutup 
sementara;

j.  Transportasi umum (kendaraan umum, 
angkutan massal, taksi (konvensional 
dan online) dan kendaraan sewa/
rental) diberlakukan dengan 

pengaturan kapasitas maksimal 
70 persen dengan menerapkan 
protokol kesehatan secara lebih 
ketat;

k.  Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 
30 orang dengan menerapkan 
protokol kesehatan secara lebih 
ketat dan tidak menerapkan makan di 
tempat resepsi, penyediaan makanan 
hanya diperbolehkan dalam tempat 
tertutup dan untuk dibawa pulang;

l.  Pelaku perjalanan domestik yang 
menggunakan transportasi jarak jauh 
(pesawat, bis, dan kereta api) harus 
menunjukkan kartu vaksin (minimal 
vaksinasi dosis pertama) dan PCR 
H-2 untuk pesawat serta antigen 
(H-1) untuk moda transportasi jarak 
jauh lainnya;

m.  Tetap memakai masker dengan benar 
dan konsisten saat melaksanakan 
kegiatan di luar rumah. Tidak 
diizinkan penggunaan faceshield 
tanpa menggunakan masker; dan

n.  Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW 
Zona Merah tetap dilakukan.
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Tingginya kasus baru COVID-19, 
membuat Pemerintah mengambil 
langkah dari segi anggaran, yakni 
melakukan pengalihan atau refocusing  
sebesar Rp32.2 triliun. Anggaran 
tersebut diperuntukkan bagi 
penanganan pandemi COVID-19 dan 
pemulihan ekonomi di masa PPKM 
Darurat.

Pengalihan anggaran ini dipu-tuskan 
dalam Sidang Kabinet Paripurna secara 
virtual,  yang dipimpin oleh Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi), melalui 
konferensi video, 5 Juli 2021

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri 
Mulyani mengatakan sebagian dari 
anggaran tersebut diambil dari transfer 
keuangan dana desa.

“Dalam sidang kabinet, telah 
disepakati akan ada refocusing tahap 
selanjutnya lagi untuk membiayai 
adalah Rp26,2 triliun plus Rp6 triliun 
yang berasal dari transfer keuangan 

dana desa,” kata Menkeu pada 
keterangan pers secara daring usai 
menghadiri rapat.

Anggaran ini digunakan untuk 

PEMERINTAH KEMBALI GELONTORKAN ANGGARAN
SEBESAR RP32,2 TRILIUN UNTUK TANGANI LONJAKAN KASUS COVID-19

membiayai berbagai belanja di 
Kementerian Lembaga (K/L) terkait 
penanganan COVID-19, baik untuk 
vaksinasi, testing, tracing, maupun 
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untuk biaya perawatan pasien, serta 
tenaga kesehatan. Penanganan 
kesehatan tetap menjadi prioritas 
pemerintah dalam menekan laju 
kenaikan kasus Covid 19.

“Kami melakukan penyisiran 
kembali. Saat ini sudah teridentifikasi 
Rp26,2 triliun,” ujar Menkeu.

Menkeu memastikan refocusing 
tidak akan mengganggu belanja K/L. 
Pemerintah telah mengamankan belanja 
K/L, seperti belanja operasional, belanja 
pegawai, belanja multiyears kontrak, 
belanja untuk pemulihan ekonomi dan 
penanganan COVID-19, serta belanja 
penanganan bencana.

Belanja yang berpotensi untuk di-
refocusing adalah belanja honorarium, 
perjalanan dinas, paket meeting, belanja 
jasa, bantuan pembangunan gedung, 
pengadaan kendaraan, anggaran dari 
kegiatan yang belum dikontrakkan 
yang tidak mungkin akan selesai pada 
tahun ini.

“Ini yang tadi agar dilakukan 
prioritas kembali dan akan disalurkan 
untuk belanja penanganan COVID dan 
pemulihan ekonomi,” tutur Menkeu.

Penyaluran Bansos Dipercepat
Presiden telah memerintahkan 

jajarannya untuk mempercepat 
penyaluran bantuan sosial (Bansos) 
di masa PPKM darurat.Terkait instruksi 

ini,  Kementerian Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 
PMK) telah melakukan koordinasi 
dengan beberapa kementerian/lembaga 
terkait guna mempercepat sekaligus 
memastikan penyaluran bansos tepat 
sasaran. Untuk Program Keluarga 
Harapan (PKH) menyasar 10 juta 
keluarga penerima manfaat (KPM), 
Program Sembako 18,8 juta KPM, dan 
perpanjangan Bantuan Sosial Tunai 
(BST) Mei-Juni 10 juta KPM

“Tujuannya adalah untuk menyin-
kronkan agar bansos bisa disalurkan 
secepat mungkin dan cakupannya 
betul-betul tepat sasaran. Yang paling 
utama, agar masyarakat yang paling 
terdampak, yaitu mereka yang ada di 
lapisan terbawah bisa terbantu dengan 
adanya bansos yang akan digulirkan 
nanti,” kata Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Percepatan penyaluran bansos 
ini juga merupakan upaya untuk 
menurunkan angka kemiskinan kembali 
di bawah dua digit seperti sebelum 
pandemi.  Terkait penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) yang bersumber 
dari Dana Desa, Menko PMK meminta 
agar dapat segera dibayarkan kepada 
5 juta KPM yang datanya telah ada. 
Untuk pemenuhan kuota menjadi 8 juta 

KPM, ia meminta agar dapat segera 
dilakukan reviu ulang penggunaan Dana 
Desa supaya penduduk yang terkena 
imbas pandemi bisa mendapatkan 
bantuan.

Sementara itu, Menteri Sosial 
(Mensos) Tri Rismaharini memastikan 
setiap penerima Bantuan Sosial Tunai 
(Bansos Tunai) atau BST dan Program 
Keluarga Harapan (PKH) akan menerima 
tambahan beras sebanyak 10 kilogram.

“BST dan PKH disalurkan masing-
masing bagi 10 juta penerima plus 
menerima beras sebanyak 10 kilogram,” 
ujarnya, 

Mensos menambahkan, beras 
sebanyak 10 kilogram tersebut akan 
disalurkan oleh Perum Badan Urusan 
Logistik (BULOG), mengingat jaringan 
BULOG terdapat di seluruh wilayah 
Indonesia. “Kami mengirimkan data 
penerima BST dan PKH ke BULOG dan 
mereka menyalurkan beras itu melalui 
jaringannya di seluruh Indonesia,” 
imbuhnya.

Lebih lanjut Mensos menyam-
paikan, pembaruan data penerima 
Bansos Tunai di Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) sudah 
selesai sejak akhir pekan lalu dan 
siap digunakan dalam penyaluran. 
“Prioritas penyaluran BST di daerah 
yang menerapkan PPKM Darurat dan 
tempat lainnya dengan memanfaatkan 
teknologi, jadi tinggal ‘klik’ saja,” 
tandasnya.

Untuk penyaluran Bansos Tunai 
Bulan Mei-Juni sekaligus akan diterima 
oleh penerima sebanyak Rp600 ribu 
ditambah dengan beras 10 kilogram 
dari Bulog. “Penerima BST dan PKH 
menerima beras sebanyak 10 kilogram 
yang disalurkan oleh pihak BULOG, 
bukan oleh Bank ya,” ujar Mensos.

Penyaluran Bansos Tunai dilakukan 
melalui PT Pos Indonesia, sedangkan 
PKH akan disalurkan melalui Himpunan 
Bank-bank Negara (Himbara), 
serta beras melalui Perum BULOG. 
“Penyaluran sudah dimulai sejak pekan 
lalu secara bertahap usai dilakukan 
pembaruan DTKS,” ujar Mensos.



Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran 
(SE) tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perjalanan Orang Dalam negeri dengan 
transportasi di masa pandemi Covid-19 
di masa penerapan PPKM Darurat mulai 
3-20 Juli 2021 di Jawa dan Bali.

Terbitnya keempat SE Kemenhub di 
sektor transportasi darat, laut, udara, 
dan kereta api tersebut dalam rangka 
menindaklanjuti terbitnya SE Satgas 
Penanganan Covid-19 Nomor 14 tentang 
ketentuan perjalanan orang dalam negeri 
dalam masa pandemi Covid-19.

“Seperti kita ketahui bahwa 
Indonesia sedang dalam keadaan darurat 
penanganan Covid-19. Kondisi darurat juga 
dialami negara lain seperti India, Malaysia, 
Singapura, dan beberapa negara di Eropa. 
Untuk itu Presiden telah menetapkan 
kebijakan PPKM Darurat dalam rangka 
menekan penambahan kasus Covid-19, 
dengan melakukan pembatasan kegiatan 

dan mobilitas masyarakat di berbagai 
sektor, termasuk transportasi,” demikian 
disampaikan Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi dalam konferensi pers 

KEMENHUB TERBITKAN SURAT EDARAN
PERKETAT PERJALANAN DI MASA PPKM DARURAT

virtual tentang Sosialisasi Pengaturan 
Perjalanan Selama Pemberlakukan PPKM 
Darurat”, 2 Juli 2021

Menhub menjelaskan, pember-
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lakuan SE Kemenhub akan dimulai pada 
tanggal 5 Juli 2021, untuk memberikan 
kesempatan agar operator transportasi 
bisa mempersiapkan dengan baik.

Menhub juga menekankan kepada 
masyarakat agar dapat mematuhi dan 
menjalankan aturan ini dengan baik 
dan tetap disiplin menerapkan protokol 
kesehatan.

“Kami berharap masyarakat 
memahami dan menyadari aturan ini. 
Kalau bisa tetap di rumah saja selama 
masa PPKM Darurat karena saat ini 
kondisinya sangat membahayakan. 
Sayangi diri kita, saudara kita agar tetap 
aman dan tidak terpapar Covid-19. Kalau 
kita kompak, diharapkan kasus Covid-19 
akan cepat mereda dan kita lebih leluasa 
untuk beraktivitas,” tutur Menhub.

Adapun SE secara umum yang diatur 
dalam SE Kemenhub sebagai berikut:

• Untuk perjalanan jarak jauh dan 
perjalanan dari /menuju Jawa dan Bali 
harus menunjukan kartu telah vaksin 
(minimal dosis pertama), hasil RT-PCR 
2×24 Jam atau Antigen 1×24 Jam.

• Pengetatan mobilitas di Jawa dan 
Bali dilakukan dengan mengharuskan 
pelaku perjalanan memiliki sertifikat 
vaksin, hasil RT-PCR 2×24 jam, tes antigen 
yang berlaku maksimal 1×24 jam untuk 
moda laut, darat, penyeberangan, dan 
kereta api jarak jauh.

• Khusus untuk Moda Udara syarat 

pelaku perjalanan wajib memiliki Sertifikat 
vaksin dan wajib tes RT-PCR yang berlaku 
maksimal 2×24 jam di wilayah Jawa 
dan Bali.

• Sertifikat Vaksin tidak menjadi 
mandatori untuk syarat pergerakan 
mobilitas di luar Jawa dan Bali

• Penumpang diwajibkan mengisi 
e-Hac pada perjalanan udara, laut, dan 
penyeberangan.

• Terdapat pengecualian yakni Vaksin 
tidak wajib bagi orang yang dikecualikan 
menerima vaksin (alasan medis) pada 
periode dilakukan perjalanan.

Selain itu, dilakukan pembatasan 
kapasitas angkutan (load factor) dan jam 
operasional angkutan umum di semua 
moda untuk penerapan prinsip jaga jarak 
(physical distancing) dan menghindari 
kerumunan yakni untuk Transportasi Darat 
(Bus) maksimal 50 persen; Penyeberangan 
50 persen; Transportasi Laut 70 persen; 
Transportasi Udara 70 persen; Kereta api 
antar kota 70 persen; KRL 32 persen; 
dan KA perkotaan non-KRL 50 persen.

Kemudian, dalam rangka penguatan 
Tracing, Tracking dan Treatment (3T) 
Covid-19, akan dilaksanakan random 
sampling antigen test Covid-19 pada 
simpul-simpul transportasi diantaranya 
Terminal dan Stasiun Kereta Api, 
khususnya di wilayah dan kawasan 
algomerasi,

Kementerian Perhubungan bersinergi 

dengan TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan 
steakholders terkait ‘dalam melakukan 
pengetatan keluar masuk wilayah dengan 
melakukan pemeriksaan dokumen 
kelengkapan syarat perjalanan di posko-
posko yang telah ditentukan. Secara 
detail mengenai SE Kemenhub dimaksud 
dapat mengaksesnya melalui jdih.go.id

Disambut Baik Stakeholder 
Transportasi

Sejumlah pemangku kepentingan di 
sektor transportasi menyambut baik SE 
ini, salah satunya adalah Angkasa Pura 
Aiport. Perusahaan berplat merah ini 
mendukung penuh pemerintah dalam 
menekan angka kasus COVID-19 di sektor 
transportasi udara. 

“Petugas bandara Angkasa Pura 
Airports bersama stakeholder komunitas 
bandara siap menerapkan ketentuan 
perjalanan orang dalam negeri melalui 
udara pada PPKM Darurat Jawa-Bali 3 
hingga 20 Juli ini sesuai SE Kemenhub 
Nomor 45 Tahun 2021 yang akan mulai 
diimplementasikan pada 5 Juli.Petugas 
bandara Angkasa Pura Airports  juga 
konsisten menerapkan protokol kesehatan 
di seluruh area bandara dan kantor 
administrasi pada masa pandemi ini 
demi untuk membantu mengurangi laju 
penularan Covid-19,” ujar Vice President 
Corporate Secretary Angkasa Pura 
Airports Handy Heryudhitiawan.

Sambutan serupa juga dilakukan PT 
Kereta Api Indonesia (KAI). “KAI selaku 
operator Kereta Api tentu akan mengikuti 
ketentuan yang ditetapkan pemerintah 
untuk menanggulangi penyebaran 
Covid-19 yang tengah meningkat termasuk 
dengan menerapkan PPKM Darurat,” kata 
VP Public Relations KAI Joni Martinus.

Joni meminta masyarakat agar dapat 
beradaptasi dengan ketentuan baru yang 
akan diberlakukan di moda transportasi 
Kereta Api.

 “Akan terdapat penyesuaian dalam hal 
pengoperasian Kereta Api, baik KA Jarak 
Jauh maupun KA Lokal. Jika berdampak 
terhadap pembatalan perjalanan KA, 
maka bea tiket akan kami kembalikan 
100%,” kata Joni.
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Meningkatnya angka positif 
kasus COVID-19 kebutuhan obat yang 
dianggap potensial dan sudah dipakai 
dalam terapi COVID-19 menjadi tinggi. 
Di sisi lain tingginya kebutuhan obat 
itu dimanfaatkan oleh sebagian pelaku 
usaha untuk menaikan harga jual obat 
kepada masyarakat. Untuk mengatur harga 
obat di pasaran agar tidak merugikan 
masyarakat, Menteri Kesehatan (Menkes) 
Budi Gunadi Sadikin menetapkan harga 
eceran tertinggi (HET) obat terapi 
COVID-19 melalui Keputusan Menkes 
Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 
tentang Harga Eceran Tertinggi Obat 
Dalam Masa Pandemi COVID-19. 

”Harga eceran tertinggi ini 
merupakan harga jual tertinggi obat di 
apotek, instalasi farmasi, RS [rumah sakit], 
klinik, dan faskes [fasilitas kesehatan] 
yang berlaku di seluruh Indonesia,” ujar 
Budi, 3 Juli 2021. 

Ada sebelas obat yang ditetapkan 

harga eceran tertinggi sebagaimana 
tercantum dalam Kepmenkes tersebut, yaitu: 

1. Favipiravir 200 mg (tablet) 
Rp22.500 per tablet 

2. Remdesivir 100 mg (injeksi) 

MENKES TETAPKAN HARGA ECERAN TERTINGGI

OBAT TERAPI COVID-19
Rp510.000 per vial 

3. Oseltamivir 75 mg (kapsul) 
Rp26.000 per kapsul 

4. Intravenous Immunoglobulin 5 
persen 50 ml (infus) Rp3.262.300 
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per vial 
5. Intravenous Immunoglobulin 10 

persen 25 ml (infus) Rp3.965.000 
per vial 

6. Intravenous Immunoglobulin 10 
persen 50 ml (infus) Rp6.174.900 
per vial 

7. Ivermectin 12 mg (tablet) Rp7.500 
per tablet 

8. Tocilizumab 400 mg/20 ml (infus) 
Rp5.710.600 per vial 

9. Tocilizumab 80 mg/4 ml (infus) 
Rp1.162.200 per vial 

10. Azithromycin 500 mg (tablet) 
Rp1.700 per tablet 

11. Azithromycin 500 mg (infus) 
Rp95.400 per vial 

“Jadi 11 obat yang sering digunakan 
dalam masa pandemi COVID-19 ini kita 
sudah atur harga eceran tertingginya. Saya 
tegaskan di sini, saya sangat tegaskan di 
sini kami harap aturan harga obat itu agar 
dipatuhi,” tegas Budi. 

Ini menjadi keprihatinan bersama, di 
saat krisis kesehatan masih ada kelompok 
masyarakat yang memanfaatkan situasi 
dengan menimbun dan menaikan harga 
obat di pasaran untuk mengambil 
keuntungan yang besar dari krisis yang 
terjadi. 

Saat ini ditemukan di berbagai 
platform belanja daring, obat tersebut 
dijual bebas bahkan dengan harga jauh 
di atas yang telah ditetapkan. Masyarakat 
diminta tidak membeli obat terkait secara 

bebas, termasuk melalui platform daring 
secara ilegal.

 Pengaturan batas atas harga obat 
terapi bagi pasien Corona perlu dilakukan, 
selain mencegah lonjakan harga, pengaturan 
ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat. 
Diharapkan tidak ada pihak-pihak yang 
mencoba mengambil keuntungan yang 
tidak wajar saat pandemi seperti sekarang 
yang merugikan kepentingan masyarakat. 
Kementerian Kesehatan akan dibantu oleh 
Polri untuk dalam menegakkan aturan ini. 

Tindak Tegas Senada dengan 
Menkes, Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan mengatakan masalah harga 
obat akan ditindak dengan jelas karena ini 
masalah kemanusiaan. Harga-harga obat 
harus dibuat wajar dan harus mengacu 
pada peraturan menteri yang dibuat oleh 
Menkes.

 ”Kita harus tindak tegas orang-
orang yang bermain-main dengan angka 
ini (harga obat). Kita betul-betul jangan 
main-main karena ini menyangkut masalah 
kesehatan,” tegas Luhut. 

Terkait hal itu, Kabareskrim Polri 
Komisaris Jenderal Agus Andrianto 
mengungkapkan pihaknya telah 
berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan 
Agung menyoal penegakan hukum bagi 
pihak-pihak yang menjual obat di atas 
harga eceran tertinggi. Bahkan Kapolri 
sudah mengarahkan kepada jajarannya 
untuk disusun pasal-pasal yang sudah 

dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan.
 ”Apabila terjadi hal-hal yang 

diperkirakan menjual obat dengan harga 
yang lebih mahal, sengaja menimbun 
obat sampai menimbulkan keselamatan 
masyarakat jadi terganggu akan kita lakukan 
penegakan hukum dan pihak kejaksaan 
menyatakan siap untuk mendukung apapun 
langkah yang dilaksanakan oleh Polri,” 
ucap Agus.

Kemenkes Siapakan Aplikasi 
Permudah Masyarakat Akses Obat

Pelayanan kesehatan yang mudah 
menjadi hal yang sangat diperhatikan 
pemerintah termasuk dalam hal memperoleh 
obat di apotek, apalagi saat ini kondisinya 
Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus 
positif  Covid-19. Oleh karena itu, pelayanan 
yang berkaitan dengan penanganan pasien 
Covid-19 harus dioptimalkan.

Terkait hal tersebut, Kementerian 
Kesehatan telah menyiapkan aplikasi 
yang dapat memudahkan masyarakat 
mendapatkan obat di apotek. Aplikasi 
tersebut bernama  Farma Plus. Aplikasi 
tersebut kini sedang tahap penyempurnaan 
dan dalam waktu dekat akan diluncurkan.

”Farmaplus ini bisa diakses dengan 
mudah. Kita bisa ketahui di apotek mana 
obat yang sedang kita cari berada,” kata 
Plt. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan 
drg. Arianti Anaya

Aplikasi Farmaplus ini, lanjut drg. 
Arianti, akan dikembangkan dengan jejaring 
apotek sampai ke seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, untuk memenuhi 
kebutuhan obat yang meningkat sejalan 
dengan lonjakan kasus konfirmasi COVID-19, 
pemerintah telah mendorong seluruh 
industri farmasi baik swasta maupun 
BUMN untuk meningkatkan kapasitas 
produksinya, termasuk mempercepat 
proses importasi obat.

”Setelah itu kita mendorong dan 
memantau industri agar sesegera mungkin 
mendistribusikan obat-obat ke Faskes 
dan ke apotek-apotek sehingga tidak 
ada penimbunan obat-obatan di industri 
ataupun di PBF (Pedagang Besar Farmasi) 
agar masyarakat bisa terus mengakses 
obat-obatan yang diperlukan,” ucap drg. 
Arianti.



Provinsi Sumatera Utara yang dihuni oleh masyarakat 
dari berbagai suku dan masih memegang erat budaya 
warisan leluhur. Berbagai upacara adat yang dihasilkan 
dari kepercayaan lokal, hingga kini masih banyak yang 

dilestarikan, meskipun beberapa di antaranya telah 
terpengaruh oleh budaya modern dan nuansa agama.

Upacara adat Sumatera Utara memiliki ragam yang 
begitu banyak dan merupakan warisan budaya yang memiliki 

nilai yang tinggi terutama dari masyarakat Batak Toba, 
umat Parmalim, hingga Suku Nias. Keunikan dan ciri khas-
nya membuat banyak orang penasaran sampai menghadiri 
prosesinya hanya untuk melihat dan merasakannya sendiri.

TRADISI ADAT
SUMATERA UTARA
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Dari namanya, Mangulosi berasal dari kata ulos yang merupakan 
sebuah kain tenun khas Suku Batak yang telah ada sejak zaman 
dahulu. Berbeda dengan kain tenun pada umumnya, selain memiliki 
fungsi pakaian dan estetika, kain ulos memiliki arti dan makna 
tersendiri dalam upacara adat masyarakat Batak.

Masyarakat Batak Toba dikenal sebagai suku yang sangat setia 
dalam melaksanakan upacara adat atau tradisi-tradisi warisan 
leluhur. Bagi masyarakat Batak Toba, adat merupakan bagian 
dari kebudayaan untuk mempertinggi kualitas hidup mereka dan 
sebagai identitas kebudayaannya. Salah satunya yaitu Mangulosi.

Mangulosi adalah prosesi adat mengalungkan kain ulos 
kepada pihak yang mengadakan pesta suka cita ataupun acara 

duka. Dalam acara pernikahan, kain ulos ini akan diselendangkan di pundak kedua mempelai. Sedangkan pada acara kematian, maka 
ulos akan diletakkan di tubuh jenazah.

Tradisi Mangulosi ini bagi masyarakat Batak diartikan sebagai pemberian kasih sayang, doa, kehangatan, dan restu. Menurut 
sejarahnya, ulos dianggap sebagai sebuah tanda yang dapat mengayomi dan memberikan kehangatan bagi pemakainya.

Tradisi Mangulosi biasa dilakukan oleh orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki partuturan atau kedudukan yang lebih 
rendah, seperti orang tua kepada anaknya. Dalam budaya pernikahan Batak, terdapat tradisi Mangulosi dari tulang (paman) kepada 
kedua mempelai, hal yang menunjukkan ciri khas relasi dalam keluarga Batak.

TRADISI MANGULOSI

Sigale-gale merupakan sebuah boneka kayu yang menyerupai 
manusia, dan biasanya patung ini berada di rumah adat Batak 
Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di 
belakang patung Sigale-gale. Menurut legenda masyarakat suku 
Batak, Sigale-gale adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. 
Namun Sigale-gale meninggal karena sakit. Raja merasa sangat 
kehilangan anaknya, kemudian demi mengobati kesedihan raja, 
maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Sigale-gale.

Boneka Sigale Gale dibuat menyerupai manusia, dengan kepala 
dilumuri kuning telur, gigi dicat hitam menggunakan jelaga baja, 
dan lekuk matanya dilekatkan buah berwarna merah. Boneka lalu 
diberi pakaian ulos khas Batak dan di atas kepalanya dilekatkan 
rambut kuda atau ijuk sebagai ikat kepala.

Tradisi ini berawal karena pada masa dahulu adanya kepercayaan 
bagi masyarakat Batak, apabila ada seseorang yang terkemuka 
meninggal dunia sebelum memiliki anak sebagai penyambung 
keturunan, maka dianggap sebagai sebuah kesialan. Dalam rangka 
mencegah agar kejadian seperti itu tidak terulang kembali, maka 
diadakanlah sebuah ritual tarian duka menggunakan boneka kayu 
yang dikenal dengan Sigale Gale.

Boneka tersebut diletakkan di atas sebuah papan beroda dan 
diarak berkeliling kampung. Boneka Sigale-gale dianggap sebagai 
simbol perpisahan dari orang yang baru meninggal. Kerabat yang 
ditinggalkan akan berduka cita dengan memeluk boneka tersebut 
dan menangis tersedu-sedu. Di malam terakhir upacara tarian duka 
tersebut, boneka akan dibawa keluar kampung dan dicampakkan 
ke Danau Toba. Hal itu dimaksudkan agar masa yang akan datang, 

tidak terulang lagi nasib seperti keluarga yang malang itu.
Sejak tahun 1980-an, Tarian Sigale-gale ini dimainkan 

dengan diiringi gondang hasapi yang dianggap lebih syahdu 
dan lembut, bukan lagi menggunakan gondang bolon yang 
dipercaya mengandung unsur mistis. Pertunjukan tarian boneka 
pun sudah dilengkapi dengan tali dan dikendalikan oleh seorang 
dalang, tidak seperti sebelumnya yang menari sendiri karena 
dirasuki oleh roh orang yang meninggal.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, pertunjukan 
kebudayaan tradisional ini sudah semakin jarang diminati di masa 
sekarang ini. Di samping masyarakat yang menyaksikan pertujukan 
ini semakin berkurang, dalang yang bisa memainkan Sigale-gale 
juga semakin sedikit.

TARIAN SIGALE-GALE
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Fahombo atau Hombo Batu adalah sebuah tradisi lompat batu 
masyarakat Nias, tepatnya dari Desa Bawo Mataluo Nias, Kabupaten 
Nias Selatan. Desa ini sangat kaya dengan situs megalitik atau 
batu besar berukir, dan di dalamnya terdapat Omo Hada yaitu 
perumahan tradisional khas Nias.

Hombo Batu ini merupakan salah satu tradisi Suku Nias yang 
masih lestari sejak berabad-abad lamanya. Tradisi ini diwariskan 
secara turun-temurun di setiap keluarga dari ayah ke anak laki-
lakinya. Namun, tidak semua pemuda Nias mampu melakukannya 
meskipun sudah berlatih sejak kecil.

Fahombo dulunya merupakan ritual pendewasaan bagi kaum 
laki-laki Suku Nias yang diyakini mengandung unsur magis dari 
roh leluhur. Namun kini, ritual ini telah menjadi sebuah pertunjukan 
olahraga yang ramai diminati banyak orang, sampai-sampai 
menjadi objek wisata tradisional yang unik dalam skala dunia.

Tradisi ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang pemuda 
sudah dewasa dan telah memenuhi syarat untuk menikah atau 
belum. Mereka akan melompati batu yang tingginya lebih dari 2 
meter, melalui sebuah batu kecil untuk pijakan ketika melompati 
batu. Ada ritual khusus sebelum melompati batu, dengan memakai 
pakaian adat mereka akan bersemangat agar bisa melompati batu.

Dalam sejarahnya, tradisi lompat batu ini lahir dari kebiasaan 
berperang antar desa suku-suku di Pulau Nias. Dahulu, suku-suku 
di pulau ini sering terjadi peperangan karena terprovokasi oleh 
rasa dendam, perbatasan tanah, atau masalah perbudakan.

Masing-masing desa lalu membentengi wilayahnya dengan 
tumpukan batu atau bambu setinggi 2 meter. Bermula dari situlah, 
tradisi lompat batu lahir dan dijadikan sebagai sebuah persiapan 
sebelum berperang.

Secara taktis dalam peperangan, ritual Fahombo juga bertujuan 
untuk melatih para prajurit muda untuk tangkas dan gesit dalam 
melompati dinding pertahanan musuh, dengan menggenggam 
obor dan pedang di malam hari.

Sebagai ritual, Fahombo sangat disakralkan dalam adat 
Nias. Sejak usia 10 tahun, anak-anak lelaki sudah mulai mencoba 
melompati batu tersebut untuk mendapat status kedewasaan 
mereka. Dengan mengenakan busana pejuang khas Nias, hal itu 
sebagai simbol bahwa mereka telah siap bertempur dan memikul 
tanggung jawab sebagai laki-laki dewasa.

Kini, tradisi Fahombo telah mengalami banyak perubahan 
seiring dengan perkembangan zaman. Fahombo telah menjadi 
simbol kebudayaan masyarakat Nias. Bahkan, tradisi ini telah 
menjadi bagian dari atraksi budaya yang biasanya disuguhkan 
bersamaan dengan atraksi tari perang.

FAHOMBO
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Marari Sabtu merupakan sebuah ritual ibadah bagi umat 
Parmalim, sebuah sebutan bagi para penganut Ugamo Malim, 
agama leluhur Suku Batak. Sebutan Parmalim ditabalkan setelah 
Raja Sisingamangara XII mangkat. Sebelum pergi, ia menitahkan 
agar ajaran ini diteruskan kepada Raja Mulia, Ihutan Ugamo Malim.

Hingga hari ini, sudah ada dua generasi Naipospos (salah 
satu marga Suku Batak) yang menggantikannya. Kepercayaan 
ini berpusat di Huta Tinggi, tepatnya di Desa Pardouman Nauli, 
Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Hal ini ditandai 
dengan berdirinya Bale Pasogit yang hanya ada di daerah tersebut.

Ibadah Marari Sabtu dilakukan pada hari Sabtu atau Samisara. 
Seluruh umat Parmalim akan berkumpul di tempat ibadah, baik 
di Bale Partonggoan, Bale Pasogit, maupun di Rumah Parsantian. 

Lalu mereka akan melakukan sembah dan puji kepada Mulajadi Nabolon.
Ritual ini bertujuan untuk mensucikan diri dari dosa-dosa, khususnya dosa yang telah dilakukan selama seminggu terakhir, dan 

membersihkan diri dari segala penyakit. Pada kesempatan tersebut, mereka juga akan diberi poda atau bimbingan agar lebih tekun 
dalam menjalankan nilai-nilai Ugamo Malim.

MARARI SABTU
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Gondang Naposo adalah tradisi masyarakat Suku Batak 
yang bertujuan sebagai media perkenalan dan tegur sapa bagi 
pemuda dan pemudi, berbalas pantun, sampai melangkah ke 
jenjang perkawinan.

Festival Gondang Naposo biasanya digelar saat bulan purnama 
setelah upacara Mangsae Taon yang biasanya dilaksanakan setelah 
panen raya. Mangsae Taon merupakan sebuah hari raya bagi 
masyarakat Batak tempo dulu. Di beberapa daerah, ada yang 
menyebutnya Pesta Bius, Pasahat Horbo Bius, Patasumangot, 
atau yang lainnya.

Pagelaran Gondang Naposo umumnya berlangsung selama dua 
hari. Hari pertama adalah acara maminta tua ni gondang sebagai 
tradisi pembuka acara gondang yang dimulai pada sore hari. Di 
acara itu, para orang tua memberikan berkat kepada anak-anak 
mereka, lalu bergembira menari dengan tata kesopanan yang 
berlaku. Pada hari selanjutnya, sejak pagi hari para naposo telah 
diberi izin untuk memulai acara tortor (tarian khas Batak) sebagai 
pertunjukan kepada para tamu undangan. Setiap rombongan 
tamu undangan biasanya akan membawa persembahan untuk 
naposo yang disebut santisanti berupa uang yang dimasukkan ke 
dalam tandok kecil atau diletakkan di atas pinggan berisi beras.

Ketika naposo dari pihak tulang (paman) telah mempersilahkan 
para iboto (kemenakan perempuan) mereka menari, itu pertanda 
bahwa naposo baoa (laki-laki) untuk melirik dan mengajak menari. 

Ketika gaya menari ada yang kecantol dan mendapat sambutan, 
biasanya akan dilanjutkan dengan tarian kedua. Di sinilah tahap 
pematangan apakah saling menyukai atau tidak, dari tarian tersebut 
dapat terlihat yang menerima dan yang menolak.

Apabila diterima, maka si laki-laki menyematkan daun beringin 
di kepala pujaannya itu, begitu pula sebaliknya. Ketika kasih 
terjalin, maka pihak orang tua yang terus mengawasi mereka akan 
mencatatkan dalam agenda mereka dan melakukan penelusuran 
lanjutan ke jenjang yang lebih serius. Pertunjukan ini biasanya akan 
selesai sampai sore hari dengan dikembalikan kepada orang tua 
untuk menutup acara.

Gundala-Gundala merupakan sebuah tarian yang berasal 
dari masyarakat Suku Karo, Sumatera Utara. Di samping sebagai 
seni pertunjukan, tarian ini sebenarnya digunakan sebagai ritual 
pemanggil hujan dalam upacara Ndilo Wari Udan ketika terjadi 
kemarau panjang.

Menurut kepercayaan, tarian ritual Gundala-Gundala ini lahir 
dari sebuah legenda yang ada di Kabupaten Karo. Dulu ada sebuah 
kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Sibayak. Suatu 
ketika, Raja Sibayak bertemu dengan seekor burung raksasa 
jelmaan seorang pertapa sakti bernama Gurda Gurdi. Sang raja 
pun membawa pulang Gurda Gurdi dan dijadikan sebagai penjaga 
putrinya. Burung Gurda Gurdi ini ternyata memiliki kekuatan yang 
bersumber pada paruhnya, sehingga terdapat pantangan bahwa 
paruhnya tersebut tidak boleh disentuh oleh siapapun.

Suatu ketika, paruh tersebut tanpa sengaja tersentuh oleh 
sang putri dan secara spontan Gurda Gurdi menjadi marah besar 

dan memberontak. Akhirnya, Raja Sibayak mengutus pasukannya untuk menyerang Gurda Gurdi hingga mati. Kematian Gurda Gurdi 
rupanya menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi masyarakat Karo. Di tengah kesedihan tersebut, langit menurunkan hujan yang 
sangat lebat seolah-olah ikut menangisi kepergian Gurda Gurdi.

Dari cerita tersebut, lahirlah sebuah ritual Gundala-Gundala berupa tarian yang menceritakan kisah Gurda Gurdi untuk memanggil 
hujan. Tarian Gundala-Gundala biasanya dimainkan oleh beberapa orang dengan mengenakan aksesoris berupa topeng dan pakaian 
khusus yang unik. (Yulia Gumay)

GONDANG NAPOSO

TARIAN GUNDALA-GUNDALA
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BRENGKES 
TEMPOYAK

Berdasarkan sejarah yang ada di dalam Hikayat Abdullah, 
Tempoyak itu sendiri merupakan olahan khas rumpun bangsa 
Melayu, yakni suku bangsa Melayu yang ada di Malaysia dan 
Indonesia yang terdapat di Kalimantan dan Sumatera.

Tempoyak atau tempuyak merupakan jenis sajian yang berasal 
dari buah durian yang difermentasi dan umumnya dikonsumsi 
sebagai lauk pendamping nasi.

Sebenarnya tempoyak ini bisa langsung dimakan, namun 
jarang yang melakukannya, dikarenakan banyak yang merasa 
tidak tahan dengan keasaman dan juga aroma tempoyak itu 
sendiri. Selain dijadikan sebagai lauk, tempoyak umumnya juga 
dijadikan sebagai bumbu masakan.

Tempoyak ini memiliki cita rasa yang asam. Hal ini disebabkan 
lantaran adanya fermentasi pada daging buah durian yang menjadi 
bahan bakunya.

Sedangkan kata Brengkes ini berasal dari Jawa yang memiliki 
makna yang sama dengan pepes. Pepes adalah cara mengolah 
daging ikan dengan cara dikukus bersamaan dengan rempah.

Sama halnya dengan pengolahan Brengkes Tempoyak yang 
mana makanan tradisional khas Palembang yang berbahan dasar 
ikan patin ini dikukus dengan campuran tempoyak yang berasal 
dari fermentasi durian sehingga menciptakan rasa yang unik 
dibandingkan dengan olahan-olahan lain dengan bahan serupa.

Dengan fermentasi durian ini, nantinya akan menciptakan 
perpaduan rasa yang cukup beragam, mulai dari manis sebagai 
rasa aslinya, asam dari hasil fermentasi, hingga cita rasa pedas 
dan gurih.

Bahan-bahan campuran membuat Brengkes Tempoyak ini 
yaitu cabai merah, gula jawa, laos, kunyit, serai, serta bawang 
merah dan bawang putih sebagai bumbu halusnya.

Pembuatannya secara rinci hanya perlu memasak bumbu 
halus lalu ditambah dengan tempoyak hasil fermentasi dan juga 
tak lupa tambahan ikan patin sebagai bahan utama. Namun selain 
ikan patin, tempoyak juga bisa dipadukan dengan ikan teri, ikan 
mujair atau jenis ikan lainnya.

Untuk menghasilkan tempoyak yang 
berkualitas, dibutuhkan durian yang matang, 
dan yang memiliki kadar air sedikit. Proses 
fermentasinya juga tidak begitu sulit, hanya 
dengan cara memisahkan daging durian dari 
bijinya lalu kemudian diberi sedikit garam. Setelah 
itu tambahkan cabe rawit untuk mempercepat 
proses fermentasi.

Setelah proses tersebut selesai, adonan 
disimpan dalam wadah tertutup rapat dan 
diletakkan di tempat dengan suhu ruangan. Bisa 
juga dimasukkan ke dalam kulkas, namun cara 
ini akan membuat proses fermentasi berjalan 
lebih lama. Proses fermentasi biasanya berkisar 
antara 3-7 hari.

Soal gizi makanan ini tidaklah diragukan 
lagi, karena dengan adanya durian dan ikan 
patin, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan 
protein tubuh.
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GULAI
MALBI

Kuliner dengan nama Gulai Malbi adalah makanan khas 
Palembang yang kaya akan rempah-rempah asli Tanah Air dengan 
bahan dasar utamanya berupa daging sapi atau daging kerbau.

Masakan ini termasuk istimewa karena merupakan salah 
satu makanan yang dibuat dengan cita rasa manis. Biasanya, 
masyarakat Sumatera Selatan menyukai cita rasa pedas dalam 
setiap masakannya.

Penampakan dari sajian Gulai Malbi ini memang sangat mirip 
dengan semur daging, dengan tampilan menyerupai rendang, 
namun Gulai Malbi memiliki cita rasa manis yang pas, dan 
bumbunya lebih beragam seperti dengan adanya ladesa dan 
pala serta air asam jawa.

Secara lengkapnya bumbu-bumbu yang digunakan meliputi 
bawang putih dan bawang merah, garam, kaldu sapi, kecap, dan 
gula. Selain itu juga ada campuran cengkeh dan kayu manis.

Dalam proses pembuatan Gulai Malbi ini dibutuhkan ketelatenan 
karena proses memasaknya memakan waktu yang cukup lama 
yaitu sekitar 4 jam agar bumbunya benar-benar meresap ke 
dalam daging.

Dimulai dengan merebus daging sapi 
hingga matang dan empuk, lalu dilanjutkan 
dengan menumis bumbu-bumbu yang sudah 
dihaluskan hingga harum dan kemudian 

masukkan daging sapi dalam tumisan tersebut, sambil ditambahkan 
santan dan diaduk-aduk rata hingga semua bumbu meresap ke 
dalam daging. 

Selain daging sapi dan daging kerbau, Gulai Malbi bisa juga 
berbahan utama daging ayam. Jadi bagi Anda yang sekiranya tidak 
menyukai olahan daging sapi dan daging kerbau, bisa mencoba 
membuat sajian ini menggunakan daging ayam dengan cara 
memasak yang sama namun tentunya jika menggunakan daging 
ayam, proses memasak akan sedikit lebih cepat dibanding dengan 
memasak daging sapi atau daging kerbau.

Biasanya teman makan Gulai Malbi adalah nasi putih hangat, 
namun saat lebaran kuliner khas ‘wong kito’ ini dijadikan pendamping 
ketupat atau lontong.

Gulai Malbi sangat tepat untuk menemani protein dari daging. 
Rasanya begitu enak dan lezat, serta terasa empuk dan lembut di 
mulut ketika disantap. Karena bahan utama terbuat dari daging, 
maka tidak heran jika banyak yang membuat olahan ini pada saat 
hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.

Su
m

be
r F

ot
o 

: r
es

ep
ko

ki
.id

Sumber Foto : sifu.unileversolutions.com
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PEMPEK
Kuliner dengan nama Gulai Malbi adalah 

makanan khas Palembang yang kaya akan 
rempah-rempah asli Tanah Air dengan bahan 
dasar utamanya berupa daging sapi atau 
daging kerbau.

Masakan ini termasuk istimewa karena 
merupakan salah satu makanan yang dibuat 
dengan cita rasa manis. Biasanya, masyarakat 
Sumatera Selatan menyukai cita rasa pedas 
dalam setiap masakannya.

Penampakan dari sajian Gulai Malbi ini 
memang sangat mirip dengan semur daging, 
dengan tampilan menyerupai rendang, namun 
Gulai Malbi memiliki cita rasa manis yang pas, 
dan bumbunya lebih beragam seperti dengan 
adanya ladesa dan pala serta air asam jawa.

Secara lengkapnya bumbu-bumbu yang 
digunakan meliputi bawang putih dan bawang 
merah, garam, kaldu sapi, kecap, dan gula. 
Selain itu juga ada campuran cengkeh dan 
kayu manis.

Dalam proses pembuatan Gulai Malbi 
ini dibutuhkan ketelatenan karena proses 
memasaknya memakan waktu yang cukup 
lama yaitu sekitar 4 jam agar bumbunya 
benar-benar meresap ke dalam daging.

Dimulai dengan merebus daging sapi 
hingga matang dan empuk, lalu dilanjutkan 

dengan menumis bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan hingga 
harum dan kemudian masukkan daging sapi dalam tumisan 
tersebut, sambil ditambahkan santan dan diaduk-aduk rata hingga 
semua bumbu meresap ke dalam daging. 

Selain daging sapi dan daging kerbau, Gulai Malbi bisa juga 
berbahan utama daging ayam. Jadi bagi Anda yang sekiranya tidak 
menyukai olahan daging sapi dan daging kerbau, bisa mencoba 
membuat sajian ini menggunakan daging ayam dengan cara 
memasak yang sama namun tentunya jika menggunakan daging 
ayam, proses memasak akan sedikit lebih cepat dibanding dengan 
memasak daging sapi atau daging kerbau.

Biasanya teman makan Gulai Malbi adalah nasi putih hangat, 
namun saat lebaran kuliner khas ‘wong kito’ ini dijadikan pendamping 
ketupat atau lontong.

Gulai Malbi sangat tepat untuk menemani protein dari daging. 
Rasanya begitu enak dan lezat, serta terasa empuk dan lembut di 
mulut ketika disantap. Karena bahan utama terbuat dari daging, 
maka tidak heran jika banyak yang membuat olahan ini pada saat 
hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. (Yulia Gumay)Su
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ekonomi

Sejumlah ekonom dan pelaku usaha yakin kondisi ekonomi 
kuartal II tahun 2021 akan lebih baik dari kuartal sebelumnya 
dengan proyeksi pertumbuhan bisa mencapai 7% year on year 
(yoy). Beberapa faktor positif bakal mendukung pertumbuhan 
yang tinggi yakni momentum bulan Ramadan dan Idul Fitri 
yang akan menggerakkan konsumsi masyarakat, aktivitas 
ekonomi sudah menggeliat, kasus positif Covid-19 cenderung 
menurun, program vaksinasi terus berjalan dan confidence 
masyarakat lebih baik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya 
memprediksi ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 7% yoy 
pada kuartal II-2021 seiring dengan momentum membaiknya 
kegiatan ekonomi yang terus berjalan. Proyeksi ini melonjak 
dari realisasi kuartal II-2020 yang tumbuh negatif atau kontraksi 
5,32% (yoy)

Sedangkan pada kuartal I tahun 2021, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia diperkirakan di kisaran minus 1% sampai 
minus 0,1% dan ditargetkan berada di kisaran 4,5% sampai 
5,3% sepanjang 2021.

Bank Central Asia (BCA) memproyeksikan pertumbuhan 
ekonomi pada kuartal II tahun 2021 akan lebih bagus dibandingkan 

kuartal I tahun 2021, minimal tumbuh 5%. Proyeksi pemerintah 
yang tumbuh 7% pada kuartal II tahun ini masih masuk akal. 
Kita lihat saja aktivitas ekonomi dan mobilitas saat ini hampir 
seperti masa-masa normal. Apalagi kasus positif Covid-19 
cenderung menurun dan program vaksinasi terus berjalan. 
Dari sisi confidence masyarakat terlihat lebih baik.

Belanja barang-barang tahan lama (durable goods) belum 
pulih, tetapi belanja barang primer dan sekunder sudah jalan. 
Untuk sektor otomotif atau properti pada akhir kuartal I tahun 
2021 mulai meningkat yang ditopang oleh sejumlah kebijakan 
insentif dari pemerintah. Kedua sektor ini memberikan multiplier 
effect sangat besar.

Pola pemulihan ekonomi Indonesia saat ini mirip seperti 
pada 2009. Pada saat itu, sektor yang pulih lebih dulu adalah 
komoditas yang saat ini harganya mulai naik. Kemudian, sektor 
konsumsi seperti bahan pokok, perkebunan seperti crude palm 
oil (CPO) atau karet, sektor farmasi/ chemical, pendidikan, dan 
teknologi informasi (TI). Manufaktur juga mulai meningkat, 
termasuk otomotif. Perdagangan secara online juga melonjak 
karena kebiasaan baru berbelanja masyarakat.

EKONOMI KUARTAL II BISA TUMBUH 7%
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Di sisi lain, dalam siklus ekonomi tahunan Indonesia, puncak 
pertumbuhan berada pada masa Idul Fitri. Tetapi karena 
kebijakan pelarangan mudik, mobilitas masyarakat berkurang 
sehingga menurunkan aktivitas berlibur dan belanja.

Untungnya adalah bahwa pemerintah memberikan sejumlah 
insentif dengan harapan tingkat konsumsi tidak menurun. Salah 
satunya adalah insentif ongkos kirim barang (ongkir) sekitar 
Rp 500 miliar dalam pembelian e-commerce.

Mengenai pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini, 
diprediksikan tumbuh minimal 4,8%. Ini berbanding jauh 
dengan revisi turun Dana Moneter Internasional (IMF) yang 
memprediksi ekonomi Indonesia hanya tumbuh 4,3%. Namun, 
kekhawatiran IMF ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah 
agar target program vaksinasi lebih cepat terealisasi. Sebab, IMF 
bisa saja merevisi ke atas kembali proyeksinya pada September 
mendatang, jika upaya pemerintah dalam hal vaksinasi berjalan 
lancar dan cepat.

Bank Permata berpendapat, stimulus dan program vaksinasi 
menggerakkan sisi permintaan khususnya konsumsi masyarakat 
pada kuartal II. Meskipun ada pembatasan aktivitas menjelang 
Idul Fitri, pertumbuhan ekonomi akan positif. Sebab pemerintah 
memberikan sejumlah insentif seperti bansos, Pajak Penjualan 
Barang Mewah (PPnBM), Loan to Value (LTV), insentif ongkos 
kirim (ongkir) belanja online, dan sebagainya. Ini untuk 
menggerakkan ekonomi menengah atas. Lalu ada kebijakan 
agar perusahaan tetap memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). 
Itu untuk menggerakkan konsumsi masyarakat.

Prediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021 
sekitar 5% sampai 6%. Konsumsi masyarakat pada kebutuhan 
dasar, otomotif dan properti adalah beberapa sektor yang mulai 
pulih pada kuartal II, yang ditopang oleh sejumlah stimulus 
pemerintah. Di sektor manufaktur juga akan tumbuh solid seperti 
petrokimia, fast moving consumer goods (FMCG), dan industri 

logam dasar. Lalu, sektor informasi dan komunikasi. Selain itu, 
sektor agrikultur juga akan tumbuh menjelang masa panen 
raya dan Idul Fitri. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sepanjang tahun ini akan sangat bergantung pada kelancaran 
program vaksinasi yang menjadi game changer. 

Adapun menurut Institute for Development of Economics and 
Finance (Indef)  memperkirakan kuartal II tahun 2021 ekonomi 
nasional tumbuh karena konsumsi rumah tangga meningkat. 
Kemudian, sektor industri manufaktur juga tumbuh positif 
sehingga meningkatkan penyerapan tenaga kerja khususnya 
pada industri padat karya. Selain itu, Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah (UMKM) perlahan mulai pulih sehingga mampu 
mempekerjakan karyawan yang dirumahkan dan diputus 
hubungan kerja (PHK). 



ekonomi
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Komponen pendorong ekonomi kuartal II cukup beragam, 
mulai dari konsumsi pemerintah lewat belanja pegawai dan 
tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) hingga konsumsi rumah 
tangga baik untuk Ramadan dan Lebaran. Faktor lain adalah 
dorongan pemulihan ekonomi AS yang berdampak besar bagi 
ekonomi dunia termasuk Indonesia lewat berbagai jalur. 

Jalur paling utama adalah perdagangan, karena porsi 
ekspor Indonesia ke AS sekitar 12%. Ketika Amerika Serikat 
pulih permintaan ekspor diharapkan naik. Dengan naiknya 
ekspor maka investasi mengikuti dan realisasi kredit perbankan 
juga meningkat. 

Jalur kedua dirunut lewat perkembangan harga komoditas 
khususnya minyak mentah. Aktivitas ekonomi tentu membutuhkan 
amunisi minyak mentah sehingga mendorong lonjakan harga. 
Ekonomi nasional khususnya penerimaan negara akan terbantu 
dengan peningkatan harga minyak baik dari sisi penerimaan 
perpajakan maupun penerimaan bukan pajak. 

Sedangkan faktor kedua dari domestik, yang paling penting 
adalah pemulihan daya beli masyarakat dan konsumsi kelas 
menengah. Secara temporer, daya beli pada triwulan II-2021 
bisa terbantu lewat rencana pemberian Tunjangan Hari Raya 
(THR) penuh untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk 
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan swasta. 

Pendorong ekonomi nasional lainnya adalah peningkatan 
Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang 
mencapai 53,2 pada Maret 2021. Hal itu semakin mendorong 
peningkatan penggunaan kapasitas pabrik sehingga permintaan 
tenaga kerja meningkat dan pada gilirannya menaikkan konsumsi. 

Industri padat karya seperti industri makanan dan minuman 
(mamin) masih cukup baik. Industri makan dan minuman 
(mamin) berkontribusi hingga 6,8% terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) tahun 2020 dengan pertumbuhan 1,58% (yoy). 
Sektor ritel juga cenderung membaik. 

Adapun strategi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 
perekonomian 2021 adalah : (1) mempertahankan dan mendorong 
daya beli masyarakat dengan program perlindungan sosial. 
(2) meningkatkan kepercayaan masyarakat menengah ke atas 
untuk kembali melakukan aktivitas ekonomi. (3) menerapkan 
Undang-Undang Cipta Kerja.

KINERJA RITEL 

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) 
memprediksi industri ritel membaik tahun ini, kendati tidak 
signifikan. Ketua Umum Aprindo Roy Mandey menegaskan, 
saat ini, masyarakat masih cenderung menahan belanja, karena 
berbagai faktor, seperti pembatasan operasional ritel modern di 
beberapa wilayah, kebijakan larangan mudik dan kekhawatiran 
potensi penularan Covid-19. 

Di luar itu, dia mengungkapkan, sebagian daerah masih 
memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 
sehingga toko ritel modern mesti tutup pukul 7 malam.  “Tetapi, 
kondisi tahun ini agak lebih baik dari Lebaran tahun lalu. Tahun 

lalu, Indeks Penjualan Riil (IPR) Bank Indonesia turun 206%, 
sedangkan tahun ini saya kira turun hanya 10%,” kata Roy. 

Roy menilai, seharusnya tidak perlu lagi ada penerapan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengingat sudah ada 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. 
Adapun wilayah yang tidak menerapkan PPKM semestinya 
mengizinkan toko ritel modern beroperasi sampai pukul 9 malam.

Sementara itu, kata Roy, kebijakan larangan mudik juga 
akan berdampak signifikan terhadap kinerja toko ritel modern. 
Pasalnya, pendapatan ritel saat musim mudik berkontribusi 
hingga 45% dari total target pendapatan setiap tahun. 

Dari data pemerintah, menurut Roy, sebanyak 30% dari total 
penduduk Indonesia atau mencapai 90 juta orang melakukan 
mudik setiap menjelang Lebaran. “Kalau dilarang mudik, orang 
yang di kota besar mau beli apa? Mereka tidak keluar rumah atau 
keluar kota. Namun, jika ada mudik, 25-30% penduduk yang 
mudik beli oleh-oleh, membeli makanan dan minuman untuk 
perjalanan dan busana muslim untuk silaturahmi,” kata Roy. 

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Menteri Perdagangan Muhammad 
Lutfi menjamin stok dan kelancaran 
distribusi barang kebutuhan pokok 
(bapok) bagi masyarakat, terutama 
pada masa Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 
Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali 
selama 3—20 Juli 2021. Masyarakat 
diimbau tidak perlu khawatir karena 
selain stok aman, harga bapok stabil 
dan terjangkau.

“Pemerintah menjamin stok dan 
stabilitas harga bapok selama kebijakan 
PPKM Darurat. Bapok merupakan 
kebutuhan mendasar masyarakat yang 
wajib dipenuhi kecukupannya. Saat ini, 
Kemendag bersama kementerian dan 
lembaga, pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, serta para pelaku usaha terus 
memantau dan memastikan bapok tetap 
tersedia dengan harga terjangkau oleh 
masyarakat,” tegas Mendag Lutfi di 
Jakarta belum lama ini.

KEMENDAG JAMIN KETERSEDIAAN STOK
DAN KELANCARAN DISTRIBUSI BAPOK PADA MASA PPKM DARURAT

Hasil pantauan Kemendag melalui 
koordinasi dengan BUMN dan pelaku 
usaha menunjukkan ketersediaan bapok 
masih aman dan mencukupi. Stok beras di 
Perum Bulog saat ini sekitar 1,39 juta ton. 
Jumlah ini masih dalam kisaran aman yaitu 
1 juta 1,5 juta ton. Sementara stok beras 
di Pasar Induk Besar Cipinang (PIBC) 
sekitar 41 ribu ton. Jumlah tersebut di 
atas stok normal yaitu 30 ribu ton.

Mendag Lutfi memperingatkan 
semua pihak terutama pelaku usaha 
agar tidak berspekulasi memanfaatkan 
situasi darurat ini dengan menaikkan 
harga dan mengambil untung sebesar-
besarnya.

“Kami bersama Polri akan menindak 
sangat tegas siapa pun yang mencoba 
berspekulasi menaikkan harga bapok. 
Mereka yang memanfaatkan situasi 
ini untuk kepentingan pribadi akan 
berhadapan dengan hukum,” tandasnya.

Para pelaku usaha diminta ikut 

mendukung PPKM Darurat secara penuh, 
mengikuti jam buka dan tutup usaha 
sesuai aturan, melaksanakan protokol 
kesehatan secara ketat, serta memiliki 
empati yang tinggi untuk saling menolong 
dan bergotong royong melewati masa 
pandemi ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri (PDN) 
Oke Nurwan menyatakan stok sejumlah 
barang kebutuhan pokok juga terpantau 
aman hingga 2—3 bulan ke depan dengan 
harga stabil. Stok gula sekitar 445 ribu 
ton, minyak goreng 629 ribu ton, dan 
kedelai 610 ribu ton.

“Stok bapok aman hingga 2—3 bulan 
ke depan. Kecukupan stok bapok juga 
terlihat dari tingkatn stabilitas harga 
di masyarakat. Berdasarkan pantauan 
Kemendag dan pemerintah daerah 
seluruh Indonesia harga komoditas bapok 
terpantau stabil dibandingkan sebulan 
lalu. Pantauan dilakukan pada 216 pasar 
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rakyat di 90 kabupaten/kota,” ujarnya.
Berdasarkan pantauan, harga beras 

medium rata-rata nasional tercatat Rp. 
10.500/kg, gula pasir (Rp. 13.000/kg), 
dan tepung terigu (Rp. 10.200/Kg). Selain 
itu, beberapa komoditas bapok bahkan 
mengalami penurunan harga, seperti beras 
premium turun 0,81 persen menjadi Rp. 
12.300/kg, minyak goreng curah turun 0,75 
persen menjadi Rp. 13.200/liter, daging sapi 
turun 0,08 persen menjadi Rp. 126.000/
kg, daging ayam ras turun 0,83 persen 
menjadi Rp. 35.700/kg, telur ayam ras 
turun 1,90 persen menjadi Rp. 25.800/kg, 
bawang merah turun 1,95 persen menjadi 
Rp. 31.300/kg, dan bawang putih turun 
1,03 persen menjadi Rp.28.700/kg.

“Kenaikan harga hanya terjadi pada 
komoditas cabe merah keriting yang 
naik 9,06 persen menjadi Rp. 33.700/kg 
dan cabe rawit merah yang naik 29,45 
persen menjadi Rp. 67.700/kg. Kenaikan 
disinyalir disebabkan gangguan pasokan 
akibat cuaca ekstrem di beberapa sentra 
produksi dalam tiga minggu terakhir,” 
ungkap Oke.

Buka Layanan Darling

Selama PPKM Darurat, Kemendag 
juga membuka layanan konsultasi daring 
di sektor perdagangan. Layanan daring 
ini menggantikan konsultasi tatap muka 
oleh Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan 
(UPTP).

“Layanan konsultasi daring yang 
dilakukan Kementerian Perdagangan 
merupakan inovasi untuk membantu 
masyarakat dan para pelaku usaha 
agar kegiatan perdagangan dapat 
terus berjalan meskipun di tengah 
pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat,” 
kata Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi berharap, masyarakat 
dan para pelaku usaha dapat 
memanfaatkan layanan ini dengan 
maksimal.

“Langkah ini menunjukkan komitmen 
Kemendag untuk tetap memberikan 
pelayanan publik yang baik, dan kami 
harap masyarakat memanfaatkannya 
secara maksimal,” ujar Mendag Lutfi.

Layanan konsultasi daring dibuka 
pada Senin–Jumat pukul 10.00–15.00 
WIB. Konsultasi daring sesuai bidangnya 
dapat diakses melalui Meeting ID di bawah 
ini dengan aplikasi Zoom:

Direktorat Ekspor Produk Pertanian 
dan Kehutanan:                                                                                           
Meeting ID: 592 008 4499
Passcode: dektanhut

Direktorat Ekspor Produk Industri dan 
Pertambangan:                                                                                    
Meeting ID: 610 066 5919                                                                                                                                
Passcode: dekintam
 
Direktorat Impor:
Meeting ID: 799 863 7042
Passcode: ditimpor

Perdagangan Dalam Negeri:                                                                                                                            
Meeting ID: 816 493 2289
Passcode: uptppdn

Perdagangan Berjangka Komoditas 
(Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi/Bappebti) :          
Meeting ID: 423 743 3742
Passcode: uptpbpt

Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga:                                                                                                      
Meeting ID: 397 850 0345
Passcode: uptppktn
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Menabung adalah hal dasar yang 
kerap diajarkan orang tua kepada anak-
anaknya. Harapannya, kehidupan masa 
depan Anda menjadi lebih baik dengan 
perubahan-perubahan kecil dari diri 
sendiri. Hemat pangkal kaya adalah 
peribahasa lama yang akan tetap aktual 
dan relevan sampai kapan pun. Artinya, 
untuk menjadi sukses dan kaya, Anda 
harus bisa berhemat, tidak boros, serta 
bijak menggunakan uang.

Kenyataannya, menabung tidak 
semudah yang dipikirkan. Seiring dengan 
bertambahnya usia, tingkat kebutuhan 
manusia tentu akan bertambah pula. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa menabung 
akan menjadi hal yang paling akhir untuk 
dipikirkan setelah semua kebutuhan 
tercukupi. Terlebih lagi, bagi Anda yang 
mungkin saja yang masih first jobber 
atau fresh graduate cenderung memiliki 
masalah yang sama, yaitu merasa sulit 
untuk menabung.

Gaji masih kecil dan kebutuhan 

MENABUNG HUKUMNYA WAJIB

DALAM DUNIA USAHA
semakin banyak, selalu dijadikan 
alasan utama untuk menunda kegiatan 
menabung. Seharusnya, menabung 
adalah salah satu prioritas Anda karena 
tabungan bisa dimanfaatkan sebagai 

pegangan dana darurat, modal membeli 
aset, dan kehidupan di masa tua. First 
jobber adalah masa-masa yang paling 
tepat untuk menabung, karena Anda 
belum memiliki banyak tanggungan 
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sebagai pengeluaran wajib harian dan 
bulanan. Dengan kondisi ini, uang yang 
Anda tabung seharusnya lebih banyak 
dibandingkan pengeluaran sehari-hari.

Director EL JOHN Academy Divisi 
Productivity & Performance Mentoring 
Benny Cuaca, ST., M.Ak., CMA., BKP., 
CFP., CPP mengatakan terkadang ada 
pertanyaan yang sering diungkapkan 
yakni kenapa orang kaya bertambah kaya 
dan orang miskin sulit untuk kaya. Bahkan 
ada yang menyebut dunia tidak adil.

Benny menjelaskan tidak ada yang 
salah pada dunia, yang keliru adalah cara 
menerapkan mindset. Orang jika ingin 
sukses, mindset yang digunakan adalah 
mindset orang kaya yaitu menabung

“Mindset orang kaya itu simple, 
kalau saya bekerja hari ini, harus bisa 
bekerja untuk disimpan itu uang untuk 
tujuh keturunan anak cucu saya. Harus 
bisa disimpan itu kata kunci disimpan 
untuk tujuh keturunan anak cucu saya.  
Itu mindset orang kaya, tetapi kalau 
mindset orang miskin yakni kita dapatkan  
uang tidak terlalu banyak, akhirnya bisa 
ngomong  yes akhirnya bisa beli HP baru, 
“yes akhirnya bisa traktir pacar,” terang 
Benny saat menjadi narasumber dalam 
program EL JOHN TV yakni  Indonesia 
Business Forum. Program ini dipandu 
oleh Putra Kopi Indonesia 2019 Bagas 
Soripada.

Menurut Benny, persentase uang 

yang ditabung dari penghasilan yang 
didapat minimal 30 persen. Angka 
tersebut merupakan angka yang ideal 
untuk menabung karena sisanya akan 
digunakan kebutuhan yang lain.

“Kenapa 30 persen, ini kan dari 
hasil saya observasi Sisihkan dulu nah 
yang lebihnya atur lah, berapa nih untuk 
pengeluaran rutin dan untuk makan 
berapa, nanti  kalau ada sisa-sisanya 
masuk ke pacar. Jadi wajib sisihkan 30 
persen, nah kalau itu yang punya individu,” 
ucap Benny.

Untuk perusahaan, menabung 
juga menjadi hal yang wajib. Dengan 
menabung maka perusahaan dapat 
dipastikan berjalan, bahkan tidak menutup 
kemungkinan dapat berkembang.  Hanya 
bedanya, ada kewajiban cukup banyak 
bagi perusahaan untuk membayar seperti 
tagihan rutin listrik, pajak dan lain-lain.

 Meski demikian, dari pemasukan 
yang didapat harus disisihkan agar dapat 
menabung secara rutin setiap bulannya. 
Besaran untuk menabungnya di kisaran 
10 hingga 15 persen.

“Jadi mindsetnya, misalnya 
dapatin 100 juta, sisihkan dulu 10 persen 
nya sebesar 10 juta ke rekening yang 
tidak boleh dipakai bukan rekening 
operasional, sisikan ke sana dulu. Nah 
yang 90 juta baru dilakukan planning 
seperti bayar gaji, bayar listrik, air jadi 
dicukup-cukupkan,” terang Benny.

“Bagaimana kalau punya pemasu-
kan agak macet, saya katakana tetap 
harus menabung. Jadi menabung 
itu bukan hanya untuk orang kaya 
yang berlebih, tidak seperti itu. Ingat 
mindsetnya, mindsetnya untuk personal 
berapapun uang yang didapat sisihkan 
30 persen. Jadi bukan ditunggu dulu, 
misalkan dapat 100 ribu baru disisihkan, 
dapat satu juta saya sisihkan tetapi kalau 
tidak dapat tidak saya sisihkan, itu salah 
jadi harus tetap menabung,” tambahnya.

Menurut Benny, jika pemasukan-
nya berkurang bukan menabungnya 
yang dihilangkan tetapi faktor kenapa 
pemasukannya merosot. Untuk mena-
bung sudah menjadi kewajiban yang 
tidak boleh ditunda apalagi sampai 
dihilangkan

“Yang disembuhkan apa, kenapa 
pemasukannya bisa sedikit, karena 
reveniewnya sedikit, nah reveniewnya 
yang kita naikan.  Bukan menabungnya 
yang dihilangkan,” ungkap Benny.
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Di era modern ini, minat investasi di Indonesia 
semakin meningkat saja. Hal ini ternyata sejalan 
dengan meningkatnya investasi asing ke Indonesia. 
Untuk melihat perkembangan informasi sekitar 
investasi, Travel Club hadir dengan Kolom :

INVESTMENT

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

ELJOHN MEDIA

DOWNLOAD :
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Tidak sedikit usaha yang harus 
gulung tikar di tengah pandemi 
seperti sekarang ini. Namun restoran 
makanan khas Mando, Sarang Oci 
mampu bertahan dan bahkan sedang 
menyiapkan pembukaan cabang baru. 
Apa rahasia suksesnya?

“Selain menyajikan makanan 
yang enak dan sehat, kami juga 
menanamkan value terhadap masyarakat 
dan pelanggan. Dan masyarakat yang 
paling dekat adalah karyawan kami 
sendiri. Jadi kami rajin me-manage 
Sumber Daya Manusia (SDM). Sikap 
kita yang baik terhadap karyawan, 
otomatis juga karyawan akan baik 
terhadap tamu,” kata Susana Wibisono, 
pendiri dan pemilik restoran Sarang Oci 
saat berbincang dengan Ruby Herman, 
youtuber property di channel YouTube 
@Ruby Herman,  yang juga ditayangkan 

SELAIN RASA, INI DIA RAHASIA SUKSES SARANG OCI

LAINNYA DI TENGAH PANDEMI
di EL JOHN TV dalam program Indonesia 
Investment Forum

Lebih jauh, Susana juga bercerita 
pada Ruby bahwa Sarang Oci bukan 
hanya sekadar nama restoran tetapi 
juga mengandung value-value yang 
ditanamkan kepada karyawan dan 
masyarakat.

“Sarang itu artinya sarang, 
tempat dan Oci itu nama satu ikan yang 
khas dari manado. Semua orang Manado 
pasti tau ikan ini,” ujar perempuan yang 
bergelar dokter gigi ini.

Tak hanya itu, Sarang Oci juga 
merupakan singkatan dari value-value 
yang selama ini selalu ditanamkan 
Susana kepada seluruh karyawannya.

“Kepanjangan dari Sarang Oci itu, 
S untuk sincerity (ketulusan), A untuk 
abundance (berkelimpahan) bukan 
dalam hal materi tetapi berkelimpahan 

kebajikan dan kebaikan, R itu untuk role 
model, jadilah panutan di mana saja. A 
untuk A Team, kerja sama tim itu nomor 
satu, N untuk nation pride, kebanggaan 
nasional karena kita makanan tradisional 
dan mempresentasikan makanan sebaik 
mungkin untuk tamu, baik lokal maupun 
tamu internasional. Dan G itu untuk 
gratitude, bersyukur. Value itulah yang 
kita tanamkan kepada karyawan,” cerita 
Susana yang mulai membuka resto 
Sarang Oci sejak tahun 2004.

Sementara Oci kepanjangan dari 
O untuk ownership, C untuk consistency, 
yaitu konsisten soal rasa dan pelayanan 
yang terbaik dan I untuk integritas, 
sebagai manusia harus memiliki 
intergritas.

Lokasi Adalah Kunci
Selain menawarkan makanan 

khas Manado yang enak dan juga sehat, 
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Susana menyebutkan ada faktor lain 
yang tak bisa diabaikan begitu saja 
untuk membuat Sarang Oci bertahan 
dan bahkan semakin sukses saat ini.

“Yaitu pemilihan lokasi dan 
tempat. Saat ini orang datang bukan 
hanya untuk makan tetapi juga untuk 
rekreasi. Jadi kita berusaha menciptakan 
suasana yang demikian nyaman, homey, 
menarik, bersih, dan instagramable,” 
kata Susana.

Ia menyebut, masing-masing 
cabang Sarang Oci memiliki konsep 
interior yang berbeda-beda namun 
tetap mengutamakan kenyamanan 
dan semenarik mungkin.

“Seperti outlet kami di Alam 
Sutera yang menggunakan banyak kaca-
kaca sehingga yang makan di indoor 
tetap bisa melihat pemandangan keluar. 
Yang di outdoor pun tidak terasa panas 
karena ada kaca. Cabang yang paling 
baru di Kuitang juga memiliki konsep 
interior yang menarik, campuran antara 
Indonesia, Turki, Maroko, dan Asia.” ujar  
Susana.

Tak hanya untuk tempat usaha, 
Susana juga memiliki kriteria yang sama 
saat memilih properti pribadinya. Tak 
heran jika Susana memilih apartemen 
Permata Hijau Suites sebagai tempat 
tinggal dan investasinya.

“Kita pilih lokasi, lokasi, dan 

lokasi. Waktu itu kami lihat apartemen 
Permata Hijau Suites lokasinya sangat 
bagus, akses kemana pun mudah. Untuk 
dijadikan tempat tinggal sangat nyaman, 
untuk investasi juga oke, menghasilkan 
profit. Apalagi melihat bangunannya 
yang unik, dari jendela kami bisa memiliki 
pemandangan yang bagus, apalagi di 
waktu malam hari,” kata Susana.

Selain itu, Susana juga mem-
pertimbangkan fasilitas Apartemen 
Permata Hijau Suites yang lengkap 
dan mewah.

“Ada kolam renang, air terjun, 
Jacuzzi seperti onsen. Itu yang membuat 
saya tertarik membeli apartemen 
Permata Hijau Suites. Developernya 
juga bisa dipercaya,” ujarnya.

Jangan Hanya Memikirkan Profit
Kembali bicara soal Sarang Oci, 

Susana memetik banyak pelajaran 
selama pandemi ini. Salah satunya adalah 
menggiatkan penjualan lewat online. 
Baik lewat WhatsApp, marketplace 
maupun lewat jasa layanan antar online.

Selain itu, Susana juga melihat 
potensi menjual menu-menu Sarang 
Oci dalam bentuk frozen.

“Ada yang membuka jasa titip 
(jastip) di Singapura untuk pembelian 
menu Sarang Oci. Itu jadi sasaran kami 
dalam jangka dekat. Jadi kita berusaha 
bikin yang frozen jadi bisa dikirim keluar 
negeri juga. Kita juga berusaha membuat 
packaging yang ringkes tetapi menarik.”

Nah, untuk kamu yang ingin 
berbisnis kuliner, Susana memberikan 
tipsnya nih.

“Jangan asal buka (bisnis) cari 
dulu passion-nya dimana. Jangan lihat 
profit tapi lihat apa yang ingin dicapai. 
Kalau hanya profit, kalau ada ‘badai’ 
datang, runtuhlah semua. Tapi kalau 
sudah passion, kalau ada ‘angin ribut’ 
seperti pandemi ini, pasti ‘akarnya’ tetap 
kuat dan bertahan,” pungkas Susana.
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Sejumlah industri pengolahan 
nonmigas di tanah air masih melakukan 
perluasan usaha, yang tercermin 
dari capaian Purchasing Managers 
Index (PMI) manufaktur Indonesia 
pada bulan Juni yang berada di level 
53,5. Berdasarkan hasil survei yang 
dirilis oleh IHS Markit tersebut, PMI di 
atas 50 menunjukkan geliat industri 
manufaktur dinilai ekspansif.

“Kita perlu bersyukur bahwa 
sektor industri manufaktur masih 
ekspansif. Artinya, masih ada 
gairah usaha di tengah dampak 
peningkatan kasus Covid-19,” kata 
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita di Jakarta, 1 Juli 2021.

Menperin menegaskan, pihaknya 
proaktif mengingatkan kepada para 
pelaku industri untuk tetap menjalankan 
protokol kesehatan secara ketat dan 
disiplin.  “Sesuai arahan Bapak Presiden 

DI TENGAH LONJAKAN KASUS COVID-19
PMI MANUFAKTUR INDONESIA MASIH EKSPANSIF

Joko Widodo, pelaksanaan kebijakan 
untuk penanganan pandemi Covid-19 
dan pemulihan ekonomi nasional harus 
jalan beriringan. Kesehatan dan ekonomi 

sama-sama menjadi prioritas,” tuturnya.
Agus tetap optimistis, ekonomi 

nasional akan tumbuh positif pada 
kuartal II tahun ini. Keyakinan ini didasari 
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oleh sejumlah indikator, termasuk dari 
kinerja sektor industri manufaktur. 
“Dalam delapan bulan terakhir, PMI 
manufaktur Indonesia terus berada 
di atas angka 50. Artinya, industri 
manufaktur di dalam negeri berada 
dalam level ekspansif, bahkan agresif. 
Pertumbuhan industri diharapkan akan 
mencapai titik positif pada kuartal II 
tahun ini,” paparnya.

Kinerja gemilang sektor industri 
manufaktur di tanah air, misalnya terlihat 
pada nilai ekspor industri pengolahan 
yang tercatat mencapai USD66,70 miliar 
pada Januari-Mei 2021, naik 30,53% 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020 sebesar USD51,10 miliar. 
Dari capaian USD66,70 miliar tersebut, 
industri pengolahan memberikan 
kontribusi paling tinggi, yakni 79,42% 
dari total ekspor nasional yang berada 
di angka USD83,99 miliar.

“Besarnya proporsi ekspor 
produk industri pengolahan sekaligus 
menggambarkan bahwa telah terjadi 
pergeseran ekspor Indonesia dari 
komoditas primer kepada produk 
manufaktur yang bernilai tambah tinggi. 
Artinya, Indonesia telah melakukan 
transformasi ekonomi, tidak lagi menjadi 
negara pengekspor bahan mentah, 
tetapi produk jadi atau barang setengah 
jadi,” ungkapnya.

Di samping itu, sepanjang tri-

wulan I tahun 2021, nilai investasi yang 
direalisasikan industri pengolahan 
menembus Rp88,3 triliun atau naik 
38 persen dibanding capaian pada 
periode yang sama tahun lalu sebesar 
Rp64 triliun. Dari Rp88,3 triliun tersebut, 
sektor manufaktur memberikan 
kontribusi signifikan hingga 40,2 persen 
terhadap total nilai investasi di Indonesia 
yang mencapai Rp219,7 triliun

“Hal ini menandakan bahwa di 
tengah pandemi Covid-19, Indonesia 
masih memiliki daya tarik bagi 
investasi dengan besarnya pasar yang 
dimiliki, sumber daya yang melimpah, 
pertumbuhan ekonomi serta adanya 
dukungan regulasi dari pemerintah. 
Investasi juga merupakan salah satu 
motor pendorong pertumbuhan 
ekonomi nasional serta sekaligus 
akan menyerap tenaga kerja di sektor 
industri,” jelasnya.

Menanggapi hasil PMI manufak-
tur Indonesia, Jingyi Pan selaku 
Direktur Asosiasi Ekonomi IHS Markit 
mengatakan, pertumbuhan sektor 
manufaktur yang melambat pada 
bulan Juni mencerminkan pengaruh 
gelombang kedua Covid-19 terhadap 
sektor manufaktur Indonesia. “Namun 
demikian, pertumbuhan produksi 
dan penjualan bertahan di level 
yang kuat dan penting untuk melihat 
situasi pandemi segera terkendali 

sehingga tidak memengaruhi performa 
perusahaan manufaktur lebih lanjut,” 
terangnya.

Jingyi Pan menambahkan, secara 
umum, perusahaan tetap optimis terkait 
output masa depan walaupun ada 
gangguan terkait pandemi. Ekspansi 
produksi  juga  tercatat  selama  dela-
pan  bulan  berturut-turut, yang juga 
menunjukkan bahwa kondisi bisnis 
kini telah menguat pada setiap bulan.

Merujuk data IHS Markit, PMI 
manufaktur Indonesia bulan Juni ini 
masih lebih tinggi dibanding PMI 
manufaktur ASEAN yang berada di 
level 49,0. Selain itu, PMI manufaktur 
Indonesia juga mengungguli PMI 
manufaktur Filipina (50,8), Thailand 
(49,5), Singapura (46,5), Vietnam 
(44,1), dan Malaysia (39,9). Bahkan, 
PMI manufaktur Indonesia di atas PMI 
manufaktur China (51,3), Jepang (52,4), 
dan India (50,8).
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Berbagai upaya Pemerintah 
dalam penanganan Covid-19 dan 
pemulihan ekonomi nasional akan 
dapat tercapai jika diiringi dengan 
kerjasama yang baik dengan seluruh 
pihak, termasuk dukungan dari para 
investor dan seluruh pelaku ekonomi.

Dari segi pemulihan ekonomi 
nasional, saat ini momentum pemulihan 
ekonomi telah dapat dirasakan dengan 
membaiknya ekonomi Indonesia pada 
Q1-2021 dengan hanya terkontraksi 
sebesar 0,74% (yoy). Momentum ini 
harus dijaga salah satunya melalui 
akselerasi investasi agar ekonomi 
dapat pulih lebih cepat meskipun 
saat ini terdapat tantangan akibat 
eskalasi kasus Covid-19, khususnya 
varian delta.

Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Airlangga Hartarto 
dalam Investor Daily Summit 2021, 
13 Juli 2021, menegaskan bahwa 

MENKO AIRLANGGA 
MANFAATKAN MOMENTUM
PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN 
AKSELERASI INVESTASI

Pemerintah berkomitmen untuk 
mendukung investasi dan kemudahan 
berusaha melalui Undang-Undang 

Cipta Kerja. Hal ini juga termasuk 
dengan memberikan insentif terhadap 
bidang usaha prioritas dengan kriteria 
tertentu.

Kebijakan ini diharapkan dapat 
meningkatkan investasi produktif 
yang menciptakan usaha-usaha baru 
sehingga akan membuka banyak 
lapangan kerja dan masyarakat 
diharapkan bisa memanfaatkan 
kesempatan yang ada.

“Untuk itu, saya mengajak 
kita bersama-sama mengakselerasi 
momentum pertumbuhan dengan 
mendorong investasi dan juga terus 
mendukung kebijakan Pemerintah 
dalam pengendalian pandemi sehingga 
kita mampu mewujudkan pemulihan 
ekonomi nasional secara lebih cepat,” 
kata Airlangga.

Permintaan domestik saat ini 
telah membaik dan direspon dengan 
peningkatan aktivitas produksi di sektor 
usaha, seperti industri pengolahan, 
perdagangan dan konstruksi. Indeks 
PMI Manufaktur Indonesia di bulan 
Juni 2021 tetap pada level ekspansi 
(53,5). Bahkan, aktvitas manufaktur 
Indonesia lebih tinggi dibandingkan 
negara ASEAN lainnya, seperti 
Vietnam, Myanmar, Thailand, dan 
Malaysia. Dengan peningkatan aktivitas 
produksi tersebut, dampak negatif 
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pandemi terhadap ketenagakerjaan 
juga berangsur dapat teratasi.

Sementara itu dari sisi eksternal, 
Indonesia terbantu dengan surplus 
neraca perdagangan selama 13 bulan 
berturut-turut yang ditopang oleh 
peningkatan harga-harga komoditas 
global. Airlangga menegaskan hal ini 
akan memberikan sentimen positif bagi 
aktivitas ekspor-impor Indonesia ke 
depan. Di saat yang sama, arus modal 
asing kembali masuk dan terjaganya 
level defisit transaksi berjalan akan 
memberikan dasar yang kuat bagi 
ketahanan sektor eksternal Indonesia.

“Dengan berbagai kebijakan 
ekonomi, terutama insentif perpajakan, 
termasuk relaksasi PPN, Pemerintah 
melihat bahwa recovery masih dapat 
terus berlangsung dan diharapkan 
masih bisa tumbuh di angka 
pertumbuhan 7% di kuartal II 2021,” 
tutur Airlangga.

Selanjutnya dari segi penanga-
nan Covid-19, adanya kenaikan kasus 
sejak Juni lalu akibat libur panjang 
serta Varian Delta yang pertumbu-
hannya eksponensial memberikan 
tantangan baru terhadap pemulihan 
ekonomi Indonesia.

Pemerintah terus berupaya 
mengakselerasi pelaksanaan Vaksinasi. 
Saat ini, realisasi penyuntikan vaksin 
di Indonesia telah mencapai lebih dari 

51 juta dosis. Selain itu, Pemerintah 
berusaha melindungi 1,47 juta tenaga 
kesehatan melalui booster atau vaksin 
dosis ketiga dengan menggunakan 
Vaksin Moderna yang sudah mulai 
tiba di Indonesia.

Sedangkan untuk menekan 
penularan Covid-19 itu sendiri, upaya 
yang dilakukan Pemerintah antara lain 
memberlakukan PPKM Darurat di Jawa 
Bali dan PPKM Mikro diperketat di 43 
kabupaten kota di luar Jawa Bali dan 
dari jumlah itu, ada 15 Kabupaten/
Kota yang ditingkatkan menjadi PPKM 
Darurat sampai tanggal 20 Juli 2021.

Airlangga mengucapkan 
terima kasih kepada TNI, Polri, serta 
Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 
PPKM Darurat maupun pengetatan 
PPKM Mikro yang terus diperkuat dan 
didukung dengan peningkatan testing 
sesuai standar WHO. Pemerintah juga 
mendorong peningkatan jumlah tempat 
tidur sebesar 40% agar sesuai dengan 
kebutuhan untuk isolasi dan ICU 
Covid-19 serta memastikan pemenuhan 
ketersediaan oksigen untuk rumah 
sakit dan stok obat-obatan.

Dengan PPKM darurat dan 
pengetatan PPKM Mikro ini tentu 
berpotensi menurunkan sektor 
konsumsi, sebagai dampak dari 
pembatasan kegiatan masyarakat. 
Maka dari itu, Airlangga menyatakan 

Pemerintah berupaya mengkompensasi 
dengan belanja APBN dan salah 
satunya melalui program PEN agar 
konsumsi bisa terus terdorong.

Realisasi Program PEN 
telah mencapai 252,3 triliun rupiah 
dari pagu sebesar 699,43 triliun 
rupiah untuk mendukung berbagai 
kegiatan termasuk menopang 
kegiatan pengetatan PPKM Mikro 
dan PPKM Darurat. Selain itu, untuk 
mengakselerasi program tersebut, 
Pemerintah melakukan refocusing dan 
realokasi antar program PEN.

Belanja untuk penanganan 
Kesehatan tetap menjadi prioritas 
tertinggi dan direalokasi menjadi 
193,93 triliun rupiah, diikuti oleh 
klaster dukungan terhadap UMKM 
sebesar 171,77 triliun rupiah dan klaster 
Perlindungan Sosial sebesar 153,86 
triliun rupiah.

“Sejumlah program perlin-
dungan sosial dilaksanakan untuk 
meminimalisir dampak terhadap 
ekonomi masyarakat dan diberikan 
dalam bentuk Perpanjangan Bantuan 
Sosial Tunai, Bantuan Beras untuk para 
Keluarga Penerima Manfaat, diskon 
listrik bagi pelanggan rumah tangga 
450VA dan 900VA serta percepatan 
penambahan jumlah penerima BLT 
Desa,” kata Airlangga.

Sementara itu, Bantuan Pro-
duktif Usaha Mikro (BPUM) sampai 
dengan bulan Juni 2021 telah disalurkan 
kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro 
dengan total nilai 11,76 triliun rupiah 
dan akan ditambah sebesar 3,6 triliun 
rupian yang akan disalurkan kepada 
3 juta penerima baru pada bulan Juli-
September 2021.

Pemerintah juga memper-
panjang beberapa insentif usaha yang 
semula direncanakan berakhir pada 
Juni 2021, khususnya pada sektor-
sektor usaha yang masih membutuhkan 
dukungan antara lain adalah PPnBM 
pada kendaraan bermotor yang akan 
diperpanjang sampai bulan Agustus 
2021
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Kehamilan merupakan hal 
yang selalu diimpikan oleh setiap 
pasangan suami istri. Oleh karena itu, 
masa kehamilan harus dijaga dengan 
baik hingga melahirkan. Terkadang 
ada juga kehamilan yang dialami 
seorang ibu tidak berjalan mulus, 
seperti mengalami keguguran.

Keguguran adalah kehilangan 
kehamilan saat 20 minggu pertama 
kandungan. Kebanyakan kondisi 
keguguran terjadi antara minggu ke-7 
sampai 12, atau yang dikenal dengan 
trimester pertama.Keguguran biasanya 
terjadi karena perempuan tersebut, 
tidak menyadari kehamilannya. Di 
sisi lain, perempuan yang menyadari 
kehamilannya, memiliki risiko 10-20% 
mengalami keguguran.

Hal tersebut disampaikan dokter 
spesialis kandungan yakni  dr. Atika 
Ayu, Sp.OG saat menjadi narasumber 

TANDA-TANDA KEGUGURAN DAN PENYEBABNYA

YANG PERLU DIKETAHUI
dalam program EL JOHN Medical 
Forum yang di tayangan EL JOHN 
TV. Program ini dipandu oleh Cinthia 

Kusuma Rani (Miss Earth Indonesia 
2019).

“Jadi keguguran sendiri itu 
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adalah kematian dari buah kehamilan 
yang berusia kurang dari 20 minggu. 
Jadi biasanya kita bedakan berdasarkan 
usia ya, di atas 20 minggu kita 
sudah tidak mengatakan keguguran 
tetapi dikatakan kelahiran prematur. 
Namanya,  premature organnya belum 
matang. Kalau kurang dari 20 minggu 
untuk hidupnya sangat kecil, sedangkan 
kalau di atas 20 minggu masih bisa 
untuk dipertahankan apalagi saat ini 
dengan kemajuan teknologi, jadi bayi 
terkadang ukuran 900 gram  atau 
1000 gram itu bisa bertahan hidup 
walaupun lahir secara prematur,” 
terang dokter Atika.

Dokter Atika menjelaskan 
penyebab keguguran berbagai macam, 
namun dalam penelitian yang paling 
banyak mempengaruhi keguguran 
adalah karena kelainan kromosom. 
Kromosom itu adalah struktur yang 
bentuknya bisa diibaratkan seperti tali 
dan terdapat di dalam nukleus atau inti 
sel. Di dalamnya, ada protein serta satu 
buah molekul DNA. Komponen inilah 
yang bisa membuat Anda memiliki 
kemiripan karakteristik secara fisik 
dengan orang tua, namun dengan 
ciri khasnya sendiri.

Normalnya, jumlah kromosom 
dalam setiap sel manusia adalah 23 
pasang atau 46 buah, dengan 1 pasang 
di antaranya adalah kromosom seks 

yang menentukan jenis 
kelamin manusia. Sementara 
22 pasang lainnya disebut 
kromosom autosomal.

Kromosom manusia 
berpasang-pasangan, dengan 
setengah berasal dari ibu dan 
setengahnya lagi berasal dari 
ayah.

“Dimana kelainan kro-
mosim ini bisa disebabkan 
oleh dari faktor ibu dan 
faktor ayah. Jadi untuk bisa 
kita hidup ini ya, kita ini 50 
persen ditentukan oleh ibu, 
50 persen lagi ditentukan 
oleh ayah. Apabila salah satu 
kelainan kromosom itu atau 
DNA dari ibu atau ayah ini 

ketemu kemudian menjadi embrio 
maka embrio ini tidak bisa berkembang 
dengan baik, kemudian tidak bisa 
menempel pada Rahim dengan baik 
sehingga terjadi keguguran. Biasanya 
penyebab utamanya seperti itu,” jelas 
dokter Atika

“Selain itu, dari faktor fisik, ibu 
mengalami trauma atau kecelakaan 
yang cukup parah sehingga 
menyebabkan keguguran atau mungkin 
karena kondisi Covid dan juga karena 
kondisi ibunya kurang bagus serta si 
janin juga tidak bagus sehingga tidak 
bisa bertahan hidup. Tapi utamanya 70 
persen karena kelainan kromosom,” 
tambahnya.

Menurut dokter Atika, penelitian 
untuk  kelainan kromosom ini lebih 
banyak dilakukan di negara lain. 
Biasanya orang tua di negara tertentu 
memperbolehkan si janin yang gugur 
dilakukan otopsi atau diperiksa DNA-
nya  untuk mengetahui penyebab 
keguguran ini. Untuk di Indonesia, 
hal seperti itu jarang terjadi, biasanya  
setelah keguguran si janin langsung 
dikubur.

“Cuma memang kelainan 
kromosom ini, penelitiannya kebanya-
kan dari luar negeri, karena kalau 
di Indonesia ini jarang kalau sudah 
keguguran, bayinya kemudian diotopsi  
atau diperiksakan DNA itu jarang 

sekali terjadi. Karena pertama, akses 
pemeriksaan DNA ini tidak mudah. 
Kemudian kedua biayanya juga mahal. 
Ketiga karena faktor budaya kita ya 
biasanya kita kalau sudah keguguran 
langsung pengen segera dikuburkan. 
Dari literature di luar negeri karena 
kelainan kromosom itu,” ujar dokter 
Atika.

Dokter Atika  mengungkapkan 
ada dua tanda seorang ibu mengalami 
keguguran, yakni nyeri pada bagian 
perut dan pendarahan. Selama keha-
milan, tidak boleh diremehkan jika 
seorang ibu mengalami tanda-tanda 
seperti itu.

“Nyerit perut dan pendarahan 
yang normal hanya pada saat 
menjelang persalinan itu hal yang 
normal. Tetapi sebelum itu setiap 
pendarahan, setiap nyeri perut harus 
kita perhatikan dengan benar-benar. 
Selain nyeri perut dan pendarahan 
sebagai tanda keguguran, dia juga 
bisa menjadi tanda kehamilan  di luar 
kandungan. Jadi misalkan sudah ada 
keluhan seperti itu, nyeri perut dan 
pendarahan kita harus benar-benar 
memastikan ke dokter,” ungkap dokter 
Atika.

Dokter Atika menyarankan 
kepada para ibu untuk selalu meme-
riksakan kandungannya ke dokter 
spesialis kandungan, pasalnya 
observasi yang dilakukan dokter 
kandungan lebih maksimal. Hal 
ini dilakukan agar dapat diketahui 
perkembangan di janin. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Menteri Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah (MenkopUKM), 
Teten Masduki, menggaungkan moto 
“Untung Bareng Koperasi” dalam rangka 
memperingati Hari Koperasi Nasional 
ke-74.

Menurut dia, peringatan Hari 
Koperasi Nasional ke-74 ini, dilakukan 
dengan rangkaian kegiatan secara virtual 
sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi 
terkini pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Semoga tidak mengurangi esensi 
dan semangat dari kegiatan peringatan 
Hari Koperasi ke-74,” ungkap Menteri 
Teten, saat memberi sambutan dalam 
dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi 
Nasional ke-74 Tahun 2021 di Jakarta, 
12 Juli 2021

Menteri Teten mengatakan, moto 
dari peringatan Hari Koperasi Nasional 
ke-74, yakni “Untung Bareng Koperasi”, 

DI HARI KOPERASI NASIONAL KE-74
TETEN MASDUKI GAUNGKAN MOTO ‘UNTUNG BARENG KOPERASI’

didasari semangat untuk membangun 
kesadaran masyarakat Indonesia bahwa 
koperasi memiliki potensi besar untuk 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat.

“Selain peningkatan ekonomi 
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anggota, koperasi diharapkan juga 
menjadi lembaga sosial dan lembaga 
pendidikan bagi anggota dan 
masyarakat,” imbuh mantan Kepala 
Staf Kepresidenan ini.

Dia menyebutkan, perjuangan 
bersama untuk menjadikan koperasi 
sebagai sokoguru ekonomi Indonesia 
masih terus berlanjut.

“Perlu kita akui bahwa koperasi 
belum sepenuhnya menjadi pilihan utama 
kelembagaan ekonomi rakyat,” ucap 
Menteri Teten.

Hal ini ditunjukkan oleh dua faktor. 
Pertama, masih rendahnya partisipasi 
penduduk menjadi anggota koperasi 
(8,41 persen). Angka tersebut masih 
di bawah rata-rata dunia yakni di 16,31 
persen.  Kedua, lanjut Teten, yaitu masih 
rendahnya kontribusi koperasi terhadap 
perekonomian nasional yang saat ini 
sebesar 5,1 persen.

Dia menjelaskan, memasuki tahun 
kedua pandemi Covid-19, kondisi disruptif 
terus berpengaruh pada sosial-ekonomi 
masyarakat. Dampak negatif pandemi 
Covid-19 tidak hanya memukul sektor 
kesehatan, namun juga berbagai sektor 
perekonomian dengan ragam konsekuensi 
seperti PHK, penurunan omset usaha, 
dan penerapan kebijakan untuk efisiensi 
biaya. Koperasi sebagai salah satu badan 
usaha pun turut terdampak.

“Sejak 3 Juli lalu, pemerintah 
menerapkan PPKM darurat di pulau 
Jawa dan Bali, menyusul beberapa 
daerah lainnya sebagai langkah yang 
harus diambil untuk menurunkan dan 
mengendalikan penyebaran kasus 
Covid-19. Saya mengajak seluruh kalangan 
masyarakat untuk secara bersama-sama 
dukung kebijakan tersebut,” ujar Menteri 
Teten. 

 
Di-Rebranding Sebagai Entitas Bisnis 
Modern

Sebagai langkah konkret puncak 
Peringatan Hari Koperasi ke-74 pada 12 
Juli 2021, koperasi di Indonesia akan di-
rebranding sebagai entitas bisnis yang 
modern, kontributif, dan kompetitif.

“Kami memiliki empat strategi 

dalam upaya pengembangan koperasi 
modern. Pertama, pemgembangan model 
bisnis koperasi melalui korporatisasi 
pangan. Kedua, pengembangan Factory 
Sharing dengan kemitraan terbuka agar 
terhubung dalam rantai pasok. Ketiga, 
pengembangan Koperasi Multi Pihak. Dan 
keempat, penguatan kelembagaan dan 
usaha anggota koperasi melalui strategi 
amalgamasi (spin off dan split off),” kata 
Menteri Teten

Menteri Teten mengatakan, 
dukungan regulasi berupa UU Nomor 
11 Tahun 2020 dan PP Nomor 7 Tahun 
2021, tidak hanya memuat kemudahan 
bagi koperasi, tetapi juga menjadi peluang 

yang dapat dimanfaatkan koperasi dan 
UMKM. Antara lain amanat UU bahwa 
program belanja Kementerian/Lembaga 
dengan proporsi sebesar 40% untuk 
UMKM. Selain itu, pemanfaatan fasilitas 
infrastruktur publik, seperti rest area, 
bandara, pelabuhan, stasiun, mall dan 
infratsruktur publik lainya sebesar 30% 
juga untuk UMKM.

Teten menekankan bahwa 
entrepreneurship mindset dari 
koperasi juga harus diubah. Koperasi 
Simpan Pinjam atau Credit Union perlu 
melakukan transformasi bisnis dengan 
mulai masuk membiayai sektor-sektor 
produktif. Tidak hanya itu KSP atau CU 
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juga harus melakukan inovasi diversifikasi 
jenis usaha.

“Pemerintah juga mendukung 
inovasi pada koperasi salah satunya 
melalui digitalisasi, dengan peluncuran 
IDX COOP (Portal Inovasi Koperasi) pada 
tahun 2020, yang mendokumentasikan 
berbagai gagasan dan praktik inovasi 
perkoperasian,” katanya.

Teten mengaku saat ini berbagai 

masalah atau kasus koperasi muncul 
karena kelalaian, salah kelola, maupun 
praktik koperasi bodong.

“Sebagai solusi, pemerintah 
melakukan penguatan fungsi pengawasan 
melalui reformasi pengawasan koperasi 
dengan menghadirkan PermenKopUKM 
Nomor 9 tahun 2020,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga 
melakukan peningkatan awareness serta 

literasi keuangan masyarakat melalui 
sosialisasi dan publikasi media sosial, 
pengecekan koperasi melalui sistem ODS 
dan NIK atau konfirmasi ke Kementerian 
maupun Dinas KUMKM setempat, serta 
pembentukan Jabatan Fungsional 
Pengawas Koperasi yang tersebar di 
seluruh Indonesia dengan tujuan untuk 
lebih memperketat pengawasan koperasi.
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PROFIL:
NAMA LENGKAP

Drs. Teten Masduki                       
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Garut, Jawa Barat / 6 Mei 1963
KARIR

Sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi 
dan UKM, Teten pernah menjabat sebagai 
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia sejak 

2 September 2015 hingga 17 Januari 
2018. Teten juga menjabat sebagai Ketua 

Dewan Penasihat Ikatan Alumni Universitas 
Pendidikan Indonesia (IKA UPI) periode 

2017-2022.
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Lima besar Putra Putri Pariwisata 
Nusantara (P3N) 2021 menyatakan 
kesiapannya untuk mengembangkan 
desa wisata agar dapat menjadi destinasi 
berkelas dan diminati wisatawan, baik 
wisatawan nusantara (wisnus) maupun 
wisatawan mancanegara (wisman).  
Desa wisata merupakan salah satu jenis 
wisata yang kini menjadi perhatian 
besar pemerintah, apalagi desa wisata 
diyakini memiliki kontribusi besar untuk 
memulihkan sektor pariwisata di tengah 
pandemi Covid-19. 

Oleh karena itu, pengembangan 
desa wisata harus dilakukan dengan 
berkolaborasi antara Kementerian/
Lembaga termasuk generasi muda yang 
memiliki potensi membantu pemerintah 
membangun Desa Wisata. 

Beberapa waktu lalu, Kementerian 
Koordinator Maritim dan Investasi 
(Kemenko Marves) telah menobatkan 
lima besar Putra Putri Pariwisata 
Nusantara  2021 sebagai Duta Desa 
Wisata. Penobatan ini, dilakukan saat 
acara peluncuran  Buku Pedoman Desa 

Wisata di Tangerang, Banten,  pada 4 
Juni 2021.

Para lima besar Putra Putri 
Pariwisata Nusantara 2021  yakni 
untuk Putra,  Galih Yoga Saputro dari 
Banten (Putra Pariwisata Nusantara 

2021), Muhammad Raihan Habibi dari 
Jawa timur (Putra Generasi Pesona 
Indonesia 2021), Risky Abdullah Saidi 
dari Aceh (Putra Kopi Indonesia 2021), 
Fadhlun Munir Pauspaus dari Papua 
(Putra Agrowisata Indonesia 2021) dan 
Muhammad Riqbi dari Kalimantan Barat 
(Putra Anti Narkoba 2021).

Untuk Putri adalah,  Afida Salsabila 
Azzahra dari Jawa Timur (Putri Pariwisata 
Nusantara 2021), Valentiara Rambu 
Mbuana dari NTT (Putri Generasi 2021 
Pesona Indonesia), Yokbet Merauje dari 
Papua (Putri Agrowisata Indonesia 2021), 
dan Nur Afrah Maryam Insani dari DKI 
Jakarta (Putri Antinarkoba 2021).

Kemenko Marves mempercayakan 
kepada Putra Putri binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia ini karena memiliki 
kemampuan, kecerdasan dan semangat 
dalam mengembangkan desa wisata di 
Indonesia.

Para lima besar  mengucapkan 
terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada Kemenko Marves karena atas 
kepercayaan yang diberikan untuk 
mengemban tugas  sebagai Duta Desa 
Wisata, seperti yang dilontarkan Nur Afrah 
Maryam Insani (Putri Antinarkoba 2021).

Perempuan yang akrab disapa 
Nami ini, mengungkapkan penobatan 
sebagai Duta Desa Wisata merupakan 
anugerah yang harus dijalani dengan 

PUTRA PUTRI PARIWISATA 
NUSANTARA 2021
SIAP KEMBANGKAN DESA WISATA



sungguh-sungguh.
“Alhamdulillah bisa diberikan 

kepercayaan dan tanggung jawab 
sebagai duta desa wisata oleh Kemenko 
Marves yang bekerjasama dengan tujuh 
kementerian lainnya.  Sebuah perjalanan 
yang sangat mengesankan kedepannya 
walaupun dengan situasi pandemi seperti 
ini, tetapi banyak hal-hal baik kedepannya 
bersama delapan kementerian,” ungkap 
Nami saat diwawancarai tim liputan EL 
JOHN News, Rabu (30/6/2021).

Wanita cantik kelahiran Jakarta 
ini mengatakan, di tengah pandemi ini 
ada tiga upaya yang harus dijalani untuk 
mengembangkan Desa Wisata. Yang 
pertama, mempromosikan Desa Wisata 
secara gencar melalui media sosial. 
Kemudian yang kedua, membuat video 
tour Desa Wisata  dengan teknologi 360.

Video tour menggunakan 
teknologi 360 diyakini,  Nami dapat 
menarik minat masyarakat untuk 
menonton, pasalnya selain melihat, 
masyarakat dapat memutar gambar dalam 
video tersebut, seolah-olah penonton 
sedang berada di desa wisata.

“Yang ketiga adalah webinar ya, 
untuk memperkenalkan dulu ke anak-
anak muda. Karena anak-anak muda 
ini biasanya kan nggak tau desa wisata 
itu apa sih, apalagi dengan sekarang 
mereka fokusnya adalah content creator, 

mereka hanya tau yang ada di dunia sosial 
media, tapi mereka belum tau program 
apa saja yang ada di desa wisata. Jadi 
penting banget untuk edukasi ataupun 
workshop untuk pengenalan desa wisata 
ini seperti apa

Hal senada juga disampaikan 
Muhammad Riqbi dari Kalimantan 
Barat (Putra Anti Narkoba 2021). Riqbi 
merasa bangga dapat dipercayakan 
menjadi Duta Desa Wisata. Bagi Riqbi, 
jabatan yang tidak semua orang mudah 
mendapatkannya. Karena itu, harus ada 
hasil nyata yakni dihasilkan para Duta 
Besar Wisata ini.

Karena Indonesia masih dilanda 
bencana kesehatan, maka bentuk nyata 
yang diwujudkan adalah mempromosikan 
secara gencar Desa Wisata yang dimiliki 
Indonesia melalui sosial media dengan 
melibatkan kaum milenial.

“Karena kita ketahui juga bahwa 
pemuda itu sangat erat hubungannya 
dengan media digital atau sosial media. 
Harapan besar dari Kemenko Marves 
ini kan adanya promosi yang sangat 
gencar dan membuat masyarakat mudah 
mendapatkan informasi terkait desa 
wisata ini,” ujar Riqbi.

Riqbi juga menyatakan kesia-
pannya mendukung program Desa 
Wisata yang diinisiasi Kemenko Marves 
dan tujuh Kementerian lainnya, seperti 

yang dijabarkan di buku Pedoman Desa 
Wisata. Kolaborasi Kemenko Marves dan 
tujuh kementerian membuktikan Desa 
Wisata memiliki banyak potensi untuk 
dikembangkan.

“Desa wisata ini tidak tertuju satu 
aspek saja, tetapi ada aspek lain yang 
sangat luar biasa dan melihat potensi-
potensi yang ada di desa tersebut. Kalau 
melihat  itu,  sangat luar biasa pemerintah 
berusaha bersikeras mungkin untuk 
membangun Indonesia dimulai dari desa 
terlebih dahulu karena kita ketahui juga 
bahwa pembangunan itu untuk membuat 
negara maju itu dimulai dari pedesaan. 
Contohnya di beberapa negara-negara 
maju dan berkembang lainnya.

Komentar lainnya terkait 
penobatan sebagai Duta Desa Wisata 
datang dari Risky Abdullah Saidi (Putra 
Kopi Indonesia 2021). Kepada tim liputan 
EL JOHN News, Risky mengaku sangat 
berkesan dinobatkan sebagai Duta 
Desa Wisata. Penobatan ini menjadi 
pengalaman yang tak terlupakan karena 
ada tugas yang lebih menantang dalam 
mengembangkan sektor pariwisata, 
khususnya Desa Wisata.

Dengan penobatan sebagai 
Duta Wisata, Rizky berharap dapat 
mempermudah menjalankan kegiatan-
kegiatan kelompok sadar wisata 
(Pokdarwis) di daerah kelahirannya 
yakni Aceh.

“Sebenarnya aku sendiri ketua 
Pokdarwis di daerah aku di Aceh, 
sedikitnya aku sudah tau apa yang 
harus aku lakukan untuk Desa Wisata, 
seperti menyadarkan masyarakat 
bahwa Desa Wisata itu penting untuk 
dikembangkan, apalagi di desa yang 
memiliki potensi yang sangat besar 
untuk sektor pariwisatanya. Kemudian 
yang kita lakukan selanjutnya adalah 
melakukan sosialisasi kegiatan-kegiatan 
yang berkaitan dengan Desa Wisata. 
Kemudian kita juga bisa melakukan hal-
hal yang dapat dikerjasamakan pihak 
pemerintah dan instansi terkait untuk 
mengembangkan Desa Wisata,” jelas 
Rizky. (Sigit)
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21 finalis Miss Chinese Indonesia 
(MCI) 2021 kembali menjalani karantina 
virtual yang diselenggarakan EL JOHN 
Pageant dan ditayangkan langsung 
oleh EL JOHN TV,  Rabu (23/6/2021). 
Pada karantina keempat ini, para finalis 
mendapat sejumlah pembekalan dari 
narasumber, di antaranya  dari Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto.

Kali ini materi pembekalan  yang 
diangkat Tokoh Pariwisata Nasional 
itu adalah tentang betapa pentingnya 
membangun  networking atau jaringan. 
Networking merupakan salah satu 
upaya untuk memuluskan karier atau 
bisnis seseorang. 

Martinus Johnnie Sugiarto 
mengatakan tanpa networking, 
seseorang akan sulit memperluas 
usahanya, karena itu networking 
sangat dibutuhkan dalam dunia usaha 

termasuk para aktivitas yang dijalani 
finalis kedepan.

Martinus Johnnie Sugiarto 

menjelaskan bahwa Yayasan EL JOHN 
Indonesia telah menyiapkan panggung 
yang  dapat dimanfaatkan para Putri 

FINALIS MISS CHINESE INDONESIA 2021
DIHARAPKAN DAPAT KELOLA NETWORKING DENGAN BAIK
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binaannya untuk menjalin networking. 
Pada kesempatan ini, Martinus Johnnie 
Sugiarto memperlihatkan foto-foto 
para putri yang sedang bertugas 
dan bertemu dengan orang-orang 
hebat. Oleh karena itu panggung yang 
disediakan Yayasan EL JOHN Indonesia, 
seperti kontes pageant internasional  
dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya untuk memperkuat networking.

“Saya selalu menyiapkan 
panggung, kenapa karena saya berharap 
di banyak event selalu muncul. EL JOHN 
akan muncul di event-event baik dalam 
negeri maupun luar negeri. Kalian bisa 
bayangin kalau kalian tugas ke luar 
negeri terus kenalan dengan finalis 
atau orang misalnya dari Paris, terus 
katakan lah dari Itali, terus kalian lagi 
senang model atau fashion show atau 
kalian sedang belajar fashion design, 
begitu di Paris ada acara besar karena 
kalian sudah sama-sama satu panggung 
dari Putri yang dari Paris mungkin dia 
akan informasikan acara-acara yang 
akan datang dan bermanfaat,” kata 
Martinus Johnnie Sugiarto.

Pada kesempatan ini, Martinus 
Johnnie Sugiarto menunjukan foto-foto 
Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
yang sedang bertugas baik di dalam 
negeri maupu n luar negeri. Dalam foto 
tersebut para Putri sedang bersama 

orang-orang hebat salah satunya 
Perdana Menteri Brunei Darussalam 
Hassanal Bolkiah dan Presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi).

Dengan menjalin  networking, 
maka seseorang dapat memiliki 
referensi yang banyak sehingga dapat 
memudahkan dalam mengembangkan 
bisnis dan karir. Namun Martinus Johnnie 
Sugiarto mengingatkan kepada para 
finalis ada tiga tahap  yang harus 
dipegang dalam mengelola networking, 
yakni tahap pertama What You See, 
tahap kedua What You Say dan tahap 
ketiga What You Do.

Untuk tahap pertama yakni What 
You See adalah hal-hal yang  berkaitan 
dengan  penampilan seseorang. Ketika 
bertemu orang untuk membicarakan 
sebuah bisnis, maka yang pertama kali 
diperhatikan ada penampilan lawan 
bicaranya. Untuk penampilan yang 
ditujukan adalah cara berpakaian.

“Jadi penampilan kita harus bisa 
menunjukan kita adanya di level mana. 
Ingat pakaian yang rapi, yang bagus 
bukan pakaian yang harus mahal, tidak 
harus mahal, tetapi harus pakaian yang 
sopan, yang baik, yang bisa menunjukan 
harkat diri kita dan kita harus sangat 
pintar memanfaatkan, kemana dan 
pakaiannya apa. Jangan mengenakan 
pakaian yang tidak sesuai dengan 

venue-nya, tidak sesuai 
dengan tempatnya,” 
terang CEO EL JOHN 
Media ini.

Kemudian tahap 
yang kedua adalah 
What You Say yakni 
apa yang disampaikan 
seseorang . Jika tahap 
pertama lolos maka  
yang harus diperhatikan 
adalah ucapan yang 
dilontarkan saat 
digelarnya pertemuan. 
Jika yang disampaikan 
adalah hal-hal yang 
negatif maka akan 
merusak jalannya 
pertemuan.

“Ketika bertemu 
kita keluarkan kata-kata 

baik, kata-kata bagus. Harus kata-kata 
positif, kita harus menghindari obrolan 
yang ujungnya bergosip, menghindari 
cerita yang tidak sesuai dengan tema 
pertemuan. Jangan ditarik ke mana-
mana sehingga orang merasa bosan,” 
terang Martinus Johnnie Sugiarto.

Untuk tahap yang ketiga adalah 
What You Do.  Tahap terakhir ini lebih 
kepada perilaku ata sikap. Jika sikapnya 
kurang baik maka orang yang diajak 
bertemu akan menolaknya. Karena 
itu penting untuk menjaga sikap di 
hadapan orang. Sikap yang kurang 
baik akan membuat lawan bicaranya 
tidak mau untuk bertemu lagi.

“Ini sangat berbahaya, berbahaya 
kenapa karena anda tidak bisa membuat 
masa depan anda lebih cerah tetapi 
justru menutup banyak jendela banyak 
pintu untuk diri anda. Jadi hati-hati 
semua finalis dalam rangka membangun 
masa depan. EL JOHN hanya bisa 
memberikan panggung, EL JOHN bisa 
memberikan networking kepada kalian 
tetapi tahan berikutnya adalah tiga 
langkah itu what you see, what you 
say dan what you do itu ada dalam 
faktor internal yang melekat pada diri 
anda,” ungkapnya. (Sigit)
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Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika telah merampungkan Roadmap 
Indonesia Digital 2021-2024. Menteri 
Kominfo Johnny G. Plate menyatakan 
peta jalan itu sesuai dengan arahan 
Presiden Joko Widodo untuk mem-
percepat transformasi digital dengan 
empat fokus utama.

“Peta Jalan Indonesia Digital yang 
pertama adalah percepatan infrastruktur 
untuk memperluas akses masyarakat 
terhadap internet. Kedua, mendorong 
adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan 
talenta digital dan terakhir menyele-
saikan regulasi pendukung yang ber-
tujuan untuk menyiapkan masyarakat 
digital,” kata Menteri Johnny belum 
lama ini di Jakarta.

Menkominfo menyatakan percepatan 
infrastruktur digital menjadi fondasi 
utama untuk menghadirkan layanan 
digital dan mendukung transformasi 
digital sesuai program yang dicanangkan 
Pemerintah Pusat. 

Oleh karena itu, untuk memasti-
kan pembangunan infrastruktur se-

WUJUDKAN INDONESIA DIGITAL
KOMINFO TERAPKAN 4 FOKUS UTAMA

cara merata di semua level, menteri 
Johnny menegaskan Pemerintah telah 
membuat proyek besar pembangunan 
infrastruktur internet di 12.548 desa 
yang belum terjangkau akses internet.

“Langkah ini untuk menerjemah-
kan arahan Presiden Joko Widodo agar 

Indonesia mengambil langkah yang 
cepat dan konsisten akibat dampak 
Covid-19. Jadi, Kominfo membangunnya 
mulai dari level tulang punggungnya 
backbone melalui pembangunan fiber 
optic di darat dan di laut yang massif 
dilakukan dan ditargetkan selesai pada 

serba serbi
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tahun 2022,” tegasnya.
Menkominfo memaparkan di wilayah 

terluar, tertinggal, terdepan atau 3T, pe-
menuhan akses internet akan dibangun 
Kominfo di 9.113 desa dan kelurahan. 
Sedangkan di wilayah komersial atau 
non-3T, menjadi komitmen operator 
seluler untuk menyelesiakan pemban-
gunan infrastruktur TIK secara simultan 
di 3.435 desa dan kelurahan.

“Tahun 2022 nanti kita tentu berharap 
seluruh desa dan kelurahan di Indonesia 
sudah di-cover oleh BTS. Selain itu, Pe-
merintah juga akan membangun layanan 
internet 5G untuk publik dan komersial. 
Ini butuh biaya yang banyak,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia menggunakan 
serat optik untuk meningkatkan konekti-
vitas digital hingga kebijakan meluncur-
kan High-Throughput Satellite SATRIA-1. 
Satelit multifungsi itu digunakan untuk 
melengkapi jaringan kabel serat optik 
yang sudah terbangun.

“Saat ini kita menggunakan 9 satelit 
untuk keperluan kapasitas telekomu-
nikasi kita dan untuk Kominfo sendiri 
memakai 5 satelit untuk mendukung 
layanan akses internet untuk masyarakat, 
lalu membangun microwave link di 
wilayah-wilayah yang sangat sulit di 
middle-mile untuk menghubungkan 
titik yang satu dengan yang lain,” jelas 
Menteri Johnny.

Satelit yang akan diluncurkan di 
Amerika Serikat pada tahun 2023 di-

gunakan untuk penyediaan akses internet 
di 150.000 titik layanan publik dari total 
501.112 titik layanan publik di Indonesia 
yang belum tersedia akses internet.

“Fasilitas internet pada 150.000 
titik layanan publik tersebut terdiri 
dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 
sekolah atau pesantren, 47.900 kantor 
desa dan kelurahan, serta 4.500 titik 
layanan publik lainnya. Untuk komersial 
operation-nya di Kuartal ke-4 di tahun 
yang sama dan saat ini sudah rampung 
ke dalam tahap pembiayaan,” ungkap 
Menkominfo.

Adapun di jaringan last-mile, saat 
ini Indonesia memiliki 480.000 Base 
Transceiver Station (BTS) dibangun 

Kementerian Kominfo bersama oper-
ator seluler untuk mendukung jaringan 
mobile broadband.

“Tidak berhenti di situ saja, setelah 
melakukan percepatan infrastruktur, 
Kominfo juga menjadi leading sector 
untuk mempersiapkan terbentuknya 
masyarakat digital, diantaranya; Pe-
merintahan Digital, Ekonomi Digital, 
hingga Peningkatan SDM Digital,” tutur 
Menteri Johnny.

Untuk mewujudkan Pemerintahan 
digital atau e-government, Menkominfo 
menyatakan telah menyiapkan pemba-
ngunan pusat-pusat data yang akan 
ditempatkan di empat lokasi berbeda.

“Ada empat pusat data yang diren-
canakan akan dibangun, pusat data 
besar yang akan menggunakan cloud 
technology untuk server dan pelayanan 
Pemerintahan digital. Itu akan dibangun 
di Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang 
berproses sekarang di Jakarta di Jabo-
detabek,” jelasnya.

Untuk lokasi kedua, Kementerian 
Kominfo sedang melakukan pemer-
iksaan di wilayah Batam. Ketiga, di 
lokasi Ibu Kota Negara Baru atau di 
Balikpapan untuk Wilayah Indonesia 
Tengah. Juga, di Labuan Bajo untuk 
pelayanan pemerintahan di Wilayah 
Indonesia Timur. 

“Jadi, ada empat titik pusat data 
yang nanti akan digunakan dalam rangka 
Satu Data Indonesia (SDI) dan layanan 
pemerintahan,” ungkap Menteri Johnny.

serba serbi
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Sumber daya manusia atau 
SDM memiliki peran penting dalam 
mengembangkan  sektor  ekonomi 
kreatif (Parekraf) yang dampaknya 
dapat mensukseskan  keberlanjutan 
pariwisata. Hal tersebut disampaikan 
Deputi Bidang Ekonomi Digital 
dan Produk Kreatif, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
(Kemenparekraf) RI, Muhammad 
Neil El Himam saat menjadi keynote 
speaker dalam webinar dengan tema 
Empowering SMES and Creative 
Economy for National Tourism 
Sustainability,” 27 Juni 2021

Webinar yang disiarkan 
langsung oleh EL JOHN TV   ini 
diinisiasi  Yayasan World Tourism 
Day Indonesia dan SGU (Swiss German 
University) serta didukung antara lain 
oleh Kemenparekraf, PATA Indonesia 
, EL JOHN Tourism dan Podomoro 
University.

SDM MILIKI PERAN PENTING KEMBANGKAN EKRAF

UNTUK KEBERLANJUTAN PARIWISATA
Neil mengungkapkan SDM 

yang berkualitas dalam sebuah 
pengembangan  yang berawal 
dari gagasan, ide dan pemikiran. 

“Diharapkan SDM ini mampu 
menjadikan produk bernilai rendah 
menjadi bernilai tinggi,” ungkap Neil.

Menurut Neil ekonomi kreatif 
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secara tidak langsung mengarahkan 
dan mencoba menciptakan seorang 
wirausahawan (entrepreneur) yang 
handal dalam berbagai bidang.

“Pondasi dari sebuah usaha 
adalah SDM dan Sumber Daya Alam 
yang merupakan faktor internal  serta 
ditambah inovasi dan kreativitas yang 
menambah nilai pada produk yang 
dihasilkan sehingga mampu bersaing,” 
kata Neil.

Neil menjelaskan untuk 
menambah nilai produk, kemenparekraf 
telah menggulirkan berbagai program 
di antaranya “Bedah Desain Kemasan 
Kuliner Nusantara (BEDAKAN). 
melalui program ini, Kemenparekraf 
berupaya untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha pelaku kreatif 
kuliner nusantara melalui pemahaman 
fungsi penting kemasan produk.

“Jadi kita bekerjasama dengan 
Asosiasi Desain Grafis Indonesia (ADGI) 
dan kita memberikan hibah kepada 

para pelaku ekonomi kreatif dalam 
hal ini subsektor kuliner. Yang kita 
kurasi tentunya yang produknya bagus, 
rasanya enak tetapi kemasannya masih 
pakai plastik atau sederhana. Itu kita 
bersama ADGI kita berikan hibah 
berupa design yang baik,” terang Neil.

Kemudian program lainnya 
yakni mentransformasi digital kepada 
pelaku ekraf. Program ini ditujukan 
bagi pelaku ekraf yang penjualannya 
masih konvensional. Mereka diminta 
dapat memanfaatkan teknologi digital 
untuk mendongkrak penjualannya.

“Ini jadi bukan sekedar buka 
toko online, taruh di tokohnya terus 
kemudian dikasih harga terus menunggu 
pembeli datang bukan seperti itu. 
Karena pastinya transformasi digital 
bukan hanya seperti itu, tapi kita 
mengajari kepada mereka bagaimana 
marketingnya, bagaimana kemasannya, 
kemudian bagaimana membuat narasi 
dan foto yang baik,” tutur Niel.

Hal senada juga dilontarkan 
Wakil rektor bidang akademik SGU  
Irvan S. Kartawiria. Ia mengatakan para 
pelaku ekonomi kreatif dan UMKM perlu 
terus mengikuti perkembangan zaman 
agar tidak kalah dengan perusahaan-
perusahaan yang lebih besar.

“Pemberdayaan usaha kecil dan 
menengah atau SMI ini merupakan 
satu modal juga bagi keberlanjutan 
pariwisata khususnya di daerah 
tujuan wisata atau destinasi wisata 
dan kegiatan ini juga menggerakan 
sektor ekonomi warga tidak hanya 
di daerah wisatanya tetapi di sekitar 
daerah tujuan wisata tersebut berbagai 
produk wisata yang ditawarkan  
memiliki keragaman dan keunikan 
masing-masing  sehingga diharapkan 
memberikan dampak bagi peningkatan 
nilai ekonomi masyarakat,” ujar Irvan. 
(Sigit)
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Emmy Jita resmi dikukuhkan dan 
dilantik sebagai Ketua Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) 
Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2021-
2025 pada acara Pengukuhan Dewan 
dan dan pelantikan Pengurus PSMTI 
Sulsel  yang dilangsungkan secara 
virtual, Sabtu malam (10/7/2021). Selain 
melantik Ketua PSMTI Sulsel, juga 
dilantik dewan pengurus PSMTI Sulsel  
untuk periode yang sama.

Sebelumnya pada 27 Februari 2021 
lalu,  telah digelar Musyawarah Provinsi 
(Musprov) PSMTI Sumsel  ke-5. Pada 
acara itu, peserta yang hadir menyetujui 
pencalonan tunggal Emmy Jita sebagai 
Ketua PSMTI Sumsel menggantikan 
Willianto Tanta. Emmy yang terpilih secara 
aklamasi ini menyatakan kesiapannya 
memimpin PSMTI Sulsel untuk empat 
tahun kedepan.

Terkait pelantikan, Emmy 
mengatakan pelantikan kali ini berbeda 
dengan pelantikan yang pernah digelar 

DIGELAR SECARA VIRTUAL
EMMY JITA RESMI DILANTIK SEBAGAI KETUA PSMTI SULSEL

sebelumnya yang dilangsungkan 
secara tatap muka. Pelantikan yang 
diselenggarakan secara virtual ini 
dilakukan untuk menjaga kesehatan. 
Kendati demikian, pelantikan virtual 

ini, tidak menghilangkan semangat 
kebersamaan para anggota PSMTI Sulsel.

“Selain itu, juga mempertimbang-
kan kondisi Makassar dimana penularan 
COVID-19 semakin meningkat dan 
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peraturan pemerintah yang semakin 
ketat, sehingga tidak memungkinkan 
kami untuk membuat acara pelantikan 
ini secara tatap muka/onsite,”bebernya.

Emmy menjelaskan, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia merupakan 
tumpah darah Suku Tionghoa. Karena 
itu, kontribusi untuk membangun negeri 
ini harus terus diwujudkan oleh Suku 
Tionghoa yang menjadi bagian dari 
Warga Negara Indonesia (WNI), begitu 
juga organisasi Tionghoa Indonesia yang 
mengedepankan kebersamaan untuk 
kepentingan bangsa.

“Kami segenap Pengurus PSMTI 

Sulawesi Selatan berkomitmen bersama 
melaksanakan visi dan misi PSMTI 
dan bersinergi bersama menciptakan 
lingkungan harmonis, interaktif dan 
komunikatif serta tetap menjaga keutuhan 
dan kesatuan Bangsa sesuai dengan 
tema pelantikan “Bersama Membangun 
Indonesia,”ungkapnya.

Tak lupa, Emmy melontarkan 
apresiasi kepada seluruh pihak yang telah 
membantu  pelaksanaan Pengukuhan 
Dewan dan Pelantikan Pengurus PSMTI 
Sulsel, baik itu berupa  pemikiran, moril, 
saran, dan juga dana, sehingga acara ini 
dapat berjalan sukses.

“Pada kesempatan yang baik ini 
pula, kami ingin mengucapkan terima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu Panitia dalam melaksanakan 
acara Pengukuhan Dewan dan Pelantikan 
Pengurus PSMTI Sulsel,” ujar Emmy 
sembari mengatakan kini telah memiliki 
9 cabang Kota /Kabupaten yang telah 
terbentuk dan siap untuk berkolaborasi 
dengan semua pihak guna membangun 
Sulsel dan Indonesia.

Kolaborasi sangat dibutuhkan, 
apalagi Indonesia masih dilanda pandemi 
Covid-19 yang penanganannya butuh 
kerjasama antar lini.

Sebelum pelantikan dimulai 
digelar seminar motivasi yang dibawakan 
oleh Andrie Wongso dan penyerahan 
Plakat Apresiasi buat Pendiri PSMTI 
Sulsel yang telah berjasa sebagai Pioneer 
terbentuknya PSMTI Sulsel tahun 2000 
dan penerimaan penghargaan LEPRID atas 
kegiatan Baksos Donor Darah Ramadhan 
terkumpul 1182 Kantong darah. (Sigit)
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