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Tanggal 17 Agustus menjadi momen paling bersejarah bagi seluruh anak 
bangsa, karena tanggal tersebut, proklamator bangsa Indonesia, Soekarno 
- Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

Kini usia kemerdekaan RI sudah mencapai 76 tahun pada tangga 17 
Agustus 2021 dan dalam perjalanannya tidak sedikit tantangan yang 
dihadapi bangsa ini seperti yang saat ini terjadi yakni negeri ini masih 
dilanda pandemi Covid-19. Meski demikian semangat untuk bangkit 
harus kita kobarkan agar bangsa Indonesia dapat keluar dari bencana 
kesehatan yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini.

Sesuai dengan tema yang diangkat pemerintah untuk peringati HUT ke-76 Kemerdekaan RI yakni  
“Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh” harus dijadikan momentum untuk terus berkarya dalam 
membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini.

Hal itulah yang juga dilakukan Majalah Inspira yang terus berkarya menyuguhkan informasi menarik 
dan penuh inspirasi. Untuk edisi Agustus 2021, Majalah Inspira mengulas, diantaranya  dari Olimpiade 
Tokyo 2020. Di ajang olahraga paling bergengsi itu, pasangan bulutangkis putri Indonesia yakni Greysia 
Polii dan Apriani Rahayu  memberikan kado terbaik untuk HUT ke-76 Kemerdekaan RI yakni medali 
emas. Selain itu, Greysia dan Apriyani telah mengukir sejarah baru menjadi ganda putri pertama 
Indonesia yang menyabet emas.  Artikel tentang perjuangan Greysia dan Apriyani ini dapat dibaca 
di rubrik nasional.

Selain itu di rubrik yang sama, Majalah Inspira juga mengulas tentang pidato kenegaraan Presiden 
menyambut HUT ke-76 Kemerdekaan RI. Dalam ulasan tersebut Presiden menyebut pandemi 
menjadikan Indonesia sebagai negara yang tahan banting.

Untuk editorial note, Majalah Inspira mengangkat tentang tekad Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 
dalam mewujudkan Industri pertahanan nasional sebagai industri yang kuat di dunia.

Sementara itu, untuk rubrik pageant diulas tentang Grand Final pemilihan Miss Chinese Indonesia 
2021. Dalam ulasan ini, redaksi memuat artikel tentang  terpilihnya Marchella Mulyawan sebagai Miss 
Chinese Indonesia 2021.

Akhir kata, saya sampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang  memberi support kepada 
Majalah Inspira untuk tetap eksis dalam mempublikasikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 
Semoga kita semua selalu diberi kesehatan maupun  perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar 
kita bisa tetap menjalani aktivitas dengan aman.

SALAM PARIWISATA,
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Tradisi emas untuk Indonesia  
di Olimpiade dari cabang olahraga  
bulutangkis akhirnya kembali 
diukir. Di Olimpiade Tokyo 2020, 
Indonesia kembali meraih emas yang 
dipersembahkan oleh Pasangan 
Greysia Polii/Apriyani Rahayu pada 
pertandingan final melawan pasangan 
China yang menjadi unggulan kedua 
yakni China Chen Qing Chen/Jia Yi 
Fan dengan skor 21-19  dan 21-15 di 
Musashino Forest Sport Plaza, Tokyo, 
Jepang, Senin (2/8/2021).

Bahkan, capaian ini menjadi sejarah 
baru, karena  Greysia/Apriani menjadi 
ganda putri Indonesia yang pertama 
meraih medali emas Olimpiade.

Melakoni pertandingan final . Greysia/
Apriyani tampil luar biasa sepanjang 
pertandingan merebut kemenangan 
dalam durasi 57 menit. Dua set langsung 
dimenangi Greysia/Apriani meski harus 
melakoni kerja mengejar angka.

Greysia/Apriyani tampil percaya 
diri sejak memasuki lapangan utama. 
Tak mau membuang waktu, Greysia/
Apriyani langsung mengambil interval 
game pertama.  Saat kedudukan 19-15, 

RAIH EMAS DI OLIMPIADE TOKYO 2020 
GREYSIA DAN APRIYANI UKIR SEJARAH BARU

Chen/Jia sempat mengejar empat poin 
beruntun menjadi 19-18. Beruntung, 
Greysia/Apriyani bisa kembali fokus dan 
menutup game kedua dengan skor 21-19.

Pada game kedua, Greysia/Apriyani 
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tak mengendorkan permainan. Meski 
bermain reli panjang, mereka tetap bisa 
mengontrol permainan lawan. Greysia/
Apriani pun berhasil membuat lawan 
frustasi dan menutup kemenangan 
dengan skor 21-15 pada game kedua.

Tak hanya cakap di final, kejutan 
pun diperlihatkan Greysia/Apriyani 
mulai dari babak penyisihan, hingga ke 
semifinal. Lolos di Semifinal juga menjadi 
nama Greysia/Apriyani menjadi ganda 
putri Indonesia yang lolos ke semifinal 
Olimpiade.

Airmata juara Greysia/Apriani 
pun menetes ketika lagu Indonesia 
berkumandang dan Bendera Merah 
Putih dikibarkan. Greysia mengaku 
masih tidak menyangka bisa tampil 
menjadi juara Olimpiade.

“Rasanya bercampur aduk. Mungkin 
orang tak percaya kami, tapi kami 
percaya kami. Tuhan percaya kami. 
Korea dan China lawan yang kuat. Kami 
hanya mau memberikan yang terbaik 
untuk Indonesia,” kata Greysia usai 
pertandingan.

“Medali emas ini bukan hanya impian 
Ka Greysia, tetapi juga saya. Medali emas 
ini untuk almarhum orang tua saya dan 
kakakku,” tambah Apriyani.

Greysia dipasangkan dengan 
Apriyani pada 2017. Tepatnya, setelah 
Nitya Krishinda Maheswari cedera. 
Kala itu, Greysia bahkan sudah berniat 
menggantung raket. Namun,  rencana 

itu akhirnya ditunda karena pelatih Eng 
Hian memintanya untuk mendampingi 
junior, yang kebetulan saat itu Apriyani 
datang ke Pelatnas PBSI Cipayung.

“Saya berpasangan dengan Greysia 
empat tahun lalu. Perjalanan panjang, di 
mana saya belajar untuk mendewasakan 
diri. Hari ini kami mendapatkan semua, 
berkat dari Allah dan doa keluarga serta 
masyarakat Indonesia. Kami sangat 
senang dan Bahagia,” kata Apriyani.

Presiden Ucapakan Selamat

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
mengucapkan selamat kepada  Greysi/ 
Apriyani yang sukses mengharumkan 
nama Indonesia di Olimpiade Tokyo 
2020 dengan meraih emas. Ucapan itu 
disampaikan Presiden saat melakukan 
video call  dengan Greysia dan Apriyani 
usai penyerahan medali, Senin (2/8/2021).

Presiden yang berada di Istana 
Kepresidenan Bogor, Jawa Barat ini 
juga mengucapkan terima kasih kepada 
Gresyia dan Arpiyani atas perjuangannya 
mempertahankan tradisi Indonesia 
meraih emas di perhelatan olahraga 
akbar di dunia itu.

“Terima kasih. Selamat sore Greysia 
dan Apriyani, saya mewakili seluruh 
rakyat Indonesia mengucapkan 
selamat atas keberhasilan emasnya. 
Sekali lagi, selamat atas keberhasilan 
mempertahankan tradisi emas Olimpiade 

bagi Indonesia,” kata Presiden mengawali 
panggilan video tersebut.

Presiden Jokowi mengaku sangat 
bangga ketika lagu kebangsaan Indonesia 
Raya berkumandang.

“Saya betul-betul senang banget. 
Jujur, saya sangat bangga apalagi 
waktu Indonesia Raya berkumandang,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan 
Olahraga Republik Indonesia (Menpora 
RI) Zainudin Amali mengatakan medali 
emas yang diraih ganda putri Indonesia 
Greysia Polii/Apriyani Rahayu dari cabang 
olahraga badminton di Olimpiade Tokyo 
2020 menjadi kado di momen 76 Hari 
Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan 
Indonesia.

“Jadi kemenangan ini merupakan 
kado 76 tahun Indonesia merdeka. Dan 
sebagian orang mengatakan ini adalah 
setitik embun atau air di tengah gurun 
pasir. Tetapi prestasi ini luar biasa,” 
kata Menpora Amali di Jakarta, Selasa 
(3/8/2021).

Dalam kesempatan ini, Menpora 
mengaku sempat deg deg kan saat 
menonton laga final Greysia Polii/Apriyani 
karena mereka harapan terakhir Indonesia 
untuk meraih emas. Namun, dia merasa 
lega karena keduanya bermain rileks 
tanpa beban di set kedua.

“Begitu masuk set kedua, saya mulai 
agak tenang. Karena saya lihat mereka 
mulai lepas, tidak ada beban, bebas,” 
jelasnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Menteri Kesehatan (Menkes) Budi 
Gunadi Sadikin menegaskan bahwa 
pemerintah hanya memberikan vaksinasi 
dosis ketiga menggunakan vaksin 
Moderna untuk tenaga kesehatan. Dengan 
vaksin tersebut, para tenaga kesehatan 
diharapkan semakin terlindungi dalam 
menjalankan perannya sebagai garda 
terdepan penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menkes saat 
memberikan keterangan pers selepas rapat 
terbatas yang dipimpin oleh Presiden 
Joko Widodo melalui konferensi video 
pada Senin, (2/8/2021)

“Kami memastikan bahwa vaksinasi 
ketiga booster dengan vaksin Moderna itu 
kita berikan ke seluruh tenaga kesehatan 
kita. Sudah didistribusikan ke seluruh 
provinsi dan saya mohon sekali agar itu 
segera disuntikkan ke seluruh tenaga 
kesehatan kita agar mereka lebih siap 
menghadapi kalau adanya nanti pasien-
pasien yang masuk,” ujarnya.

Menkes menyadari bahwa banyak 
pihak yang ingin mendapatkan suntikan 
vaksin dosis ketiga. Namun, Menkes 
mengingatkan bahwa hingga saat ini 

MENKES TEGASKAN VAKSINASI DOSIS KETIGA
DENGAN MODERNA HANYA UNTUK NAKES

masih terdapat 140 juta masyarakat 
yang belum mendapatkan vaksin dosis 
pertama.

“Saya tahu banyak yang ingin 
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mendapatkan booster ketiga, vaksin 
ketiga. Tolong berikan itu kepada tenaga 
kesehatan yang harus berjuang mati dan 
hidup dalam peperangan pada pandemi 
ini dan tolong kita utamakan saudara-
saudara kita 140 juta rakyat Indonesia 
belum mendapatkan akses terhadap 
vaksin,” jelas Menkes.

Menkes juga menuturkan pesan 
Presiden Joko Widodo yang mengarahkan 
agar vaksinasi diprioritaskan kepada 
daerah-daerah tertentu yang memiliki 
kasus konfirmasi dan angka kematian 
yang paling tinggi. Hal ini disebabkan 
oleh jumlah vaksin yang diterima oleh 
pemerintah masih terbatas pasokannya.

“Kenapa kita berikan ke beberapa 
kabupaten/kota lebih banyak? Karena 
memang kematiannya paling tinggi di 
sana, orang yang terkena paling tinggi di 
sana. Jadi mohon pengertiannya memang 
sampai di bulan Juni kita baru mendapat 
sekitar 22 persen dari total vaksin yang 
kita butuhkan,” jelas Menkes.

Terkait stok vaksin, pemerintah akan 
menerima lebih dari 300 juta dosis vaksin 
mulai bulan Agustus sampai Desember. 
Oleh karena itu, Menkes mengajak seluruh 
masyarakat untuk melakukan vaksinasi 
yang telah disediakan demi kepentingan 
bersama.

“Saya percaya bangsa Indonesia 
itu sudah banyak sekali mengalami 

tekanan, mengalami kesulitan, mengalami 
kegagalan, tapi kita selalu bisa bangkit. Kita 
kembali melawan selama kita melakukan 
bersama-sama,” tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkes 
juga menyampaikan apresiasinya kepada 
semua pihak, terutama di Pulau Jawa dan 
Bali, yang sudah bekerja keras menghadapi 
pandemi Covid-19, sehingga angka kasus 
aktif dapat menurun dalam seminggu 
terakhir.

“Jadi sekali lagi saya ucapkan terima 
kasih kepada semua pejabat publik, kepala 
daerah, TNI, Polri yang sudah bekerja 
keras untuk bisa menghadapi pandemi 
ini terutama di Jawa-Bali yang kemarin 
naik sangat-sangat tinggi,” ujar Budi.

Vaksin Untuk Ibu Hamil

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
juga telah menginzinkan vaksinasi bagi ibu 
hamil. Dan menyusui Upaya pemberian 
vaksinasi COVID-19 dengan sasaran ibu 
hamil atas  rekomendasikan o Komite 
Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI).

Kebijakan ini tertuang dalam Surat 
Edaran HK.02.01/I/2007/2021 tentang 
Vaksinasi COVID-19 Bagi Ibu Hamil dan 
Penyesuain Skrining Dalam Pelaksanaan 
Vaksinasi COVID-19, yang ditandatangani 
oleh Plt Direktur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein 

Rondonuwu pada tanggal 2 Agustus 2021.
Dalam aturan tersebut juga 

menjelaskan bahwa vaksinasi bagi ibu 
hamil masuk dalam kriteria khusus. Oleh 
karenanya, proses skining/penapisan 
terhadap status kesehatan sasaran 
sebelum dilakukan pemberian vaksinasi 
dilakukan lebih detail dibandingkan 
sasaran lain. 

Juru Bicara Satgas Penanganan 
COVID-19 Prof Wiku Adisasmito 
menyatakan untuk proses skrining 
terhadap dua target sasaran itu, harus 
dilakukan secara rinci dan teliti. Bagi ibu 
hamil, proses skrining atau penafisan 
kepada harus dilakukan secara detail 
dibandingkan sasaran lain. Dan vaksin 
COVID-19 hanya bisa diberikan kepada 
ibu hamil yang usia kandungannya sudah 
13 minggu dan berada di trimester kedua 
kehamilan. 

“Jika memiliki penyakit penyerta 
dalam kondisi terkontrol dan tidak ada 
komplikasi akut, maka vaksin dapat 
diberikan,” Wiku

Disamping itu, Kementerian Kesehatan 
menyatakan vaksinasi COVID-19 
aman bagi ibu menyusui. Namun, 
sebelum divaksin para ibu menyusui 
diharuskan berkonsultasi tentang kondisi 
kesehatannya dengan dokter, atau tenaga 
kesehatan terlebih dahulu. Dan berada 
dalam kondisi prima untuk menerima 
vaksin.

Setelah vaksin, tetap aman bagi ibu 
menyusui karena saat menyusui terjadi 
kontak antar kulit ibu dan bayi. Sehingga 
dapat mengurangi risiko kematian bayi 
secara signifikan dan memiliki manfaat 
yang lebih besar dibandingkan potensi 
risiko penularan COVID-19.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut



Evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 
yang dilakukan Badan Penelitian dan 
Pengembangan Kesehatan Kemenkes 
RI, membuktikan bahwa vaksin mampu 
menurunkan risiko terinfeksi COVID-19, 
serta mengurangi perawatan dan kematian 
bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan 
terhadap 71.455 tenaga kesehatan di DKI 
Jakarta meliputi perawat, bidan, dokter, 
teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang 
periode Januari-Juni 2021.

Studi tersebut mengamati kasus 
konfirmasi positif COVID-19, perawatan, 
dan kematian karena COVID-19 pada tiga 
kelompok tenaga kesehatan yaitu mereka 
yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis 
pertama, vaksinasi lengkap (dosis kedua), 
dan yang belum divaksinasi. Para tenaga 
kesehatan ini mayoritas mendapatkan 
vaksin Sinovac.

Perlu diketahui bahwa saat laporan 
tersebut diturunkan, ada 143.000 orang SDM 
Kesehatan di DKI Jakarta telah divaksinasi 

dosis pertama dan 125.431 orang telah 
divaksinasi dosis kedua.

Studi dilakukan dalam kondisi pandemi 
yang dinamis, mengingat sepanjang Januari-

STUDI TERBARU: VAKSIN COVID-19
EFEKTIF MENCEGAH PERAWATAN DAN KEMATIAN

Juni 2021 terjadi beberapa gelombang 
peningkatan kasus COVID-19 serta dinamika 
komposisi Variants of Concern yaitu adanya 
mutasi varian Delta, baik di wilayah DKI 
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Jakarta maupun nasional.
Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 

Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia 
Tarmidzi, M.Epid mengatakan, ‘Sebanyak 
5% dari tenaga kesehatan yang divaksinasi 
lengkap dilaporkan terkonfirmasi COVID-19 
pada periode April-Juni 2021. Jumlah ini 
lebih besar dibandingkan dengan tenaga 
kesehatan yang terkonfirmasi COVID-19 
pada periode Januari-Maret 2021 yang 
jumlahnya hanya 0.98%.

“Namun begitu, jumlah tenaga 
kesehatan yang telah divaksinasi lengkap 
yang harus dirawat jauh lebih rendah (0,17%) 
ketimbang mereka yang belum divaksinasi 
(0,35%). Hal ini menunjukkan bahwa vaksin 
COVID-19 yang saat ini digunakan efektif 
terhadap mutasi virus COVID-19.” ujar dr. 
Nadia dalam keterangan tertulisnya, 12 
Agustus 2021.

”Sampai saat ini belum ada penelitian 
ataupun bukti ilmiah yang menunjukkan 
vaksin yang telah diproduksi dan telah 
digunakan di berbagai belahan dunia tidak 
bisa melindungi kita dari virus varian baru 
ini. Vaksin yang digunakan dalam upaya 
kita melakukan penanggulangan pandemi 
COVID-19 masih sangat efektif,” tambahnya.

Demikian pula dengan kejadian 
kematian akibat COVID-19. Jumlah tenaga 
kesehatan yang belum divaksinasi yang 
meninggal relatif lebih besar daripada 
yang sudah mendapat vaksinasi lengkap. 
Begitu juga tenaga kesehatan yang baru 
mendapat vaksinasi dosis pertama, jumlah 

yang meninggal akibat COVID-19 relatif lebih 
banyak daripada mereka yang menerima 
dosis lengkap.

Pada dua periode observasi di Januari-
Maret dan April-Juni 2021, terlihat bahwa 
proporsi kasus meninggal karena COVID-19 
pada tenaga kesehatan yang belum divaksin 
(0,03%) tidak berbeda dengan tenaga 
kesehatan yang telah mendapat vaksin 
dosis pertama (0,03%). Sedangkan vaksinasi 
dosis lengkap melindungi tenaga kesehatan 
dari risiko kematian dengan rasio 0,001% 
pada periode Januari-Maret 2021 dan 0,01% 
pada periode April-Juni 2021.

Data-data tersebut memperlihatkan 
bahwa vaksinasi COVID-19 dosis lengkap 
dapat diandalkan untuk melindungi 
tenaga kesehatan dari risiko perawatan 
dan kematian akibat infeksi COVID-19. 
Efektivitas vaksin COVID-19 dosis lengkap 
dalam mencegah infeksi COVID-19 pada 
bulan Januari-Maret sebesar 84% atau 
dengan kata lain, hanya 2 dari 10 orang 
Tenaga Kesehatan yang telah divaksinasi 
lengkap berpeluang terinfeksi COVID-19.

”Ini menunjukkan vaksinasi berperan 
dalam memperlambat risiko infeksi 
COVID-19. Tenaga Kesehatan yang 
divaksinasi lengkap relatif memiliki 
ketahanan yang lebih lama untuk tidak 
terinfeksi COVID-19 dibandingkan Tenaga 
Kesehatan yang belum divaksinasi,” ujar 
dr. Nadia.

Pada periode April-Juni 2021 total 474 
tenaga kesehatan yang dirawat karena 

terinfeksi COVID-19. Namun Tenaga 
Kesehatan yang divaksinasi lengkap tidak 
banyak yang dirawat atau jumlah yang 
dirawat berkurang hingga 6x lebih rendah 
yakni turun dari 18% ke 3,3%.

Data menunjukkan lama perawatan 
Tenaga Kesehatan yang divaksinasi 
relatif lebih singkat yaitu 8 hingga 10 
hari dibandingkan Tenaga Kesehatan 
yang belum divaksinasi (9-12 hari). Dari 
total Tenaga Kesehatan yang dirawat, 
2,3% memerlukan perawatan intensif di 
ICU. Sebagian besar (91%) dari Tenaga 
Kesehatan yang memerlukan perawatan 
intensif adalah Tenaga Kesehatan yang 
belum divaksinasi atau baru mendapatkan 
vaksinasi 1 dosis.

Meskipun sudah divaksinasi dr. Nadia 
berpesan agar tetap melaksanakan protokol 
kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai 
masker, dan menjaga jarak), ”Karena 
kemungkinan kita untuk terpapar virus 
akan tetap ada namun kemungkinan 
untuk penderita gejala parah akan semakin 
kecil,” pesannya.



nasional
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Pandemi Covid-19 yang terjadi 
memberikan beban berat, beban 
penuh risiko yang memaksa Indonesia 
untuk menghadapi dan mengelolanya. 
Semua pilar kekuatan diasah dan diuji. 
Selain beban, Presiden Joko Widodo 
mengatakan bahwa pandemi ini juga 
memberikan kesempatan Indonesia 
untuk dapat melakukan perbaikan diri.

“Tatkala ujian itu terasa semakin 
berat, asahannya juga semakin meningkat. 
Itulah proses menjadi bangsa yang tahan 
banting, yang kokoh, dan yang mampu 
memenangkan gelombang pertandingan,” 
ujar Presiden dalam pidatonya pada 
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang 
Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka 
HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan 
RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung 
Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, 
pada 16 Agustus 2021.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, 
Indonesia telah melewati etape ujian yang 

berat termasuk resesi dan krisis yang 
datang setelah merdeka. Namun, Presiden 
meyakini ujian tersebut memperkokoh 
fondasi sosial, politik, dan ekonomi bangsa 
Indonesia.

MOMENTUM PANDEMI JADIKAN INDONESIA
SEBAGAI BANGSA YANG KOKOH DAN TAHAN BANTING

“Setiap etape memberikan 
pembelajaran dan sekaligus juga membawa 
perbaikan dalam kehidupan kita,” lanjutnya.

Presiden menuturkan, pandemi 
Covid-19 telah memacu Indonesia untuk 



nasional

berubah dengan mengembangkan cara-
cara baru, meninggalkan kebiasaan lama 
yang tidak relevan, dan menerobos 
ketidakmungkinan. Masyarakat dipacu 
untuk menjalankan kebiasaan dengan 
cara berbeda.

“Kita dipaksa untuk membangun 
normalitas baru dan melakukan hal-hal 
yang dianggap tabu selama ini. Memakai 
masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, 
dan tidak membuat keramaian, adalah 
kebiasaan baru yang dulu dianggap tabu,” 
tutur Presiden.

Di tengah era disrupsi saat ini, 
karakter berani untuk berubah, mengubah, 
dan mengkreasi hal-hal baru merupakan 
pondasi untuk membangun Indonesia 
Maju. Presiden menyampaikan, pandemi 
ini membantu akselerasi inovasi dan 
transformasi digital untuk makin menyatu 
dalam kehidupan.

“Kita telah berusaha bermigrasi 
ke cara-cara baru di era Revolusi Industri 
4.0 ini agar bisa bekerja lebih efektif, lebih 
efisien dan lebih produktif,” tambahnya.

Presiden menyadari bahwa 
pandemi Covid-19 telah memunculkan 
kepenatan, kejenuhan, kelelahan, 
kesedihan, dan kesusahan di masyarakat. 
Ia juga menyadari masih banyak kritikan 
yang ditujukan kepada pemerintah, 
terutama terhadap hal-hal yang belum 
bisa terselesaikan.

“Kritik yang membangun itu sangat 
penting dan selalu kita jawab dengan 

pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana 
yang diharapkan rakyat. Terima kasih 
untuk seluruh anak bangsa yang telah 
menjadi bagian dari warga negara yang 
aktif, dan terus ikut membangun budaya 
demokrasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden 
mengajak seluruh elemen masyarakat 
untuk terus berpegang teguh pada nilai-
nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, 
gotong royong, dan Pancasila dalam 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Kita lewati ujian pandemi dan 
ujian-ujian lain setelah ini, dengan 
usaha yang teguh, disertai dengan 
doa pengharapan yang tulus. Kita jaga 
kesehatan kita, disiplinkan diri dalam 
protokol kesehatan, serta saling menjaga 
dan saling membantu,” tambah Presiden.

Pandemi mengingatkan 
masyarakat untuk peduli kepada sesama. 
Presiden menyebut, penyelesaian bersama 
menjadi solusi terbaik untuk menghadapi 
pandemi ini.

“Dengan budaya yang selalu saling 
peduli dan saling berbagi, masalah yang 
berat ini bisa lebih mudah terselesaikan,” 
imbuhnya.

Presiden juga  mengungkapkan 
bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi 
selama satu setengah tahun di Indonesia 
telah memperkuat beberapa sektor penting 
secara signifikan, baik dari sisi masyarakat, 
maupun kelembagaan nasional.

“Kelembagaan pemerintahan lintas 
sektor dan lintas lembaga negara, serta 
antara pusat dan daerah sampai dengan 
desa juga mengalami konsolidasi. Hal ini 
membuat kapasitas sektor kesehatan 
meningkat pesat, dan makin mampu 
menghadapi ketidak pastian yang tinggi 
dalam pandemi,” ujar Kepala Negara.

Dari sisi masyarakat, Presiden 
melanjutkan, kesadaran terhadap 
kesehatan makin tinggi, salah satunya 
dengan terciptanya gaya hidup sehat 
di dalam kehidupan sehari-hari. Hal 
tersebut menjadi modal besar untuk 
menjadikan masyarakat lebih sehat dan 
mengembangkan kualitas sumber daya 
manusia yang lebih baik.

“Kebiasaan mencuci tangan, 
memakai masker, dan menjaga jarak, 
telah menjadi kesadaran baru. Gaya hidup 
sehat, menjaga kebersihan lingkungan, 
berolahraga, dan mengonsumsi makanan 
yang bernutrisi terasa makin membudaya,” 
ucap Presiden.
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Bulan Agustus memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat 
Indonesia. Di mana 76 tahun yang lalu, pada tanggal 17 Agustus 1945 
terjadinya salah satu peristiwa sejarah yang mana Bung Karno dengan 

didampingi oleh Bung Hatta membacakan teks Proklamasi yang 
kemudian peristiwa tersebut sebagai penanda kemerdekaan bagi 

Republik Indonesia dari penjajahan.
Maka untuk mengenang peristiwa tersebut, tidak heran jika setiap 

datangnya Bulan Agustus, masyarakat Indonesia dari berbagai penjuru 
tanah air selalu antusias dan berlomba-lomba untuk ikut berpartisipasi 

dalam memeriahkan perayaan hari kemerdekaan negara tercinta.
Perayaan kemerdekaan tidak hanya sebatas mengikuti upacara 

dan menyimak kembali detik-detik proklamasi, namun lebih dari 
itu, masyarakat di setiap tempat akan mengadakan berbagai jenis 

perlombaan mulai dari perlombaan untuk anak-anak seperti, lari dalam 
karung, lomba makan kerupuk, kelereng di dalam sendok, hingga 

perlombaan untuk orang-orang dewasa yang cukup ekstrim namun 
menghibur seperti panjat pinang, dan perlombaan lainnya.

Berbagai hadiah pun disiapkan untuk menarik minat masyarakat, 
dari hadiah kecil-kecilan hingga sepeda motor bahkan beberapa 

perusahaan pun kerap mengadakan acara dengan hadiah yang cukup 
fantastis seperti mobil, dan lain-lain.

TRADISI PERAYAAN 
HARI ULANG TAHUN 

KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA
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Tradisi Pacu Kude merupakan salah satu tradisi balapan kuda 
di Takengon yang diadakan satu tahun sekali tepatnya setiap 
bulan Agustus dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun 
Kemerdekaan Republik Indonesia.

Tradisi Pacu Kude ini sebenarnya sudah ada di Aceh sejak 
masa kolonial Belanda yaitu berupa permainan rakyat yang 
biasanya dimainkan setelah selesai musim panen. Namun pada 
tahun 1956, setelah Indonesia merdeka, permainan ini secara 
resmi diambil alih oleh pemerintah setempat. Sejak saat itulah 
pemerintah dan masyarakat Aceh menganggap bahwa Pacu Kude 
merupakan simbol dari perjuangan rakyat untuk mendapatkan 
kemerdekaan. Maka, dari sinilah tradisi Pacu Kude terus digalakan 

dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 
di setiap tahunnya.

Dalam perlombaan Pacu Kude ini, kuda akan ditunggangi tanpa menggunakan 
pelana oleh satu orang yang disebut Joki. Joki merupakan seorang anak lelaki 
yang usianya masih tergolong remaja atau masih usia sekolah. 

Dalam tradisi Pacu Kude ini, ditanamkan nila-nilai pendidikan dengan 
cara pembinaan, bimbingan, dan arahan yang diberikan kepada joki, agar 
bertujuan untuk membentuk watak dan perilaku yang baik dan bertanggung 
jawab. Pendidikan yang diberikan oleh pelatih, panitia, dan sarakopat sudah 
terarah kepada pendidikan luar sekolah agar menjadi insan yang berguna dan 
berpengetahuan yang luas. 

Untuk menentukan pemenang dari perlombaan Pacu Kude ini, tidaklah 
terlalu rumit dan sangat langka terjadi percekcokan, karena selain jumlah peserta 
yang masih terbilang sedikit, juga karena faktor kejujuran dan kebersamaan 
para pemilik kuda lebih dikedepankan ketimbang menjadi juara.

TRADISI PACU KUDE, ACEH

Selain kemeriahan bendera merah putih yang dipajang di 
setiap rumah dan menghiasi sepanjang jalan di perkampungan-
perkampungan, biasanya pada momen peringatan hari kemerdekaan 
ini, juga kerap kali diadakan lomba lingkungan bersih sehingga 
masyarakat berlomba-lomba untuk menata pekarangan rumah 
mereka dan menghiasainya dengan tanaman-tanaman bunga yang 
semakin menambah cantik dan meriahnya suasana peringatan 
Hari Kemerdekaan. 

Gapura-gapura di setiap gang akan dipercantik lagi dengan 
warna dominan merah putih dan tidak lupa pula disematkan 
ucapan dirgahayu Republik Indonesia.

Dari semua kemeriahan yang umum dihadirkan masyarakat 
pada saat peringatan 17 Agustus ini, rupanya ada tradisi dan 
budaya lainnya dalam menyambut hari peringatan kemerdekaan 
Republik Indonesia, yang mana kemeriahan ini hanya bisa kita 
temui pada daerah-daerah tertentu saja.

Meskipun tahun ini kita masih belum bisa merasakan kembali 
kemeriahan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 
namun tentu saja kita tetap tidak boleh melupakannya dan siapa 
tahu ada beberapa tradisi yang bisa Anda lakukan di pekarangan 
rumah bersama keluarga untuk mengajarkan kepada anak-anak 

tentang arti kemerdekaan Indonesia, sehingga meski di rumah 
saja, kita masih bisa merasakan kemeriahannya.

Berikut beberapa tradisi dari beberapa daerah di Indonesia 
dalam rangka menyambut perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 
Republik Indonesia.
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FTidak kalah meriah dengan Aceh, masyarakat Batam juga 
memiliki permainan tradisional yang kemudian menjadi tradisi 
tahunan dalam rangka perayaan ulang tahun kemerdekaan, yaitu 
lomba Sampan Layar. Lomba Sampan Layar merupakan perlombaan 
tradisional kebudayaan Melayu yang dilakukan secara turun 
menurun. Acara lomba Sampan Layar ini terus diselenggarakan 
setiap tahunnya sejak tahun 1965. 

Dalam perlombaan Sampan Layar ini, ada beberapa kategori 
yaitu Sampan Layar yang terdiri dari 9 orang, Sampan Layar 7 
orang dan Sampan Layar 5 orang.

Biasanya perlombaan dimulai dengan ditandai tembakan pistol 
ke udara oleh pejabat pemerintahan setempat seperti walikota 
atau yang mewakili dan perlombaan Sampan Layar ini hanya 
menggunakan kekuatan angin sebagai penggerak.

Peserta lomba yang mayoritas adalah nelayan, akan menghias 
sampan mereka dengan layar berwarna-warni, kemudian peserta 
lomba harus menyusuri rute perlombaan sepanjang lebih kurang 5 
kilometer di perairan tempat berlangsungnya perlombaan tersebut.

LOMBA SAMPAN LAYAR, BATAM
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Telok Abang atau dalam bahasa 
Indonesia disebut Telur Merah, merupakan 
telur yang cangkangnya diberi warna 
dengan pewarna merah. Setelah diwarnai, 
telur itu kemudian diletakkan di dalam 
mainan berbentuk kapal, pesawat, becak, 
atau kereta. Biasanya mainan ini sudah 
ramai dijual sejak awal bulan Agustus.

Rupanya tradisi Telok Abang ini 
sudah ada sejak lama yang pada awalnya 
merupakan peringatan ulang tahun 
Ratu Wilhelmina dari Belanda. Namun 
setelah kemerdekaan, filosofinya berubah 
sehingga warna merah yang membalut 
telur dilambangkan sebagai keberanian, 
dan bagian dalam telur yang berwarna 
putih bermakna kesucian, sebagaimana 
filosofi warna bendera Indonesia.

Mainan sebagai wadah meletakkan 
Telok Abang ini, dibuat dari berbagai 
macam bahan. Ada yang dibuat dengan 
kardus, kayu, juga Styrofoam. Tergantung 
kreatifitas si penjual. Namun, aslinya 
mainan ini dibuat dari akar kayu gabus.

TELOK ABANG, 
PALEMBANG
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Di Bandung, Jawa Barat, tradisi dalam menyambut peringatan 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia juga tidak 
kalah menarik dan meriah. Salah satu tradisi dalam memeriahkan 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, masyarakat Kota Kembang 
ini biasanya akan mengadakan pawai yang disebut sebagai 
Pawai Jampana.

Dalam pawai ini akan ada tandu besar yang berisi aneka 
hasil bumi, hasil kerajinan masyarakat setempat, serta berbagai 
macam makanan. Tandu tersebut akan dibawa oleh empat orang. 
Namun yang membuat acara tersebut semakin meriah adalah 
tandu yang dibawa tidak hanya satu, melainkan ada puluhan.

Hasil bumi yang ada pada tandu tersebut kemudian 
akan diperebutkan oleh peserta pawai dan warga yang ikut 
menyaksikan pawai tersebut. Lalu, makanan yang juga ada 
pada tandu akan disantap bersama-sama.  Hal ini dilakukan 
oleh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur dengan 
Kemerdekaan Indonesia.

Pawai Jampana atau iring-iringan ini biasanya dilakukan 
setelah selesai melaksanakan beragam kegiatan seperti upacara 
bendera hingga lomba 17-an yang umum dilakukan.

PAWAI JAMPANA, BANDUNG

Su
m

be
r F

ot
o 

:  s
em

ar
an

gk
ot

a.
go

.id

Su
m

be
r F

ot
o 

:  m
ist

er
al

ad
in

.co
m

Tradisi yang tidak kalah unik dan meriah juga dilakukan oleh 
warga Semarang, tepatnya di Kelurahan Papandayan, Kecamatan 
Gajahmungkur, Semarang, Jawa Tengah. Di sini, dalam memeriahkan 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, masyarakat setempat biasanya 
melakukan lomba lari Obor Estafet.

Acara ini juga sudah dilakukan sejak lama, kurang lebih dari 
30 tahun yang lalu. Yang menjadi peserta dalam lomba lari sambil 
membawa obor ini adalah para atlet terbaik di Semarang.

Lomba ini dilaksanan dengan ketentuan, tiap tim terdiri dari 
7 pelari yang mana 5 orang sebagai pelari utama dan 2 orang 
sebagai pelari cadangan. Para pelari harus berpacu melewati 5 
pos yang merentang mengelilingi garis start hingga finish.

Setiap pelari menempati masing-masing pos yang mana pelari 
utama akan memberikan obornya kepada pelari di pos selanjutnya 
dan begitu seterusnya hingga mencapai garis selesai. 

Obor dianggap sebagai simbol semangat dari para pahlawan 
saat memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka 
dengan adanya lomba Obor Estafet ini, masyarakat diharapkan 
dapat  mencontoh semangat para pahlawan dan melanjutkan 
perjuangan mereka dalam mengisi kemerdekaan.

OBOR ESTAFET, SEMARANG



Tradisi peringatan kemerdekaan juga dilakukan di daerah 
Kebumen, Jawa Tengah. Jika di daerah lain menggelar lomba-
lomba yang bisa diikuti oleh semua orang, namun pada tradisi 
masyarakat Kebumen, perlombaan dalam memperingati 
kemerdekaan hanya bisa diikuti oleh orang-orang tertentu 
saja karena permainan yang disajikan cukup ekstrim yaitu 
Sepakbola Durian.

Peserta yang bertarung dalam laga Sepakbola Durian ini 
biasanya adalah dari kalangan TNI, atlet pencak silat serta 
kalangan masyarakat lainnya yang sudah terbiasa melakukan 
olahraga ekstrim.

Namun meski demikian, tetap saja duri buah durian akan 
terasa ngilu di kaki ketika ada yang berani menendangnya 
dengan kaki telanjang.

Lomba Sepakbola Durian ini, rutin dilaksanakan di daerah 
Kebumen dalam perayaan-perayaan terutama menyambut 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum 
diadakannya perlombaan, biasanya akan diadakan doa bersama 
untuk keselamatan para peserta lomba.

SEPAKBOLA DURIAN, KEBUMEN

Di Yogyakarta, tradisi menyambut Hari 
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 
dilakukan dengan cara yang berbeda yaitu 
dengan menggelar acara Tirakatan.

Tirakatan ini merupakan tradisi wajib yang 
biasa dilakukan setiap tanggal 16 Agustus 
malam. Sebagian besar masyarakat Yogyakarta 
baik di daerah perkotaan maupun di daerah 
pedesaan melaksanakan tradisi ini, yang 
dilaksanakan di tiap-tiap RT, desa atau kampung.

Tradisi malam Tirakatan ini mulai dilakukan 
oleh masyarakat Yogyakarta semenjak pasca 
kemerdekaan sebagai ekspresi rasa syukur 
atas kemerdekaan yang telah dicapai. Acara 
ini biasanya dihadiri oleh para sesepuh dan 
pejabat desa, serta warga setempat.

Susunan acaranya meliputi pembacaan sajak 
atau mengenang jasa pahlawan, mengheningkan 
cipta, doa bersama, lalu kemudian dilanjutkan 
dengan makan bersama seluruh warga di 
kampung tersebut.

Biasanya, dalam acara ini juga akan ada 
penyerahan hadiah untuk berbagai macam 
lomba yang sudah diadakan di hari-hari 
sebelumnya.

TIRAKATAN, YOGYAKARTA
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Setiap tahunnya, dalam rangka menyambut 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, 
masyarakat Lombok menggelar lomba Peresean yang 
menghadirkan pepadu-pepadu (jagoan) terkenal 
untuk adu ketangkasan.

Peresean atau Perisean sendiri merupakan 
kesenian tradisional masyarakat Suku Sasak Lombok, 
Nusa Tenggara Barat yang kegiatannya berupa 
pertarungan antara dua lelaki yang bersenjatakan 
tongkat rotan dan berperisai kulit kerbau yang tebal 
dan keras. Tradisi ini mempertemukan pepadu dari 
berbagai pelosok di daerah Lombok.

Meskipun termasuk dalam kesenian tradisional 
yang ekstrim, Peresean memiliki pesan moral yang 
bukan hanya sekadar adu ketangkasan semata, 
melainkan juga mengandung makna persaudaraan 
dan sikap ksatria seorang laki-laki yang diuji melalui 
permainan ini.

Karena sangat disukai, tradisi ini menjadi daya 
tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik domestik 
maupun mancanegara yang datang ke Lombok.

PERESEAN, LOMBOK
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Di Pulau Kalimantan, tepatnya di 
Banjarmasin, tradisi peringatan Hari Ulang 
Tahun Kemerdekaan juga digelar tak kalah 
meriah. Salah satu perlombaan yang selalu 
menarik perhatian banyak orang pada 
perayaan acara tersebut yaitu Lomba 
Dayung Perahu Naga yang rutin dilakukan 
setiap tahunnya di Sungai Martapura.

Acara ini memang bukan kegiatan baru, 
melainkan sudah dilakukan sejak tahun 1924 
sebelum kemerdekaan. Lomba Dayung 
ini bukan hanya dijadikan hiburan ketika 
menyambut ulang tahun kemerdekaan, 
tetapi juga menjadi sarana untuk mencari 
bibit-bibit pendayung handal.

Awalnya acara ini memang hanya 
diperuntukkan bagi warga setempat, namun 
karena semakin terkenal, pesertanya pun 
semakin beragam, termasuk yang datang 
dari provinsi tetangga.

LOMBA DAYUNG, 
BANJARMASIN

budaya
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NASI
ULAM

Nasi Ulam merupakan hidangan nasi yang dicampur berbagai 
bumbu dan rempah, khususnya daun pegagan atau nama latinnya 
Centella asiatica. Daun ini bisa juga diganti dengan daun kemangi, 
sayuran lainnya, dan berbagai bumbu serta ditemani beberapa 
macam lauk-pauk.

Hidangan Nasi Ulam ini berasal dari khazanah hidangan Melayu, 
dan terdapat banyak resep serta variasi yang ditemukan baik di 
Indonesia maupun Malaysia.

Dalam sejarah kemunculannya, kuliner khas Betawi yang satu 
ini memang mendapat pengaruh dari berbagai unsur kuliner 
dari wilayah Asia juga Eropa, yang pasti nasi campur berbumbu 
rempah ini di Indonesia dikenal sebagai kuliner khas Betawi, bahkan 
disajikan ketika ada acara spesial misalnya pesta perkawinan.

Ada dua jenis Nasi Ulam Betawi, pertama Nasi Ulam basah 
yang banyak ditemui di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat 
dan yang kedua Nasi Ulam kering yang biasanya sering ditemukan 
di daerah Jakarta Selatan.

Nasi Ulam basah adalah Nasi Ulam yang ditambahkan guyuran 
kuah semur, sedangkan Nasi Ulam kering, tidak memakai kuah sama 
sekali. Namun untuk lauk yang digunakan sebagai pendamping 
nasi, sebagian besar masih sama antara Nasi Ulam basah dan 
Nasi Ulam kering. 

Beberapa jenis lauk yang digunakan seperti, bihun goreng, 
irisan telur dadar, taburan serundeng dan kacang tanah cincang. 
Lauk lainnya juga ada tempe dan tahu goreng, dendeng sapi, 
empal, cumi goreng atau perkedel kentang. Sajian Nasi Ulam juga 
dilengkapi dengan sayuran seperti daun kemangi atau irisan timun, 

emping ataus kerupuk yang dijamin membuat Anda semakin 
berselera untuk menyantapnya.

Nasi Ulam sebenarnya tidak berbeda jauh dengan Nasi Uduk, 
namun terdapat perbedaan cara memasak dan bumbu yang 
digunakan. Jika Nasi Uduk dimasak menggunakan santan, maka 
Nasi Ulam hanya dimasak dengan menggunakan air putih biasa.

Bumbu-bumbu yang digunakan pada Nasi Ulam agar terasa 
gurih di antaranya ada bawang putih, cabai rawit, ketumbar, 

bawang, merica, garam, serai, dan lainnya. 
Semua bumbu-bumbu tersebut saat 
diaduk dengan nasi putih panas, cita 
rasa gurih dan agak pedas pada Nasi 
Ulam akan larut dan membaur.

Dalam penyajian Nasi Ulam, ada 
juga yang menggunakan ebi, hal ini 
sama seperti di beberapa kuliner lainnya 
khas Betawi yang mana penggunaan 
ebi merupakan pengaruh dari kuliner 
Tionghoa. Dan ada juga yang mengatakan 
bahwa Nasi Ulam merupakan salah satu 
sajian Betawi Peranakan Tionghoa.

Seperti halnya Nasi Uduk, Nasi Ulam 
umumnya juga disajikan untuk menu 
sarapan pagi yang padat gizi karena 
praktis dan pilihan lauknya yang beragam.
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ROTI
BUAYA

Roti Buaya tentu bukan sesuatu yang asing lagi bagi sebagian 
orang. Roti dengan cita rasa manis dan dibentuk menyerupai hewan 
bernama buaya, menjadi sesuatu yang sangat spesial ketika ada 
salah satu warga dari Suku Betawi yang akan menggelar hajatan 
pernikahan. 

Dalam sebuah buku berjudul, “Kuliner Betawi: Selaksa Rasa 
& Cerita” produksi Akademi Kuliner Indonesia yang diterbitkan 
Gramedia Pustaka Utama, disebutkan bahwa sepasang Roti Buaya 
melambangkan mempelai pria dan wanita yang akan menikah.

Roti Buaya yang dibawakan oleh pihak calon mempelai pria 
bersama seserahan kepada pihak calon mempelai wanita ini terdapat 
berbagai ukuran, Roti Buaya berukuran besar melambangkan 
mempelai pria, sedangkan yang berukuran lebih kecil melambangkan 
mempelai wanita. Ada pula beberapa Roti Buaya yang sangat kecil 
sebagai perlambang bahwa mempelai wanita siap melepas masa 
lajang dan menjadi istri untuk memberikan keturunan kepada 
mempelai pria.

Makna dibalik pembuatan Roti Buaya yang selalu ada di acara 
pernikahan Suku Betawi ternyata memiliki filosofi mendalam yang 
mana buaya digambarkan sebagai hewan yang hanya kawin sekali 
saja dengan pasangannya. Karena itulah Roti Buaya ini dilambangkan 
sebagai simbol kesetiaan dalam sebuah hubungan perkawinan. 
Roti Buaya juga diibaratkan sebagai sepasang keluarga baru yang 

dianggap akan meneruskan kehidupan ini.
Selain sebagai simbol kesetiaan, rupanya buaya juga dianggap 

memiliki sifat sabar dalam menunggu mangsa. Maka dengan 
simbol kesetiaan dan kesabaran, diharapkan rumah tangga kedua 
mempelai nantinya akan penuh dengan keharmonisan, setia dan 
sabar dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi 
dalam hubungan pernikahan.

Sekitar akhir abad ke-17 dan 18 Roti Buaya dibuat dari roti 
tawar tanpa rasa dan tidak boleh dimakan karena hanya untuk 
dijadikan simbol dan pajangan semata. Jadi setelah selesainya 
akad pernikahan antara mempelai pria dan wanita, Roti Buaya 
dibiarkan begitu saja atau dipajang di depan rumah hingga busuk 
dan akhirnya dibuang.

Namun kemudian pada abad ke-20, hal ini mendapat protes 
dari masyarakat karena menganggap ini merupakan sesuatu yang 
mubazir, dan sejak itulah para pembuat roti mengakalinya dengan 
membuat Roti Buaya dengan cita rasa manis dan bisa dinikmati 
oleh orang-orang yang hadir pada acara hajatan tersebut.

Roti Buaya terutama akan dibagikan kepada anak perawan 
atau anak gadis yang sudah berusia 25-30 tahun dengan harapan 
supaya “ketularan” bisa segera menikah.
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Sumber Foto : sifu.unileversolutions.com
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SAYUR 
BESAN

Sayur Besan termasuk salah satu masakan 
khas Betawi yang tidak lagi mudah ditemukan 
di warung-warung. Keberadaan Sayur Besan 
ini memang terbilang langka, selain karena 
bahan utamanya yang sulit didapat juga karena 
jarang ada warung makan yang menyajikan 
menu masakan tradisional ini. 

Sesuai dengan namanya, tentu Anda sudah 
bisa menebak makna dibalik penamaan Sayur 
Besan ini. Sayur Besan sangat berkaitan erat 
dengan besanan. Yang mana dalam adat Betawi, 
besanan berarti adanya hubungan pernikahan. 
Jika seseorang laki-laki menikah dengan seorang 
perempuan, maka anggota keluarga laki-laki 
dan anggota keluarga perempuan tersebut 
akan memiliki hubungan yang disebut besanan. 

Bagi masyarakat Betawi, masakan Sayur 
Besan ini tidak hanya berperan sebagai 
pelengkap menu makanan, tetapi memiliki 
simbol dan makna tertentu dalam upacara adat.

Sayur Besan ini merupakan menu wajib 
dan tergolong istimewa di acara pernikahan 
adat Betawi. Sayur Besan sering disajikan saat 
acara pernikahan atau pertemuan antar besan. 
Menu ini juga melambangkan pengormatan 
terhadap orangtua kedua calon mempelai. Pada zaman dahulu, terutama di masyarakat Betawi tradisional, orangtua 

pengantin pria baru boleh berkunjung ke rumah orangtua pengantin wanita 
setelah pesta pernikahan selesai. Keluarga dari pihak laki-laki akan membawa 
Sayur Besan untuk diberikan kepada keluarga si perempuan, lalu Ketika 
rombongan dari pihak mempelai laki-laki kembali ke rumah, pihak perempuan 
pun akan membekali mereka dengan bermacam-macam hidangan, seperti 
ayam bekakak, pesmol, semur daging, serundeng, opor ayam, ketan kuning, 
kue talam udang, pepe, bugis dan masakan khas Betawi lainnya.

 Menu Sayur Besan ini menjadi bagian dari prosesi pernikahan adat 
Betawi yang melibatkan makanan khas. Seperti halnya Roti Buaya dan dodol, 
Sayur Besan pun juga melambangkan harapan.

Sayur ini dijadikan menu utama sebagai hantaran untuk besan. Butir-butir 
terubuk yang menyatu menjadi bonggol dengan bahan-bahan utamanya 
kentang, soun atau bihun, petai, dan ebi, melambangkan dua keluarga yang 
menyatu dalam ikatan kekeluargaan lewat perkawinan.

Bahan utama Sayur Besan ini adalah terubuk. Nama latinnya adalah 
Saccharum edule Hasskarl. Walaupun termasuk jenis bunga, bentuknya sama 
dengan tanaman tebu, yaitu memiliki batang yang beruas-ruas dan warna 
batangnya hijau kemerahan. Terubuk dikenal juga dengan nama telur tebu.

Ada dugaan bahwa penggunaan sayur telur terubuk di Betawi ini 
dipengaruhi tradisi Sunda. Hal itu karena adanya kesamaan cara penggunaan 
sayur terubuk. Perbedaannya, di Betawi sayur ini diolah dengan tambahan 
kuah santan dan diberi nama Sayur Besan.
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Pernah mendengar VUCA ? Istilah Vuka pertama kali digunakan 
dalam dunia militer pada era 90-an untuk menggambarkan 
situasi medan tempur yang dihadapi pasukan perang dimana 
informasi mengenai medan perang dan kekuatan lawan sangat 
terbatas, bertempur dengan informasi yang terbatas terasa 
berjalan dalam kebutaan dan bisa menimbulkan kekacauan dan 
kekalahan. keadaan ini yang diistilahkan sebagai medan Perang 
Kabut (Fog War), istilah Vuca ini dipakai untuk menggambarkan 
kondisi dunia saat ini, Vuca kepanjangan dari Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity.

V yaitu Volatility berarti sebuah kondisi di mana yang 
namanya perubahan sangat cepat sekali sekitar 3 tahun yang 
lalu saya mulai belajar IoT (Internet of things) belum selesai 
belajar IoT uncul lagi namanya Artificial Intelligence, Saya 
penasaran dong gimana Artificial Intelligence, kita mempelajari 

tentang teknologi AI ini belum selesai mempelajari AI Muncul 
lagi teknologi namanya virtual reality yang kacamata segede 
bagong itu ya.

Tetapi Muncul lagi teknologi baru namanya Bitcoin, saat 
belajar tentang Bitcoin muncul lagi Namanya Crypto Currency 
itulah disebut Volatility, perubahan begitu cepat sekali Begitu 
juga dengan Smartphone kita setiap tahun keluarkan varian 
baru, menawarkan teknologi baru yang lebih canggih mulai dari 
kameranya, baterainya fast charger sampai ke semua fitur-fitur.

Berikutnya U Uncertainty yaitu ketidakpastian, sekitar 10 
tahun yang lalu bisnis batubara sangat menjanjikan, banyak 
sekali orang kaya karena bisnis batubara, tetapi sejak kebijakan 
pemerintah untuk melarang ekspor batubara karena hanya 
dipakai untuk dalam negeri. Setelah kondisi ini Bisnis batubara 
menjadi turun, banyak sekali perusahaan yang bangkrut akibat 
kebijakan pemerintah ini. 

Tidak ada jaminan memiliki skill tertentu akan membawa 
kita jadi sukses, tidak ada jaminan bekerja di perusahaan BUMN 
perusahaan yang mapan sekalipun dibandingkan dengan kerja 
di perusahaan Start-Up Anda akan aman, tidak ada jaminan 
menempuh Pendidikan sekolah yang lebih tinggi akan lebih 
sukses dibandingkan dengan lulusan SMK.

Berikutnya C Complexity atau kompleksitas, contohnya ketika 
mengambil suatu keputusan keputusan Bagaimana menaikkan 
penjualan biasanya faktor-faktornya adalah meningkatkan jumlah 
customer, menambah jumlah marketing, menambah jumlah 
cabang di semua provinsi tetapi di era complexity ini faktor-
faktor yang mempengaruhi penjualan sangat kompleks seperti 
toko online, social media dan jumlah reseller, banyaknya hatters 
ada berita di televisi jangan menggunakan produk ini karena 
mengandung bahan berbahaya tiba-tiba produk Anda tidak laku. 
kompleksitas juga dipengaruhi banyaknya jumlah kompetitor 

10 SKILLS UNTUK 
SUKSES DI ERA 
REVOLUSI 4.0
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baru, distrupsi teknologi, berubahnya pola 
konsumsi, regulasi pemerintah begitu 
Kompleks, perubahan power supply dan 
sebagainya.

Berikutnya A Ambiguity, Ambigu artinya 
kata dengan makna ganda atau lebih dari 

satu. Contohnya tahun lalu kita sukses 
menggunakan strategi canvassing door to 
door dan tahun ini kita mencoba kembali 
gunakan strategi yang sama dengan cara 
yang sama hasilnya berbeda dengan tahun 
yang lalu. 

Lalu pertanyaannya adalah Bagaimana 
menghadapi Vuca, keterampilan apa 
yang diperlukan ? Yang pertama adalah 
Complex Problem Solving, kemampuan 
smart people menyelesaikan masalah yang 
kompleks, menyelesaikan masalah yang 
rumit, menyelesaikan masalah yang sering 
berulang, menyelesaikan masalah yang 
terjadi di lingkungan terdekat sekitar kita. 

Yang kedua Critical Thinking, 
kemampuan berpikir kritis, kemampuan 
melihat gambaran yang besar dalam 
suatu masalah dan akar permasalahannya 
sehingga bisa melihat kejanggalan dengan 
hal-hal yang tidak masuk akal bisa dikritisi. 

Yang ketiga Creativity, kemampuan 
kreatif menciptakan hal-hal baru atau 
cara-cara baru yang berbeda dari sesuatu 
yang sudah ada sebelumnya. 

Yang keempat People Management, 
kemampuan mengelola, menggerakkan 
orang, kemampuan berkoordinasi dengan 
orang lain, dengan departemen lain untuk 
mencapai tujuan bersama, mencapai visi 
bersama, mencapai misi bersama. 

Yang kelima Coordinating with 
Others, kemampuan untuk berkolaborasi, 
berdiskusi kelompok, berorganisasi yang 
baik, kemampuan menyampaikan ide, 
menyampaikan gagasan, memiliki sikap 
yang positif apabila ide atau gagasan kita 
ditolak oleh organisasi kita. 

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi bersama Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi Sadikin, Ketua Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad 
Rasjid, Wakil Gubernur DKI Jakarta 
Ahmad Riza Patria, dan Ketua Umum 
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia Roy 
Mandey meninjaupersiapan uji coba 
pembukaan pusat perbelanjaan dan 
mall di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, 
10 Agustus 2021.

Peninjauan dilakukan untuk 
melihat langsung implementasi 
protokol kesehatan selama penerapan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) level 4. Uji coba 
pembukaan dilakukan di 138 pusat 
perbelanjaan dan mal di Jakarta, 
Bandung, Semarang, dan Surabaya. 
Masa uji coba akan berlangsung selama 
satu minggu, yaitu pada 10—16 Agustus 
2021.

Pelaksanaan uji coba ini 

MENDAG BERHARAP KEMBALI DIBUKANYA MAL 
DAPAT BERDAMPAK POSITIF PADA PEREKONOMIAN

mengacu pada Instruksi Menteri Dalam 
Negeri No 30 Tahun 2021 Tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 
Corona Virus Disease 2019 di Wilayah 

Jawa dan Bali.
“Walau masih dengan berbagai 

pembatasan, diharapkan dengan 
dibukanya kembali pusat perbelanjaan 
dan mal dapat memberikan dampak 
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positif terhadap perekonomian nasional. 
Untuk itu,kami mengimbau seluruh 
pihak terkait agar dapat menjalankan 
peraturan yang sudah ditetapkan 
dengan disiplin,” ujar Mendag.

Selama masa uji coba, pusat 
perbelanjaan dan mall diizinkan 
beroperasi pukul 10.00—20.00 WIB 
dengan kapasitas maksimal 25 persen. 
Seluruh pengunjung, termasuk pegawai 
harus sudah divaksin dan dapat 
dibuktikan dengan Sertifikat Vaksin 
dalam aplikasi PeduliLindungi, dalam 
keadaan sehat, serta memakai masker. 
Seluruh pengunjung dan pegawai 
wajib memindai kode QR saat masuk 
dan keluar lokasi agar dapat tercatat 
dengan baik.

Bagi yang belum atau tidak bisa 
mendapatkan vaksinasi karena alasan 
kesehatan atau penyintas Covid-19 
wajib menunjukkan bukti tes antigen 
hasil negatif (maks 1×24 jam) atau bukti 
tes PCR hasil negatif (maks 2×24 jam) 
beserta KTP. Bukti tes Antigen dan 
PCR wajib dilengkapi dengan kode QR 
yang dapat diverifikasi secara digital. 
Sementara itu, bagi anak di bawah 12 
tahun dan orang tua di atas 70 tahun 
tidak diperkenankan masuk. Tempat 
hiburan seperti bioskop, tempat bermain 
anak, dan tempat hiburan lainnya 
masih ditutup untuk sementara waktu. 
Restoran hanya bisa dipesan untuk 
dibawa (take away) dan pesan antar, 

kecuali di area terbuka.
“Apabila di kemudian hari 

ditemukan kasus positif Covid-19, 
pusat perbelanjaan atau mal tersebut 
akan ditutup selama tiga hari,” tegas 
Mendag.  Mendag berharap, seluruh 
pihak selalu melaksanakan protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan ini 
secara ketat. “Dengan terus menerapkan 
protokol kesehatan, risiko penularan 
Covid-19 di pusat perbelanjaan serta mal 
akan jauh berkurang dan masyarakat 
dapat selalu beraktivitas dengan aman 
dan nyaman,” terang Mendag.

Ketua Umum APPBI Alphonzus 
Widjaja menegaskan, selain persyaratan 
wajib vaksin, pengunjung pusat 
perbelanjaan dan mal juga tetap harus 
melaksanakan protokol kesehatan dasar 
yang telah diterapkan sebelumnya 
selama masa pandemi, yaitu bersuhu 
badan di bawah 37 derajat celcius, 
memakai masker, mencuci tangan, 
dan menjaga jarak.

“Bagi pengunjung mal yang 
sudah divaksin tetapi tidak lolos 
pemeriksaan dan tidak mematuhi 
protokol kesehatan dasar tetap tidak 
akan diperbolehkan masuk ke dalam 
mal. Ini tentunya untuk meminimalisasi 
penularan,” jelas Alphonzus

Selain itu, lanjut Alphonzus, 
penggunaan aplikasi PeduliLindungi 
saat ini juga dalam tahap adaptasi, 
baik bagi para pengelola pusat 

perbelanjaan dan mal maupun 
masyarakat. “Kami terus berkoordinasi 
dengan Kementerian Perdagangan 
dan Kementerian Kesehatan untuk 
menyempurnakan sistem aplikasi ini 
sehingga penerapannya di lapangan 
dapat berjalan semakin lancar,” 
imbuhnya.

Pengenaan Sanksi

Direktur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri Oke 
Nurwan menambahkan, ke depan, 
pusat perbelanjaan dan mal dapat 
menambahkan ketentuan protokol 
kesehatan. “Hal tersebut dapat 
dilakukan jika memang dianggap perlu 
dan tidak mengurangi ataupun lebih 
rendah dari Panduan Dasar Protokol 
Kesehatan yang sudah ada,” ujar Oke.

Pengelola pusat perbelanjaan 
dan mal wajib bertanggung jawab penuh 
menjalankan prosedur operasi standar 
(standard operating procedure/SOP) 
secara optimal dengan pengawasan dari 
Kementerian Perdagangan, Kementerian 
Kesehatan, dan Pemerintah Daerah.

“Apabila terbukti ada 
pelanggaran,atau ketidaksesuaian 
dalam menjalankan SOP yang berlaku, 
pengelola pusat perbelanjaan terkait 
akan langsung dikenai sanksi penutupan 
sementara,” jelas Oke.

Kementerian Perdagangan akan 
terus memantau kebijakan SOP baru. 
“Kebijakan SOP baru akan ditinjau 
setiap minggunya dengan melihat 
kondisi perkembangan kasus Covid-19,” 
pungkas Oke.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Sektor pertanian terus 
menunjukan kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekspor Indonesia 
di tengah pandemi Covid-19. Hal 
itu diperlihatkan dengan banyak 
komoditas pertanian yang diekspor 
ke sejumlah negara.

Pada Sabtu (14/8/2021), 
sebanyak 627,4 ton berbagai 
komoditas diekspor ke 61 negara 
tujuan. Ekspor ini dilepas langsung 
oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
secara virtual dari Istana Kepresidenan 
Bogor, Jawa Barat.

Komoditas tersebut diekspor 
secara serentak dari 17 pintu ekspor 
antara lain Pelabuhan Laut Kariangau, 
Balikpapan, Pelabuhan Laut Tanjung 
Perak, Surabaya; Pelabuhan Laut 
Dumai, Pekanbaru; Pelabuhan Laut 
Panjang, Bandar Lampung; Pelabuhan 
Laut Belawan, Medan; Pelabuhan Laut 
Tanjung Priok, Jakarta; Pelabuhan 
Laut Boom Baru, Palembang; 

PRESIDEN LEPAS KOMODITAS PERTANIAN
SEBESAR 627,4 TON KE 61 NEGARA TUJUAN

Pelabuhan Laut Batu Ampar, Batam; 
Pelabuhan Udara Soekarno Hatta, 
Banten; Pelabuhan Laut Tanjung 
Mas, Semarang dan Pelabuhan Laut 
Soekarno Hatta, Makassar;

Negara tujuan yang menerima 
ekspor komoditas dari Indonesia ini 
antara lain Tiongkok, Amerika Serikat, 
India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, 
Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni 
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Emirat Arab dan Pakistan.
Dalam  laporannya, Menteri 

Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin 
Limpo menjelaskan bahwa nilai total 
ekspor dalam kegiatan yang bertajuk 
Merdeka Ekspor Pertanian Tahun 2021 
tersebut mencapai Rp7,29 triliun.

“Ekspor yang akan dilepas 
pada kesempatan ini sebesar 627,4 
juta ton, nilainya Rp 7,29 triliun, 
meliputi komoditas yang pertama 
perkebunan 564,6 juta ton, tanaman 
pangan 4,3 juta ton, hortikultura 7,2 
juta ton, peternakan 4,0 juta ton, dan 
beberapa komoditas lainnya,” kata 
Mentan yang hadir di Pelabuhan 
Tanjung Perak, Surabaya.

Dalam sambutannya  Presiden 
Joko Widodo juga mengapresiasi para 
petani dan seluruh insan pertanian 
yang telah berperan besar memenuhi 
kebutuhan pangan masyarakat selama 
pandemi Covid-19. Selain itu, apresiasi 
juga diberikan atas peningkatan 
ekspor produk-produk pertanian 
Tanah Air

 “Saya ingin menyampaikan 
penghargaan, apresiasi yang setinggi-
tingginya kepada para petani, 
peternak, pekebun, pelaku-pelaku 
usaha agrobisnis, dan pemangku 
kepentingan pertanian lainnya yang 
selama masa pandemi telah bekerja 
keras, tidak hanya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat, tetapi 
juga telah berhasil meningkatkan 
ekspor produk-produk pertanian,” 
ungkap Kepala Negara.

Sektor pertanian merupakan 
salah satu sektor yang mampu 
bertahan dari hantaman pandemi 
Covid-19, antara lain ditunjukkan 
dengan terus meningkatnya nilai 
ekspor pertanian pada dua tahun 
terakhir. Ekspor pertanian pada tahun 
2020 mencapai Rp451,8 triliun, naik 
15,79 persen dibandingkan tahun 2019 
yang angkanya mencapai Rp390,16 
triliun.

“Pada semester I tahun 2021 
dari Januari sampai dengan Juni 
2021, ekspor mencapai Rp282,86 
triliun rupiah, naik 14,05 persen 
dibandingkan periode yang sama 
tahun 2020, yaitu sebesar Rp202,05 
triliun,” ujar Presiden Joko Widodo 
saat melepas Merdeka Ekspor 
Pertanian Tahun 2021 secara virtual 
dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa 
Barat, pada Sabtu, 14 Agustus 2021.

Menurut Presiden, peningkatan 
ekspor komoditas pertanian tersebut 
turut berdampak pada peningkatan 
kesejahteraan petani. Hal tersebut 
antara lain ditunjukkan dengan nilai 
tukar petani yang terus membaik.

“Pada Juni 2020 nilai tukar 
petani berada di angka 99,60, secara 

konsisten meningkat hingga Desember 
2020 mencapai 103,25 dan Juni 2021 
mencapai 103,59. Menurut saya ini 
sebuah kabar yang baik yang bisa 
memacu semangat petani-petani 
kita untuk tetap produktif di masa 
pandemi,” jelas Presiden.

Pada kesempatan tersebut, 
Presiden juga meminta para kepala 
daerah untuk menggali potensi 
ekspor di daerahnya masing-masing. 
Presiden meminta agar komoditas-
komoditas pertanian yang potensial 
untuk dikembangkan segera digarap. 
Tak hanya itu, Presiden juga meminta 
agar petani diperkuat dengan akses 
permodalan, inovasi teknologi, dan 
pendampingan.

“Saya sudah banyak berbicara 
dengan dirut-dirut perbankan agar 
pertanian mendapatkan perhatian 
khusus karena ini ada kesempatan, 
seperti tadi disampaikan oleh Menteri 
Pertanian mengenai porang. Ada 
pasar yang besar yang bisa kita 
masuki. Tetapi juga ekspornya jangan 
mentahan, apalagi masih dalam 
bentuk umbi-umbian. Ya paling tidak 
sudah dalam bentuk tercacah, atau 
syukur bisa barang jadi atau beras 
porang yang sudah jadi. Target kita 
memang hilirisasi,” bebernya.

Presiden juga meminta agar 
para petani disambungkan dengan 
rantai pasok baik nasional maupun 
global. Dengan demikian, para petani 
dan pelaku-pelaku usaha pertanian 
dapat dengan mudah mengekspor 
produknya, sehingga bisa berkembang 
menjadi sentra-sentra produksi 
pertanian yang berorientasi ekspor.

“Saat ini dari 514 kabupaten 
dan kota di seluruh Indonesia, baru 
293 kabupaten/kota yang memiliki 
sentra komoditas pertanian unggulan 
ekspor, baik itu produk sawit, karet, 
kopi, dan beberapa komoditas lain 
yang diminati pasar global. Masih 
banyak komoditas yang sangat 
potensial untuk dikembangkan” 
jelasnya.
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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 :
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Sebagai generasi kedua yang 
menjalankan bisnis kuliner Sop 
Buntut Ibu Samino, Joko Sri Wahyono 
mengaku harus punya tips dan trik agar 
bisnis turun-temurun keluarganya ini 
bisa tetap bertahan. Salah satunya, 
investasi di bidang properti. Seperti 
apa?

Tidak bisa dipungkiri, pandemi 
berdampak cukup signifikan pada bisnis 
kuliner Sop Buntut Ibu Samino ini. Joko 
harus memutar otak agar bisnis yang 
dirintis kedua orangtuanya sejak tahun 
1973 tetap eksis dan bahkan semakin 
banyak pelanggannya. Salah satunya 
adalah memodifikasi varian menu yang 
disediakan.

“Selain berjualan lewat online, 
kita juga menawarkan menu-menu 
dengan harga Rp20 ribuan dan Rp70 
ribuan. Karena kita berpikir, kalau 

TAK CUKUP KULINER, OWNER SOP BUNTUT IBU SAMINO

JUGA INVESTASI DI BIDANG PROPERTI!
pandemi masih berlangsung lama, 
daya beli masyarakat pasti makin turun. 
Otomatis masyarakat akan cari makanan 
dengan harga yang lebih terjangkau. 
Jadi kita menyediakan menu-menu 
dengan harga terjangkau dan menu 
premium dengan harga lebih tinggi,” 
cerita Joko di channel YouTube @Ruby 
Herman. Cerita ini juga ditayangkan oleh 
EL JOHN TV dalam program Indonesia

Kepada youtuber property itu, 
Joko juga bercerita soall rencananya 
untuk semakin menggenjot penjualan 
lewat online.

“Kami juga akan memperlebar 
jaringan. Untuk daerah-daerah yang 
memang lokasi konsumen kelas tinggi, 
kita akan buka resto Sop Buntut Ibu 
Samino. Sementara untuk daerah yang 
biasa, kita akan buka outlet express,” 
kata Joko yang mengaku awalnya tidak 

tertarik menjalankan bisnis warisan 
keluarganya ini.

“Awalnya setelah lulus sekolah 
saya ingin mencari pekerjaan tapi 
orangtua minta saya bantu-bantu usaha 
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kulinernya ini, mulai bantu belanja, 
antar pesanan, dan menyiapkan bahan. 
Dari situ, lama-kelamaan saya mulai 
mencintai pekerjaan ini. Passion-nya 
sudah mulai tumbuh hingga sekarang,” 
ungkapnya.

Investasi Kuliner dan Properti

Outlet Sop Buntut Ibu Samino 
bisa ditemui di beberapa daerah seperti 
di Senayan, Depok, Kemang, Solo, dan 
beberapa mall di Jakarta. Resto dengan 
warna khas kuning dengan gradasi 
hijau ini memiliki menu andalan sop 
buntut dengan kuah bening.

“Pertimbangan kami, kalau 
kuah bening, semua golongan umur 
bisa menyantapnya. Tapi kalau kuah 
santan, pelanggan yang berusia 50 
tahunan pasti sudah tidak bisa makan 
lagi karena takut kolesterol dan lain-
lain,” kata Joko.

Selain sop buntut, disini juga 
tersedia menu ayam, bebek, sop konro, 
tongseng, hingga tumis sayuran.

Meski Sop Buntut Ibu Samino 
bisa bertahan sampai sekarang, Joko 
mengaku tetap memiliki investasi lain 
selain bisnis kuliner ini, yaitu investasi 
properti.

Ia mengaku sudah memiliki 
empat investasi properti di daerah 

Senayan, Sawangan, Pamulang, dan 
Serpong yang digunakan sebagai outlet 
Sop Buntut Samino.

“Awalnya kami menyewa 
tempat untuk buka outlet. Tapi ada 
saja masalahnya kalau menyewa 
properti. Ada yang tidak boleh 
diperpanjang sewanya padahal kita 
sudah banyak pelanggan di situ, biaya 
sewa yang tinggi, atau outletnya diminta 
sama pemilik karena mau dipakai 
usaha sendiri,” cerita Joko tentang 
pengalaman tak mengenakannya itu.

“Dari situ, saya berpikir harus 
punya properti sendiri. Mulailah 
mengumpulkan income untuk membeli 
properti. Walaupun masih bayar cicilan 
tapi kita tenang karena endingnya, 
properti itu akan jadi milik kita sendiri,” 
pungkasnya.

Selain merasa tenang punya 
properti sendiri sebagai tempat 
usahanya, Joko juga merasa investasi di 
bidang properti bisa saling memperkuat 
bisnisnya di bidang kuliner.

“Hitung-hitung saya investasi 
di bidang kuliner dan properti. Kalau 
misalnya bisnis kuliner sedang tidak 
jalan, kita bisa jual properti yang kita 
punya untuk dibelikan properti lain 
yang harganya lebih terjangkau. Lalu 
profit dari jual properti bisa kita buat 
bisnis kuliner lagi,” ujar Joko yang 
punya kunci sukses menjalankan bisnis 
kuliner ini, yaitu “Yang pertama adalah 
niat, kemudian konsisten, berdoa, 
dan sedekah pada golongan yang 
membutuhkan.” ujarnya.

Ingin ngobrol dan konsultasi 
soal investasi di bidang properti? Kamu 
bisa hubungi kami lewat media sosial 
Instagram @rahasiainvestasisukses dan 
Facebook: Rahasia Investasi Sukses.

Dan jangan lupa follow channel 
Youtube Ruby Herman untuk update 
info dan edukasi soal investasi properti 
lainnya.
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Presiden Joko Widodo meres-
mikan peluncuran Online Single 
Submission (OSS) berbasis risiko dalam 
perizinan berusaha, pada 9 Agustus 
2021, di Pusat Komando Operasi dan 
Pengawalan Investasi, Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), Jakarta. Presiden 
berharap agar iklim kemudahan 
berusaha di Indonesia menjadi semakin 
baik.

“Hari ini kita meluncurkan Online 
Single Submission (OSS) berbasis risiko. 
Ini merupakan reformasi yang sangat 
signifikan dalam perizinan. Menggunakan 
layanan perizinan secara online yang 
terintegrasi, terpadu dengan paradigma 
perizinan berbasis risiko,” ujar Presiden 
dalam keterangannya saat memberikan 
sambutan pada acara peluncuran.

Dalam acara tersebut, Presiden 
tampak didampingi oleh Menteri 

PRESIDEN JOKOWI RESMIKAN
PELUNCURAN OSS BERBASIS RISIKO

Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia 
dan Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati. Presiden pun menyaksikan 
panel statistik harian sistem OSS berbasis 

risiko yang ditampilkan di lokasi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Kepala 

Negara juga sempat berdialog dengan 
para pelaku usaha dari Karawang dan 
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Jakarta Pusat mengenai kemudahan 
perizinan berusaha melalui OSS berbasis 
risiko ini. Salah satu peserta, Yusuf Sopian 
dari CV Inti Sarana Nusantara, Karawang, 
mengaku hanya memerlukan waktu 
kurang dari 10 menit untuk mendapatkan 
izin usaha yang diperlukannya.

“Yang pasti ini mempermudah 
kami bagi para pelaku UMKM di mana 
perizinan-perizinan itu lebih sederhana. 
Terus calo, maaf saya jadi bahasanya 
calo, jadi kita langsung online, langsung 
dengan mengakses, tidak harus pakai 
perantara, enggak harus pakai yang 
lainnya yang di mana kita dibebankan 
biaya tersendiri gitu terutama kalau di 
sini ya,” ujar Yusuf Sopian.

Menanggapi hal tersebut, 
Presiden menyampaikan bahwa sistem 
OSS berbasis risiko bertujuan untuk 
meningkatkan transparansi, keterbukaan, 
dan keterjaminan dalam mendapatkan 
izin berusaha bagi para pelaku usaha di 
Indonesia.

“Ini memang salah satunya untuk 
memutus orang yang ada di tengah-
tengah itu supaya tidak ada sehingga 
pengusaha bisa langsung ke kantor 
OSS lewat sistem atau platform yang 
kita bangun sehingga semuanya bisa 
transparan,” ujar Presiden.

Melalui layanan OSS berbasis 
risiko, para pelaku usaha mikro dan 
kecil juga merasakan kemudahan dalam 
mendapatkan izin berusaha, terutama 

dalam mendapatkan Nomor Induk 
Berusaha (NIB). Hal tersebut dirasakan 
langsung salah satunya oleh pengusaha 
makanan dari Jakarta, Rayhan Christian 
Siego.

“Jadi saya mau mendaftar NIB 
seperti itu dan dengan bantuan OSS 
ini saya berterima kasih banget dengan 
Pak Jokowi dan rekan-rekan, saya bisa 
mendapatkan NIB secara cepat,” ujar 
Rayhan dari Kantin Kendal, Jakarta Pusat.

Setelah berdialog, Presiden Jokowi 
juga turut menyaksikan Penandatanganan 
Nota Kesepahaman tentang Upaya 
Peningkatan Investasi dan Penerimaan 
Negara serta Penguatan Kelembagaan 
antara Menteri Keuangan dan Menteri 
Investasi/Kepala BKPM.

Penandatanganan tersebut 
merupakan bagian dari komitmen 
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) 
dan Kementerian Investasi/BKPM 
terus melakukan usaha bersama dalam 
menarik investasi dan membangun 
peningkatan baik dari sisi organisasi 
maupun pelayanan.

“Dari seluruh kewenangan 
investasi, kita sudah delegasikan kepada 
Pak Bahlil. Hingga dalam hal ini, seluruh 
kemampuan untuk membuat keputusan 
terhadap investasi langsung dalam satu 
atap atau satu sistem,” ungkap Menkeu 
dalam keterangan persnya.

Selain melalui penandatanganan 
nota kesepahaman, Menkeu juga 

mendukung penggunaan sistem OSS 
sebagai upaya perbaikan iklim investasi 
di Indonesia. Sistem OSS memberikan 
kemudahan bagi masyarakat dan dunia 
usaha untuk mendapatkan izin berusaha.

“Hari ini kita melihat suatu 
milestone historis dari investasi, kebijakan 
investasi di Indonesia. Dengan adanya 
OSS ini, kita tadi melihat bagaimana 
masyarakat, dunia usaha, bisa melakukan 
izin berusahanya dan kemudahan 
berusahanya secara online, dan betul-
betul bisa merasakan bahwa seluruh 
kemudahan berusaha itu betul-betul 
terjadi,” papar Menkeu.

Dalam laporannya, Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia 
menyebutkan bahwa OSS itu dibangun 
sejak bulan Maret 2021. Menurutnya, 
aplikasi OSS menghubungkan empat 
aplikasi yakni aplikasi dengan ruang 
lingkup untuk kabupaten/kota, aplikasi 
untuk ruang lingkup provinsi, aplikasi 
untuk kementerian/lembaga, dan 
aplikasi yang ada di pusat di Kementerian 
Investasi.

Bahlil juga menegaskan bahwa 
dengan adanya OSS berbasis risiko 
tersebut, semua perizinan untuk usaha 
mikro dan kecil itu gratis tanpa ada 
pungutan biaya apapun seperti untuk 
membayar sertifikasi SNI maupun 
sertifikasi halal.

“Jadi tidak ada alasan lagi untuk 
adik-adik kita yang memulai usaha UMK 
itu yang mengatakan izin itu butuh biaya 
lagi, enggak ada lagi, Pak. Enggak perlu 
lagi ketemu menteri, enggak perlu lagi 
ketemu kepala daerah, cukup lewat OSS 
dia akan mendapatkan (izin) karena itu 
masuk dalam skala rendah,” jelas Bahlil.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Telinga menjadi salah satu 
alat indera manusia yang berfungsi 
untuk mendengar. Karena itu sangat 
penting untuk menjaga kesehatan 
telinga agar indera mendengar dapat 
berfungsi dengan baik. Namun tidak 
dipungkiri terkadang faktor usia 
menjadi salah satu penyebab gangguan 
pendengaran.

Dokter Spesialis Telinga 
Hidung dan Tenggorokan-Kepala 
Leher (THT-KL) dr. Iman Pradana, 
Sp.THT-KL mengatakan berkurangnya 
pendengaran pada lansia bisa juga 
disebut presbikusis. Kondisi ini 
umumnya terjadi sangat perlahan. 
Sehingga tidak heran, banyak lansia 
yang tidak menyadari bahwa mereka 
mengalami penurunan pendengaran.

Penyebab presbikusis pada 
lansia umumnya meliputi perubahan 
struktur telinga bagian dalam,perubahan 

PENYEBAB GANGGUAN PENDENGARAN
YANG PERLU DIKETAHUI

aliran darah menuju telinga, penurunan 
kemampuan saraf dalam merespons 
suara, perubahan cara otak dalam 

memproses pembicaraan dan suara 
serta kerusakan pada rambut-rambut 
halus di telinga, yang berfungsi 
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menghantarkan suara ke otak. Selain 
itu, yang disebabkan dari kotoran telinga 
juga dapat mempengaruhi golongan 
lansia rentan terkena gangguan 
pendengaran.

“Fungsinya juga akan semakin 
menurun dan produksi kotoran juga 
semakin kering, jadi gampang terjadi 
kelainan di telinga luar dan tengah pada 
populasi lansia dan tentunya juga pada 
saraf-saraf pendengaran,” kata dokter 
Iman saat menjadi narasumber dalam 
program EL JOHN Medical Forum yang 
rutin ditayangkan EL JOHN TV. Program 
ini dipandu oleh Miss Earth Indonesia 
2019 Cinthia Kusuma Rani.

Selain faktor usia, faktor lain-
nya yang menyebabkan gangguan 
pendengaran adalah faktor bising. 
Faktor ini dapat disebabkan banyak 
hal, di antaranya pemakaian earphone 
dan sejenisnya yang tidak tepat, seperti 
volume  yang terlalu keras.

Dokter Iman menyarankan untuk 
membatasi paparan suara bising dari 
sumber manapun, termasuk earphone, 
speaker, petasan, kendaraan, dan 
lainnya. Waktu mendengarkan musik 
pakai earphone yang direkomendasikan 
tidak lebih dari delapan jam dengan 
volume suara maksimal 60 persen.

“Faktor bising ini paling seriang 
dan ini telah dilakukan WHO sejak tahun 
2015 karena berpotensi gangguan 

pendengaran itu meningkat 
karena paparan bising yang 
tidak sesuai apalagi dengan 
penggunaan gadget saat ini , 
bahkan di estimasi hampir 1,1 
miliar di usia muda beresiko 
kena bising ya,” ungkap 
dokter di Rumah Sakit Premier 
Jatinegara ini.

“Untuk yang ketiga 
yakni faktor dari penggunaan 
obat-obatan yang  bersifat 
ototoksik, kita bisa bilang 
dapat mengganggu atau 
merusak struktur saraf 
sensoris,” tambahnya.

Menurut dokter Iman, 
ada tiga gangguan pada 
telinga, yakni yang pertama 

adalah gangguan konduktif. Gangguan 
konduktif atau yang dikenal dengan 
tuli konduktif  merupakan gangguan 
yang terjadi pada telinga bagian luar 
dan tengah.

“Segala kejadian atau kelainan 
yang terjadi di telinga bagian luar atau 
tengah akan mengakibatkan gangguan 
konduktif. Kalau ternyata kelainannya ini  
rusak hingga telinga bagian dalam itu 
yang kita sebut gangguan yang kedua 
yakni gangguan tipe sensorineural, 
yang mengakibatkan struktur saraf 
sensoris pendengaran kita  di rumah 
siput, kita tau rumah siput itu struktur 
tulang di dalamnya ada sel-sel rambut, 
sel-sel sensoris pendengaran kita yang 
nantinya akan dihentakan ke saraf 
pendengaran,” terang dokter Iman.

Untuk yang ketiga adalah 
gangguan campuran yakni gangguan 
konduktif dan gangguan sensorineural 
menyatu. “Dan jenis yang ketiga itu 
adalah jenis campuran, jadi bisa saja 
kedua itu terjadi bersamaan, baik 
konduktif maupun sensorineural, secara 
umum kita bagi tiga besar,” jelasnya.

Dokter Iman menyebut 
gangguan yang terjadi pada telinga, 
sebelumnya akan ada gejala yang 
dirasakan. Gejalanya pun bermacam-
macam, salah satunya gejala auditorik, 
seperti  telinga berdenging atau 
berdengung.

“Itu menjadi gejala yang umum 
dan sering ditemukan pada bagian 
pendengaran dan tentu saja juga 
pastinya disertai dengan penurunan 
pendengaran. Dengan kata lain pasien 
akan merasa sulit mendengar, sulit 
memahami kata-kata pembicaraan. Lalu 
ada gejala sensitivitas jadi mendengar 
suara itu terasa sakit, kalau dengar 
suara jadi tidak merasa nyaman, jadi 
itu gejala-gejala yang disebut dengan 
gejala auditorik,” tutur dokter Iman.

Dokter Iman menyarankan 
masyarakat yang merasakan keluhan 
pada telinga yang tidak nyaman untuk 
segera diperiksa ke dokter THT. Gejala 
yang tidak nyaman itu, misalnya rasa 
berdenging yang tidak hilang, nyeri 
hebat pada bagian telinga, dan terpapar 
bising.

“Sebelumnya kita harus 
mengetahui gejala-gejala dari gangguan 
pendengaran, apabila kita mengalami 
gejala berdenging, berdengung 
atau mungkin kita sulit menangkap 
pembicaraan dari lawan bicara kita 
atau kita merasa tidak nyaman atau 
ada rasa nyeri di telinga itu menjadi 
suatu keadaan yang harus dibawa untuk 
diperiksakan  tentunya pada pekerja-
pekerja yang terpapar bising juga ya. 
Kalau kita terpapar bising kita harus 
mulai untuk check up setidaknya untuk 
melihat fungsi dari pendengarannya,” 
katanya.

Kami dari dokter THT menya-
rankan setidaknya per enam bulan 
sekali untuk melihat kondisi telinga kita 
sehingga walaupun nanti ada kelainan 
bisa diatasi secara dini,” tutup dokter 
Iman. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Penguatan industri pertahanan 
nasional menjadi salah satu program 
yang sedang digencarkan Menteri 
Pertahanan (Menhan) Letnan Jenderal 
TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto. 
Komandan Kopassus periode 
Desember 1995 hingga Maret 1998 
ini, ingin industri pertahanan nasional 
menjadi industri yang tidak dipandang 
sebelah mata oleh negara lain.

Penguatan industri pertahanan 
nasional ini juga amanat  dari Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta 
Kementerian Pertahanan turut fokus 
mengembangkan industri pertahanan 
nasional. Hal ini dilakukan agar 
ketergantungan Indonesia terhadap 
terhadap impor alat utama sistem 
senjata (Alutsista) dapat diminimalisir.

Prabowo sepanjang 2020 telah 
membuat peta jalan modernisasi 

MENHAN PRABOWO SUBIANTO
BERKOMITMEN PERKUAT INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

alutsista. Dengan cara menempatkan 
industri pertahanan dalam negeri 
sebagai prioritas utama dan pertama 

untuk seluruh alutsista-alutsista yang 
bisa diproduksi oleh industri pertahanan 
dalam negeri.
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Aktif menjajaki kerjasama 
industri pertahanan dengan berbagai 
negara-negara lain, juga menjadi bagian 
dari upaya Menhan untuk memperkuat 
industri pertahanan nasional. Tentunya 
negara yang dijajaki kerjasama adalah 
negara produsen yang potensial 
memiliki komitmen nyata melakukan alih 
teknologi dengan industri pertahanan 
nasional.

Negara yang diajak menjalin 
kerjasama, di antaranya Perancis. Pada 
28 Juni 2021, Menhan Prabowo dan 
Menteri Pertahanan Perancis Florence 
Parly, telah  menandatangani perjanjian 
kerjasama di bidang pertahanan 
(Defence Cooperation Agreement) 
di kantor Kementerian Pertahanan 
Perancis. Penandatanganan ini,  
disaksikan Dubes RI untuk Perancis 
Arrmanatha Nasir serta Atase 
Pertahanan RI dan Asisten Khusus 
Menhan.

Pembentukan kerjasama ini 
merupakan tindak lanjut dari hasil 
pertemuan kedua Menhan pada 
bulan Januari 2020 lalu. Setelah 
melalui perundingan cukup panjang, 
di tengah pandemi Covid-19, kedua 
Menhan menyepakati teks perjanjian 
kerjasama Pertahanan (DCA), yang 
tidak saja menjadi payung kerja sama 
pertahanan tetapi juga memperkokoh 
kemitraan strategis kedua negara yang 
ditandatangani pada tahun 2011.

Menhan Prabowo mengatakan 
bahwa perjanjian kerjasama pertahanan 
atau DCA menjadi payung penting 
bagi kerja sama pertahanan yang 
komprehensif antara Indonesia 
dan Perancis dengan prinsip saling 
menguntungkan di berbagai bidang 
yang menjadi kepentingan kedua 
negara.

“Saya mengharapkan DCA akan 
dapat meningkatkan komunikasi dan 
kerja sama tidak saja antara Kementerian 
Pertahanan, tetapi juga antara angkatan 
bersenjata kedua negara, seperti antara 
kedua angkatan udara dan darat, 
khususnya di bidang pelatihan dan 
pendidikan”, tutur Menhan Prabowo.

Selain Perancis, negara lain 

yang dijajaki kerjasama diantaranya  
Korea Selatan, dan Turki. Untuk Korea 
Selatan, pembicaraan memperkuat 
industri pertahanan di masing negara 
telah dilakukan Menhan Prabowo dan 
Menteri Pertahanan Korea Selatan Y.M. 
Suh Wook saat berkunjung ke Korea 
Selatan pada 8 April 2021.

Dalam pertemuan bilateral 
pertahanan ini kedua belah pihak 
delegasi berdiskusi dan bertukar 
pandangan tentang beberapa hal 
strategis di bidang pertahanan dan 
keamanan, diantaranya; pertukaran 
pandangan keamanan regional dan kerja 
sama bilateral. Diskusi tentang topik 

tersebut telah membuahkan sejumlah 
pembaruan informasi dan referensi. 
Kementerian Pertahanan Indonesia 
siap membangun hubungan kerja sama 
Pertahanan yang lebih kuat dengan 
pihak Republic of Korea (RoK).

“Saya berharap hubungan 
bilateral Indonesia-RoK di bidang 
pertahanan dapat memberikan 
kontribusi yang positif, tidak hanya 
untuk kepentingan nasional kedua 
negara, tetapi juga untuk menjaga 
keamanan, perdamaian dan stabilitas 
kawasan,” ungkap Ketua Umum Partai 
Gerindra ini.

Sementara untuk Turki, telah 
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dilakukan pembahasan secara intens 
antara Menhan Prabowo dengan 
Menteri Luar Negeri Republik Turki 
Mevlüt Cavuşoğlu. Pembahasan tersebut 
dilakukan Menlu Turki saat berkunjung 
ke Kantor Kementerian Pertahanan RI 
pada 22 Desember 2020.  Materi yang 
dibahas difokuskan pada pembicaraan 
mengenai kerjasama di bidang industri 
pertahanan dalam upaya modernisasi 
Alutsista TNI.

Selain itu, Menhan Prabowo 
juga gencar melakukan safarinya ke 
perusahaan pertahanan nasional, 
seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia 
dan PT DI (Dirgantara Indonesia). 
Kunjungan tersebut dilakukan Menhan 
untuk melihat sejauh mana kekuatan 
industri pertahanan nasional dalam 
membuat alutsista.

Menhan Prabowo pun 
mengapresiasi produk pertahanan yang 
telah diproduksi industri pertahanan 
nasional. Salah satu produk pertahanan 
yang menjadi kebanggaan adalah 
pesawat yakni  CN235-220 MPA 
yang pembuatannya seratus persen 
dibuat oleh PT DI. Pesawat banyak 
diminati oleh sejumlah negara salah 

satu Senegal.
Pada 18 Maret 2021, Menhan 

Prabowo telah menyerahkan pesawat 
ini kepada Angkatan Udara Republik 
Senegal, dari Hanggar Fixed Wing PT 
Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung.

Menhan Prabowo dalam 
sambutannya mengatakan bahwa 
penyerahan Pesawat CN235-220 MPA 
kepada AU Republik Senegal ini patut 
dibanggakan karena pesawat kali ini 
adalah pesawat ketiga yang dibeli oleh 
negara tersebut.

“PT DI adalah kebanggaan bagi 
Indonesia. PT DI adalah harapan bangsa 
Indonesia, Kita sangat membutuhkan 
teknologi kedirgantaraan, aerospace 
industry. Ini adalah industri masa 
depan, Industri yang paling sulit dan 
yang paling canggih,” tegas Menhan RI.

Untuk mendukung pertumbuhan 
industri pertahanan, pemerintah telah 
menyusun berbagai strategi. Prabowo 
dalam rapat pleno Komite Kebijakan 
Industri Pertahanan (KKIP) Tahun 2021 
mengatakan, dalam setiap pengadaan 
alpalhankam dari luar negeri harus 
mensyaratkan memuat imbal dagang, 
kandungan lokal, offset dan transfer 

teknologi.
“Untuk menuju kemandirian juga 

diperlukan penguasaan teknologi, untuk 
itu perlunya peran serta semua pihak 
terutama pendidikan tinggi dan para 
ahli-ahli di bidang elektronik,” terang 
Menhan Prabowo

Prabowo juga menilai perlunya 
suatu rencana strategis (renstra) 
jangka panjang. Hal itu diperlukan 
agar menjadi rujukan untuk untuk 
menuju kemandirian di bidang industri 
pertahanan. (Sumber Kemenhan)
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PROFIL:
NAMA LENGKAP

Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo 
Subianto Djojohadikusumo                       
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Jakarta, 17 Oktober 1951

KARIR
Di karir militernya selain sebagai Menteri 
Pertahanan, Prabowo pernah menjabat 
sebagai Panglima Komando Cadangan 

Strategis Angkatan Darat (20 Maret 1998 – 
22 Mei 1998) dan Komandan Kopassus (1 
Desember 1995 – 20 Maret 1998). Untuk 
karir politiknya, menjabat sebagai Ketua 
Umum Partai Gerindra hingga sekarang.
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Yayasan EL JOHN Indonesia sukses melahirkan penerus 
Miss Chinese Indonesia 2020 Aldora Helsa Goewyn. Ia 
adalah Marchella Mulyawan  yang meraih gelar Miss 
Chinese Indonesia 2021.

Nama Marchella diumumkan sebagai Miss Chinese 
Indonesia 2021 pada malam  Grand Final pemilihan Miss 
Chinese Indonesia 2021 yang berlangsung gemerlap. 
Acara puncak ini diselenggarakan  secara virtual dan 
disiarkan langsung oleh EL JOHN TV, Sabtu malam , 
7 Agustus 2021. Acara ini dipandu oleh Putra Kopi 
Indonesia 2019 Bagas Soripada dan Miss Earth 
Indonesia 2019 Chintia Kusuma Rani.

Performa Marchella di malam Grand Final 
berhasil  mencuri perhatian dewan juri. Ada lima 
dewan juri yang menilai penampilan para finalis, 
yakni Executive Vice President Center of Digital 
Division BCA  Wani Sabu (Ketua Dewan Juri), 
Miss Chinese Indonesia 2020 Aldora Helsa 
Goewyn (Anggota), Putri Pariwisata Indonesia 
2020 Jessy Silana Wongsodiharjo (Anggota), 
Putra Pariwisata Nusantara 2021 Galih Saputro 
(Anggota) dan Putri Pariwisata Nusantara 2021 
Afida Salsabila (Anggota)

Sementara itu,  untuk dewan juri kehormatan di ketuai oleh  
Djauhari Oratmangun (Duta Besar RI untuk Tiongkok Merangkap 
Mongolia), untuk wakil ketua diisi oleh   Jahja Setiaatmadja 
(Presiden Direktur PT. BCA Tbk) dan  Martinus Johnnie Sugiarto 
(Founder Yayasan EL JOHN Indonesia) sebagai anggota.

Sebelum meraih gelar tertinggi ini, Marchella harus melewati 
tahapan, yakni lolos sepuluh besar dan enam besar.  Jawaban 
Marchella yang dilontarkan dewan juri dalam sesi Q&A, mendapat 
nilai terbaik dari dewan juri. Marchella menjawab dengan tegas, 
tepat dan singkat saat ditanyai seputar destinasi peranakan 
Tionghoa.

Bukan hanya penampilan di Grand Final saja, penampilan 
finalis juga telah dinilai dewan juri saat para finalis menjalani 
masa karantina secara virtual.

Selain Marchella, ada lima finalis lagi yang berhak mendapat 
gelar di kontes paling bergengsi di Indonesia  ini. Mereka adalah 
finalis yang lolos di enam besar dan gelar-gelar tersebut diraih 
oleh  Yunita  (Miss Chinese Indonesia Tourism 2021/Runner 
Up-I ), Dewi Paramita  (Miss Chinese Indonesia Culinary 2021 /
Runner Up-II), Sharon  Sylvania   (Miss Chinese Indonesia Culture 

MARCHELLA MULYAWAN
RAIH GELAR  MISS CHINESE 
INDONESIA 2021



2021/Runner Up-III ), Maria Sefani  (Miss 
Chinese Indonesia Medical 2021/ Runner 
Up-IV) dan  Yeni Chandra (Miss Chinese 
Indonesia Eco Earth 2021/ Runner Up-V).

Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto  mengucapkan 
selamat kepada enam besar Miss 
Chinese Indonesia 2021 yang sukses  
telah meraih gelar. Tokoh Pariwisata 
Nasional ini  berharap pemenang dapat 
memperkenalkan budaya peranakan 
Tionghoa-Indonesia kepada masyarakat 
internasional melalui kontes dunia sesuai 
dengan tema yang diangkat.

“Miss Chinese Indonesia 2021 
mengangkat Pesona Budaya Peranakan 
Tionghoa-Indonesia dengan harapan 
Miss Chinese Indonesia dapat membawa 
budaya peranakan Tionghoa-Indonesia 
ke panggung dunia, karena kita ketahui 
bahwa setiap negara budayanya berbeda-
beda,” kata Martinus Johnnie Sugiarto.

Hal senada juga disampaikan Duta 
Besar RI Untuk Tiongkok merangkap 
Mongolia Djauhari Oratmangun dan 
Presiden Direktur PT. BCA Tbk Asia Jahja 
Setiaatmadja

“Dari Beijing saya ucapkan selamat, 
semua adalah pemenang tetapi di antara 
pemenang-pemenang ini pasti ada yang 
terbaik. Saya kira tadi pembahasannya 
cukup intens di dewan juri dan yang 
terpilih adalah yang terbaik dari yang 
baik. Semoga dapat menjalankan misi ini 
dengan baik memperkenalkan Indonesia, 
citra Indonesia di dunia Internasional 
khususnya dalam Miss Chinese World. 
Mudah-mudahan dapat mewakili 
Indonesia merepresentasikan Indonesia.
Selamat dan selamat, tadi kita sudah 
bahas bersama nanti pemenang satu 
dan dua kita undang ke Beijing,” ujar 
Djauhari.

“Kami harapkan kebudayaan 
Chinese peranakan Tionghoa bisa 
terus dikembangkan dan anda sebagai 

pemenang nanti akan menjadi duta 
untuk mencoba memperkenalkan 
kebudayaan Chinese Indonesia kepada 
masyarakat ramai lebih mendalami hal 
tersebut, bahkan kalau mungkin ke dunia 
Internasional meskipun semua itu pada 
saat ini kita harus melakukan secara 
virtual,” ungkap Jahja Setiaatmadja.

Sementara itu, Ketua Dewan Juri Wani 
Sabu (Executive Vice President Center of 
Digital Division BCA ) mengungkapkan 
rasa bangganya dapat menilai para finalis. 
Tahun ini kontes Miss Chinese Indonesia, 
penuh tantangan karena harus memilih 
yang terbaik dari yang paling baik.

“Sungguh menantang Miss Chinese 
Indonesia tahun ini, ibarat mencari bintang 
di antara bintang dan kita harus mencari 
bintang yang paling bersinar. Selamat 
ya Marchella, selama juga kepada 
seluruh pemenang, selama berkarya 
dan menjalankan tugas sebagai Miss 
Chinese Indonesia 2021. Harapan saya 
bikin bangga Indonesia,” ungkap Wani 
Sabu.

Pemilihan Miss Chinese Indonesia 2021 
berlangsung  sukses berkat dukungan dari 
pihak sponsor yakni BCA (Bank Central 
Asia), Blu (BCA Digital), Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia 
(PSMTI), Perkumpulan Perantau Jambi 
Indonesia (PPJI), IdeMu, Sahara Nana, 
IB Photography, Sun Clinic, Parai Beach 
Hotel & Resort, Istana Pool Villas & Spa 
– Bangka,  Tasya Eco Water Park dan 
Influencer Endorse Talent by EL JOHN 
Foundation. (Sigit)
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Marchella Mulyawan terpilih 
sebagai Miss Chinese Indonesia 2021  
pada malam Grand Final Pemilihan Miss 
Chinese Indonesia 2021, Sabtu malam 
(7/8/2021). Acara puncak ini digelar 
secara virtual dan ditayangkan langsung 
oleh EL JOHN TV.

Penilaian terhadap Marchella sudah 
berdasarkan penilaian lima dewan juri. 
Para juri yakni Executive Vice President 
Center of Digital Division BCA  Wani Sabu 
(Ketua Dewan Juri), Miss Chinese Indonesia 
2020 Aldora Helsa Goewyn (Anggota), 
Putri Pariwisata Indonesia 2020 Jessy 
Silana Wongsodiharjo (Anggota), Putra 
Pariwisata Nusantara 2021 Galih Saputro 
(Anggota) dan Putri Pariwisata Nusantara 
2021 Afida Salsabila (Anggota).

Sementara itu,  untuk dewan 
juri kehormatan di ketuai oleh  Djauhari 
Oratmangun (Duta Besar RI untuk Tiongkok 

Merangkap Mongolia), untuk wakil ketua 
diisi oleh   Jahja Setiaatmadja (Presiden 
Direktur PT. BCA Tbk) dan  Martinus Johnnie 
Sugiarto (Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia) sebagai anggota.

Untuk peraih gelar lainnya  di raih 
oleh Yunita  (Miss Chinese Indonesia Tourism 
2021/Runner Up-I ), Dewi Paramita  (Miss 
Chinese Indonesia Culinary 2021 /Runner 
Up-II), Sharon  Sylvania   (Miss Chinese 
Indonesia Culture 2021/Runner Up-III ), 
Maria Sefani  (Miss Chinese Indonesia 
Medical 2021/ Runner Up-IV) dan  Yeni 
Chandra (Miss Chinese Indonesia Eco 
Earth 2021/ Runner Up-V).

Terpilihnya  enam finalis yang meraih 
gelar di kontes paling bergengsi di Indonesia 
ini, mendapatkan ucapan selamat dari 
Duta Besar RI untuk Tiongkok Merangkap 
Mongolia Djauhari Oratmangun.

Djauhari berharap para pemenang 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik, 
yakni memperkenalkan budaya Tionghoa-
Indonesia kepada masyarakat internasional 
melalui kontes dunia.

Dari Beijing saya ucapkan selamat, 
semua adalah pemenang tetapi di antara 
pemenang-pemenang ini pasti ada yang 
terbaik. Saya kira tadi pembahasannya 
cukup intens di dewan juri dan yang terpilih 
adalah yang terbaik dari yang baik. Semoga 
dapat menjalankan misi ini dengan baik 
memperkenalkan Indonesia, citra Indonesia 
di dunia Internasional khususnya dalam 
Miss Chinese World.

Djauhari berjanji akan mengundang 
pemenang ke Beijing. “Mudah-mudahan 
dapat mewakili Indonesia merepresentasikan 
Indonesia.Selamat dan selamat, tadi kita 
sudah bahas bersama nanti pemenang 
satu dan dua kita undang ke Beijing,” 
ujar Djauhari.

Lebih lanjut Djauhari mengatakan 
bahwa finalis pemenang Miss Chinese 
Indonesia 2021 termasuk pemenang  adalah 
duta budaya yang dapat memperkuat 
hubungan Indonesia dengan Tiongkok. 
Hubungan Indonesia dan Tiongkok terus 
terjalin mesra dan harus dijaga dengan 
sebaik-baiknya.

“Yang terpilih menjadi yang 
terbaik di antara yang baik  di grand 
final ini bisa menjadi jembatan akulturasi 
untuk menjembatani dua negara Republik 
Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok yang 
di tahun-tahun terakhir ini hubungannya 
semakin baik dan semakin mesra,” ungkap 
Djauhari

“Kami berharap dengan hasil ini 
juga semua menjadi duta-duta kebudayaan 
yang dapat memperkuat hubungan antar 
dua negara,” lanjutnya. (Sigit)

DUBES DJAUHARI
AKAN UNDANG PEMENANG 
MCI 2021 KE BEIJING
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Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto  
mengucapkan selamat kepada finalis 
yang meraih gelar di pemilihan  Miss 
Chinese Indonesia 2021. Mereka adalah 
Marchella Mulyawan  (Miss Chinese 
Indonesia 2021),  Yunita  (Miss Chinese 
Indonesia Tourism 2021/Runner Up-I ), 
Dewi Paramita  (Miss Chinese Indonesia 
Culinary 2021 /Runner Up-II), Sharon  
Sylvania   (Miss Chinese Indonesia Culture 
2021/Runner Up-III ), Maria Sefani  (Miss 
Chinese Indonesia Medical 2021/ Runner 
Up-IV) dan  Yeni Chandra (Miss Chinese 
Indonesia Eco Earth 2021/ Runner Up-V).

Gelar-gelar tersebut  diraih saat  
Grand Final  Miss Chinese Indonesia 
yang diselenggarakan  secara virtual dan 
ditayangkan langsung oleh EL JOHN TV, 

Sabtu malam (7/8/2021) . 
Martinus Johhnie Sugiarto 

berharap pemenang dapat 
memperkenalkan budaya peranakan 
Tionghoa-Indonesia kepada masyarakat 
internasional melalui kontes dunia, sesuai 
dengan tema yang diangkat.

“Miss Chinese Indonesia 2021 
mengangkat Pesona Budaya Peranakan 
Tionghoa-Indonesia dengan harapan 
Miss Chinese Indonesia dapat membawa 
budaya peranakan Tionghoa-Indonesia 
ke panggung dunia, karena kita ketahui 
bahwa setiap negara budayanya berbeda-
beda,” kata Tokoh Pariwisata Nasional ini.

Martinus Johnnie Sugiarto juga 
berharap kepada seluruh finalis dapat 
mengkolaborasikan  program akulturasi  
budaya Tionghoa-Indonesia.

“Bahwa budaya Tionghoa-
Indonesia sudah berkembang sangat 
dinamis di tengah masyarakat Indonesia. 
Di tahun 2021 ini era baru kebangkitan 
dari seluruh provinsi di Indonesia bersatu 
untuk memajukan budaya Indonesia 
dengan inovasi dan transformasi digital,” 
ujar CEO EL JOHN Media ini.

“Selanjutnya, Yayasan EL JOHN 
Indonesia mengharapkan seluruh 
finalis Miss Chinese Indonesia 2021 
siap mensinergikan program-program 
akulturasi budaya Tionghoa-Indonesia 
kepada masyarakat sehingga kita 
bersama-sama dengan masyarakat 
bergerak untuk lebih mencintai dan 
melestarikan budaya peranakan Tionghoa 
sebagai aspek penting dalam kehidupan 
kita sehari-hari untuk membangun 
Indonesia, tanah air agar kita lebih kompak 
dan lebih bersatu,” tambahnya.

Seperti diketahui ada lima dewan 
juri yang menilai penampilan para finalis, 
mereka adalah  Executive Vice President 
Center of Digital Division BCA  Wani 
Sabu (Ketua Dewan Juri), Miss Chinese 
Indonesia 2020 Aldora Helsa Goewyn 
(Anggota), Putri Pariwisata Indonesia 
2020 Jessy Silana Wongsodiharjo 
(Anggota), Putra Pariwisata Nusantara 
2021 Galih Saputro (Anggota) dan Putri 
Pariwisata Nusantara 2021 Afida Salsabila 
(Anggota)

Sementara itu,  untuk dewan 
juri kehormatan di ketuai oleh  Djauhari 
Oratmangun (Duta Besar RI untuk 
Tiongkok Merangkap Mongolia), untuk 
wakil ketua diisi oleh   Jahja Setiaatmadja 
(Presiden Direktur PT. BCA Tbk) dan  
Martinus Johnnie Sugiarto (Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia) sebagai 
anggota. (Sigit)

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO
BERHARAP PEMENANG MCI 2021 DAPAT 
PERKENALKAN BUDAYA TIONGHOA 
INDONESIA KEPADA DUNIA

PAGEANTS
ACTIVITIES

AGUSTUS 2021 - INSPIRA - 55        

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut



                      56 - INSPIRA - AGUSTUS 2021

PAGEANTS
ACTIVITIES

Beragam pesan dan harapan 
kepada pemenang Miss Chinese 
Indonesia 2021 berbagai pihak, salah 
satunya dari  Presiden Direktur PT. BCA 
Tbk Jahja Setiaatmadja. Ia berharap para 
pemenang Miss Chinese Indonesia 2021 
dapat menjadi duta kebudayaan yang 
dapat memperkenalkan kebudayaan 
Chinese-Indonesia kepada masyarakat, 
baik masyarakat Indonesia maupun 
Internasional.

“Kami harapkan kebudayaan 
Chinese peranakan Tionghoa bisa terus 
dikembangkan dan anda sebagai pemenang 
nanti akan menjadi duta untuk mencoba 
memperkenalkan kebudayaan Chinese 
Indonesia kepada masyarakat ramai 
lebih mendalami hal tersebut, bahkan 
kalau mungkin ke dunia Internasional 
meskipun semua itu pada saat ini kita 
harus melakukan secara virtual,” kata 
Jahja saat menyampaikan sambutannya 

memberikan sambutan pada Malam Grand 
Final Pemilihan Miss Chinese Indonesia 
2021, Sabtu malam (7/8/2021).

Jahja juga menyampaikan terima 
kasih kepada Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus  Johnnie Sugiarto dan 
panitia yang telah memilih dirinya sebagai 
Wakil Dewan Juri Kehormatan.

“Saya merasakan suatu hal yang 
sangat terhormat untuk bisa dipilih 
sebagai Wakil Ketua dari tim Dewan Juri 
Kehormatan. Kami harapkan ajang acara 
malam hari ini bisa berlangsung dengan 
baik dan kita bersama-sama dapat manfaat 
yang bagus untuk memperkenalkan budaya 
Chinese di Indonesia,” ujar Jahja.

Dewan juri kehormatan di ketuai 
oleh Djauhari Oratmangun (Duta Besar RI 
untuk Tiongkok Merangkap Mongolia) dan 
Wakilnya Jahja Setiaatmadja serta anggota 
yang diisi oleh Martinus  Johnnie Sugiarto.

Untuk dewan juri yang memberikan 

penilaian langsung ada lima orang, yakni 
Executive Vice President Center of Digital 
Division BCA  Wani Sabu (Ketua Dewan 
Juri), Miss Chinese Indonesia 2020 Aldora 
Helsa Goewyn (Anggota), Putri Pariwisata 
Indonesia 2020 Jessy Silana Wongsodiharjo 
(Anggota), Putra Pariwisata Nusantara 
2021 Galih Saputro (Anggota) dan Putri 
Pariwisata Nusantara 2021 Afida Salsabila 
(Anggota)

Para dewan juri telah memilih 
Marchella Mulyawan  sebagai Miss Chinese 
Indonesia 2021 karena performanya yang 
memukau di malam Grand Final Pemilihan 
Miss Chinese Indonesia 2021. Selain 
Marchella, ada lima finalis lain yang juga 
mendapat gelar, yakni Yunita  (Miss Chinese 
Indonesia Tourism 2021/Runner Up-I ), 
Dewi Paramita  (Miss Chinese Indonesia 
Culinary 2021 /Runner Up-II), Sharon  
Sylvania   (Miss Chinese Indonesia Culture 
2021/Runner Up-III ), Maria Sefani  (Miss 
Chinese Indonesia Medical 2021/ Runner 
Up-IV) dan  Yeni Chandra (Miss Chinese 
Indonesia Eco Earth 2021/ Runner Up-V).

Ketua Dewan Juri Wani Sabu 
mengatakan tahun ini, pemilihan Miss 
Chinese Indonesia 2021 lebih menantang 
karena harus memilih yang terbaik dari 
yang paling baik.

“Sungguh menantang Miss Chinese 
Indonesia tahun ini, ibarat mencari 
bintang di antara bintang dan kita harus 
mencari bintang yang paling bersinar. 
Selamat ya Marchella, selama juga kepada 
seluruh pemenang, selama berkarya dan 
menjalankan tugas sebagai Miss Chinese 
Indonesia 2021. Harapan saya bikin bangga 
Indonesia,” ungkap Executive Vice President 
Center of Digital Division BCA ini. (Sigit)

JAHJA SETIAATMADJA
BEHARAP PEMENANG MCI 2021 
DAPAT MENJADI DUTA KEBUDAYAAN 
CHINESE-INDONESIA
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Ketua Dewan Juri Pemilihan 
Miss Chinese Indonesia Wani Sabu 
mengucapkan selamat kepada Marchella 
Mulyawan yang berhasil meraih gelar 
Miss Chinese Indonesia 2021. Bukan 
hanya Machella saja, ucapan selamat 
juga dilontarkan Wani Sabu kepada 
para peraih gelar lain di kontes paling 
bergengsi di Indonesia ini.

Mereka adalah Yunita  (Miss Chinese 
Indonesia Tourism 2021/Runner Up-I ), 
Dewi Paramita  (Miss Chinese Indonesia 
Culinary 2021 /Runner Up-II), Sharon  
Sylvania   (Miss Chinese Indonesia Culture 
2021/Runner Up-III ), Maria Sefani  (Miss 
Chinese Indonesia Medical 2021/ Runner 
Up-IV) dan  Yeni Chandra (Miss Chinese 
Indonesia Eco Earth 2021/ Runner Up-V).

Nama-nama yang meraih gelar 
tersebut diumumkan pada malam  Grand 

Final pemilihan Miss Chinese Indonesia 
2021 yang digelar virtual dan disiarkan 
langsung oleh EL JOHN TV, Sabtu malam, 
7 Agustus 2021.

Pada kesempatan ini, Wani Sabu 
menceritakan apa yang terjadi saat menilai 
para Wanita bertalenta itu, Wani Sabu 
mengaku tahun ini, tantangan karena 
harus memilih yang terbaik dari yang 
paling baik. Namun di balik itu, Wani 
Sabu bangga dapat terlibat di kontes ini.

“Sungguh menantang Miss 
Chinese Indonesia tahun ini, ibarat 
mencari bintang di antara bintang dan 
kita harus mencari bintang yang paling 
bersinar. Selamat ya Marchella, selama 
juga kepada seluruh pemenang, selama 
berkarya dan menjalankan tugas sebagai 
Miss Chinese Indonesia 2021. Harapan 
saya bikin bangga Indonesia,” ungkap 

Executive Vice President Center of Digital 
Division BCA ini.

Dalam menilai, Wani Sabtu dibantu 
empat dewan juri lainnya sebagai anggota 
yakni Miss Chinese Indonesia 2020 Aldora 
Helsa Goewyn, Putri Pariwisata Indonesia 
2020 Jessy Silana Wongsodiharjo, Putra 
Pariwisata Nusantara 2021 Galih Saputro 
dan Putri Pariwisata Nusantara 2021 
Afida Salsabila.

Sementara itu,  untuk dewan 
juri kehormatan di ketuai oleh  Djauhari 
Oratmangun (Duta Besar RI untuk 
Tiongkok Merangkap Mongolia), untuk 
wakil ketua diisi oleh   Jahja Setiaatmadja 
(Presiden Direktur PT. BCA Tbk) dan  
Martinus Johnnie Sugiarto (Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia) sebagai 
anggota.

Menurut Wani Sabu, ada acuan 
yang dijadikan dewan juri dalam menilai 
performa para finalis. Acuan tersebut 
adalah 4 R yakni Ruh,  Rasa,  Raga, Olah 
Rasio). 4 R inilah yang dimiliki Marchella 
sehingga berhak mendapatkan gelar 
tertinggi di kontes ini.

“Selain memiliki penampilan 
yang cantik, proporsional, yang kita 
sebut dengan raga, juga harus matang 
dan menunjukan intelektual yang 
menakjubkan., Rasionya harus cerdas 
dan memiliki kecerdasan emosi yang 
tinggi sehingga selalu cekatan dan kreatif 
di setiap situasi. Rasa serta kecerdasan 
spiritual taat agama dan menjaga ala 
ketimuran dengan budaya nusantara 
yang mengagumkan. Jadi ada empat R 
yakni Raga, Rasio, Rasa dan Roh. Sangat 
kuat di Miss Chinese Indonesia adalah 
Marchella,” ujar Wani Sabu. (Sigit)

WANI SABU BERPESAN
KEPADA PEMENANG MCI 2021
BIKIN INDONESIA BANGGA
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Sabtu, 7 Agustus 2021 menjadi 
hari yang spesial bagi Marchella 
Mulyawan. Di hari itu, wanita cantik 
kelahiran 25 Maret 1999 ini, meraih 
gelar tertinggi di kontes Miss Chinese 
Indonesia 2021 yang diselenggarakan 
oleh Yayasan EL JOHN Indonesia secara 
virtual serta disiarkan langsung oleh 
EL JOHN TV. Gelar tersebut yakni 
dinobatkannya Marchella Mulyawan 
sebagai Miss Chinese Indonesia 2021.

Marchella Mulyawan menyatakan 
kesiapannya menjalankan amanat ini, 
khususnya dalam memperkenalkan 
kebudayaan Tionghoa-Indonesia kepada 
dunia.  Bahkan Marchela telah memiliki 
program promosi  yang nantinya akan 
didistribusikan melalui media sosial.

“Langkah yang paling mudah itu 
adalah menggalakan kampanye di sosial 
media, apalagi yang menarik menurut 
saya di kebudayaan Tionghoa itu ada 
festival-festival yang dalam satu tahun 

MARCHELLA MULYAWAN SIAP JALANI AMANAH 

SEBAGAI MISS CHINESE INDONESIA 2021
itu tanggal pelaksanaannya tidak terlalu 
jauh ya, jadi kita terus diingatkan dengan 
kebudayaan tersebut. Festival ini di masa 
pandemi kan kebanyaknya acaranya 

daring ya, secara online, webinar atau 
zoom. Nah saya sendiri akan ikut turut 
serta dalam acara-acara tersebut.Bukan 
sekedar meramaikan ya, tetapi menjadi 
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perwakilan baru untuk menghidupkan 
kembali kebudayaan Tionghoa-Indonesia,” 
kata Marchella saat diwawancara tim 
liputan Travel Club baru-baru ini.

Marchella mengungkapkan   di 
tengah pandemi, media sosial memiliki 
peran penting dalam memperkenalkan 
suatu produk, apalagi untuk menggunakan 
media sosial tidak terlalu sulit dan setiap 
orang memiliki media sosial  Selain itu 
media sosial memiliki jangkauan yang 
luas hingga ke negara lain. Karena itu, 
memperkenalkan budaya Tionghoa-
Indonesia melalui media sosial merupakan 
salah satu cara yang efektif.  

“Secara keadaan dan kita melihat 
situasi sekarang bahwa daring itu menjadi 
satu-satunya pilihan. Jadi saya menyebut 
promosi lewat media sosial menjadi 
efektif, karena manusia itu bisa kreatif  
dengan segala macam fitur, dengan segala 
macam kekreatifan dan keunikan jadi 
kita bisa membuat konten sedemikian 
menarik  dan berbeda sehingga menjadi 
daya tarik orang banyak di media sosial,” 
ujar Marchella.

Terkait namanya terpilih sebagai 
pemenang, Marchella mengaku terkejut. 
Ia tak mengira dirinya yang terpilih 
sebagai penerus Aldora Helsa Goewyn 
(Miss Chinese Indonesia 2020), padahal 
tidak ada target apapun yang dipasang 
Marchella dalam kontes ini., hanya saja 
yang lakukan Marchella di kontes ini 

dapat memberikan penampilan yang 
terbaik semaksimal mungkin.

Gelar ini merupakan suatu 
kehormatan bagi Marchella karena telah 
dipercayakan untuk mengembang tugas 
sebagai duta kebudayaan Tionghoa-
Indonesia

“Jadi saya merasa sedikit kaget 
juga ya apalagi pada saat detik-detik 
diumumkan seperti percaya tidak percaya. 
Tapi itu dia kehormatan dan tanggung 
jawab besar ya, saya juga sangat berterima 
kasih kepada Yayasan EL JOHN Indonesia 
beserta jajaran dewan jurinya yang sudah 
mempercayakan tanggung jawab besar 
dan kehormatan ini kepada saya,” tutur  
Marchella 

Memahami dan mempelajari 
materi yang diberikan narasumber saat 
masa karantina  menjadi salah satu 
persiapan yang dilakukan Marchella 
untuk meraih gelar ini. Pembekalan yang 
didapat menjadi acuan Marchella dalam 
menghadapi grand final. 

“Menuju malam grand final saya 
coba review ya buka-buka kembali dari 
pembicara selama karantina virtual, 
karena materinya kan luas ya, tidak hanya 
bicara kebudayaan Tionghoa-Indonesia, 
tapi kita sebagai individu atau sebagai 
public figure yang nantinya dikenal 
orang kita harus memiliki wawasan 
yang luas dan public speaking juga, 
karena waktu itu pernah ada pembekalan 

tentang public speaking, lalu ada tentang 
filosofi Tionghoa-Indonesia, akulturasi 
kebudayaan pokoknya luas yang 
terpenting visi misi, seperti kita sebagai 
duta kebudayaan Tionghoa-Indonesia 
itu akan seperti apa, apa yang mesti kita 
kontribusikan,” ucap  Marchella.

Selain itu, Marchella juga 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
oleh pihak panitia selama menjalani 
masa karantina. Tugas yang dibuat itu, 
tak lepas dari peran keluarga utamanya 
sang ibu yang selalu setia mendamping 
Marchella selama mengikut kontes paling 
bergengsi di Indonesia ini.

Salah satu tugas yang dijalani 
Marchella adalah membuat video 
memperkenalkan budaya Tionghoa-
Indonesia di Pulau Belitung. Video 
tersebut dibuat dengan saran dari sang 
ibu yang asli dari Pulau Belitung.

“Kita lumayan kompak sih. Kita 
sempet planning kira-kira aku buat 
tantangan ini oke ga, jadi kita selalu 
konsultasi sama orangtua, terutama 
mama saya, karena beliau asli dari Pulau 
Belitung dan beliau lahir di Belitung,”  
ujar Marchella.

“Lalu tantangan yang lain kita 
banyak di sosial media. Jadi promosi 
kebudayaan Tionghoa, membuat konten-
konten dari rumah saja, kita bermodalkan 
koneksi internet, kita belajar secara daring, 
terus ada lives di Instagram seperti itu,” 
tambahnya. (Sigit)





Sejumlah perempuan yang 
tergabung dalam Perempuan Tani 
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia  
(HKTI) turun ke jalan-jalan di  Jakarta. 
Kehadiran para perempuan ini, 
untuk  membagikan bantuan kepada 
masyarakat yang terkena dampak 
pandemi Covid-19.

Gerakan yang bertajuk “Emak-
Emak Peduli COVID-19”  ini dilakukan 
selama empat hari (28-30 Juli 2021) 
pada masa perpanjangan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Level 4

Pada tanggal 27 dan 28 Juli 
2021, bantuan telah disebarkan ke 
sejumlah wilayah seperti di wilayah 
Tambora, Taman Sari, Menteng, 
Petamburan dan Tanah Bang. Bantuan 
yang diberikan berupa  sembako dan 
masker. Untuk sembako jumlahnya 
mencapai 1.000 kantong , sedangkan 
untuk masker sebanyak  10.000 pics.

PEREMPUAN TANI HKTI KAMPANYEKAN PROKES 5M

DAN BERIKAN BANSOS DI WILAYAH JAKARTA
Tak hanya bantuan, namun 

Perempuan Tani HKTI juga mengedukasi 
masyarakat cara memakai masker yang 
benar.  Saat gerakan  sosial ini dilakukan, 

banyak ditemukan masyarakat  belum 
paham cara menggunakan masker yang 
dapat melindungi dari bahaya virus. 

“Jadi saat gerakan sosial ini 
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berjalan, kita lihat dulu di jalan, jika ada 
yang berkumpul dan ada yang tidak 
pakai masker kita datangkan  untuk 
mengedukasi tentang cara memakai 
yang benar, setelah kita edukasi baru 
kita kasih bantuan,” kata Ketua Umum 
DPP Perempuan Tani HKTI Dr. Dian 
Novita Susanto saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News, melalui 
sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

“Mereka cukup patuh memakai 
masker, mungkin karena akses atas 
masker  medisnya sedikit  sehingga 
mereka banyak pakai masker buatan 
sendiri, bahkan itu kualitasnya tipis 
banget dan dipakai berulang-ulang,” 
tambah Dian.

Dian mengungkapkan gerakan 
ini,  dilakukan untuk membuktikan 
bahwa perempuan dapat berkontribusi 
membantu pemerintah dalam 
menangani pandemi. Pendekatan 
yang dilakukan perempuan juga lebih 
humanis,  sehingga masyarakat dapat 
memahami aturan yang harus dijalankan 

di masa pandemi ini.
“Biasanya kan yang menjalani 

pengawasan protokol kesehatan itu 
kan lebih banyak seperti Satpol PP 
kan,  dan banyak pengalaman kalau 
Satpol PP itu untuk menegur sering 
terjadi salah paham, oleh karena itu 
kita berinisiasi bagaimana caranya 
kita ibu-ibu ini ikut turun, karena 
ibu-ibu sifatnya lebih humanis dan 
dan berkomunikasi yang baik pada 
masyarakat. Selain itu,  gerakan ini 
juga atas instruksi Ketua Umum HKTI 
Pak Moeldoko, supaya ibu-ibu di HKTI  
bisa membantu pemerintah dalam 
mengkampanyekan prokes 5 M” ungkap 
Dian.

Dian berharap  dengan gerakan 
ini, masyarakat dapat terbantu dalam 
memperoleh informasi  penting tentang 
prokes 5M dan juga dapat meringankan 
beban masyarakat dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari.

“Harapannya dengan gerakan 
ini, kami percaya ini bukan aksi yang 

besar tetapi kami berharap ada 
multiplier effect  di sini, jadi selain 
masyarakat juga teredukasi dengan 
prokes 5M, tapi sedikit banyaknya 
mereka juga terbantu. Karena kami 
juga memberikan sedikit bantuan 
kepada mereka, jadi paling tidak mereka 
terbantu juga, bukan hanya dengan 
prokes tetapi juga dengan bantuan 
sosial ini,” tutur Dian.

Jika gerakan ini dapat  berjalan 
efektif,  tidak menutup kemungkinan 
akan dilakukan gerakan serupa di luar 
wilayah DKI Jakarta. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Untuk membangkitkan semangat 
inovasi dalam negeri, khususnya 
menjaga optimisme di tengah badai 
pandemi dalam mengakselerasi gerakan 
Bangga Buatan Indonesia, Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Kemendikbudristek) 
memperingati Hari Kebangkitan 
Teknologi Nasional (Hakteknas) 2021 
dengan mengangkat tema Gotong 
Royong Inovasi untuk Menguatkan 
Bangga Buatan Indonesia.

Peringatan Hakteknas ke-26 
menjadi momentum untuk membangun 
kedaulatan bangsa dalam Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) 
untuk terus menciptakan talenta riset 
dan teknologi di masa depan. Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi (Mendikburistek), Nadiem 
Anwar Makarim mengajak seluruh lapisan 
masyarakat untuk bergotong royong 
meningkatkan teknologi dan kebanggaan 
akan teknologi Indonesia.

PERINGATAN HAKTEKNAS 2021
WUJUDKAN OPTIMISME DAN BANGGA PRODUK BUATAN INDONESIA

“Saatnya ‘Bangga Buatan 
Indonesia’ tidak hanya menjadi jargon, 
tetapi menjadi aksi nyata yang melibatkan 
semua lapisan masyarakat. Gerakan 
Bangga Buatan Indonesia harus terus 

digelorakan agar menjadi perilaku dan 
budaya bangsa,” ujar Mendikbudristek 
dalam sambutannya saat memperingati 
Hakteknas 2021 secara virtual, pada 
Selasa (10/8/2021).
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Senada dengan itu, pada 
peringatan Hakteknas 2021, Menteri 
Koordinator Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir 
Effendy juga mengajak masyarakat 
untuk mewujudkan semangat gotong 
royong riset dan teknologi. “Selamat 
memperingati Hari Kebangkitan 
Teknologi Nasional yang ke-26. Mari 
kita wujudkan gotong royong riset dan 
teknologi nasional untuk mewujudkan 
dan menguatkan semangat optimisme, 
semangat berdikari, dan semakin bangga 
akan buatan Indonesia,” ujar Menko PMK.

Sementara itu, Kepala Badan Riset 
dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri 
Handoko mengatakan pembentukan BRIN 
dan Kemendikbudristek menunjukkan 
harapan yang kuat dari pemerintah untuk 

menjadikan riset dan inovasi menjadi pilar 
utama kemajuan Indonesia. “Hakteknas 
tahun ini memiliki makna yang sangat 
istimewa bagi kita semua. Hal ini juga 
merupakan kunci bagi IPTEK Indonesia 
dengan adanya pembentukan BRIN dan 
Kemdikbudristek,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT), Hamman Riza 
mengatakan Hakteknas mengobarkan 
semangat untuk terus mengejar lompatan 
teknologi demi mencapai kemandirian 
dan daya saing teknologi Indonesia. “Kita 
Bangsa Indonesia akan menjadikan IPTEK 
sebagai landasan pembangunan nasional 
melalui kemajuan IPTEK menuju negara 
maju berbasis pada inovasi teknologi,” 
ungkapnya.

Senada dengan itu, peneliti 
dan dosen Teknik Kimia Universitas 
Gadjah Mada, Sang Kompiang Wirawan 
menuturkan pada masa pandemi yang 
sangat sulit ini justru banyak bermunculan 
inovasi-inovasi karya anak bangsa yang 
mampu memberikan solusi. “Kehadiran 
negara dengan menyiapkan ekosistem 
inovasi yang luar biasa bagi kami 
para insan pendidikan tinggi sungguh 
membantu sehingga proses investasi 
produk inovasi berjalan sangat baik,” 
tuturnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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