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Pada pertengahan Juli 2021, Indonesia mengalami lonjakan kasus 
Covid-19 yang cukup signifikan. Namun serbuan kasus baru tersebut 
tidak membuat pemerintah patah semangat untuk memerangi virus 
yang mudah menular ini.

Dengan  kerja keras dan  melalui kebijakan yang diterapkan,  akhirnya 
Pemerintah dapat  menekan penyebaran virus. Kebijakan itu yakni 
menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
secara konsisten. Hingga saat ini kebijakan tersebut pun masih diterapkan 
dan tidak sedikit daerah yang telah mengalami penurunan level.

Kebijakan yang diambil pemerintah ini,  juga tak lepas dari peran masyarakat yang patuh  dalam 
menjalani aturan protokol kesehatan. Namun, tidak boleh bereuforia , karena pandemi ini belum ada 
yang dapat memastikan kapan akan berakhir. Oleh karena itu, disiplin dalam menjalani 5M (Mencuci 
Tangan Dengan Sabun, Memakai Masker, Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan Mengurangi 
Mobilitas) harus terus dilakukan.

Majalah Inspira siap mengawal dan menginformasikan kebijakan dan capaian Pemerintah dalam 
menangani pandemi ini. Di edisi September 2021, Majalah Inspira masih mengulas seputar penanganan 
pandemi dan upaya kedepannya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus. Selain itu, juga ada ulasan 
tentang perjuangan atlet disabilitas dalam mengharumkan nama Indonesia di pentas Paralimpiade 
Tokyo 2020.

Untuk cover story, Majalah Inspira mengangkat upaya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno dalam memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ulasan tersebut dipilih untuk 
menyambut Hari Pariwisata Dunia yang jatuh setiap tanggal 27 September.

Selain itu, yang tak kalah menariknya untuk dibaca datang dari rubrik Pageant. Edisi kali ini, rubrik 
pageant mengangkat tentang aksi sosial para Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia. Aksi sosial ini 
menjadi salah satu amanah yang disampaikan Yayasan EL JOHN kepada para putri binaannya  untuk 
memiliki sikap saling membantu bagi mereka yang membutuhkan.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembaca setia Majalah Inspira yang menjadi 
majalah sebagai pilihan utama dalam memperoleh informasi yang inspiratif, mendidik dan bermanfaat. 
Selamat membaca majalah Inspira Edisi September 2021 dan salam sehat untuk kita semua.

SALAM PARIWISATA,

                      6 - INSPIRA - SEPTEMBER 2021

Keseluruhan isi majalah Travel Club, baik tulisan, image, desain, dan tata letak, merupakan hak cipta dari 
EL JOHN Publishing. Tidak diperbolehkan mengambil, mencetak, atau mereproduksi baik sebagian 

maupun keseluruhan majalah tanpa izin tertulis dari penerbit.  Setiap keterangan, informasi, data dan 
gambar yang tercantum di dalam majalah ini adalah merujuk pada saat majalah tercetak.

PUBLISHER PT.  EL JOHN PUBLISHING 
APL Tower 16 th floor suite 6, Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 11470

T : (021) 5824 888   • F :  (021) 5825 558, E : redaksi@eljohn.asia  www.eljohn.media

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO

Terbit sejak SEPTEMBER 1988
Izin Terbit : SK MENPEN RI 

No.1402/SK/DITJEN PPG/STT/1988
Izin Diperbaharui : 

Tanggal 17 DESEMBER 1998
No. 881/SK MENPEN/SIUP/1998  

ISSN : 0825 - 0828

ELJOHN MEDIA

DOWNLOAD :

SENIOR ADVISER
Prof.Dr.Azril Azahari

azril.wtdindonesia@gmail.org

PIMPINAN UMUM /
PIMPINAN REDAKSI

Martinus Johnnie Sugiarto
johnnie@eljohn.asia

REDAKTUR
Sigit Purnomo
sigit@eljohn.asia

EDITOR
Andy Kurniawan Bong

andybong@yahoo.com
Yulia Puspita

yulia.eljohnindonesia@gmail.com 
 

DESAIN GRAFIS 
Indra Surya

indrasurya.eljohn@gmail.com

SEKRETARIS REDAKSI 
Ratna Dewi

dewi.eljohn@yahoo.com
 

SIRKULASI
Bernandri

Bernandri.eljohn@gmail.com





cover story

                      8 - INSPIRA - SEPTEMBER 2021

DR. H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO, B.B.A., M.B.A.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia



cover story

SEPTEMBER 2021 - INSPIRA - 9        

Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/
Baparekraf) Sandiaga Salahuddin 
Uno menyatakan tekadnya untuk 
memulihkan sektor parekraf di tengah 
pandemi Covid-19.

Mengebut pelaksanaan vaksinasi 
kepada pelaku usaha pariwisata 
menjadi salah satu upaya yang kini 
terus digencarkan. Vaksinasi menjadi 
senjata pamungkas untuk kembali 
menggairahkan industri pariwisata.

Selain vaksinasi, upaya lain 
yakni memperluas penerapan protokol 
kesehatan berbasis Cleanliness, Health, 
Safety, Environment Sustainability 
(CHSE).  Sandiaga yakin dua upaya ini 
dapat memberikan rasa aman kepada 
wisatawan untuk berwisata di Indonesia.

“Kunci untuk menghadirkan 

SANDIAGA UNO PERKUAT VAKSINASI 
DAN TERAPKAN LIMA LANGKAH PULIHKAN SEKTOR PAREKRAF

rasa aman dan nyaman bagi wisatawan 
sekaligus kebangkitan sektor parekraf 
adalah program vaksinasi dan protokol 

kesehatan. Ini yang akan terus kita 
lakukan. Sehingga ketika saatnya tiba, 
kita siap menyambut wisatawan,” ujarnya
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Walaupun secara global kondisi 
sektor parekraf sangat terpuruk akibat 
pandemi. Terlihat dari data yang 
dihimpun oleh World Travel & Tourism 
Council sekitar 174,4 juta pekerja 
di sektor ini kehilangan pekerjaan 
sepanjang tahun 2020. Namun, 
Menparekraf tetap optimistis bahwa 
sektor ini akan pulih.

Selain vaksinasi dan protokol 
kesehatan, Menparekraf juga telah 
menyiapkan lima langkah strategis 
untuk mendorong pemulihan ekonomi 
kreatif dan pariwisata.

Pertama, peningkatan kapasitas 
SDM yang berbasis pada kualitas dan 
berkelanjutan lingkungan. “Ini yang 
sedang kita persiapkan secara 360 
derajat,” katanya.

Akselerasi penggunaan moda 
digital atau digitalisasi bagi SDM 
pada sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif (parekraf)  menjadi bagian dari 
peningkatan kapasitas SDM

Menparekraf menjelaskan, 
pandemi memberikan tantangan 
berupa disrupsi digital yang terjadi 
pada setiap lini, serta memunculkan 
berbagai peluang hingga hilangnya 
berbagai mata pencaharian pada sektor 
parekraf.

“Ini yang menjadi bagian 
dari tantangan akselerasi kita di era 
digitalisasi yang berpengaruh bukan 
hanya pada sektor pariwisata namun 
juga seluruh sektor secara luas di sektor 
ekraf. Untuk itu diperlukan pelatihan 
bersinggungan dengan digitalisasi, 
misalnya teknik pembuatan konten dan 
pemasaran berbasis online,” ungkapnya.

Kedua, revitalisasi destinasi dan 
infrastruktur ekraf. Untuk revitalisasi 
kini sedang berjalan, di antaranya 
dengan merevitalisasi toilet di tiap 
destinasi wisata di Indonesia agar 
memberikan kenyaman pada wisatawan. 
Untuk mensukseskan revitalisasi ini, 
Menparekraf Sandiaga menjalin kerja 
sama dengan Asosiasi Toilet Indonesia 
(ATI)

Menparekraf Sandiaga menegas-
kan  kelayakan dan kebersihan toilet 
di tiap destinasi wisata merupakan 

salah satu unsur penting. “Menurut 
saya senyata-nyatanya kalau kita mau 
revolusi sektor wisata itu harus dimulai 
dari toilet karena ini adalah tempat 
yang tidak bisa kita wakilkan untuk 
datang,” ujarnya

 Ketiga, peningkatan resiliensi 
dan daya saing usaha, melalui 
pemberian insentif, akses permodalan, 
sertifikasi usaha, dan CHSE.

Menparekraf Sandiaga  menya-
takan akan meningkatkan kolaborasi 
dengan PT Permodalan Nasional Madani 
(PNM) untuk mempermudah akses 
permodalan bagi pelaku ekonomi 
kreatif (ekraf). Harapannya industri 

kreatif bisa tumbuh lebih maksimal 
di masa mendatang.

 “Kita ingin tingkatkan kerja 
sama dengan PNM, mungkin dalam 
kapasitas MoU dan perjanjian kerja 
sama untuk memberi akses kepada 
34 juta pelaku parekraf yang butuh 
sentuhan bantuan permodalan dari 
PNM,” tutur Sandiaga

Keempat, inovasi produk 
dan jasa yang lebih berkualitas dan 
berkearifan lokal. Sandiaga  meminta 
agar pelaku usaha ekonomi kreatif 
membuat inovasi di tengah tantangan 
dan hambatan dalam sektor pariwisata 
di masa pandemi Covid-19.



“Covid 19 memaksa kita 
untuk meningkatkan ke- 
terampilan bukan hanya di 
bidang jualan online, teta-
pi juga membuat konten 
kreatif untuk memasarkan 
produk-produk kita,” ujar 
Sandiaga

Sandiaga memastikan agar 
program pemerintah di bawah 
kementeriannya memberikan keadilan 
bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah dan saya akan 
memastikan kementerian saya hadir 
dengan kebijakan yang berkeadilan 
untuk menyentuh masyarakat yang 
membutuhkan Program-program tepat 
sasaran tepat manfaat, tepat waktu 
untuk sektor pariwisata dan pelaku 
usaha ekonomi kreatif,” imbuhnya.

Kelima pemulihan dan perluasan 
pasar, melalui program BeliKreatifLokal, 
Bangga berwisata #DiIndonesiaAja, 
serta pemasaran produk ekraf.

Menurut Sandiaga langkah 
konkrit ini tidak akan berjalan dengan 

maksimal apabila tidak didukung 
dengan adanya inovasi, adaptasi, dan 
kolaborasi dari berbagai pihak.

Oleh karena itu, peran aktif 
stakeholder sangat diperlukan, sehingga 
ekonomi dapat segera pulih dan terbuka 
lapangan pekerjaan.

“Kita harus melihat dua fakta 
sekaligus pertama melihat masyarakat 
yang menuntut kerja keras pemerintah 
untuk mengatasi pandemi Covid 19. 
Oleh karena itu pemerintah harus hadir, 
pemerintah harus berpihak kepada 
masyarakat. Yang kedua tentunya 
aspirasi masyarakat yang sekarang ini 
kita perlu perhatikan untuk program-
program pemerintah. Masyarakat yang 
ada di lapisan terbawah lah yang harus 
kita perhatikan, kita harus berpihak 
kepada mereka,” kata Menparekraf. 
Sandiaga

“Saya yakin dengan bergandeng 
tangan dan bergotong royong dengan 
dunia usaha, media, komunitas 
masyarakat dan institusi pendidikan, 
kebijakan kita  bisa menghadirkan 
solusi-solusi konkret  dan mengubah 

model bisnis Pariwisata dan ekonomi 
kreatif agar lebih berkualitas dan 
berkelanjutan,” tutupnya. (Sumber 
Kemenparekraf)

PROFIL:
NAMA LENGKAP

Dr. H. Sandiaga Salahuddin Uno, B.B.A., 
M.B.A.                       

TEMPAT TANGGAL LAHIR
Rumbai, Pekanbaru, Riau / 28 Juni 1969

KARIR
Ia dipercaya oleh Presiden Joko Widodo 
sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif pada Kabinet Indonesia 

Maju (2019–2024) menggantikan 
Wishnutama yang dilantik pada tanggal 23 
Desember 2020. Sebelum menjadi Menteri, 
Sandiaga pernah menjadi Wakil Gubernur 

DKI Jakarta periode  bersama dengan Anies 
Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Namun belum selesai masa tugasnya, 
Sandiaga memilih untuk ikut Pemilihan 

Presiden tahun 2019 menjadi Calon Wakil 
Presiden  berpasangan dengan Prabowo 

Subianto.

Sandiaga juga dikenal sebagai seorang 
pengusaha, Ia memiliki sejumlah  

perusahaan diantaranya PT Saratoga 
Investama Sedaya Tbk dan PT Mitra 

Pinasthika Mustika Tbk.
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Total Sembilan Medali

Sejarah baru bagi Indonesia tercipta 
di pentas Paralimpiade Tokyo 2020. 
Untuk pertama kalinya selama mengikuti 
pesta olahraga kelas dunia antar kaum 
disabilitas Indonesia akhirnya meraih 
dua medali emas. Medali tersebut 
diraih dari oleh ganda putri Leani Ratri 
Oktila/Khalimatus Sadiyah dan ganda 
campuran bulutangkis Hary Susanto/
Leani Ratri Oktila pada cabang bulu 
tangkis. 

Prestasi ini juga menjadi sejarah 
baru bagi tim paralimpiade Indonesia 
selama penantian 41 tahun. Leani Ratri 
Oktila menjadi atlet Indonesia pertama 
yang meraih dua medali emas sekaligus. 
Bahkan ia menambah satu lagi yakni 
medali perak yang diperolehnya dari 
nomor tunggal putri.

Ratri adalah juara dunia para 
badminton di tiga nomor yakni tunggal 

putri, ganda putri dan ganda campuran. 
Ratri juga selama dua tahun berturut-
turut yakni 2018 dan 2019 dinobatkan 
sebagai Atlet Para Badminton Putri 
Terbaik oleh BWF (Federasi Badminton 

RAIH DUA MEDALI EMAS, INDONESIA CETAK SEJARAH BARU 

DI PARALIMPIADE TOKYO 2020
Dunia).

Total ada Sembilan medali yang 
berhasil direbut kontingen Indonesia di 
ajang olahraga bergengsi di dunia ini 
dan mampu menempatkan Indonesia 



SEPTEMBER 2021 - INSPIRA - 13        

diurutan ke 43 daftar perolehan medali.  
Selain itu koleksi medali yang diraih atlet 
Indonesia mampu melampaui target 
awal yang ditetapkan NPC Indonesia. 

Sebelum berangkat ke Tokyo, National 
Paralympic Committee Indonesia (NPC) 
memasang target satu medali emas, 
dua perak dan dua perunggu. Namun 
pada kenyataanya penampilan ciamik 
atlet Indonesia membuat hampir dua 
kali lipat melampaui target tersebut.

“Tiada kali lain yang dapat kita 
ucapkan selain bersyukur kepada Tuhan 
yang Maha Esa atas pencapaian yang 
telah kita raih. Alhamdulillah kita mampu 
mencapai target yang telah ditetapkan,” 
ucap Andi Herman, Chef de Mission 
Kontingen Indonesia. 

“Kita telah melihat perjuangan atlet 
dalam upaya meraih medali tanpa kenal 
lelah dan mencapai hasil maksimal,” 
tambah Andi Herman. 

Prestasi yang diraih Indonesia 
merupakan buah dari persiapan jangka 
panjang berkelanjutan dalam pelatnas 
NPC yang diadakan di Solo, Jawa Tengah.

Presiden Ucapkan Selamat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

mengucapkan selamat kepada kontingen 
Indonesia.Indonesia, khususnya kepada 
cabang olahraga Bulutangkis yang 
berhasil menyumbangkan dua medali 
emas pada Paralimpiade Tokyo 2020.

Hal ini disampaikan secara langsung 
Presiden  saat melakukan video call 

dengan Ketua NPC Indonesia Senny 
Marbun yang didampingi atlet paragames 
peraih medali emas Leani Ratri Oktila, 
Khalimatus Sadiyah (ganda putri) dan 
Hary Susanto (ganda campuran).

“Saya mewakili seluruh masyarakat 
Indonesia, seluruh rakyat Indonesia 
mengucapkan selamat untuk medali 
emas cabang para Bulutangkis ganda 
putri dan juga ganda campuran. Ini kabar 
yang sangat menggembirakan, sangat 
membanggakan kita semuanya. Setelah 
41 tahun kita bisa kembali meraih medali 
emas di Paralimpiade dan langsung dua 
emas,” ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengaku bangga dan 
memuji permainan yang ditunjukan 
Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah 
saat berlaga di ganda putri maupun 
penampilan Leani Ratri Oktila/ Hary 
Susanto di nomor ganda campuran.

“Luar biasa sekali penampilan baik 
yang kemarin ganda putri maupun hari 
ini ganda campuran. Dan yang kemarin 
ganda putrinya luar biasa permainannya 
sangat bersemangat. Saya sempat takut 
Ratri dan Khalim kehilangan di set kedua 
karena sempat tertinggal. Tapi Ratri 
dan Khalim bisa bangkit dan mengejar 
dan juara. Kemudian tadi juga bagus 
Ratri dan Harry juga bagus sekali, di 
set pertama tak terkejar,” pungkasnya.

Presiden juga mengucapkan selamat 
kepada kontingen baik itu NPC, CdM, 
Pelatih dan atlet atas prestasi yang telah 

ditorehkan untuk Merah Putih tersebut.
“Sekali lagi selamat semuanya, Ratri, 

Khalim, Harry dan untuk pelatih Pak 
Sapta, komandannya rekan baik saya, 
kawan baik saya terimakasih semuanya. 
Sekali lagi selamat. Saya tunggu nanti 
di istana pak,” jelas Presiden.

Prestasi Indonesia Meningkat
Sementara itu, Menteri Pemuda dan 

Olahraga Republik Indonesia (Menpora 
RI) Zainudin Amali mengaku bangga dan 
bersyukur atas pencapaian Kontingen 
Indonesia di Paralimpiade Tokyo 2020 
tahun 2021 yang berhasil menorehkan 
prestasi di ajang paragames tertinggi 
di dunia ini.

Menpora mengatakan hasil ini 
meningkat dari pencapaian yang diraih 
pada Paralimpiade di Rio de Janeiro 
tahun 2016 lalu dimana kontingen 
Indonesia hanya memperoleh 1 Medali 
Perunggu dan berada di Peringkat 76.

Dengan demikian, target pemerintah 
yang ditetapkan dalam Grand Desain 
Besar Olahraga Nasional (DBON) tercapai 
yang hanya menargetkan peringkat 
60 paralimpiade. Menpora Amali pun 
menyampaikan ucapan terimakasih atas 
dukungan dan masyarakat Indonesia 
sehingga para atlet nasional dapat 
meraih prestasi sesuai yang diharapkan.

“Terimakasih atas dukungan dan doa 
dari bapak - ibu sehingga kontingen 
Indonesia melampaui target yang 
ditetapkan pemerintah dalam DBON 
peringkat 60,” pungkasnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Pemerintah terus memperluas cakupan 
dan mengoptimalkan penggunaan platform 
digital PeduliLindungi sebagai bagian 
dari strategi jangka panjang dalam 
menghadapi pandemi COVID-19, dengan 
mengedepankan penerapan protokol 
kesehatan secara ketat.

“Tanpa disadari COVID-19 akan 
mengubah gaya hidup kita dengan 
berbasiskan platform digital. Ke depan 
penggunaan platform PeduliLindungi 
nanti akan terus digunakan dan diluaskan, 
hingga diwajibkan bagi seluruh akses 
publik yang dilakukan penyesuaian tanpa 
terkecuali,” ujar Menteri Koordinator 
Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dalam 
keterangan pers belum lama ini.

Disiplin dalam penerapan protokol 
kesehatan 3M (memakai masker, menjaga 
jarak, dan mencuci tangan), melakukan 
3T (tracing, testing, dan treatment) 
secara masif, serta melakukan percepatan 

vaksinasi, adalah hal yang harus 
dilaksanakan dalam rangka pengendalian 
pandemi.

“Penerapan protokol kesehatan yang 
disiplin dengan berbasis digital platform 

PEMERINTAH TERUS PERLUAS DAN OPTIMALKAN 
PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

PeduliLindungi menjadi kunci jika kita 
tidak ingin mengulangi kembali masa-
masa sulit yang lalu pada bulan Juli ketika 
kasus naik begitu tinggi, kapasitas sistem 
kesehatan berada di ambang batas, dan 
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kita harus menerapkan kebijakan PPKM 
Darurat yang memiliki dampak ekonomi 
yang besar,” ujar Luhut.

Hingga 5 September 2021, tercatat 
total masyarakat yang melakukan skrining 
dengan menggunakan Peduli Lindungi 
di beberapa sektor publik seperti pusat 
perbelanjaan, industri, olahraga dan 
lainnya telah mencapai 20,9 juta orang.

Dari total 20,9 juta orang tersebut, 
terdapat 761 ribu orang yang masuk 
kategori merah dan tidak diperkenankan 
masuk/melakukan aktivitas di tempat 
publik oleh sistem. Terdapat pula 1.603 
orang dengan status positif dan kontak 
erat mencoba untuk melakukan aktivitas 
publik.

Aplikasi PeduliLindungi Aman
Luhut juga menyatakan memastikan 

pemerintah menjamin keamanan data 
dalam aplikasi Peduli Lindungi. Pernyataan 
Luhut ini diperkuat Kementerian 
Komunikasi dan Informasi (Kominfo)

Juru Bicara Kementerian Kominfo/Staf 
Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital 
dan SDM Dedy Permadi mengatakan 
untuk meningkatkan keamanan sistem 
PeduliLindungi, pemerintah melalui 
Kementerian Kominfo telah melakukan 
migrasi sistem PeduliLindungi ke Pusat 
Data Nasional (PDN) pada 28 Agustus 
2021 pukul 14.00 WIB. Migrasi tersebut 
meliputi migrasi sistem, layanan aplikasi, 
dan juga database aplikasi PeduliLindungi. 
Migrasi turut dilakukan terhadap sistem 

aplikasi SiLacak dan sistem aplikasi PCare.
Kominfo telah melakukan penanganan 

dugaan kebocoran data terhadap 36 
penyelenggara sistem elektronik (PSE) 
sejak 2019 sampai 31 Agustus 2021. Dari 
jumlah tersebut, 31 kasus telah selesai 
dilakukan investigasi dengan perincian 
sebagai berikut: 4 PSE telah dikenai 
sanksi teguran tertulis, 18 PSE diberikan 
rekomendasi teknis peningkatan tata kelola 
data dan sistem elektronik, sedangkan 
9 PSE lainnya sedang dalam proses 
pemberian keputusan akhir terkait sanksi.

Adapun upaya pengawasan kepatuhan 
terhadap pengelola sistem PeduliLindungi, 
pihak yang mengelola data, serta 
para pengguna, akan terus dilakukan 
oleh Kementerian Kominfo dengan 
berkoordinasi bersama Kementerian 
Kesehatan, BSSN, serta pihak terkait 
lainnya.

Masyarakat Diimbau Tidak Terprovokasi
Dedy mengimbau masyarakat untuk 

tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh 
informasi yang tidak tepat terkait sistem 
PeduliLindungi.

“Pemerintah mengimbau agar 
masyarakat dapat mengunduh dan tetap 
memanfaatkan aplikasi PeduliLindungi 
yang saat ini fiturnya terus dikembangkan 
untuk mendukung aktivitas masyarakat 
dalam masa adaptasi pengendalian 
pandemi Covid-19,” ujarnya

“Pemerintah terus mengawasi 
keseriusan seluruh pengelola dan wali data 

untuk menjaga keamanan sistem elektronik 
dan data pribadi yang dikelolanya, baik 
dalam hal teknologi, tata kelola, dan 
sumber daya manusia,” kata

Pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Kesehatan, BSSN, dan Kementerian 
Kominfo melakukan tata kelola 
perlindungan data dan keamanan sistem 
PeduliLindungi sesuai tugas dan fungsi 
yang diampu. Kementerian Kesehatan, 
sebagai Wali Data, bertanggung jawab 
agar pemanfaatan data pada sistem 
PeduliLindungi yang terintegrasi dengan 
Pusat Data Nasional (PDN) sesuai dengan 
peraturan perundangan sebagaimana 
diatur oleh PP nomor 71 tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan Sistem dan 
Transaksi Elektronik (PP PSTE) serta 
Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang 
Inisiatif Satu Data Indonesia.

BSSN sebagai lembaga yang 
berwenang untuk melaksanakan kebijakan 
teknis keamanan siber bertanggung 
jawab untuk melakukan pemulihan, dan 
manajemen risiko keamanan siber sistem 
elektronik sesuai amanat PP PSTE dan 
Pepres nomor 28 tahun 2021 tentang 
BSSN. Kementerian Kominfo selaku 
regulator, penyedia infrastruktur PDN, 
serta pemberi sanksi terhadap pelanggaran 
prinsip pelindungan data pribadi akan 
melakukan langkah strategis pemutakhiran 
tata kelola data sistem PeduliLindungi 
sesuai PP PSTE, PM Kominfo nomor 20 
tahun 2016 tentang Perlindungan Data 
Pribadi dalam Sistem Elektronik, serta 
Pepres nomor 95 tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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Saat ini Indonesia telah melewati 
masa puncak kasus COVID-19. Kasus 
konfirmasi, perawatan di rumah sakit, 
dan kematian juga terus mengalami 
penurunan. Meskipun demikian, Wakil 
Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante 
Saksono Harbuwono mengingatkan 
semua pihak untuk tetap waspada dalam 
menghadapi pandemi COVID-19.

“Menurunnya kasus yang ada di tempat 
kita bukan membuat kita menjadi terlena, 
seperti pesan Bapak Presiden, akan tetapi 
inilah saatnya kita melakukan penguatan 
terhadap ketahanan medis. Ketahanan 
medis itu dipentingkan karena beberapa 
kasus itu terjadi juga peningkatan di 
beberapa tempat,” ujar Wamenkes, dalam 
Keterangan Pers mengenai Perkembangan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Terkini, Senin malam 
(6/9/2021), secara virtual.

Saat ini, ungkap Dante, eskalasi kasus 
masih terjadi di sejumlah negara tetangga 

Indonesia, seperti di Malaysia, Filipina, dan 
Vietnam. Lonjakan kasus juga kembali 
terjadi bahkan di negara yang telah memiliki 
capaian vaksinasi yang tinggi, seperti di 
Amerika Serikat yang angka vaksinasinya 

KASUS COVID-19 MENURUN 
SAATNYA PERKUAT KETAHANAN MEDIS

mencapai 52 persen, Inggris 63 persen, 
dan Israel 63 persen.

“Ini disebabkan karena abai protokol 
kesehatan, yang selama ini diabaikan 
karena merasa sudah dilakukan vaksinasi. 
Jadi vaksinasi bukan satu-satunya game 
changer, tetapi merupakan salah satu 
komponen yang penting untuk dilakukan, 
tetapi yang (juga) penting adalah protokol 
(kesehatan) masyarakat,” ujar Dante.

nasional
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Selain percepatan vaksinasi dan 
penerapan protokol kesehatan, Wamenkes 
juga menekankan pentingnya untuk tetap 
meningkatkan upaya deteksi guna terus 
menekan laju penularan COVID-19.

“Dari berbagai macam strategi 
penanganan yang perlu dilanjutkan, maka 
yang paling penting adalah tes epidemiologi, 
kemudian rasio kontak erat yang dilacak, 
dan percepatan vaksinasi pada saat kita 
sekarang sudah melalui masa-masa sulit,” 
ujarnya.

Dante mengungkapkan, saat ini 
positivity rate secara nasional semakin 
menurun dan mendekati 6,97 persen. 
Oleh sebab itu, jumlah penelusuran atau 
tracing  yang sekarang sudah mencapai 
7,98 persen harus ditingkatkan kembali 
dan diharapkan dapat mencapai rasio 10 
kontak erat per kasus konfirmasi.

“Untuk daerah-daerah yang tinggi ini 
diharapkan untuk melakukan kegiatan 
tracing lebih optimal ketika kasusnya 
sudah mulai ringan seperti sekarang ini, 
sehingga kita menghindari dari lonjakan 
kasus berikutnya yang mungkin sekali 
lebih berat,” ujarnya.

Wamenkes  menekankan bahwa 
vaksinasi bukan merupakan game changer 
tetapi merupakan salah satu komponen yang 
penting untuk dilakukan. Vaksinasi harus 
berjalan beriringan dengan peningkatan 
tes epidemiologi, peningkatan rasio kontak 
erat yang dilacak, pengetatan protokol 
kesehatan serta pelaksanaan PPKM level 

1-4 sebagai bagian dari upaya pencegahan 
penyebaran dan perluasan COVID-19.

‘’Protokol kesehatan tidak boleh abai, 
protokol kesehatan merupakan salah satu 
faktor penentu apakah kasus ini akan 
meningkat atau tidak dimasa yang akan 
datang. Kita tetap akan berhadapan dengan 
pandemi dan mungkin akan menjadi 
endemi apabila penurunan kasusnya sudah 
semakin baik,’’ pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Wamenkes 
juga mengingatkan mengenai potensi 
peningkatan kasus COVID-19 seiring dengan 
meningkatnya mobilitas masyarakat. “Yang 
harus kita hati-hati adalah peningkatan 
kasus akibat aktivitas yang meningkat, 
yang mungkin akan terjadi menghadapi 
libur peringatan Maulid Nabi yang nanti 
akan ada di bulan depan,” ujarnya.

Oleh karena itu, ujar Dante, implementasi 
PPKM Level 1-4 harus tetap dilakukan. 
Begitu juga dengan penerapan protokol 
kesehatan yang didukung oleh aplikasi 
PeduliLindungi.

“Kita sudah mempunyai PeduliLindungi. 
Dengan PeduliLindungi ini, masyarakat 
dipantau, kemudian dimitigasi, serta 
dievaluasi status mobilisasinya,” terangnya.

Diungkapkan Dante, penggunaan 
PeduliLindungi telah dilakukan pada enam 
sektor utama dan segera akan digunakan 
di beberapa sektor yang lainnya. Dalam 
aplikasi PeduliLindungi terdapat empat 
kriteria, yaitu kriteria hijau, kuning, merah, 
dan hitam. Kiteria hitam adalah mereka yang 

terkonfirmasi positif COVID-19 dan memiliki 
kontak erat dengan pasien COVID-19 lainnya.

Hingga saat ini PeduliLindungi telah 
berhasil menjaring masyarakat yang terdeteksi 
sebagai kriteria hitam sebanyak 1.625 kasus, 
yang umumnya terdeteksi saat memasuki 
sektor perdagangan, terutama mal.

“Jadi ini penting sekali. Proteksi dengan 
menggunakan PeduliLindungi ini untuk 
menjaga masyarakat supaya tidak terjadi 
kontak yang erat,” imbuhnya.
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Pemerintah memperketat pintu masuk 
kedatangan dari luar negeri untuk mencegah 
terjadinya penyebaran varian baru SARS-
CoV-2. Hal tersebut disampaikan Budi dalam 
Keterangan Pers mengenai Perkembangan 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) terkini secara virtual, 
13 September 2021.

“Pemerintah memutuskan untuk 
memperkuat seluruh pintu masuk negara 
dengan melengkapi dan memperketat proses 
karantina di sana, baik itu masuknya itu 
melalui udara, laut, maupun darat,” ujarnya. 

Selain itu, pemerintah juga mengawasi 
secara ketat perkembangan varian baru 
virus Corona dari seluruh dunia. Menkes 
mengungkapkan terdapat tiga varian yang 
masuk dalam pengamatan pemerintah, yaitu 
varian Lambda (C.37) yang sudah tersebar 
di 42 negara, varian Mu (B.1.621) tersebar 
di 49 negara, dan varian C.1.2 yang sudah 
menyebar ke 9 negara. 

Mutasi virus SARS-CoV-2 semakin mudah 

ketika seseorang yang terpapar melakukan 
aktivitas perjalanan yang tinggi. Semakin 
banyak infeksi juga akan menyebabkan 
semakin mudah virus COVID-19 bermutasi.

“Ketiga varian ini memang sedang 
dalam penelitian, bagaimana perilakunya, 

PEMERINTAH PEREKETAT PINTU MASUK NEGARA

UNTUK CEGAH VARIAN BARU COVID-19
laju penularannya, dan apakah mereka bisa 
menghindar dari antibodi yang terbentuk 
secara natural maupun vaksinasi. Dan 
sampai sekarang memang belum ada hasil 
riset yang pasti,” ujarnya. 

Lebih lanjut Menkes menegaskan bahwa 



nasional

ketiga varian yang diamati tersebut belum 
terdeteksi di tanah air. Untuk mendeteksi 
keberadaan varian baru SARS-CoV-2, 
pemerintah juga terus meningkatkan upaya 
pengetesan whole genome sequensing 
(WGS). 

“Kita juga memperkuat jaringan lab 
Whole Genome Sequencing (WGS) agar kita 
bisa dengan cepat melakukan identifikasi 
dari varian baru ini,” ujar Budi.

 Menkes memaparkan, saat ini sudah 
terdapat 21 jaringan laboratorium di Indonesia 
yang dapat melakukan pengetesan dengan 
memadai. Melalui jaringan lab tersebut, setiap 
bulannya telah dilakukan 1.866 genome 
sequencing, sehingga total yang sudah 
dilakukan sejak Januari hingga Agustus 
mencapai 6.161 genome sequencing. 

“Tahun lalu, satu tahun kita hanya 
lakukan 340 genome sequencing. Sekarang, 
sampai bulan Agustus sudah 6.161 genome 
sequencing,” pungkasnya.

Juru bicara vaksinasi COVID-19 
Kementerian Kesehatan RI dr. Siti Nadia 
Tarmizi mengatakan Kementerian Kesehatan 
terus-menerus melakukan koordinasi 
dengan instansi-instansi terkait dalam 
rangka pengawasan di pintu-pintu masuk 
negara Republik Indonesia.

Selain itu, dr. Nadia mendorong 
pemerintah daerah dapat berkolaborasi 
untuk menutup akses penyebaran varian 
Mu di Indonesia

”Harapannya bahwa protokol ini bisa 
diterapkan Satgas COVID-19 di bandar udara 
dan pelabuhan dengan bekerja sama dengan 

pemerintah daerah setempat, karena kita 
ketahui beberapa pintu masuk dari pelaku 
perjalanan internasional ini ada di beberapa 
provinsi lainnya,” tutur Nadia.

Lebih lanjut dr. Nadia menerangkan 
proses pemeriksaan karantina harus 
dilakukan di daerah yang menjadi pintu 
masuk kedatangan luar negeri seperti di 
Jakarta, Denpasar, Surabaya dan pintu 
masuk negara yang lainnya.

Dukungan dari pemerintah daerah juga 
sangat dibutuhkan untuk menjaga mobilisasi 
pintu masuk ke Indonesia

Tak hanya itu, lanjut Nadia, pihaknya 
dari Kementerian Kesehatan dan juga 
sektor terkait lainnya selalu memantau 
dan melakukan pemeriksaan sequencing 
terhadap kasus-kasus yang masuk ke 
Indonesia maupun yang terjadi melalui 
penularan lokal.

“Meminta masyarakat Indonesia tetap 
disiplin protokol kesehatan walaupun 
pelonggaran aktivitas masyarakat sudah 
dilakukan dan segera divaksin sesuai dengan 
jadwalnya,” tutupnya.

Pada periode 1 sampai 6 September 
2021, 2% pelaku perjalanan internasional 
terkonfirmasi positif COVID-19 dari jumlah 
total kedatangan sebanyak 7.179 orang.

Ada 5 negara asal kedatangan dengan 
catatan hasil positif COVID-19 yang tinggi 
setelah sampai ke Indonesia yakni Arab 
Saudi, Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, 
dan Singapura.

Mereka yang datang dinyatakan positif 
setelah dilakukan pemeriksaan kembali di 

pintu masuk kedatangan Indonesia meski 
sebelumnya diketahui hasil tes dari negara 
asalnya dinyatakan negatif.

Diketahui juga bahwa 65% dari pelaku 
perjalanan luar negeri ini belum mendapatkan 
vaksinasi saat masuk Indonesia, khususnya 
di Provinsi Jakarta. Pemerintah mengimbau 
orang yang akan masuk ke Indonesia dari 
luar negeri baik WNA maupun WNI agar 
dapat divaksinasi terlebih dahulu di negara 
asal keberangkatannya.
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Sebagai bangsa Indonesia, tentu kita sangat bangga 
dengan ditetapkannya Batik sebagai warisan budaya 
bangsa. Terlebih ketika Batik mendapat pengakuan 
secara Internasional sejak tahun 2009 dan secara 

resmi menjadi bagian dari Daftar Representatif 
Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB 
(UNESCO) sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia 

(Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of 
Humanity). Maka untuk memperingati hal ini, Indonesia 

menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai 
Hari Batik Nasional.

BATIK
WARISAN BUDAYA 

INDONESIA
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SEJARAH BATIK
Secara etimologi, istilah Batik berasal dari 

bahasa Jawa yaitu ambathik. Amba berarti 
“lebar” atau “luas” yang merujuk pada kata kain, 
sedangkan nithik berarti membuat titik yang 
kemudian berkembang menjadi istilah bathik 
yang dalam bahasa Jawa berarti menghubungkan 
titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain 
yang luas atau lebar. Istilah bathik kemudian 
diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi 
“batik” dengan menggantikan bunyi huruf “-th” 
sebagai “-t” dikarenakan orang non-Jawa tidak 
bisa melafalkannya dengan mudah.

Di Indonesia, Batik dipercaya sudah ada 
semenjak zaman Majapahit, dan menjadi sangat 
populer di akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. 
Pada saat itu, Batik yang dihasilkan semuanya 
adalah Batik Tulis sampai awal abad ke-20, dan 
Batik Cap baru dikenal setelah Perang Dunia I 
atau sekitar tahun 1920-an.

Dalam literatur Eropa, teknik batik ini pertama 
kali diceritakan dalam buku History of Java 
(London, 1817) tulisan Sir Thomas Stamford 
Raffles. Ia pernah menjadi Gubernur Inggris di 
Jawa semasa Napoleon menduduki Belanda. Pada 
1873 seorang saudagar Belanda Van Rijekevorsel 
memberikan selembar Batik yang diperolehnya 
saat berkunjung ke Indonesia, ke Museum Etnik di 
Rotterdam dan pada awal abad ke-19 itulah Batik 
mulai mencapai masa keemasannya. Sewaktu 
dipamerkan di Exposition Universelle di Paris pada 
tahun 1900, Batik Indonesia berhasil memukau 
publik dan para seniman yang hadir di sana. 

Batik juga merupakan kerajinan yang 
memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 
bagian dari budaya Indonesia, khususnya Pulau 
Jawa. Perempuan-perempuan Jawa pada masa 
lampau menjadikan keterampilan mereka dalam 
membatik sebagai mata pencaharian, sehingga 
dulu pekerjaan membatik merupakan pekerjaan 
eksklusif perempuan sampai ditemukannya 
Batik Cap, yang memungkinkan dikerjakan oleh 
kaum laki-laki. 

Tradisi membatik pada mulanya merupakan 
tradisi yang turun temurun, sehingga kadang 
kala suatu motif dapat dikenali berasal dari Batik 
keluarga tertentu. Beberapa motif Batik dapat 
pula menunjukkan status seseorang. Bahkan 
sampai saat ini, beberapa motif Batik tradisional 
hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta 
dan Surakarta.
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Meski dari sejarah awal mulanya penggunaan Batik berasal 
dari tradisi masyarakat di Pulau Jawa, namun saat ini, penggunaan 
Batik sudah berkembang sangat pesat di beberapa tempat di 
luar Jawa, bahkan sudah mencapai mancanegara. Di Indonesia 
sendiri tercatat sudah ada 5.849 motif Batik yang tersebar dari 
Aceh hingga Papua.

Tradisi memakai Batik berasal dari Pulau Jawa sejak awal 
abad ke-19, kemudian berkembang di daerah-daerah lain pada 
pertengahan tahun 1980-an. Batik diwariskan lintas generasi, 
yang mana pembuatannya mengandung nilai sakral, di mana 
pengrajin batik akan berpuasa dan berdoa sebelum membatik 
selagi bermeditasi dengan lagu tradisional. Terdapat beberapa 
pengrajin Batik yang mewarisi tradisi ini dari generasi-generasi 
sebelumnya, namun sebagian besar pengrajin mempelajari tradisi 
Batik sebagai bagian dari seni budaya.

Saat ini, tanpa kita sadari bahwa Batik sudah menjadi bagian 
dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tidak hanya 
oleh masyarakat Indonesia, bahkan Warga Negara Asing (WNA) 
yang tinggal di Indonesia, juga sangat bangga menjadikan Batik 
sebagai pakaian sehari-hari mereka, terlebih ketika menghadiri 
acara-acara resmi atau bahkan sekedar menghadiri acara kecil-
kecilan dalam lingkup keluarga.

Selain itu karena seiring perkembangan zaman serta motif 
Batik yang terus berkembang dan menyesuaikan dengan style 
masa kini, sehingga pemakaiannya pun terus meluas. Tidak 
hanya dipakai oleh kaum bapak-bapak dan ibu-ibu saja, namun 

Dalam tradisi masyarakat Jawa, Batik memang tidak pernah 
bisa lepas dari budaya setempat. Bahkan tradisi memakai Batik ini 
masih lestari hingga saat ini dan dilakukan secara turun-temurun.

Batik Jawa mempunyai motif yang berbeda-beda. Perbedaan 
motif ini bisa terjadi dikarenakan motif-motif tersebut memiliki 
makna tersendiri, bukan hanya sebuah gambar akan tetapi 
mengandung makna yang mereka dapat dari leluhur mereka, 
yaitu penganut agama animisme, dinamisme atau Hindu dan 
Buddha. Batik Jawa banyak berkembang di daerah Solo atau 
yang biasa disebut dengan Batik Solo, Yogyakarta atau biasa 
disebut Batik Jogja dan Kota Pekalongan atau yang biasa disebut 
Batik Pekalongan.

Hingga sekarang, masyarakat Jawa masih menggunakan Batik 
dalam berbagai upacara adat. Penggunaan Batik ini dikelompokkan 
melalui motif atau ragam hias yang sesuai upacara adat tersebut. 
Hal itu terjadi dari generasi ke generasi sehingga terciptalah 
pakem-pakem pemakaian batik.

Pada setiap upacara adat, motif kain Batik yang dipakai akan 
disesuaikan dengan harapan orang yang menggelar upacara 
adat tersebut.

juga anak-anak muda, remaja hingga motif untuk anak-anak pun 
sudah sangat mudah ditemukan di sekitar kita.

Tingkatannya pun beragam, mulai dari Batik dengan produksi 
masal dan dijual murah di pasar-pasar, hingga produk haute 
couture karya desainer-desainer Indonesia.

Meski Batik sangat mudah ditemukan dan bisa dipakai oleh siapa 
saja, namun Batik Indonesia bukanlah sekedar corak tanpa makna. 
Masuknya batik ke dalam daftar UNESCO membawa kewajiban bagi 
Indonesia untuk melindungi tradisi Batik, sehingga kita sebagai 
bangsa Indonesia harus dapat memaknai dan melestarikan ikon 
budaya dunia ini, serta mengetahui aspek-aspek tradisi Batik 
yang perlu dilindungi.

TRADISI MEMAKAI BATIK

BATIK DALAM TRADISI JAWA
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Siraman
Siraman adalah prosesi yang dilakukan untuk memandikan 

calon pengantin yang disertai niat untuk membersihkan lahir 
dan batin. Mempelai laki-laki dan perempuan menggunakan 
jarik dengan motif batik grompol. Grompol sendiri berasal 
dari bahasa Jawa yakni dompol yang artinya bergerombol. 
Harapannya, penggunaan motif ini diberikan rejeki yang 
datangnya bergerombol atau banyak.

Midodareni
Prosesi midodareni dilaksanakan pada malam sebelum akad 

nikah. Pada malam inilah, dipercayai sebagai waktu turunnya 
bidadari untuk mendampingi mempelai perempuan.

Orangtua dan mempelai perempuan menggunakan kain 
batik dengan motif truntum. Dalam Bahasa Jawa, truntum 
dimaknai sebagai tumaruntum yang artinya siap dituntun. 

Motif ini diciptakan oleh Kanjeng Ratu Beruk, selir dari Paku 
Buwana III. Sedangkan mempelai laki-laki menggunakan kain 
batik dengan motif wahyu tumurun. Motif ini dimaknai sebagai 
pengharapan datangnya wahyu dari Tuhan.

Akad Nikah
Dalam prosesi akad nikah, kain jarik yang digunakan 

bermotif sidomukti, sidoluhur atau sidoasih. Sido memiliki arti 
menjadi, mukti artinya kemakmuran, luhur artinya mulia, dan 
asih artinya dicintai.

Pengantin dapat memilih salah satu motif tersebut untuk 
digunakan. Akan tetapi yang paling sering dipilih adalah 
sidomukti. Diharapkan dengan penggunaan motif ini, pengantin 
mencapai kemakmuran dalam membangun keluarganya.

Panggih
Dalam prosesi panggih dan resepsi, ada beberapa motif 

Batik yang bisa dipilih. Pada umumnya yang digunakan adalah 
motif semen ageng untuk busana kain dodot pada paes ageng.

Upacara ini dilakukan ketika umur kehamilan telah mencapai 
7 bulan. Upacara adat ini berupa syukuran yang di dalamnya 
terdiri dari serangkaian acara. Pada sesi bergati nyamping, 
sang calon ibu harus berganti-ganti mengenakan 6 kain Batik 
dan 1 kain lurik. Pergantian Batik ini mempunyai aturan, bahwa 
Batik yang terakhir dipakai adalah yang bermotif sederhana.

Motif-motif yang umum digunakan di antaranya adalah, 
Motif Wahyu Tumurun, motif ini berisi harapan agar si jabang 
bayi memilki kedudukan yang baik. Motif Cakar, motif ini 
diharapkan agar sang anak rajin mencari rezeki. Motif Udan 
Liris, diharapkan agar sang anak akan mempunyai sifat Tangguh. 
Motif Kesatria, motif ini disimbolkan agar anak memiliki sifat 
kesatria. Motif Sidomukti, diharapkan hidup sang anak akan 

baik dan terhormat. Motif Babon Angrem, motif bergambar 
ayam betina yang sedang mengeram, menyimbolkan kasih 
sayang ibu kepada anaknya.

PEMAKAIAN BATIK PADA 
RANGKAIAN UPACARA PERNIKAHAN

PEMAKAIAN BATIK PADA UPACARA 
MENJELANG KELAHIRAN
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Motif Batik yang melambangkan duka cita ialah motif 
slobok. Slobok dalam bahasa Jawa berarti longgar. Motif ini 
dibuat untuk melambangkan duka cita. Longgar dimaksudkan 
untuk doa agar arwah yang meninggal diberi kelonggaran dan 
ampunan serta dilapangkan kuburnya. 

Motif ini berupa bentuk geometris segitiga yang biasanya 
berwarna hitam putih. Warna dasar dari batik ini seringnya hitam 
atau coklat dengan pewarna alami yang sering disebut soga.

Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai 
pengaruh asing. Awalnya, Batik memiliki ragam corak dan 
warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai 
oleh kalangan tertentu saja. Namun Batik pesisir menyerap 
berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga 
dari para penjajah.

Kekayaan motif tersebut juga mencerminkan perjalanan 
sejarah peradaban bangsa dengan adanya berbagai pengaruh 
peradaban luar, antara lain kaligrafi Arab, burung phoenix 
Tiongkok, sakura Jepang, hingga burung merak Persia.

Selain itu ada juga corak bunga seperti Bunga Tulip, corak 
Gedung, Kereta Kuda, dan warna-warna biru yang merupakan 
corak dari Eropa yang kala itu menjajah Indonesia.

Namun demikian Batik tradisonal tetap mempertahankan 
coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, 
karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan 
masing-masing.

Sejatinya, Batik merupakan ikon budaya yang kaya akan 
simbol dan filosofi terhadap siklus hidup manusia, dari waktu lahir 
hingga meninggal. Kekayaan motif Batik menandakan kekayaan 
makna dan filosofi, sesuai dengan tujuan penggunaannya. 

Teknik membatik tradisional dilakukan dengan tangan, 
menggunakan canting tulis dan pewarnaan tahan-lilin pada tekstil. 
Seiring perkembangan industri tekstil, Batik juga mencakup 
bahan-bahan berpola Batik tradisional, yang pembuatannya 
tidak lagi diproses melalui teknik tradisional, melainkan dengan 
canting cap. Pembuatan batik cap memakan waktu beberapa 
hari, sedangkan batik tulis membutuhkan waktu setidaknya 1 
bulan hingga 1 tahun. Lalu ada juga Batik Lukis yang proses 
pembuatannya dengan cara langsung melukis pada kain putih.

PEMAKAIAN BATIK
PADA UPACARA KEMATIAN

CORAK PADA BATIK

TEKNIK PEMBUATAN BATIK
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Berbagai daerah di Indonesia dikenal dengan 
motif maupun warna Batik yang berbeda-beda. 
Parang, misalnya, merupakan motif Batik tertua di 
Indonesia, dan saat ini menjadi pola dasar populer 
yang paling sering digunakan. Pola parang atau 
pedang menandakan kekuatan atau kekuasaan, 
dan menjadi simbol ombak samudera, mewakili 
semangat yang tidak pernah mati. 

Selain dari gambar, makna simbolis Batik juga 
terkandung dalam warna. Batik dari Toraja, misalnya, 
memuat simbol warna, di mana hitam menjadi 
lambang kematian, merah lambang hidup, kuning 
lambang harapan, dan putih lambang kemurnian.

Seiring perkembangan zaman, Batik 
telah banyak berevolusi, baik dari segi 
motif maupun kegunaannya. Beberapa 
pola baru menggambarkan elemen-elemen 
lingkungan, misalnya Batik Indramayu dan 
Batik Lasem yang menggunakan pola flora 
dan fauna laut dan lainnya. Kegunaan Batik 
pun berevolusi, dari sebelumnya khusus 
untuk dipakai pada acara-acara resmi, 
namun kini banyak dipakai untuk kegiatan 
rutin sehari-hari.

Sejalan dengan perkembangan industri 
Batik yang kian pesat, pengetahuan tentang 
simbolisme Batik sayangnya justru semakin 
terkikis, sehingga perlu dilestarikan melalui 
pendidikan. Selain itu, kemampuan pengrajin 
Batik untuk menciptakan motif baru juga 
dinilai semakin berkurang, sehingga Batik 
saat ini lebih banyak menggunakan motif 
yang sudah ada.

Banyaknya pemakaian Batik secara 
komersil dapat membuat masyarakat 
terjebak dalam pemahaman sempit yang 
mengecilkan makna dari tradisi Batik 
tersebut. Maka tentu sangat penting sekali 
untuk kita memelihara serta meneruskan 
pemahaman akan simbol dan filosofi 
tersebut kepada generasi selanjutnya demi 
melestarikan Batik sebagai budaya warisan 
manusia yang berasal dari Indonesia.

PERKEMBANGAN 
BATIK

budaya
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IKAN BAUNG 
ASAM PEDAS

Asam Pedas sudah menjadi salah satu ciri khas sajian masakan 
di berbagai daerah di Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu. 
Sebut saja misalnya di daerah Sumatera Barat sajian ini dikenal 
dengan nama Asam Padeh atau Sampadeh sedangkan sebutan 
lainnya di daerah Aceh disebut Asam Keueng. 

Selain di dua daerah tersebut, sajian Asam Pedas ini juga 
menjadi bagian dari kuliner khas daerah Riau yang mendapat 
pengaruh kuat dari menu masakan khas Melayu.

Sajian khas ini terbilang sebagai hidangan wajib saat ada 
acara-acara tertentu misalnya, upacara pernikahan, lebaran, 
khitanan hingga rangkaian upacara adat lainnya.

Pada dasarnya sajian Asam Pedas ini memiliki kuah dengan cita 
rasa asam dan pedas. Tapi tiap daerah biasanya punya perbedaan 
bumbu dan jenis ikan yang digunakan.

Untuk masyarakat Riau sendiri, biasanya mengolah Asam 
Pedas memakai bumbu-bumbu seperti kunyit, jahe, lengkuas, 
serai, bawang merah dan bawang putih. Untuk cita rasa asam, 
biasanya menggunakan asam kandis atau air asam Jawa.

Sedangkan untuk bahan utamanya, di daerah Riau lebih banyak 
menggunakan ikan baung, ikan patin, ikan selais dan ikan gabus. 
Ikan-ikan air tawar ini menjadi andalan di daerah Riau karena 
daerah tersebut diapit oleh banyak sungai besar.

Dari berbagai jenis ikan air tawar yang biasa digunakan, Ikan 
Baung yang memiliki nama latin Mystus Nemurus, adalah yang 
menjadi primadona untuk sajian Asam Pedas di sini. Ikan jenis 
ini masih sekerabat dengan ikan lele, hal ini juga bisa dilihat dari 
bentukannya yang sangat mirip ikan lele. Ikan air tawar ini banyak 

ditemukan di sungai, rawa, danau dan waduk.
Ikan Baung memiliki daging berwarna putih. Tekstur dagingnya 

yang lembut, padat dan tanpa duri halus, membuatnya disukai 
banyak orang. Dibanding ikan patin, daging Ikan Baung juga 
lebih tebal. Sehingga cocok dimasak dengan bumbu asam pedas 
ataupun gulai.

Jika Anda datang ke Pekanbaru yang merupakan ibukota 
Provinsi Riau, Anda akan dengan mudah menemukan rumah 

makan yang menyajikan menu spesial 
Ikan Baung Asam Pedas ini.

Kebanyakan rumah makan di sini 
menjadikan Ikan Baung Asam Pedas ini 
sebagai menu andalah yang banyak dicari 
oleh pengunjung. Tidak hanya diminati 
oleh penduduk setempat, namun juga oleh 
wisatawan yang berkunjung ke daerah Riau. 
Sajian ini biasanya dihidangkan dengan 
nasi putih hangat.

Selain di daerah Riau, biasanya hidangan 
Asam Pedas ini juga bisa Anda temukan di 
daerah lainnya yang terdapat etnis melayu 
di sana. Tidak hanya di Pulau Sumatera, 
bahkan sajian ini juga bisa Anda temukan 
di Kalimantan Barat, yang mana terdapat 
masyarakat melayu di sana.
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GULAI BELACAN

Riau memang sangat terkenal dengan hasil tangkapan lautnya 
yang melimpah sehingga sajian khas dari daerah ini sebagian 
besar memang berbahan utama dari seafood. Salah satu kuliner 
khas lainnya adalah Gulai Belacan.

Belacan itu sendiri adalah sebutan lain dari terasi. Sebutan 
Belacan ini memang lebih akrab digunakan oleh masyarakat 
melayu. Konon asal nama belacan sendiri diambil dari nama salah 
satu suku yang ada di Riau yaitu Suku Belacan.

Gulai Belacan merupakan salah satu makanan khas Riau yang 
sangat banyak digemari terutama oleh masyarakat Riau itu sendiri. 
Namun selain itu tentunya wisatawan dari luar daerah Riau ini juga 
banyak yang menggemari sajian Gulai Belacan ini.

Bahan utama untuk membuat Gulai Belacan adalah Udang Segar 
dan lebih nikmat lagi kalau udang yang digunakan berukuran besar. 
Udang tersebut akan diolah dengan santan kental dan campuran 
bumbu-bumbu halus lainnya yang khas sehingga menciptakan 
cita rasa kuliner yang sangat gurih dan nikmat ketika disantap.

Bumbu pelengkap lainnya untuk membuat Gulai Belacan ini 
di antaranya adalah, susu cair rendah lemak, asam jawa, air, daun 
jeruk, Kaldu Jamur, merica putih bubuk, kecap manis sebagai 
pengganti gula, minyak goreng untuk menumis, serta bumbu-
bumbu yang duhaluskan seperti, bawang merah, cabai rawit 
merah, kemiri, bawang putih, dan garam.

Selain bumbu-bumbu di atas, Gulai Belacan ini biasanya juga 
sering dimasak dengan campuran petai sehingga aroma masakan 
menjadi lebih kuat dan khas.

Penggunakan bahan utama udang dalam membuat Gulai 
Belacan tentu saja karena belacan itu sendiri terbuat dari udang 
rebon sehingga sangat pas jika dipadukan lagi dengan bahan 
utama udang, namun demikian Gulai Belacan juga bisa dibuat 
dengan bahan utama yaitu daging ayam atau ikan. Daging ayam 
dan ikan ini juga sudah cukup umum diolah menjadi sajian gulai. 
Karena itu, tidak aneh bila daging ayam dan ikan juga bisa diolah 
sebagai bahan utama dalam sajian Gulai Belacan.

Agar sajian Gulai Belacan ini semakin nikmat saat disantap, 
bahan utamanya haruslah yang masih segar, seperti udang segar 
begitu juga dengan daging ayam atau ikan. Jika Anda menggunakan 
bahan utama udang segar, maka hindari memasaknya terlalu lama 
agar tekstur dagingnya tidak alot.

Bagi Anda para pecinta seafood dan penyuka makanan dengan 
cita rasa pedas, Anda wajib mencoba sajian menu yang satu ini. 
Atau jika Anda tidak terlalu suka dengan masakan pedas dan ingin 
mencoba mencicipi kuliner khas Riau ini, Anda bisa membuatnya 
sendiri di rumah dengan takaran bumbu yang bisa disesuaikan 
dengan selera Anda.

Gulai Belacan ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, dan 
juga cocok dengan ketupat atau lontong. 
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GULAI CIPUIK
Wilayah pesisir Riau dan Kepulauan Riau dikenal dengan aneka ragam 

masakan laut. Mulai dari ikan bakarnya hingga sop ikan yang segar, yang 
diolah dengan cita rasa bumbu khas masyarakat Melayu. Namun selain 
hidangan tersebut, ada satu lagi penganan yang khas dari Bumi Lancang 
Kuning ini yaitu Gulai Cipuik.

Gulai Cipuik merupakan dialek bahasa Kuantan Singingi, yang berarti Gulai 
Siput. Sedangkan dalam bahasa Melayu Rokan disebut dengan Rengkitang 
dan warga Riau lainnya ada juga yang menyebutnya Gulai Tengkuyung.

Sajian masakan khas Riau memang tidak jauh dari olahan gulai dengan 
kuah santan. Untuk Gulai Cipuik itu sendiri bahan utama yang digunakan 
adalah siput dengan jenis siput sedut.

Siput sedut atau juga dikenal sebagai belitung memiliki nama ilmiah 
Cerithidea obtusa. Jenis siput ini relatif umum ditemukan di daerah pesisir 
yang berlumpur. Siput mata merah ini merupakan sejenis kerang-kerangan 
siput air tawar yang boleh dimakan dan banyak dijual di pasar-pasar tradisional.

Dulu, untuk bisa menikmati sajian Gulai Cipuik, orang-orang harus berburu 
langsung di sawah-sawah atau tempat lainnya. Namun saat ini Anda tidak 
perlu lagi melakukan hal tersebut, karena Anda bisa mendapatkannya di pasar-
pasar tradisional bahkan Anda juga tidak perlu lagi repot membersihkannya 
karena siput-siput tersebut sudah dibersihkan oleh penjual, sehingga siput 
yang Anda beli siap untuk dimasak.

Atau jika Anda ingin lebih simpel lagi, Anda bisa membeli Gulai Cipuik 
tersebut yang sudah banyak dijual di rumah-rumah makan, sehingga Anda 
tidak perlu lagi mengolah sendiri.

Namun sayangnya, siput jenis ini memang tidak di semua daerah bisa 
ditemukan, sehingga jika Anda ingin mencicipi sajian ini, Anda harus datang 
langsung ke daerah-daerah tertentu, salah satunya adalah Riau.

Untuk membuat Gulai Cipuik ini memang tidak terlalu sulit. Jika Anda 
punya bahan utamanya yaitu siput, Anda bisa mencoba membuat olahan ini 
di rumah dengan bahan-bahan berikut, siput segar, santan, lengkuas, serai, 
daun salam, merica bubuk, gula, garam, minyak goreng, dan penyedap rasa 
sesuai selera Anda.

Selain itu Anda juga harus menyiapkan bumbu-bumbu yang dihaluskan 
seperti, cabai merah besar, cabai rawit hijau (sesuai selera), kemiri, bawang 
merah, bawang putih, jahe, dan kunyit.

Masakan ini biasanya juga dicampur dengan berbagai jenis sayuran, 
seperti pakis, daun ubi jalar, daun talas, dan terong asam.

Hal unik lainnya dari Gulai Cipuik ini adalah, siput dimasak dan disajikan 
langsung dengan rumah siputnya tanpa dipisahkan. Sehingga ini menjadi hal 
menarik tersendiri bagi penikmat Gulai Cipuik. Sembari menikmati bumbu 
kuah kuning yang terasa asam pedas, daging siput disedot langsung dari 
cangkangnya. Karena itulah masakan ini disebut gulai siput sedut.
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ekonomi

Saat ini dunia, termasuk Indonesia, 
memasuki era 5G. Tapi apa sih sebenarnya 
5G dan bagaimana sejarah jaringan seluler 
yang kita nikmati selama ini?

G pada 5G adalah generation atau 
generasi. 5G merupakan generasi kelima 
dari jaringan seluler, sebelum ini ada 4G, 
3G, 2G dan 1G.

Setiap generasi teknologi jaringan 
menetapkan standar sinyal komunikasi 
untuk perangkat seluler saat itu sesuai 
pedoman yang ditetapkan oleh International 
Telecommunication Union (ITU).

Jadi setiap pembaruan ‘G’ berarti 
ada standar internasional baru. Dan saat 
pembaruan tersebut berlaku di pasar 
global, generasi sebelumnya perlahan-lahan 
menjadi usang. Karenanya kamu tidak 
pernah mendengar lagi 1G dan mungkin 
2G meski pun jaringan generasi kedua ini 
masih digunakan operator di Tanah Air.

Untuk memahami 5G, mari kita melihat 
ke belakang bagaimana setiap generasi 
sebelumnya mendefinisikan eranya sendiri.

1G
Diluncurkan oleh Nippon Telegraph and 

Telephone pada tahun 1979, 1G pertama 
kali diperkenalkan kepada warga Tokyo. 
Pada tahun 1984, jaringan generasi pertama 
mencakup seluruh Jepang, menjadikannya 
negara pertama yang memiliki layanan 1G 
secara nasional.

Baru pada tanggal 6 Maret 1983, 
Ameritech memperkenalkan 1G ke Amerika 
Serikat. Di Indonesia, teknologi 1G pertama 
kali diperkenalkan tahun 1984. PT Telkom 
bersama PT Rajasa Hazanah Perkasa 
menyelenggarakan layanan komunikasi 
seluler dengan menggunakan teknologi 
NMT (Nordic Mobile Telephone) dengan 
menggunakan frekuensi 450 MHz.

Prototipe ponsel dibuat pada tahun 
1973 (10 tahun sebelum peluncuran 1G di 
Amerika Utara). Namun Motorola tercatat 
sebagai vendor pertama yang merilis 
ponsel 1G yang tersedia secara komersial 
pada tahun 1983. Ponsel tersebut bernama 
DynaTAC.

Meskipun menjadi teknologi revolusioner 
pada saat itu, 1G dinilai banyak kekurangan 
dari standar saat ini. Kualitas suara tidak 
begitu bagus, tak ada dukungan roaming. 
Keamanan kurang karena tidak ada enkripsi, 
yang berarti siapa pun yang memiliki 
pemindai radio dapat melakukan panggilan. 
Kecepatan unduh melalui 1G juga sangat 
lambat dan hanya mencapai sekitar 2,4 
Kbps. Menurut Wikipedia, hanya Rusia yang 
masih menggunakan 1G hingga saat ini.

2G
Pada 1990-an, dunia memasuki 2G. 

TEKNOLOGI 5G DAN SEJARAH 
PERKEMBANGANNYA
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SIM di tahun 1994, disusul oleh Telkomsel 
pada 1995, dan PT Excelcomindo Pratama 
di tahun 1996.

3G
Awal 2000-an menyambut milenium 

baru dengan mendiversifikasi jumlah 
transmisi digital yang tersedia untuk 
memasukkan internet seluler. Meskipun 
tidak secepat apa yang digunakan semua 
orang sekarang, internet saat itu sebagian 
besar masih didasarkan pada teks dan 
gambar diam.

Adalah NTT DoCoMo menjadi operator 
pertama yang meluncurkan 3G pada 2001. 
Teknologi 3G berfokus pada standardisasi 
protokol jaringan vendor. Pada gilirannya, 
pengguna dapat mengakses data dari 
mana saja, yang memungkinkan layanan 

roaming internasional dimulai.
Dibandingkan dengan 2G, 3G memiliki 

kemampuan transfer data 4 kali lipat yang 
mencapai rata-rata hingga 2 Mbps. Karena 
peningkatan ini, streaming video dan 
panggilan video langsung menjadi nyata. 
Email juga menjadi bentuk komunikasi 
standar lainnya melalui perangkat seluler.

Era 3G juga menjadi era kelahiran 
smartphone. Ada dua nama besar yang 
melahirkan ponsel revolusioner, yakni 
Blackberry dan Apple. Teknologi 3G hadir di 
Indonesia pada 2005. Setahun berikutnya, 
Telkomsel jadi operator pertama yang 
menggelar jaringan 3G secara komersial.

4G
Sepuluh tahun usai diperkenalkannya 

3G lahirlah 4G. Diperkenalkan untuk 
penggunaan komersial di Stockholm, Swedia 
dan Oslo, Norwegia menjelang akhir tahun 
2009, 4G membawa perluasan kapasitas 
jaringan seluler untuk internet lebih cepat 
atau broadband. Dengan kecepatan minimal 
12,5 Mbps, 4G menyediakan streaming / 
obrolan video berkualitas tinggi, akses web 
seluler cepat, video HD dan game online.

Pada perkembangannya diperkenalkan 
4G LTE (Long Term Evolution). Teknologi 
ini hasil desain ulang lengkap dan 
penyederhanaan arsitektur lengkung 
jaringan 3G, menghasilkan pengurangan 
yang signifikan dalam latensi transfer, 
meningkatkan efisiensi dan kecepatan pada 
jaringan. Karenanya kecepatan minimum 
yang ditawarkan 100 Mbps.

Kemudian muncul 4G LTE Advanced 

Ini ditandai dengan peluncuran Global 
System for Mobile Communications (GSM) 
di Finlandia pada 1991.

Teknologi 2G mengubah panggilan 
suara dan telepon menjadi sinyal digital. 
Ini memungkinkan pengguna seluler tidak 
hanya menelepon tetapi juga mengirim 
pesan teks (SMS) untuk pertama kalinya 
dan pesan multimedia (MMS) sebagai 
bentuk komunikasi baru.

Era ini pertama kali ditandai dengan 
adanya pager, yang berangsur-angsur 
berubah menjadi ponsel yang dapat 
menelepon dan mengirim pesan teks 
secara bersamaan. Ponsel candy bar begitu 
populer selama era 2G dengan Nokia 
menjadi raja pada masa itu. Ponsel garapan 
vendor asal Finlandia ini banyak digunakan 
oleh umat manusia, salah satunya 3310.

Kembali soal jaringan 2G, teknologi ini 
kemudian berevolusi menjadi 2,5G atau 
dikenal dengan GPRS (General Packet 
Radio Service), kemudian 2,75G atau 
EDGE (Enhanced Data rates for Global 
Evolution) di mana kecepatan maksimal 
mencapai 473 Kbps.

Dilansir dari laman Telkomsel, teknologi 
2G pertama kali hadir di Indonesia pada 
tahun 1993 dengan ditandainya proyek 
percontohan seluler digital dengan standar 
GSM oleh Telkomsel (kala itu bernama 
Telkomsel GSM) di Pulau Batam.

Baru setelah itu PT Satelit Palapa 
Indonesia (Satelindo) menjadi operator 
GSM pertama yang menggunakan kartu 
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atau populer dengan nama 4G+. Ini adalah versi LTE lanjutan 
atau yang ditingkatkan. Jadi lebih cepat, lebih stabil dan memiliki 
ketersediaan bandwidth yang lebih tinggi daripada LTE biasa. Tak 
heran bila kecepatannya bisa menembus 1 Gbps.

Teknologi 4G LTE diluncurkan secara komersial di Indonesia 
pada akhir 2014. Telkomsel menjadi operator seluler pertama 
yang mengoperasikan jaringan mobile 4G LTE di Indonesia. 
Sementara Smartfren menjadi operator pertama di Indonesia 
menggelar teknologi 4G LTE Advanced. Kehadiran 4G memicu 
lahirnya banyak startup di Tanah Air.

5G
Karena semakin banyak orang mendapatkan akses ke perangkat 

seluler dan Internet of Things (IoT) terus berkembang, diperkirakan 
sebanyak 24 miliar perangkat akan membutuhkan dukungan 
jaringan seluler pada tahun 2024. Di situlah 5G hadir. Korea Selatan 
adalah negara pertama yang menawarkan 5G pada Maret 2019. 
Generasi ke-5 diluncurkan oleh KT, LG Uplus dan SK Telecom.

Beberapa ahli mengklaim 5G membawa kecepatan sekitar 
10 Gbps ke ponsel. Itu lebih dari 600 kali lebih cepat daripada 
kecepatan 4G pada ponsel saat ini, dan 10 kali lebih cepat dari 
layanan fiber optic di rumah. Dengan kecepatan tersebut membuat 
kamu bisa mengunduh film 4K dalam 25 detik atau untuk streaming 
beberapa film pada waktu yang sama.

Tetapi keunggulan 5G tidak sekadar kecepatan yang super 
ngebut. Teknologi jaringan ini punya latensi yang lebih rendah 
dan kemampuan untuk menghubungkan lebih banyak perangkat 
sekaligus.

4G memiliki latensi rata-rata sekitar 50 milidetik, sedangkan 
latensi rata-rata 5G diperkirakan sekitar 10 milidetik. Bahkan latensi 
5G bisa turun hingga 1 milidetik.

Sementara kemampuan keterhubungan dengan perangkat 
mencapai 10 kali lebih banyak dari 4G (1 juta devices/km2), 
sehingga penggunaannya tidak hanya untuk pemenuhan layanan 
mobile broadband untuk konsumen, namun juga untuk Industry 
4.0. Sebagai contoh penerapan pabrik pintar, Virtual Reality / 
Augmented Reality, operasi bedah jarak jauh dan mobil otonom.

5G memberi operator lebih banyak opsi dalam penggunaan 
spektrum ketimbang 4G. Ada tiga opsi spektrum yang digunakan, 
yakni low-band, mid-band dan high band.

5G band rendah beroperasi pada frekuensi di bawah 1 GHz. 
Pita frekuensi ini digunakan untuk jaringan seluler dan TV dapat 
menyediakan jangkauan yang luas bahkan di lokasi pedesaan. 
Kecepatan dan latensi jaringan lebih baik daripada 4G, hanya 
saja kecepatan puncak sekitar 300Mbps.

Pindah ke spektrum 5G mid-band, berada di spektrum antara 
1 GHz dan 6 GHz. Ini memberikan koneksi yang lebih cepat dan 
latensi yang lebih rendah daripada spektrum pita rendah.

Spektrum mid-band dianggap paling ideal untuk 5G karena 
dapat membawa banyak data melintasi jarak yang signifikan. 
Kecepatan data lebih tinggi daripada spektrum pita rendah 
dengan kecepatan puncak hingga 1 Gbps.

Untuk mencapai kecepatan tertinggi dari 5G, yakni 10 Gbps, 
operator memerlukan teknologi gelombang milimeter atau 
mmWave. Ini memanfaatkan spektrum nirkabel yang sangat 
tinggi di atas 6 GHz.

Sayangnya, spektrum mmWave terbatas pada jarak pendek 
karenanya hanya akan digunakan di lingkungan padat yang sering 
melayani sejumlah besar orang. Agar merasakan kecepatan 
maksimal, pengguna harus berada dalam jarak sekitar 100 meter 
dari menara pemancar BTS dan tidak terhalang gedung maupun 
pohon.

Tentu saja, bagi pengguna seluler yang ingin memanfaatkan 
5G, mereka memerlukan perangkat baru yang sudah mendukung 
jaringan ini.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :
Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.

                      36 - INSPIRA - SEPTEMBER 2021



indonesia business forum

SEPTEMBER 2021 - INSPIRA - 37        

Kementerian Koperasi dan 
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop 
UKM) bersama Kementerian 
Perindustrian (Kemenperin) dan 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) berkomitmen bersinergi 
menghubungkan pelaku koperasi; 
usaha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM); dan industri kecil dan 
menengah (IKM) untuk terhubung 
ke dalam rantai pasok global (global 
value chain).

Hal ini bertujuan untuk mendo-
rong peningkatan ekspor dan penguatan 
substitusi impor. Kemitraan koperasi, 
UMKM, dan IKM terhubung dalam rantai 
nilai global masih rendah. Begitu juga 
dengan keterlibatan UMKM pada rantai 
pasok, masih sangat minim, hanya 
mencapai 6,3 persen dalam rantai 
nilai global. Untuk itu, pemerintah 
terus menggali potensi-potensi 
pengembangan kemitraan antara 
koperasi, UMKM, dan IKM dengan 
BUMN maupun swasta.

Menkop Teten Masduki menyam-
paikan, salah satu upayanya ialah 

PEMERINTAH DORONG KOPERASI DAN UMKM 

MASUK RANTAI PASOK GLOBAL

sinergi antara Kemenkop UKM dengan 
Kemenperin dan Kementerian BUMN, 
yang bertujuan untuk mendorong 
masuknya koperasi, UMKM, dan IKM 
dalam rantai pasok BUMN.

“Implementasi kegiatan ini, 
sebagai percontohan adalah kemitraan 
koperasi, UMKM, dan IKM dengan enam 

BUMN, yakni PT Pertamina, PT PLN, PT 
Kimia Farma, PT Krakatau Steel, Perum 
Perhutani, dan RNI (Persero). Untuk 
tahap awal ada sembilan,” kata Teten, 
dikutip dari laman resmi Kemenkop 
UKM, 6 September 2021

Teten menilai sinergi ini sangat 
penting, karena merupakan salah satu 
upaya untuk mendorong, koperasi, 
UMKM dan IKM sebagai kekuatan 
ketahanan ekonomi, dalam rangka 
mendukung pertumbuhan yang 
berkualitas dengan sasaran utama 
peningkatan nilai tambah, daya 
saing, investasi, ekspor, substitusi 
impor, dan perluasan lapangan kerja 
melalui penguatan koperasi,  UMKM, 
dan kewirausahaan.

“Lebih dari 64 juta pelaku UMKM 
berkontribusi sebesar 97 persen pada 
lapangan kerja dan menyumbang 
sebesar 60 persen terhadap PDB 
nasional. Untuk ekspor nasional, 
UMKM baru mencapai 14 persen, 
sedangkan usaha besar yang jumlahnya 
hanya mencapai 0,01 persen mampu 
memberikan kontribusi hingga 86 
persen. Angka tersebut menunjukkan 
peran UMKM cukup signifikan dalam 
perekonomian nasional namun masih 
rendah dari sisi ekspor, untuk itu melalui 
sinergi ini diharapkan dapat memperkuat 
UMKM kita, sehingga dapat terhubung 
ke dalam global value chain,” tegasnya.



                      38 - INSPIRA - SEPTEMBER 2021

indonesia business forum

Sementara itu, Menperin Agus 
Gumiwang Kartasasmita menyampaikan 
bahwa pembangunan industri harus 
diarahkan pada tiga prinsip. Pertama, 
membangun industri yang mandiri dan 
berdaulat; kedua, memacu industri yang 
maju dan berdaya saing; dan terakhir 
mewujudkan industri yang berkeadilan 
dan inklusif.

Pemberdayaan dan peningkatan 
peran sektor IKM sangat membantu 
ketahanan industri manufaktur dalam 
negeri. Peningkatan daya saing dalam 
rangka pemulihan UMKM/IKM tengah 
menjadi prioritas, khususnya dalam 
rangka pemulihan ekonomi nasional. 
Upaya tersebut memerlukan usaha yang 
sangat keras, progresif, dan kolaboratif 
dari seluruh pemangku kepentingan.

“Dalam rangka pemberdayaan 
IKM, Kementerian Perindustrian 
menyelenggarakan berbagai program 
pembinaan dan pendampingan 
terhadap IKM agar mampu secara 
jumlah/volume dan kualitas untuk 
menjadi bagian dari rantai pasok industri 
dalam negeri dan global, baik melalui 

pengembangan ekosistem rantai pasok 
seperti link & match dan kemitraan 
dengan industri besar dan BUMN, 
maupun melalui ekosistem digital 
dengan masuk ke dalam platform 
marketplace dan juga ke pengadaan 
barang pemerintah dan BUMN”, kata 
Agus.

Kerja sama yang telah ditanda-
tangani oleh para IKM dengan enam 
BUMN sebagai implementasi Nota 
Kesepahaman tersebut menunjukkan 
bahwa IKM mampu memenuhi 
persyaratan dan spesifikasi tinggi 
yang diterapkan oleh BUMN.

“Melalui sinergi program kemi-
traan ini, kami akan terus mendorong 
agar produk IKM akan semakin banyak 
yang dapat bermitra dengan BUMN 
lainnya guna meningkatkan penggunaan 
produk dalam negeri pada BUMN,” 
lanjut Agus.

Kemudian, Menteri BUMN Erick 
Thohir mengatakan bahwa pihaknya 
tidak berdiam diri dengan adanya krisis 
selama pandemi yang mengimbas 99 
persen pelaku UMKM, karena realitanya 

UMKM adalah tulang punggung negara.
“Kita memastikan agar BUMN 

tidak menjadi menara gading, tetapi 
harus dekat dengan UMKM dan dekat 
kepada masyarakat. Seluruh BUMN 
yang ada di 12 klaster dengan 43 
perusahaan sudah berkonsolidasi di 
mana kita meluncurkan PaDi UMKM, di 
situ kita sudah bertransaksi sebanyak 
130 ribu transaksi dengan 9.600 UMKM 
yang terlibat dan menghasilkan nilai 
transaksi mencapai Rp10,3 triliun sampai 
Agustus kemarin,” ujar Erick.

Ia menyebutkan proyek yang 
sudah dikolaborasikan antara lain 
penyediaan modular Pertashop oleh 
usaha binaan Kemenkop UKM, serta 
penyediaan pengecoran logam di 
beberapa proyek PLN oleh usaha 
binaan Kemenperin. Kemitraan ini, 
lanjut Erick, tidak hanya berdampak 
positif untuk Koperasi, UMKM, dan IKM, 
serta perputaran ekonomi.

“Kerja sama hari ini harus kita 
lakukan untuk meningkatkan TKDN 
untuk industrinya. Bahkan di tahap 
awal, nilai transaksi kerjasama dengan 
enam BUMN ini sudah mencapai Rp53,2 
miliar. Saya yakin dengan dukungan 
para Direksi BUMN, nilainya insyaallah 
bisa sepuluh kali lipat di tahap awal. 
Sebagai partner saya titipkan ke Pak 
Teten dan Pak Agus agar standarisasi 
dan kurasinya dijaga, seperti halnya saat 
mengkurasi UMKM yang tergabung di 
PaDi UMKM,” ujarnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi meminta Kamar Dagang 
dan Industri (Kadin) Indonesia segera 
memanfaatkan peluang bisnis dan 
perdagangan dengan Uni Emirat Arab 
(UEA).

Pesan ini disampaikan usai 
menyaksikan penandatanganan 
Nota Kesepahaman (Memorandum 
of Undserstanding/MoU) di bidang 
perdagangan, investasi, dan jasa antara 
Kadin Indonesia dengan Federation of 
UAE Chambers of Commerce & Industry. 
Penandatanganan dilakukan oleh Ketua 
Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid 
dan Ketua Dewan Kadin UEA Abdullah 
M. Al Mazrui.

Penandatanganan dilaksanakan 
pada saat Forum Bisnis yang digelar 
usai Peluncuran Perundingan Perjanjian 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Indonesia-Uni Emirat Arab (Indonesia-
United Arab Emirates Comprehensive 
Economic Partnership Agreement/

KADIN INDONESIA DAN KADIN UEA TEKEN MOU, MENDAG: 

SEGERA MANFAATKAN PELUANG PERDAGANGAN
IUAE-CEPA) pada di Bogor, Jawa Barat, 
2 September 2021.

“Kementerian Perdagangan 
mendukung kerja sama dan kolaborasi 
yang dilakukan Kadin Indonesia dengan 

Kadin UEA untuk meningkatkan 
perdagangan kedua negara, apalagi saat 
ini tengah dimulai proses Perundingan 
IUAE-CEPA. Kadin dan para pelaku 
usaha Indonesia hendaknya dapat 
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memanfaatkan peluang yang semakin 
terbuka lebar,” jelas Mendag.

Mendag juga menyampaikan, 
perwakilan dagang di luar negeri siap 
membantu para pelaku usaha untuk 
meningkatkan kinerja ekspor nasional. 
“Sinergi pemerintah dan pelaku usaha 
tentunya dapat memberikan hasil yang 
optimal bagi kinerja perdagangan kedua 
negara,” imbuh Mendag.

Sementara itu, Arsjad menyam-
paikan, penandatanganan ini merupakan 
upaya kedua pihak untuk memajukan 
dan meningkatkan kerja sama di bidang 
bisnis, perdagangan, dan ekonomi 
antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. 
Terlebih, kedua pihak melihat berbagai 
potensi yang saling menguntungkan 
bagi kedua negara.

Di samping itu, dengan kerja 
sama ini, kedua pihak diharapkan 
dapat melakukan pertukaran data dan 
informasi di bidang bisnis, perdagangan, 
investasi, jasa, dan ekonomi. Sedangkan, 
dalam hal pameran dagang, konferensi, 
dan seminar yang diadakan di negara 
masing-masing, kedua pihak akan saling 
membantu terkait keikutsertaannya.

Ke depan, kerja sama ini akan 
mendukung pertukaran delegasi dan 
misi perdagangan dan industri serta 
kunjungan pengusaha, baik secara 
individu maupun kelompok antar 
kedua negara. MoU ini berlaku untuk 

jangka waktu tiga tahun atau akan 
berlaku sampai dengan berakhirnya 
bulan keenam sejak tanggal salah 
satu Pihak secara tertulis menyatakan 
niat untuk mengakhiri perjanjian ini. 
Selain itu, MoU ini dapat diubah atau 
diperpanjang dengan persetujuan 
tertulis kedua belah pihak.

Presiden Apresiasi Perundingan IUAE-
CEPA

Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) menyambut baik Peluncuran 
Perundingan Persetujuan Kemitraan  
yang telah dilakukan oleh kedua negara. 
Hal tersebut disampaikan Presiden 
saat menerima kunjungan kehormatan 
Menteri Negara Urusan Perdagangan 
Luar Negeri Persatuan Emirat Arab 
(PEA) Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, 
3 September 2021, di Istana Merdeka, 
Jakarta. Kunjungan ini memberikan nilai 
strategis dan mencerminkan komitmen 
kedua negara untuk meningkatkan 
perdagangan dalam rangka pemulihan 
ekonomi pascapandemi. 

“Di dalam pertemuan tadi, 
Presiden menyampaikan menyambut 
baik dilakukannya peluncuran 
perundingan Indonesia-UAE CEPA dan 
sudah dilakukannya putaran pertama 
perundingan,” ujar Menteri Luar Negeri 
(Menlu) RI, Retno LP Marsudi, dalam 

keterangan pers usai mendampingi 
Presiden menerima kunjungan tersebut. 

Lebih lanjut, Presiden menyam-
paikan harapannya agar perundingan 
ini dapat segera diselesaikan. “Presiden 
mengharapkan agar perundingan ini 
dapat dilakukan atau dapat diselesaikan 
kurang dari satu tahun, sehingga dalam 
beberapa bulan ke depan akan dapat 
diperoleh hasil perundingan mencapai 
progres yang cukup signifikan,” ungkap 
Menlu. 

Selain itu, Kepala Negara juga 
mengharapkan agar IUAE-CEPA ini 
dapat meningkatkan nilai perdagangan 
antara kedua negara. “Sejauh ini 
perdagangan antara Indonesia dengan 
UAE masih dapat ditingkatkan lebih 
banyak lagi, karena angka perdagangan 
baru mencapai 2,9 miliar dolar AS. 
Dengan CEPA nantinya, Presiden 
mengharapkan paling tidak dapat 
dilakukan kenaikan perdagangan 2-3 
kali lipatnya,” ungkap Menlu.

Tak hanya di sektor perdaga-
ngan, imbuh Retno, IUAE-CEPA juga 
diharapkan dapat meningkatkan 
investasi, khususnya di bidang infra-
struktur, ketahanan kesehatan, serta 
ekonomi hijau dan berkelanjutan. 

“Kita mengharapkan agar UAE 
akan menjadi mitra utama bagi investasi 
di Indonesia. Dua bidang lain selain 
masalah infrastruktur yang diharapkan 
Presiden untuk investasi dari UAE yaitu, 
di bidang ketahanan kesehatan dan 
yang kedua di bidang ekonomi hijau 
dan berkelanjutan,” kata Menlu.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA



                      42 - TRAVELCLUB - NOVEMBER 2020
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Dear milenials, ada tawaran 
menggoda nih dari F Hotel. Dengan 
uang Rp4-5 juta, kamu bisa stay di 
F Hotel, Jl Panglima Polim, Jakarta 
Selatan selama satu bulan penuh!

Harga tersebut sama seperti 
pengeluaran kamu jika sewa kamar 
kost-kostan di kawasan Kemang, 
Jakarta Selatan. Dengan stay dalam 
jangka waktu lama di F Hotel, kamu 
bisa menikmati fasilitas hotel seperti 
kamar yang bersih dan nyaman. Belum 
lagi soal keamanan yang sudah pasti 
terjamin.

Dilihat dari sisi lokasi, F Hotel 
yang terletak di dekat pusat bisnis di 
Jakarta Selatan, yaitu Blok M, tentu lebih 
strategis dan memudahkan kamu ke 
mana-mana. Apalagi lokasinya sangat 
dekat dengan stasiun MRT.

Tawaran nan menggoda ini 

F HOTEL TAWARKAN HARGA KOS-KOSAN
DENGAN FASILITAS MEWAH

merupakan salah satu promosi F 
Hotel yang diungkapkan sendiri oleh 
sang pemilik, Fitno Fabulous kepada 

Ruby Herman, youtuber property, Ruby 
Herman di channel Youtube miliknya @
Ruby Herman dan EL JOHN TV dalam 
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program Indonesia Investment Forum.
“Buat para teman-teman yang 

bekerja di daerah Jakarta Selatan, 
daripada ngekost yang jauh dari tempat 
kerja, yuk mendingan stay dalam jangka 
panjang di F Hotel. Beberapa profesional 
muda yang tahu lifestyle, yang sudah 
menyewa kamar di F Hotel, mereka lebih 
happy tinggal di hotel. Lebih private, 
lokasi strategis, dan yang pasti nyaman 
banget,” kata Fitno.

Usung Konsep Hotel Butik
Kepada Ruby, Fitno juga 

brecerita bahwa program long stay 
itu sangat sukses. Dari 53 kamar yang 
tersedia, 10-20 kamarnya disewakan 
untuk jangka panjang, mulai dari 1 bulan 
hingga 3-6 bulan.

“Kita sewakan yang long stay 
dengan special price. Kita sewakan 
dengan harga Rp4-5 juta untuk satu 
bulan,” kata Fitno sambil menyebut 
selain program long stay di hotel, 
mereka juga menggiatkan promosi 
dengan memanfaatkan media sosial,” 
ujar Fitno.

“Dengan kondisi pandemi ini, 
kita musti pintar-pintar menjemput 
bola lewat media sosial. dengan 
teknologi yang canggih, kita tinggal 
membuat konten yang bagus untuk 

men-deliver informasi-informasi tentang 
F Hotel kepada calon customer kita.” 
tambahnya.

Selain program-program 
promosi tadi, kata Fitno, F Hotel juga 
memiliki kelebihan lain untuk menggaet 
target marketnya.

“Kalau berbisnis kan harus 
ada keunggulan dan perbedaan 
dibanding kompetitornya. Nah saya 
membangun hotel ini dengan konsep 
yang berbeda, yaitu hotel butik, yang 
tentunya memberikan suasana yang 
nyaman dibanding hotel-hotel biasa. 
Dari segi interiornya, kita menggunakan 
art deco atau American style, sementara 
hotel-hotel di sekitar sini kebanyakan 
desainnya minimalis dan simpel.” 
ungkap Fitno

Selain itu, di lorong hotel 
dipasang karpet tebal serta pendingin 
ruangan. Tak lupa di sisi kanan dan kiri 
lorong juga diletakkan tanaman hias 
yang membuat ruangan cantik dan 
terasa homey.

Fitno juga menjamin meng-
gunakan kualitas kasur dan barang-
barang yang ada di kamar dengan 
kualitas mumpuni, mulai dari kasur, 
handuk, hingga sabun dengan aroma 
terapi.

“Dengan segala kelebihan tadi, 
harga atau room rate kita sama lho 
dengan hotel-hotel yang lain,” tegas 
Fitno yang membangun F Hotel sejak 
tahun 2013 ini” tuturnya.

Manfaatkan Teknologi

Meski pandemi, Fitno percaya 
dengan segala kelebihan hotelnya dan 
program promosi yang gencar di media 
sosial, bisnis propertinya akan semakin 
berkembang.

Ia pun berpesan kepada semua 
orang yang sedang membangun 
bisnisnya, agar terus semangat.

“Buat teman-teman yang 
ingin berbisnis, pokoknya harus 
melek teknologi, harus engage calon 
customer dengan memanfaatkan media 
sosial, musti inovatif, kreatif, gigih, dan 
konsisten. Kalau target marketnya 
sudah jelas, harus fokus menawarkan 
produk kita, dan jangan lupa ketahui 
apa keinginan mereka,” ujar pria yang 
terkenal tidak pelit untuk membagi 
ilmu dan pengalamannya di bidang 
investasi dan bisnis ini.

Menurut Fitno, berbagi ilmu 
dan pengalaman adalah bentuk rasa 
syukurnya.

“Berbagi berbagi senyuman, 
berbagi materi, cerita, ilmu. Pokoknya 
be positive everytime, positif hati dan 
tindakannya,” tutup Fitno.
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Industri elektronika merupakan 
salah satu sektor yang mendapat 
prioritas pengembangan sesuai peta 
jalan Making Indonesia 4.0. Guna 
meningkatkan daya saing industri 
elektronika di tanah air, diperlukan 
langkah strategis dalam upaya memacu 
kemampuan produksi komponen yang 
bernilai tambah tinggi.

“Pemerintah bertekad mencip-
takan iklim usaha yang kondusif, 
termasuk mendorong Indonesia 
sebagai negara tujuan investasi untuk 
membangun industri semikonduktor,” 
kata Menteri Perindustrian Agus 
Gumiwang Kartasasmita pada acara 
webinar internasional tentang Peluang 
Industri Indonesia terkait Isu Global 
Chip Shortage beberapa waktu lalu.

Menperin mengemukakan, 
perang dagang Amerika Serikat dan 
China hingga terjadinya pandemi 

PENUHI KEBUTUHAN CHIP
KEMENPERIN PACU INVESTASI INDUSTRI SEMIKONDUKTOR

Covid-19 memberikan dampak besar 
pada rantai pasokan chip untuk 
memenuhi berbagai kebutuhan produksi 
seperti otomotif, barang elektronik, dan 

perangkat telekomunikasi. “Tentunya, 
Indonesia harus memikirkan cara-cara 
yang optimal untuk pengamanan 
industri nasional,” tegasnya.
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Oleh karena itu, strategi pemba-
ngunan industri semikonduktor perlu 
dilakukan dengan berbagai opsi. 
Sebab, pengembangan sektor tersebut 
membutuhkan waktu dengan jumlah 
investasi yang cukup besar. Bahkan 
juga dibutuhkan tenaga kerja dengan 
keahlian tinggi dan proses manufaktur 
dengan kualitas kontrol yang ketat.

“Tantangan itu memberikan 
peluang baru bagi industri dan startup 
investor Indonesia untuk melakukan 
kontrak manufacturing chip yang 
sedang tumbuh di berbagai negara, 
terutama Amerika Serikat, Jepang, 
China, Taiwan, Korea Selatan dan 
sejumlah negara di Eropa,” papar 
Menperin.

Menurutnya, penerbitan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja mampu memberikan peluang 
kemudahan berbisnis, termasuk untuk 
pengembangan industri semikonduktor 
dalam memproduki chip di dalam negeri.

 “Pembangunan industri chip ini 
harus disiasati dengan upaya-upaya 
pengamanan pasokan chip di dalam 
negeri, selain menyiapkan tumbuhnya 
industri chip di dalam negeri,” ujar Agus. 
Hal ini sesuai dengan implementasi peta 
jalan Making Indonesia 4.0, yang salah 

satu tujuannya adalah untuk penguatan 
dan pendalaman industri manufaktur 
di dalam negeri, termasuk di sektor 
industri elektronika.

“Sebagai gambaran, startup 
industri chip, terlebih chip untuk artificial 
intelligence seperti Alphabhet dengan 
Google, Nvidia, Graphcore, Thinci, 
Grog dan puluhan startup industri 
chip, termasuk industri chip global 
saat ini dapat dilakukan kerja sama 
dalam memperkuat supply chain chip 
di Indonesia,” ungkapnya.

Agus menambahkan, chip 
terus mengalami perkembangan, dari 
chip mikrokontroler hingga artificial 
intelligence chip yang fungsinya 
semakin kompleks sejalan dengan 
perkembangan industri 4.0. “Peran 
strategis industri chip ini menjadi 
semakin strategis dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional maupun global,” 
imbuhnya.

Substitusi impor

Lebih lanjut, pada masa 
industri 4.0 saat ini, kebutuhan chip 
semikonduktor secara konsisten terus 
mengalami pertumbuhan dan digunakan 
secara masif pada beragam produk. 

Oleh karenanya, perlu didorong agar 
secara bertahap chip semikonduktor 
dapat diproduksi di dalam negeri, yang 
sejalan dengan target pemerintah 
melalui program substitusi impor.

“Untuk mencapai target terse-
but, tentu dibutuhkan dukungan 
pemerintah berupa kebijakan dan 
fasilitasi fiskal maupun non fiskal,” tegas 
Menperin. Pemberian insentif dalam 
rangka penanaman modal merupakan 
salah satu upaya mendorong investasi 
industri semikonduktor di Indonesia.

Agus mengemukakan, sebagai 
salah satu negara G20 dengan 
jumlah penduduk besar, menjadikan 
keberadaan industri semikonduktor di 
Indonesia merupakan hal yang strategis. 
Sebab, industri semikonduktor memiliki 
prospek sebagai penghasil devisa dan 
penciptaan lapangan kerja.

“Dalam peluncuran Program 
Konektivitas Digital 2021 pada Februari 
lalu, Bapak Presiden Joko Widodo 
menekankan bahwa pentingnya 
kedaulatan dan kemandirian dalam 
menuju transformasi digital, dengan 
mendorong pemakaian produk-
produk digital dalam negeri dan 
penguasaan teknologi digital mutakhir,” 
paparnya. Untuk mencapai hal 
tersebut, Indonesia perlu menjamin 
ketersediaan dan kemandirian rantai 
pasok perangkat digital dan komponen 
chip semikonduktor di masa depan.
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Stunting adalah kondisi gagal 
pertumbuhan pada anak (pertumbuhan 
tubuh dan otak) akibat kekurangan 
gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, 
anak lebih pendek atau perawakan 
pendek dari anak normal seusianya 
dan memiliki keterlambatan dalam 
berpikir. Umumnya disebabkan asupan 
makan yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan gizi.

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

Data dari Kementerian Kese-
hatan pada tahun 2017 22,2% atau 
sekitar 150,8 juta balita di dunia 
mengalami stunting. Namun angka 
ini sudah mengalami penurunan jika 
dibandingkan dengan angka stunting 
pada tahun 2000 yaitu 32,6%. Meski 

ORANGTUA DITUNTUT MILIKI PEMAHAMAN 
NUTRISI UNTUK CEGAH STUNTING

harus ada penurunan, perhatian 
orangtua terhadap penyakit harus 
ditingkatkan.

Dokter Spesialis Gizi Klinik – 
RS Permata Cibubur & RS Permata 
Jonggol, dr. Putri Sakti, M.Gizi, Sp.GK 

el john medical forum

SEPTEMBER 2021 - INSPIRA - 49        



el john medical forum

                      50 - INSPIRA - SEPTEMBER 2021

menjelaskan apa saja yang harus 
diperhatikan orangtua agar si buah 
hati tidak mengalami penyakit ini.

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

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

Untuk mengetahui seorang anak 
mengalami stunting dapat diketahui 
dari grafik pertumbuhan. Grafik 
tersebut merupakan grafik tumbuh 
kembang anak  yang telah dikeluarkan  
WHO. “Dengan grafik, anak diketahui 
terdiagnosa stunting jika tinggi badan 
atau panjang badan terhadap usianya 
saat itu di bawah standar deviasi minus 

dua,” ungkap dokter Putri.
Selain grafik, ada gejala lain yang 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Di akhir penjelasannya tentang 
stunting, dokter Putri kembali 
menekankan kepada orangtua bahwa 
nutrisi untuk anak saat berada dalam 
kandungan sangat penting untuk 
mencegah penyakit yang menyerang 
pertumbuhan anak ini. (Sigit)
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Miss Chinese Indonesia 2021 Marchella 
Mulyawan, dan Miss Chinese Indonesia 
Eco-Earth 2021 Yeni Chandra pada 31 
Agutsus 2021,  menyambangi  Panti 
Werdha Wisma Mulia di kawasan 
Jelambar, Jakarta Barat.  Kedatangan 
putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
ini,  untuk menyerahkan bantuan kepada 
penghuni panti yakni berupa kebutuhan 
pokok dan uang tunai.

Penyerahan bantuan ini dilakukan 
setelah Marchella dan Yeni menerima 
mahkota dan penyelempangan sash dari  
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto pada 26 Agustus 
2021 lalu. Bantuan ini diserahkan kepada 
pengurus panti dan selanjutkan akan 
dibagikan pada para penghuni panti 
yakni para lansia yang jumlahnya sekitar 
85 orang.  Dalam kegiatan sosial ini, ikut 
bergabung Gabriella Adeline, Hakka Amoi 
Best Talent Jakarta 2018.

Marchella Mulyawan mengatakan 

kegiatan ini merupakan bentuk rasa 
syukur atas prestasi yang diraihnya di 
kontes paling bergengsi di Indonesia yakni 
pemilihan Miss Chinese Indonesia 2021 

yang malam grand finalnya dilangsungkan 
pada 7 Agustus 2021.

“Bakti sosial ini menjadi salah satu 
bentuk nyata kami untuk menyampaikan 

PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA
SALURKAN BANTUAN KE PANTI JOMPO DI JAKARTA



rasa syukur atas pencapaian dan berkat 
yang telah diperoleh sebagai miss Chinese 
Indonesia 2021. Berbagi menjadi tujuan 
utama dari kegiatan ini, terutama kepada 
para lansia yang renta. Adapun berbagai 
jenis bahan pangan, kebutuhan pokok 
dan uang tunai yang dibagikan untuk 
para lansia,” kata Marchella saat di 
wawancarai tim liputan EL JOHN News, 
Kamis (8/9/2021).

“Kami berharap semoga bantuan 
yang kami berikan dapat bermanfaat dan 
membantu kebutuhan Panti,” sambungnya.

Menurut  Marchella terpilih sebagai 
Miss Chinese Indonesia 2021 mengajarkan 
dirinya tentang indahnya saling membantu. 
“Memenangkan ajang Miss Chinese 
Indonesia 2021 membuka kesempatan 
baru untuk kami belajar berbagi sejak dini, 
dari berkat yang ada dan keinginan hati 
untuk berbagi,’ujar  wanita yang  pernah 
belajar di Esmod International Fashion 
University Group ini

“Jadi menurut saya seperti di ajang 
ini juga membuka banyak kesempatan 
untuk melihat di sekitar kita, untuk melihat 
isu-isu yang terjadi di lingkungan kita 
dan juga berbagai juga dengan mereka,” 
tambahnya

Marchella mengungkapkan berbagai 
sesama sebagai bentuk rasa syukur tak 
hanya dilakukan saat memenangi kontes 
namun juga  saat meraih prestasi dari 
hal-hal lain, seperti dalam dunia kerja 
maupun dalam keluarga.

Marchella berharap para finalis 
Miss Chinese Indonesia 2021 lainnya 
dapat mengambil peran untuk saling 
berbagi, apalagi dalam kondisi pandemi 
seperti ini, tidak sedikit masyarakat yang 
membutuhkan uluran tangan. Berbagi 
tidak harus dari diri sendiri namun juga 
dapat berkolaborasi dengan pihak lain 
yang memiliki visi dan  misi yang sama.

“Harapan aku karena baru dua ya, 
saya dan Yeni Chandara ya yang terjun 
langsung, harapan saya bisa mengajak 
semua Miss Chinese Indonesia, top six 
bahkan yang diluar top six pun, karena kita 
semua berteman dengan semua finalis, 
jadi harapan saya bisa mengajak banyak 
orang dalam program-program seperti 
ini bersama-sama. Kita membagikan 
sesuatu yang mungkin buat kita tidak 
terlalu berharga tetapi mungkin buat 
orang lain sangat dibutuhkan,” harap 
Marchella.

Hal senada juga disampaikan Miss 

Chinese Indonesia Eco-Earth 2021 
Yeni Chandra.  Ia  mengaku senang 
perjalanannya di Jakarta ditutup dengan 
aksi kemanusiaan. Menurutnya aksi ini tak 
lepas dari bimbingan dari Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia Johnnie Sugiarto.

Ini adalah ucapan syukur dari saya 
dan Marchella yang terpilih masuk di 
top six Miss Chinese Indonesia 2021 dan 
saya juga bersyukur dapat bergabung 
di keluarga Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan terima kasih kepada Deddy Martinus 
Johnnie Sugiarto yang telah membimbing 
kami,” ucap Yeni.

Yeni tidak akan berhenti untuk 
melakukan kegiatan sosial lainnya. Kegiatan 
sosial  di Panti Werdha Wisma di Jelambar 
menjadi pembuka kegiatan-kegiatan 
sosial lainnya. Rencananya Yeni  akan 
berkolaborasi dengan pihak lain di Riau 
untuk menggalakan kegiatan serupa  
kepada mereka yang membutuhkan.

“Pastinya saya akan melanjutkan 
kegiatan sosial ini di Riau, kebetulan saya 
sudah balik ke Riau dan saya menyandang 
Miss Chinese Indonesia Ecoearth 2021, 
saya akan bergabung dengan pihak lain 
atau  yayasan disini untuk melakukan 
kegiatan sosial seperti membangun seribu 
pohon atau berbagai sesama. Pihak lain 
yang saya ajak kolaborasi salah satunya 
adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia di Riau dengan menggalang 
dana untuk mereka yang membutuhkan 
termasuk bagi yang terdampak pandemi 
Covid-19,” tutur Yeni. (Sigit)
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Ketua Harian Yayasan Batik Indonesia 
(YBI) Coreta Louise Kapoyos mengajak 
para finalis Putri Pariwisata Indonesia 
2021 untuk mencintai dan melestarikan 
batik Indonesia. Ajakan ini disampaikan 
Coreta saat memberikan pembekalan 
pada kegiatan karantina virtual pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2021, 1 
September 2021

Coreta menjelaskan finalis Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 merupakan 
generasi milenial yang memiliki peran 
penting dalam menjaga salah satu warisan 
budaya Indonesia ini. Ada cara yang dapat 
dilakukan agar generasi milenial dapat 
mencintai batik, diantaranya motif batik 
yang dibuat harus  kekiniaan.

“Batik yang disukai milenial 
kebanyakan itu yang kontemporer, mereka 
tidak suka yang terlalu klasik. Dibuat 
agak modern style, dengan modifikasi 
motif kemudian dipadukan dengan 
kontemporer  itu biasanya lebih banyak 
diminati khususnya oleh milenial,” kata 
Coreta.

Selain itu cara lain  adalah dengan 
membuat produk-produk lain   bernuansa 
batik. Produknya pun yang sedang 
digemari oleh generasi milenial dan 
didesain dengan motif batik kekinian. 
Biasanya, generasi milenial senang dengan 
produk yang unik dan lucu.

Kita bikin, kita olah kain batik itu untuk 
jadikan produk, produknya itu ga hanya 
kain, bisa juga aksesoris. Kalau mereka 
tidak suka batik ya udah pakai polos aja 
tetapi ada tas batiknya. Sekarang kan 
new normal, bisa dibuat master batik,” 
ujar Coreta.

Coreta yang juga sebagai Ketua 

Pernik Nusantara ini, mengungkapkan 
bahwa mengajak seseorang mencintai 
batik harus dimulai diri sendiri. Jika yang 
ngajak tidak mencintai batik sepenuh 
hati maka upaya untuk mengajak orang 
mencintai batik tidak berhasil. Dengan 
mencintai batik maka ada pemahaman 
yang ditanam tentang batik.

CORETA 
LOUISE 
KAPOYOS
AJAK FINALIS PPI 
2021 CINTAI DAN 
LESTARIKAN BATIK 
INDONESIA



bahwa batik merupakan salah satu jenis 
wastra Indonesia. Selain batik, ada tenun 
dan songket yang juga menjadi bagian 
wastra Indonesia. Batik Indonesia telah 
ditetapkan  oleh UNESCO pada 2 Oktober 
2009 lalu sebagai sebagai warisan 
Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan 
Nonbendawi (Masterpieces of the Oral 
and Intangible Heritage of Humanity).

Penetapan dari UNESCO  ini menjadi 
kebanggan Indonesia dan perlu dijaga 
dan dilestarikan. Banyak cara dalam 
melestarikan batik, salah satunya adalah 

dengan membeli batik yang dibuat 
secara benar. Ada tiga cara membatik 
dengan benar yakni dengan ditulis, 
dicap dan memadukan dari dua cara 
tersebut. Namun Coreta menyayangkan, 
banyak batik yang diperjualkan  dengan 
hasil printing. Cara tersebut dapat 
menghilangkan mutu batik dan tidak 
menghargai jerih payah para pengrajin 
batik.

“Masalahnya sekarang ini kadang-
kadang pengrajin-pengrajin kita kasihan 
mereka cape-cape membuat batik tulis, 
membuat batik cap tetapi langsung 
muncul dengan print-print batik yang 
ada yang dijual dengan murah. Karena 
kalau kita berbicara print itu dengan 
mesin, sementara pembatik-pembatik 
kita membuat dengan susah payah, 
mereka membatik dari malam ketemu 
malam,” ungkap Coreta

“Kalau printing itu dengan mesin 
bisa beribu-ribu kain yang hanya dijual 
murah sekali, nah itu lah kalau kita 
terus menerus menggunakan printing 
kasian para pembatik-pembatik kita 
nantinya, lama-lama ga ada yang mau 
jadi pembatik,” tambahnya.

Karena itu, Coreta berharap para finalis 
Putri Pariwisata Indonesia 2021 dapat 
memilih batik yang proses pembuatannya 
dengan cara yang benar agar mutu batik 
Indonesia dapat  tetap terjaga. (Sigit)
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“Cara kita mengajak harus dari kita 
dulu, karena kalau bukan kita yang 
mencintai batik  siapa lagi. Giliran batik 
mau diambil negara tetangga, kita marah-
marah. Tetapi kita  pernah ga bertanya 
kepada diri kita sendiri, sudahkah kita 
mencintai dan menyukai dan bahkan 
sering menggunakan batik, atau pun 
tenun, atau pun songket. Jadi kita harus 
bertanya dulu pada diri kita, jangan 
sampai udah diambil oleh negara lain,” 
ungkap Coreta.

Lebih lanjut Coreta menjelaskan 
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34 Finalis Putri Pariwisata Indonesia 
2021 kembali mendapatkan pembekalan 
dari Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto pada Karantina 
virtual sesi ketiga, Rabu (1/9/2021). 
Kali ini materi yang diberikan seputar 
membangun networking.

Martinus Johnnie Sugiarto menerangkan 
bahwa networking atau jaringan sangat 
penting untuk memperlancar tujuan, baik 
tujuan dalam bekerja maupun berbisnis. 
Karena itu networking perlu dijaga karena 
suatu saat akan dibutuhkan.

Martinus Johnnie Sugiarto menjelaskan 
bahwa Yayasan EL JOHN Indonesia telah 
menyiapkan panggung yang  dapat 
dimanfaatkan para Putri binaannya untuk 
menjalin networking. Pada kesempatan ini, 
Martinus Johnnie Sugiarto memperlihatkan 
foto-foto para putri yang sedang bertugas 
dan bertemu dengan orang-orang hebat. 
Oleh karena itu panggung yang disediakan 
Yayasan EL JOHN Indonesia, seperti kontes 
pageant internasional  dapat dimanfaatkan 
dengan sebaik-baiknya untuk memperkuat 
networking.

“Nah networking ini yang bisa 
membawa Putri-putri Pariwisata Indonesia 
sampai ke mana-mana. Anda kalau 
perhatikan di foto ini, anda lihat para Putri 
Pariwisata atau pun finalisnya atau pun 
special award-nya bisa naik ke panggung, 
satu panggung dengan orang-orang 

hebat. Di foto ini di atas panggung pada 
saat itu ada Pak Menteri Pariwisata Pak 
Arief Yahya. Anda bisa naik panggung, di 
panggung yang sama. Kalau anda lanjuti 
lihat foto-foto lain banyak kegiatan-kegiatan 
yang bisa mengantarkan anda menuju 
ke panggung-panggung baik panggung 
nasional maupun panggung dunia,” papar 

Tokoh Pariwisata Nasional ini.
Menurutnya ada tiga upaya yang harus 

dijalankan dalam membangun networking. 
Yang pertama adalah apa yang pertama 
kamu lihat atau what you see. Biasanya 
sebelum terjadinya komunikasi, orang akan 
terlebih dahulu melihat lawan bicaranya, 
baik itu busana yang dikenakan maupun 

PARA FINALIS 
PPI 2021 
DIDORONG 
BANGUN 
NETWORKING 
DENGAN BAIK
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melihat perilakunya.
Busana yang dikenakan tidak rapi, 

orang akan menilai orang tersebut tidak 
suka rapi. Namun jika sebaliknya, maka 
orang tersebut selalu menempatkan 
kerapian ada yang nomor satu. Karena itu, 
para finalis diminta untuk memperhatikan 
busana yang dikenakan saat berkomunikasi 
dengan seseorang apalagi orang yang 
diajak berkomunikasi adalah orang-orang 
penting.

“Begitu pertama kali ketemu orang 
akan melihat bagaimana penampilan 
anda, what you see, apa yang orang lihat 
tentang anda, bisa rapi banget, bisa juga 
justru terbalik, pakaian tidak sesuai dengan 

lokasi. Misalnya pakaian terlalu nora, 
mungkin karena anda punya banyak koleksi 
perhiasan dan pergi ke mall, perhiasannya 
seperti toko emas berjalan. Orang malah 
menilai ini nora banget,” ujar Martinus 
Johnnie Sugiarto.

“Nah hal-hal demikian itu harus dapat 
memberikan kesan positif bagi orang yang 
melihat anda. Orang akan melihat anda 
bisa ga menyesuaikan pakaian dengan 
tempat. Nah itu kesan pertama orang 
melihat anda ,” tambahnya.

Kemudian upaya yang kedua adalah 
what you saya atau apa yang ingin 
disampaikan. Jika yang disampaikan 
adalah hal-hal positif makan hubungan 

dalam ber-networking akan terus terjaga, 
namun jika yang disampaikan membuat 
lawan bicara tidak nyaman maka akan 
sia-sia networking akan dibangun.

“Ada orang begitu ketemu karena 
sudah berteman langsung curhat, cerita 
tentang curhatan dia, tentang masalah dia. 
Bagi orang yang diajak ngomong mungkin 
merasa ini cerita dia apa hubungannya 
dengan aku, apa pentingnya dengan 
aku. Orang akan merasa bahwa omongan 
anda tidak pada tempatnya dan tidak 
perlu. Nah hal-hal demikian ini harus 
bisa mengendalikan, kita harus bisa 
mengendalikan diri di saat what you 
say, apa yang ingin anda katakan,” terang 
CEO EL JOHN Media ini.

Untuk yang ketiga adalah what you 
do atau apa yang ingin dilakukan setelah 
what you see dan whay you say sudah 
dijalankan dengan baik. What you do  ini 
mengarah pada sikap yang ditunjukan. Jika 
sikapnya dalam berjanji ditepati maka tiga 
upaya ini dijalankan dengan sempurna.

“Anda mengatakan oke besok jam 
2. Orang pasti tunggu jam 2, orang akan 
melihat What You Do. Kalau ternyata jam 
dua anda tidak datang, anda tidak ada 
kabar, maka yang pertama sudah bagus, 
yang kedua sudah bagus akan hilang yang 
ketiga. Semua yang bagus dua poin di 
depan akan musnah  karena perbuatan 
anda yang tidak menepati janji,” tutur 
Martinus Johnnie Sugiarto. (Sigit)
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Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
berpesan kepada enam besar Miss 
Chinese Indonesia 2021  untuk menjaga 
attitude dan lakukan yang terbaik untuk 
membanggakan nama Indonesia di 
mata dunia.

Hal tersebut disampaikannya 
saat memberikan pembekalan kepada 
para enam besar di Jakarta belum lama 
ini. Pembakalan ini merupakan rangkain 
ada acara pemakaian mahkota dan 
penyelempangan sash kepada enam 
besar.

“Kalian kini sudah resmi 
dapat mahkota dan sas, saya pesan 
jaga dan selalu berbuat terbaik 
dapat membanggakan Indonesia, 
membanggkan Yayasan EL JOHN 
Indonesia, membanggakan bangsa ini, 
membangkkan semua orang,” pesan 
Tokoh Pariwisata Indonesia ini.

“Saya pesan juga kalau kalian lagi 

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO BERPESAN KEPADA 
ENAM BESAR MCI 2021 JAGA SIKAP DAN BANGGAKAN INDONESIA

bikin narasi, narasi apa saja, selalu dalam 
narasi sertakan EL JOHN, kenapa karena 
kalian bisa memakai mahkota dan sas 
karena EL JOHN, jadi upayakan setiap 

narasi yang dibangun tolong cantumkan 
EL JOHN,” tambahnya.

Martinus Johnnie Sugiarto 
mengatakan sebagai warga keturunan 
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Tionghoa harus menjaga sikap hormat 
kepada leluhur atau kepada orang 
yang dituakan. Sikap ini menjadi sikap 
melekat kepada setiap warga keturunan 
Tionghoa sebagai bentuk rasa bakti 
kepada orangtua agar mendapat berkah 
dalam mencapai tujuan hidup.

“Di kalangan Tionghoa selalu 
orang mengatakan satu patah kamu 
boleh melakukan apa saja yang penting 
tanya kepada diri sendiri, apakah 
sikap dan perbuatan itu merugikan 
orang. Jika merugikan orang itu tanda 
ketidakbenaran. Jadi sikap kita, perbuatan 
kita tidak ada yang boleh merugikan 
orang. Kalau sampai sikap kita perbuatan 
kita merugikan orang, maka disitulah letak 
kesalahan yang kita perbuat,” ungkap 
CEO EL JOHN Media ini.

Para enam besar Miss Chinese 
Indonesia 2021 ini siap menjalani amanah 
dari Founder Yayasan EL JOHN Indonesia. 
Mereka juga berterima kasih yang sebesar-
besarnya kepada Yayasan EL JOHN 
Indonesia yang telah mempercayakan 
gelar-gelar ini kepada para enam besar.

“Tentunya sangat senang dan 
bahagia, terhormat dan saya merasa ini 
sebuah kehormatan dan tanggung jawab 
besar  untuk kedepannya saya membawa 
yang terbaik untuk Miss Chinese Indonesia, 
kata Marchella Mulyawan  (Miss Chinese 
Indonesia 2021) saat diwawancarai tim 
liputan EL JOHN News, usai pemakaian 

mahkota dan penyelempangan sash.
“Saya ingin berterima kasih 

sebesar-besarnya kepada Yayasan 
EL JOHN Indonesia yang telah 
menyelenggarakan pemilihan Miss 
Chinese Indonesia 2021 dan saya berharap 
lewat ajang serta mahkota dan sas yang 
saya gunakan saya bisa berkarya dan 
membanggakan Indonesia,” lanjut 
Marchella.

Hal senada juga disampaikan pada 
enam besar lainnya. “ Yang pertama saya 
ucapkan terima kasih banyak kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia melalui 
EL JOHN Pageant mengadakan ajang 
pemilihan Miss Chinese Indonesia 2021, 
di mana ini merupakan ajang untuk 
generasi muda melestarikan budaya kita 
dan sekali lagi saya juga mengucapkan 
terima kasih juga kepada Bapak Martinus 
Johnnie Sugiarto selaku founder dari 
Yayasan EL JOHN Indonesia,” ucap Yunita  
(Miss Chinese Indonesia Tourism 2021)

Terima kasih banyak untuk 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang dimulai 
pada tahun 2020, dan tahun ini yang 
kedua, saya sangat bersyukur karena 
ada kompetisi ini jadi saya bisa ikut di 
dalamnya dan sekarang aku diberikan 
kesempatan yang intinya EL JOHN telah 
memberikan panggung untuk kami, sekali 
lagi terima kasih buat Yayasan EL JOHN 
Indonesia,” ungkap Dewi Paramita  (Miss 
Chinese Indonesia Culinary 2021).

Para enam besar ini berharap 
Yayasan EL JOHN Indonesia tidak berhenti 
dalam mengembangkan sumber daya 
manusia (SDM) khususnya generasi 
muda. Yayasan EL JOHN Indonesia 
telah membuktikan kiprahnya dalam 
mencetak generasi muda, tak sedikit 
Putri binaannya yang berprestasi di 
kontes-kontes pageant  dunia.

“Saya berharap Yayasan EL 
JOHN Indonesia tetap eksis sebagai 
pencetak talenta-talenta muda yang 
dapat mengharumkan nama Indonesia 
di mata internasional dan saya juga 
bangga menjadi bagian dari Yayasan EL 
JOHN Indonesia,” tutur Sharon  Sylvania   
(Miss Chinese Indonesia Culture 2021)

“Harapan saya kepada Yayasan 
EL JOHN Indonesia terus berkontribusi 
dalam mengembangkan generasi muda 
dan saya pun sebagai generasi muda siap 
berkolaborasi dengan Yayasan EL JOHN 
Indonesia. Kolaborasi yang dilakukan 
saya siap untuk menghubungkan Yayasan 
EL JOHN Indonesia dengan organisasi-
organisasi Tionghoa Indonesia dan 
berkolaborasi bersama mengadakan 
acara dimana EL JOHN memiliki kekuatan 
media dan kita di budaya,” ujar Maria Sefani  
(Miss Chinese Indonesia Medical 2021)

“Saya berharap Yayasan EL JOHN 
Indonesia tidak putus dalam menjalankan 
misi dan visinya mengembangkan SDM, 
saya yakin Yayasan EL JOHN Indonesia 
dapat terus berkontribusi  mengharumkan 
nama Indonesia di dunia,” kata Yeni 
Chandra (Miss Chinese Indonesia Eco 
Earth 2021). (Sigit)
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VIVERE Group berkomitmen 
membantu pemerintah dalam mena-
ngani pandemi Covid-19 baik dari 
sisi kesehatannya maupun ekonomi. 
Komitmen ini disampaikan langsung 
CEO VIVERE Group Dedy Rochimat saat 
menerima kunjungan Plt. Direktur Jenderal 
(Dirjen) Industri Agro Kemenperin, Putu 
Juli Ardika ke  PT Gema Graha Sarana 
(GGS) di Jalan Kampung Teureup No.60, 
Sukaharja, Kec. Sindang Jaya, Tangerang, 
Banten, beberapa waktu lalu.

Kunjungan Plt Dirjen Industri Agro 
Kemenperin ini untuk memastikan kesiapan 
industri esensial beroperasi seratus persen 
pada masa PPKM.  PT GGS  merupakan 
perusahaan yang bergerak di bidang 
kontraktor interior, ekspor dan manufaktur 
perlengkapan dan perabotan interior 
berkualitas tinggi  yang berada di bawah 
naungan VIVERE Group.

Dedy mengatakan bantuan yang 
diberikan yakni dengan melakukan aksi 

VIVERE BERKOMITMEN BANTU PEMERINTAH 

TANGANI PANDEMI COVID-19
kemanusiaan yang hingga saat ini masih 
dijalankan oleh VIVERE Group.

 “Kami berfokus untuk selalu bekerja 
dari hati, lakukan mulai dari hal terkecil 
demi meringankan beban masyarakat 

terdampak, mulai dari pemanfaatan 
lahan kurang produktif untuk hidroponik, 
pengembangbiakan lele, hasilnya dibagikan 
ke lingkungan 60 persen dan 40 persen 
untuk karyawan. Melalui gerakan VIVERE 

serba serbi
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Peduli, kami membagikan APD ke faskes, 
paket sembako ke lingkungan, kemudian 
berkontribusi sebagai sentra vaksin di 
SOUTH78 Serpong, dan mendonasikan 
ambulance untuk menangani ke 
gawatdaruratan. Bahu membahu kita 
lakukan apa yang bisa dilakukan untuk 
bangkit bersama” tegas Dedy.

Seperti diketahui, pada tanggal 26 
Juli 2021, VIVERE Group melalui Yayasan 
Pendidikan VIVERE menyerahkan satu unit 
ambulance kepada Komunitas Indonesia 
Lawan Libas Covid-19 (KILLCOVID19) di 
gedung Graha VIVERE, Slipi, Jakarta Barat.

Satu unit ambulance ini diserahkan 
oleh Ketua Yayasan Pendidikan VIVERE 
Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan kepada  
Ketua KILLCOVID19 Adharta Ongkosaputra.

Selain ambulance, VIVERE Group 
juga membuka sentra vaksin di SOUTH78 
Serpong. Pembukaan sentra vaksin ini 
dilakukan pada tanggal 15 Juli 2021. Kegiatan 
ini merupakan rangkaian program Corporate 
Social Responsibility (CSR) yang dilakukan 
Yayasan Pendidikan VIVERE.

Dalam kegiatan ini VIVERE Group 
bekerjasama dengan pemerintah daerah 
Kabupaten Tangerang yang melibatkan 
Korem 052/Wijayakarma dan Dinas 
Kesehatan dalam kegiatan Serbuan Vaksin 
Covid-19 Kabupaten Tangerang yang 
dilakukan secara berkala sejak bulan Juni 
lalu.

Tak hanya kepada masyarakat 

umum, vaksinasi juga digencarkan VIVERE 
kepada para pekerjanya. Seperti karyawan 
PT GGS. Seluruh karyawan di perusahaan 
telah menerima suntikan vaksin dan 
patuh terhadap protokol kesehatan yang 
ditertapkan perusahaan sesuai ketentuan 
dari pemerintah.

“Kami pastikan prokes dijalankan 
secara ketat di perusahaan kami. Saya 
pribadi minta tim Gugus Tugas VIVERE 
untuk memastikan semua karyawan harus 
di vaksin, sampai mitra kita dan terus 
meningkat ke keluarga. Di sini semua 
sudah 97 persen dari karyawan kantor 
sampai dengan karyawan pabrik, proyek 
semua sudah divaksin, yang tiga persen 
tersebut adalah karyawan yang terpapar 
Covid, sedang menunggu beberapa waktu 
sebelum boleh divaksin,” tutur Dedy.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) 
Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika 
mengapresiasi protokol kesehatan yang 
diterapkan PT GGS. Perusahan ini, menurut 
Putu telah siap beroperasi seratus persen.

 “Kalau protokol kesehatan tadi kita 
sudah lihat jadi pekerja-pekerja di sini dari 
awal itu sudah memakai aplikasi peduli 
lindungi dan implementasi-implementasi 
edaran  Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 
2021 baik enam M maupun capability-nya, 
testing, termasuk treatment-nya, malah 
di sini sebagian besar sudah divaksin itu 
yang utama sekali sudah divaksin dan 
bukan di lingkungan pabrik saja yang 

terkait pun divaksin dan sekarang sedang 
mengupayakan yang terkait dengan 
pekerjanya ikut divaksin, seperti keluarga. 
ujar Putu kepada sejumlah awak media di 
sela-sela kunjungannya.

“Ini langkah yang luar biasa 
dan memang sangat disadari bahwa 
keselamatan dan kesehatan pekerjanya 
industri ini bisa bekerja dengan produktif,” 
tambahnya. (Sigit)
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Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) menekankan bahwa pembinaan 
secara sistematis dan berlanjutan harus 
terus dilakukan untuk mencetak talenta 
hebat di bidang olahraga dan melahirkan 
semakin banyak berprestasi yang akan 
mengharumkan nama Indonesia di 
kancah internasional.

“Prestasi olahraga harus terus 
kita tingkatkan. Prestasi tidak muncul 
begitu saja [tetapi] prestasi dihasilkan 
oleh sebuah proses pembinaan dari 
hulu hingga hilir yang sistematis dan 
berkelanjutan,” ujar Presiden dalam 
sambutannya pada Peringatan Hari 
Olahraga Nasional (Haornas) XXXVIII 
Tahun 2021, secara virtual, 9 September 
2021.

Presiden juga menekankan 
untuk fokus bekerja untuk mencetak 
talenta-talenta hebat di bidang olahraga 
agar lahir semakin banyak atlet unggul 
berprestasi yang akan mengharumkan 
nama Indonesia di kancah internasional 

HAORNAS 2021, PRESIDEN: TINGKATKAN PRESTASI 
LEWAT PEMBINAAN SISTEMATIS DAN BERKELANJUTAN

serta berpotensi besar mendulang medali 
di Olimpiade.

Indonesia, imbuhnya, memiliki 
bibit unggul di berbagai cabang olahraga 

(cabor), seperti bulu tangkis, angkat 
besi, panjat tebing, panahan, menembak, 
karate, taekwondo, balap sepeda, atletik, 
renang, dayung, senam artistik, pencak 
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silat, dan wushu.
“Untuk itu, saya mengajak 

semua pemangku kepentingan untuk 
bersinergi untuk menciptakan ekosistem 
industri olahraga yang semakin modern, 
menyelenggarakan berbagai kompetisi 
olahraga yang sehat dan memacu prestasi, 
menemukan talenta-talenta unggul sejak 
dini sehingga menjadi fondasi yang 
kuat untuk memajukan dunia olahraga 
di Indonesia,” ujarnya.

Haornas ke-38 kali diperingati 
dengan catatan prestasi yang 
membanggakan dari para atlet Indonesia 
yang berlaga di ajang Olimpiade dan 
Paralimpiade Tokyo 2020.  Presiden 
menilai pencapaian prestasi tersebut 
dapat menginspirasi seluruh bangsa.

“Bukan hanya membuat kita 
semua bangga tapi juga memacu lahirnya 
prestasi-prestasi olahraga yang lebih 
gemilang di masa yang akan datang,” 
ujarnya.

Atas raihan prestasi yang gemilang 
tersebut, Kepala Negara menyampaikan 
apreasiasi kepada para atlet dan juga 
pelatih yang telah mengasah talenta-
talenta hebat Indonesia. “Apresiasi dan 
terima kasih yang sebesar-besarnya 
atas perjuangan dan kerja keras para 
atlet [serta] ketekunan dari para pelatih 
yang telah mampu mengasah talenta-
talenta hebat sehingga mengharumkan 

nama bangsa melalui prestasi-prestasi 
olahraga,” ucapnya.

Menutup sambutannya, tak lupa 
Kepala Negara menyampaikan ucapan 
Hari Olahraga Nasional ke-38 kepada 
semua pihak yang telah mendukung 
kemajuan olahraga di tanah air.

“Saya menyampaikan Selamat 
Hari Olahraga Nasional ke-38 kepada 
seluruh insan olahraga Indonesia, kepada 
seluruh masyarakat Indonesia yang selalu 
mendukung kemajuan-kemajuan olahraga 
di negara kita, Indonesia,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pemuda 
dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali 
dalam laporannya menyampaikan bahwa 
pihaknya telah menyusun Desain Besar 
Olahraga Nasional (DBON) sebagai 
panduan dan pedoman dalam pembinaan 
prestasi olahraga. Ini merupakan tindak 
lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo 
yang disampaikan pada Peringatan 
Haornas tahun 2020 silam.

“Pada Peringatan Hari Olahraga 
Nasional yang ke-38 ini, sejarah baru telah 
kita ukir. Pemerintah telah menetapkan 
Peraturan Presiden sebagai payung 
hukum untuk pelaksanaan Desain Besar 
Olahraga Nasional.  Tepatnya, Presiden 
Pak Joko Widodo pada 9 September 
2021, telah menandatangani Perpres 
Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain 
Besar Olahraga Nasional,” ujar Menpora.

Menpora memaparkan, penyu-
sunan DBON ini melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan di bidang 
olahraga seperti Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI), Komite 
Olimpiade Indonesia (KOI),  Komite 
Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia 
(KORMI), kalangan perguruan tinggi, 
para guru besar keolahragaan, praktisi, 
dan pimpinan induk cabang olahraga. 
Acara Peringatan Haornas 2021 digelar 
secara hybrid yang dipusatkan di Gedung 
Gelanggang Olahraga POPKI Cibubur, 
Jakarta Timur.

Sebagai informasi, pada Olimpiade 
Tokyo kontingen Merah Putih berhasil 
mempersembahkan lima medali, yaitu 
satu medali emas, satu medali perak, 
dan tiga medali perunggu, serta berhasil 
menduduki peringkat ke-55. Medali 
emas yang disabet oleh Greysia Polii dan 
Apriyani Rahayu pada cabor bulu tangkis 
merupakan medali emas pertama yang 
diraih Indonesia pada nomor ganda putri 
di turnamen Olimpiade.

Prestasi membanggakan juga 
ditorehkan oleh kontingen Merah Putih 
di ajang Paralimpiade Tokyo. Indonesia 
berhasil membukukan sembilan medali, 
yaitu dua medali emas, tiga medali 
perak, dan empat medali perunggu 
serta berhasil menduduki peringkat 
ke-43. Medali emas yang diraih oleh 
Leani Ratri Oktila/Khalimatus Sadiyah 
di cabor parabadminton nomor ganda 
putri SL3-SU5 mengakhiri penantian 
panjang Indonesia selama empat dekade.
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