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Hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan setelah mengalami 
gelombang kedua pandemi COVID-19, perebakan wabah virus Covid-19 
di tanah air kini menurun drastis. Tentu hasil positif ini perlu disyukuri dan 
yang terpenting tetap waspada dengan menjalankan 5 M yakni Mencuci 
Tangan, Memakai Masker,  Menjaga Jarak, Menjauhi Kerumunan dan  
Mengurangi Mobilitas.

Kasus harian Covid-19 yang menurut bukan berarti pandemi berakhir lihat 
saja sejumah negara yang masih berjuang mengendalikan amukan virus 
yang mudah menular ini.  Oleh karena ini, membantu pemerintah dalam 
mengatasi pandemi tetap dilakukan. Kolaborasi menjadi salah satu upaya 

yang tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19. Upaya tersebut harus tetap dipertahankan 
sampai Indonesia terbebas dari pandemi ini.

Terus melandainya kasus Covid-19 membuat Pemerintah melonggarkan berbagai event namun dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di 
Papua menjadi salah satu event besar yang diselenggarakan di tengah menurunnya kasus Covid-19. 
Hal itu dibuktikan dengan diperbolehkan masyarakat menonton berbagai cabang olahraga yang 
diperlombakan namun dengan syarat tertentu untuk menghindari terjadinya klaster baru.

Bahkan PON di Papua sebagai panggung persatuan, sekaligus menggambarkan kemajuan Papua. Pon 
di Papua menjadi salah satu informasi yang diulas redaksi untuk majalah Inspira edisi Oktober 2021 
pada rubrik nasional. Selain PON, ada lagi ulasan lainnya seperti ajakan Presiden kepada masyarakat 
untuk siap hidup berdampingan dengan Covid-19.

Selain itu,  redaksi juga mengulas  tentang tekad Miss Chinese Tourism Indonesia 2021 Yunita terjun 
ke dunia pageant agar dapat mengajak para generasi muda melestarikan dan mempromosikan 
akulturasi budaya Tionghoa Indonesia. Menurut Yunita, generasi muda memiliki peran penting dalam 
memajukan kebudayaan bangsa. Seperti apa ajakan Yunita kepada generasi muda,  dapat dibaca 
di rubrik pageant.

Untuk Cover Story, redaksi mengangkat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dalam menciptakan 
industri dalam negeri yang mandiri dan berkeadilan inklusif. Upaya itu dilakukan Agus agar industri 
tanah air tidak lagi bergantung pada bahan impor.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada pembaca setia majalah Inspira dan diharapkan majalah 
Inspira dapat dijadikan inspirasi dan edukasi bagi pembacanya. Semoga kita semua dapat terus 
berbuat kebaikan  dan selalu dalam keadaan sehat. 

SALAM PARIWISATA,
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Industri tanah air semakin 
menunjukan taringnya sebagai 
industri yang dapat menopang segala 
kebutuhan masyarakat Indonesia. 
Kehadiran industri tentu tidak boleh 
terabaikan harus ada komitmen untuk 
membangun industri yang matang,  
kuat dan  memiliki daya saing.

Berangkat dari itu, Menteri 
Perindustrian Agus Gumiwang Karta-
sasmita bertekad untuk menjadikan 
industri tanah air sebagai industri 
yang lebih mandiri, berdaulat, maju, 
berkeadilan dan inklusif. Tekad tersebut 
harus ada kerjasama yang erat  antar 
semua pihak terkait dan diperkuat 
dengan kebijakan yang strategis.

Menperin yakni produk-produk 
industri dalam negeri semakin diminati, 
tidak hanya oleh masyarakat Indonesia 
sendiri namun juga masyarakat 

MENPERIN AGUS GUMIWANG
BERTEKAD WUJUDKAN INDUSTRI MANDIRI DAN BERKEADILAN INKLUSIF

internasional.
 “Kami optimistis, industri 

manufaktur Indonesia akan semakin 

dibanggakan di dalam negeri serta 
dihormati dan disegani di kancah 
persaingan global,” kata Menteri 
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Perindustrian Agus Gumiwang 
Kartasasmita

Bicara mandiri, maka industri 
dalam negeri harus mampu melepas 
ketergantungan dengan sumber daya 
luar negeri. Optimalkan sumber daya 
dalam negeri untuk diperhatikan, 
dikembangkan sehingga dapat 
menciptakan karya yang unggul.

Sementara itu untuk berdaulat, 
industri manufaktur tanah air  dapat 
memastikan bahwa produk yang 
dibuatnya dapat diminati dan 
dibanggakan bangsa sendiri, sehingga 
slogan menjadi tuan di negeri sendiri 
dapat terwujud. Jika hal ini dapat 
tercapai, maka produk manufaktur 
dapat bersaing di kancah internasional.

 “Sementara itu, konteks maju, 
artinya industri manufaktur dalam 
negeri memiliki daya saing global 
dan menguasai pasar internasional. 
Sedangkan, untuk berkeadilan dan 
inklusif, memiliki makna bahwa 
pembangunan industri manufaktur 
harus merata di seluruh wilayah atau 
daerah dan memberikan manfaat bagi 
seluruh masyarakat hingga lapisan 
terbawah,” paparnya.

Agus menekankan, untuk 
kemandirian dan kedaulatan industri 
tanah air dapat terwujud maka yang 
harus dilakukan adalah menjalankan  
tiga kebijakan utama yang dikeluarkan 
pemerintah yakni program substitusi 
impor, Peningkatan Penggunaan Produk 
Dalam Negeri (P3DN), dan hilirisasi 
sumber daya alam.

Upaya untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap impor 
sekaligus mendorong penguatan 
struktur industri manufaktur, 
Kemenperin telah mengeluarkan 
kebijakan substitusi impor 35% pada 
tahun 2022. “Strategi ini ditempuh 
guna merangsang pertumbuhan 
industri substitusi impor di dalam 
negeri, peningkatan utilitas industri 
domestik, dan peningkatan investasi 
untuk produksi barang-barang substitusi 
impor,” tuturnya.

Langkah tersebut akan didukung 
dengan optimalisasi program P3DN. 

Salah satu kebijakannya adalah 
penetapan tingkat kandungan dalam 
negeri (TKDN) minimal 40 persen. 
Penetapan TKDN dimaksudkan untuk 
mendorong agar semua produk yang 
dihasilkan industri dalam negeri dapat 
diserap dalam proyek pengadaan 
barang/jasa di dalam negeri, baik 
melalui APBN maupun anggaran 
BUMN/ BUMD.

“Tahun ini, pemerintah 
memfasilitasi pemberian sertifikat TKDN 
secara gratis untuk 9.000 produk. Ini 
diharapkan bisa dimanfaatkan optimal 
oleh para industri dalam negeri,” 
ujarnya.

Berikutnya, kebijakan hilirisasi 
berbasis sektor primer, dinilai 
memberikan efek yang luas bagi 
ekonomi nasional, di antaranya 
peningkatan pada nilai tambah bahan 
baku dalam negeri, investasi dan ekspor, 
serta penyerapan tenaga kerja lokal.

“Kita tidak boleh berpuas diri 
sebagai eksportir hasil bumi baik dari 
pertanian maupun pertambangan. 
Dengan sumber daya alam yang 
berlimpah, Indonesia memiliki potensi 
sangat besar untuk menjadi negara 
eksportir berbagai produk berbasis 
agro, mineral, migas, dan batubara,” 
tegas Menperin AGK.
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Untuk dapat mewujudkan 
industri yang maju dan berdaya 
saing, lanjutnya, perlu ditopang 
melalui penerapan Making Indonesia 
4.0. Implementasi peta jalan ini 
akan mendorong revitalisasi sektor 
manufaktur agar lebih produktif 
dan berdaya saing tinggi dengan 
peningkatan kemampuan industri 
dalam mengadopsi teknologi.

Kemudian, mendorong konsep 
industri hijau dengan penurunan emisi 
gas rumah kaca, efisiensi energi dan 
air, penerapan ekonomi sirkular, 
efisiensi material, dan penurunan 
pencemaran lingkungan. Selain itu, 
mewujudkan industri biru, dengan 
tujuan meningkatkan kekuatan industri 
kelautan dan pesisir.

Upaya lainnya yang dipacu, yakni 
memfasilitasi insentif untuk menstimulus 
produksi dan daya beli. Misalnya, kebijakan 
PPnBM-DTP bagi kendaraan bermotor, 
mampu menstimulus peningkatan 
penjualan mobil hingga 758,68% pada 
triwulan II 2021.

Di samping itu, perlu adanya 
implementasi non tariff barrier. 
“Penguatan implementasi SNI, 
Kemenperin terus berusaha agar 
penerapan SNI mendorong penguatan 
industri dalam negeri serta melakukan 
perlindungan melalui implementasi 
Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan 
Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
(safeguard),” tandasnya.

Menperin Agus menambahkan, 
dalam upaya menciptakan industri 
yang berkeadilan dan inklusif, akan 
didorong melalui implementasi 
kebijakan harga gas bumi tertentu, 
yang terbukti mampu meningkatkan 
utilisasi, mempertahankan tenaga kerja 
dan meningkatkan investasi.

Selanjutnya, program 
pengembangan industri kecil dan 
menengah yang sejalan dengan 
gerakan Bangga Buatan Indonesia, 
membangun industri halal, dan 
pembangunan kawasan industri di luar 
Jawa. Faktor lain yang sangat penting 
adalah peningkatan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) industri. “Dalam 
menyiapkan SDM industri yang terampil 
dan kompeten, Kemenperin konsisten 
menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan vokasi yang terintegrasi 
dengan dunia industri,” pungkasnya. 
(Sumber Kemenperin)

PROFIL:
NAMA LENGKAP

Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si.                   
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Jakarta, 3 Januari 1969

KARIR
Sebelum menjadi Menteri Perindustrian, 

Agus Gumiwang pernah menjabat Menteri 
Sosial menggantikan Idrus Marham sejak 

28 Agustus 2018 hingga 20 Oktober 2019 
dan  juga pernaj menjadi anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat periode 2009–2014. Dari 
fraksi Golkar.
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nasional

Presiden Joko Widodo mengajak 
seluruh masyarakat untuk belajar hidup 
berdampingan dengan Covid-19. Oleh 
karena itu, disiplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan dan mengikuti 
program vaksinasi menjadi kunci utama 
untuk dapat terhindar dari penularan 
virus korona.

Demikian disampaikan Presiden saat 
meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 
secara pintu ke pintu (door-to-door) 
untuk masyarakat di Desa Emplasmen 
Kuala Namu, Kecamatan Beringin, 
Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, 
beberapa waktu lalu

“Nantinya kita akan mengajak 
masyarakat untuk hidup berdampingan 
dengan Covid, artinya bahwa protokol 
kesehatan itu menjadi kunci, vaksinasi 
itu menjadi kunci,” ujar Presiden.

Kepala Negara menuturkan, 
peninjauan kegiatan vaksinasi Covid-19 
bertujuan untuk memastikan bahwa 

distribusi vaksin dan percepatan program 
vaksinasi berjalan dengan baik di Tanah 
Air. Selain itu, pelaksanaan vaksinasi 
secara pintu ke pintu juga dinilai akan 
semakin membantu masyarakat untuk 

PRESIDEN AJAK MASYARAKAT
MULAI HIDUP BERDAMPINGAN DENGAN COVID

mendapatkan akses vaksin Covid-19.
“Ini juga akan sangat memudahkan 

masyarakat untuk mengakses vaksin, kan 
ada yang menyampaikan ‘Pak saya belum, 
saya belum’. Datangi masyarakat ke 
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dusun-dusun dan ke kampung-kampung 
yang ada,” imbuhnya.

Presiden pun mengapresiasi 
antusiasme masyarakat yang telah 
mengikuti kegiatan vaksinasi secara 
pintu ke pintu dan berharap kegiatan ini 
dapat mendukung percepatan program 
vaksinasi di Provinsi Sumatra Utara.

“Saya sangat menghargai antusias 
masyarakat di Deli Serdang ini yang ikut 
vaksinasi door-to-door dan kita harapkan 
akan mempercepat, memperbanyak 
persentase vaksinasi yang ada di Provinsi 
Sumatra Utara,” ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo menegaskan 
bahwa saat ini fokus pemerintah dalam 
penanganan pandemi Covid-19 ada 
dua, yaitu percepatan vaksinasi dan 
penerapan protokol kesehatan. Menurut 
Presiden, dua hal tersebut merupakan 
kunci untuk mengendalikan penyebaran 
Covid-19 di Tanah Air.

“Karena yang kita kejar ini hanya 
ada dua vaksinasi yang dipercepat dan 
yang kedua adalah protokol kesehatan 
yang terus kita perkuat. Kuncinya hanya 
dua ini,” ungkap Presiden.

Presiden berharap, Vaksinasi Merdeka 
yang dilaksanakan secara serentak di 
sejumlah provinsi di seluruh Tanah Air, 
dengan sasaran mahasiswa, pelajar, 
serta masyarakat umum tersebut 
dapat mempercepat pencapaian target 
vaksinasi pemerintah.

“Kita harapkan dari seluruh Indonesia, 

dari seluruh Tanah Air nantinya hari ini 
akan disuntikkan 253.000 vaksin, yang 
kita harapkan bisa mempercepat proses 
vaksinasi di Tanah Air,” ucap Presiden.

Presiden juga  mengingatkan kepada  
jajarannya, bahwa  penanganan pandemi 
Covid-19 tidak boleh melemah.  Justru 
harus ditingkatkan penanganannya 
dengan menjaga keseimbangan antara 
penanganan kesehatan dan pemulihan 
ekonomi.

“Kita harus tetap fokus untuk 
mengatur, menjaga keseimbangan, 
titik keseimbangan antara penanganan 
kesehatan dan pemulihan ekonomi. Ini 
yang saya kira sudah berpuluh-puluh 
kali saya sampaikan tetapi perlu sekali 
lagi ini saya tekankan,” ujar Presiden

Meski kasus aktif di Indonesia masih 
di bawah rata-rata dunia, namun kondisi 
ini tidak boleh mengendorkan semangat 
untuk mengatasi bencana kesehatan ini 
.  Presiden juga menyambut baik,angka  
kesembuhan di Indonesia yang terus naik.

Sementara itu,  Menteri Kesehatan 
(Menkes) Budi Gunadi Sadikin 
mengatakan  pemerintah terus 
mengakselarasi program vaksinasi 
nasional untuk segera mencapai 
kekebalan komunal atau herd immunity 
dalam menghadapi pandemi COVID-19.

 “Kita sudah melampaui dua juta 
suntikan per hari di bulan September,” 
ujar Menkes  Gunadi Sadikin

Berdasarkan jumlah penduduk yang 

divaksinasi, ungkap Budi, Indonesia 
berada di peringkat kelima di dunia. 
“Per hari ini (4 Oktober 2021), sudah 94 
juta orang Indonesia yang divaksinasi 
dosis pertama. Indonesia ada di ranking 
kelima dunia. Kita naik satu tingkat 
karena menyusul Jepang yang ada di 
kisaran 80-an juta orang,” ungkapnya. 

Sedangkan berdasarkan jumlah 
suntikan, cakupan vaksinasi di tanah 
air sudah mencapai 148 juta dosis dan 
berada di peringkat keenam dunia. Lebih 
lanjut, Menkes memaparkan bahwa 
pihaknya telah menerima sebanyak 
kurang lebih 222 juta dosis vaksin 
COVID-19 dan sekitar 193 juta dosis 
di antaranya telah didistribusikan ke 
seluruh penjuru tanah air. 

“Jadi total stok yang ada di kita 
masih ada di kisaran 70 jutaan [dosis], 
masih cukup banyak. Sekarang kita terus 
membicarakan bagaimana percepatan 
vaksinasi ini,” tandasnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Presiden Joko Widodo menyampaikan 
pidatonya secara virtual pada sesi debat 
umum Sidang Majelis Umum ke-76 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam 
pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan 
pandangannya soal penanganan pandemi, 
pemulihan perekonomian global, 
ketahanan iklim, hingga perdamaian 
dalam keberagaman.

“Melihat perkembangan dunia sampai 
sekarang ini, banyak hal yang harus kita 
lakukan bersama. Pertama, kita harus 
memberikan harapan bahwa pandemi 
Covid-19 akan bisa tertangani dengan 
cepat, adil, dan merata,” ujar Presiden yang 
berpidato dari Istana Kepresidenan Bogor, 
Jawa Barat, 23 September 2021. 

Menurutnya, kemampuan dan kecepatan 
antarnegara dalam menangani pandemi 
Covid-19, termasuk vaksinasi, sangat 
timpang. Padahal semua tahu bahwa dalam 
penanganan pandemi “no one is safe until 
everyone is”.

“Politisasi dan diskriminasi terhadap 
vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa 
kita selesaikan dengan langkah-langkah 
nyata,” imbuhnya.

Di masa depan, Presiden menyerukan 
seluruh negara untuk menata ulang 

PRESIDEN JOKOWI SAMPAIKAN PANDANGAN SOAL PANDEMI 

HINGGA PERDAMAIAN DUNIA DI SIDANG UMUM PBB
arsitektur sistem ketahanan kesehatan 
global. Menurutnya, diperlukan mekanisme 
baru untuk penggalangan sumber daya 
kesehatan global, baik pendanaan, vaksin, 
obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan 
tenaga kesehatan secara cepat dan merata 
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ke seluruh negara.
“Diperlukan standarisasi protokol 

kesehatan global dalam hal aktivitas 
lintas batas negara, misalnya perihal 
kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status 
kesehatan lainnya,” jelasnya.Kedua, 
Presiden menjelaskan bahwa pemulihan 
perekonomian global hanya bisa berlangsung 

jika pandemi terkendali, dan antarnegara 
bisa bekerja sama dan saling membantu 
untuk pemulihan ekonomi. Indonesia dan 
negara berkembang lainnya, membuka 
pintu seluas-luasnya untuk investasi yang 
berkualitas.

“Yaitu yang membuka banyak 
kesempatan kerja, transfer teknologi, 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
dan berkelanjutan,” tambahnya.

Ketiga, Presiden Jokowi menyampaikan 
bahwa komitmen Indonesia terhadap 
ketahanan iklim, pembangunan yang rendah 
karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan 
tegas. Tetapi, proses transformasi energi 
dan teknologi tersebut harus memfasilitasi 
negara berkembang untuk ikut dalam 
pengembangan industri dan menjadi 
produsen teknologi.

“Pandemi Covid-19 mengingatkan kita 
tentang pentingnya penyebaran sentra 
produksi kebutuhan vaksin di dunia di 
banyak negara,” ungkapnya.Keempat, 
Presiden menyerukan agar dunia tetap 
serius melawan intoleransi, konflik, terorisme 
dan perang. Menurut Presiden Jokowi, 
perdamaian dalam keberagaman, jaminan 
hak perempuan dan kelompok minoritas 
harus ditegakkan.

Lebih jauh, Presiden Jokowi juga 
menyebut bahwa potensi praktik kekerasan 
dan marjinalisasi perempuan di Afganistan, 
kemerdekaan Palestina yang semakin jauh 
dari harapan, serta krisis politik di Myanmar, 
harus menjadi agenda semua negara. 
Pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta 

dan menghasilkan Five Points Consensus, 
yang implementasinya membutuhkan 
komitmen militer Myanmar.

“Harapan besar masyarakat dunia 
tersebut, harus kita jawab dengan langkah 
nyata dengan hasil yang jelas. Itulah 
kewajiban yang ada di pundak kita, yang 
ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban 
kita untuk memberikan harapan masa depan 
dunia,” tandasnya.

Selain Presiden Jokowi, ada sejumlah 
menteri yang juga akan menyampaikan 
pidato secara virtual. Mereka yang 
terkonfirmasi adalah Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, 
Menteri Pemberdayaan Perempuan serta 
Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang 
Darmawati.

Tema Sidang Majelis Umum PBB tahun ini 
adalah “Building resilience through hope - to 
recover from Covid-19, rebuild sustainably, 
respond to the needs of the planet, respect 
the rights of the people, and revitalize the 
United Nations”. Tema ini menggambarkan 
tantangan yang masih dihadapi dunia saat 
ini, dari Covid-19 hingga perubahan iklim, 
dari kemiskinan yang semakin dalam akibat 
pandemi hingga masih terjadinya konflik 
di berbagai belahan dunia.

Sebanyak 195 negara berpartisipasi 
dalam High Level Week Sidang Majelis 
Umum ke-76 PBB. Sebanyak 107 di antaranya 
berpartisipasi pada tingkat kepala negara, 
baik yang hadir maupun yang menyampaikan 
pernyataan secara virtual. Dari ASEAN, 
hampir semua pemimpin menyampaikan 
pernyataan secara virtual, kecuali presiden 
Vietnam.
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Letusan kembang api yang bersahutan 
di langit Jayapura menandai dibukanya 
secara resmi ajang akbar Pekan Olahraga 
Nasional (PON) XX Papua Tahun 2021 oleh 
Presiden Joko Widodo. Acara peresmian 
dipusatkan di Stadion Lukas Enembe, 
Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, 
Sabtu malam, 2 Oktober 2021.

Acara pembukaan sendiri diawali oleh 
tarian selamat datang yang menyambut 
para undangan yang hadir. Penonton 
kemudian disuguhi lagu “Tanah Papua” 
yang dibawakan sejumlah penyanyi asli 
Papua.

Defile seluruh kontingen dari 34 
provinsi kemudian memasuki lapangan, 
berurutan secara alfabetis diawali oleh 
Provinsi Aceh dan diakhiri oleh Provinsi 
Papua sebagai tuan rumah yang juga 
mendapatkan sambutan paling meriah.

Seisi stadion berdiri tegap saat 
lagu kebangsaan Indonesia Raya 
berkumandang. Bendera PON kemudian 

memasuki lapangan upacata dengan 
dibawa oleh delapan atlet legendaris 
Papua, yakni Raema Lisa Rumbewas, 
Benny Maniani, Erni Sokoy, Novilus Yoku, 
Kartika Monim, Melly Mofu, Rully Rudolf 

PON XX SEBAGAI PANGGUNG PERSATUAN
DAN MENGGAMBARKAN KEMAJUAN PAPUA

Nere, dan Imanuel Daundi.
Persembahan kesenian berupa tarian 

”5 Wilayah Adat”, tarian ”Sacredness of 
Papua”, tarian ”Flora dan Fauna”, tarian 
”Majestic of Sailormen”, dan tarian ”Papua 

nasional
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Torang Bisa” menghibur seisi stadion. 
Prosesi penyalaan kaldron dilakukan oleh 
legenda sepakbola Papua Boaz Solossa 
dibarengi kembang api di udara semakin 
memeriahkan acara.

Upacara pembukaan PON XX Papua 
Tahun 2021 ini turut dihadiri oleh para 
ketua lembaga negara, sejumlah Menteri 
Kabinet Indonesia Maju, para gubernur, 
hingga para duta besar negara sahabat 
yang bergabung secara virtual.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, 
dalam laporannya menyampaikan bahwa 
PON XX Papua ini diikuti oleh 34 kontingen 
dengan jumlah atlet mencapai 7.039 atlet. 
PON XX Papua akan mempertandingkan 
37 cabang olahraga, 56 disiplin, dan 681 
nomor pertandingan serta memperebutkan 
681 medali emas, 681 medali perak, 877 
medali perunggu.

PON XX Papua digelar di empat klaster 
yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, 
Kabupaten Mimika, dan Kabupaten 
Merauke. Marciano Norman berharap, 
PON XX Papua ini tidak hanya sukses 
prestasi, tetapi sukses penyelenggaraan, 
administrasi, ekonomi, dan pasca-PON.

“Keberhasilan PON XX diharapkan 
menjadi kebangkitan prestasi olahraga 
Indonesia dan kebangkitan Indonesia 
dari pandemi Covid-19,” ungkap Marciano 
Norman.

Presiden menyampaikan, penyeleng-

garaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 
untuk kali pertama di tanah Papua 
menggambarkan kemajuan Papua dan 
menunjukkan kesiapan infrastruktur 
serta kesiapan masyarakatnya dalam 
menyelenggarakan ajang olahraga 
bergengsi tingkat nasional. 

“Perasaan saya dan perasaan Saudara-
saudara pasti sama, kita bangga berada 
di tanah Papua. Dan, kita bangga berada 
di stadion terbaik di Asia Pasifik ini,” ucap 
Presiden 

Presiden menambahkan, Stadion 
Lukas Enembe yang sangat megah ini 
bukan satu-satunya simbol kemajuan 
Papua. Pemerintah juga terus membangun 
infrastruktur, termasuk untuk meningkatkan 
konektivitas wilayah baik melalui darat, 
laut, maupun udara di tanah Papua. Selain 
itu, pemerintah juga terus membangun 
sumber daya manusia (SDM) Papua. 

“Bandara, pelabuhan, jalan lintas 
Papua, serta pengembangan SDM 
Papua merupakan capaian-capaian 
lain dari kemajuan Papua yang sangat 
membanggakan ini,” ujarnya. 

Selain menggambarkan kemajuan 
Papua, ungkap Presiden, PON XX juga 
memiliki makna besar bagi seluruh 
masyarakat Indonesia. PON ini merupakan 
panggung persatuan, kebersamaan, 
persaudaraan, kesetaraan, dan  keadilan 
untuk maju dan sejahtera bersama dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Untuk itu, Presiden mengajak 
semua pihak untuk merayakan ajang 
olahraga nasional ini dengan penuh 
sukacita sekaligus  mempererat persatuan 
dan kesatuan bangsa.

 “Marilah kita rayakan PON ini 
dengan penuh sukacita, menjunjung 
tinggi sportivitas, mempererat tali 
persaudaraan, kebersamaan, kesetaraan, 
serta persatuan dan kesatuan bangsa. 
Mari kita tunjukkan partisipasi kita untuk 
menjamin keberhasilan PON XX ini,” ujar 
Presiden.

Pengembangan Talenta Papua 
Pada kesempatan itu, Presiden juga 
mengungkapkan mengenai upaya 
yang dilakukan pemerintah untuk 
mengembangkan talenta unggul di Papua. 
“Selain terus meningkatkan kualitas dan 
kuantitas lembaga pendidikan formal, saya 
tadi pagi juga meresmikan dimulainya 
pembangunan Papua Youth Creative Hub 
untuk mencetak wirausaha-wirausaha 
yang sukses, yang bisa meningkatkan 
nilai tambah dari potensi-potensi yang 
ada di Papua,” ujarnya. 

Presiden menekankan bahwa prestasi 
anak muda Papua harus terus dipupuk 
dan dikembangkan. “Prestasi atlet Papua, 
seperti Lisa Rumbewas atlet angkat besi, 
Serafi Anelies Unani (atletik), Franklin 
Ramses Burumi (atletik), Boaz Solossa 
(sepak bola), harus diikuti oleh anak muda-
anak muda Papua lainnya,” ungkapnya.
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Pengurus DPD  Himpunan Kerukunan 
Tani Indonesia (HKTI) di empat provinsi 
periode resmi menjalankan tugasnya  
setelah dilantik pada Jumat malam, 
(08/10/2021) di Hotel Ambhara, Blok 
M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 
Keempat Provinsi tersebut yakni  Provinsi 
Lampung,  Jawa Timur, Kalimantan 
Tengah dan Sulawesi Selatan dan dilantik 
oleh Ketua Umum DPP HKTI Jenderal 
(Purn) Dr Moeldoko.

Pelantikan ditandai dengan 
Pembacaan Naskah Pelantikan oleh  
Ketua Umum DPP HKTI di hadapan 
para Ketua DPD yakni Ketua DPD HKTI 
Provinsi Lampung  Umar Ahmad (Bupati 
Tulang Bawang Barat), Ketua DPD HKTI 
Provinsi Jawa Timur   Ony Anwar Harsono 
(Bupati Ngawi), Ketua DPD HKTI Provinsi 
Kalimantan Tengah Perdy M Yoseph 
(Bupati Murung Raya) dan Ketua DPD 
HKTI Provinsi Lutfi Halide Wakil (Bupati 
Soppeng).

 Setelah pembacaan pelantikan , 
dilakukan  penyerahan petaka HKTI  
kepada masing-masing Ketua DPD dan 

KETUM HKTI MOELDOKO
LANTIK PENGURUS DPD HKTI UNTUK EMPAT PROVINSI

dilanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh 
para Ketua DPD.Sebelumnya dibacakan 
Surat Keputusan (SK) DPP-HKTI,  yang 



nasional

dibacakan  Sekjen DPP HKTI Mayjen Tni 
(Purn) Bambang Budi Waluyo, S. Sos. 
M.si dan disambung dengan pembacaan 
Pembacaan Lampiran Surat Keputusan 
Susunan Pengurus dan Personalia DPD 
HKTI yang dilantik.

Dalam sambutannya, Ketua 
Umum DPP HKTI Jenderal (Purn) Dr 
Moeldoko. mengucapkan selamat kepada 
pengurus DPD HKTI yang telah dilantik 
hari ini. Ada beberapa amanat yang 
disampaikan Moeldoko kepada empat 
DPD , diantaranya DPD HKTI diminta 
tetap berpedoman pada transparansi dan 
tertib administrasi dalam menciptakan 
organisasi yang kuat.DPD HKTI diminta 
untuk selalu memanfaatkan teknologi 
termasuk aplikasi teknologi digital untuk 
melahirkan kreativitas dan inovasi yang 
menjadi karakter HKTI masa kini.  

“Gunakan perkembangan teknologi, 
informasi dan digitalisasi untuk 
membangun SDM petani milenial, karena 
ke depan petani dan pertanian tidak 
identik dengan pacul dan berlumpur,” 
kata Kepala Staf Kepresidenan ini.

“Hal ini merupakan kreatifitas instan 
yang dapat menyentuh petani langsung, 
seperti yang telah dilakukan oleh DPP 
HKTI dengan memfasilitasi ‘’ gerobak’’ 
bagi para pedagang sayur gendong,” 
tambahnya.

Moeldoko juga mengingatkan 

bahwa teknologi tidak sepenuhnya 
menguntungan tergantung dari 
pemanfaatannya. Karena itu butuh 
kecerdasan dalam memanfaatkan 
teknologi. Dengan kecerdasan maka 
teknologi dapat membangun organisasi 
yang solid dan bermanfaat besar bagi 
sektor pertanian maupun petani.

“Kita sadari sepenuhnya bahwa 
perkembangan teknologi, informasi 
dan digitalisasi dapat menjadi kekuatan 
dalam membangun organisasi, tetapi juga 
kita harus sadar bahwa perkembangan 
teknologi, informasi dan digitalisasi bisa 
menjadi pelemahan soliditas HKTI.,” ujar 
Moeldoko

“Oleh karena itu kecerdasan analisis 
merupakan senjata dalam mengidentifikasi 
perkembangan teknologi, informasi dan 
digitalisasi untuk menjadi peluang dan 
meminimalisir kendala,” sambungnya.

Tak lupa Moeldoko berpesan agar 
DPD HKTI untuk selalu menjadi Bridging 
Institution yang dapat memperkuat 
hubungan dengan pemerintah maupun 
pemangku kepentingan terkait. Hal ini 
sesuai dengan konteks kemitraan yang 
dianut DPP HKTI dalam menjalankan 
roda organisasi.

“Dalam konteks kemitraan, HKTI 
adalah the Bridging Institution, jadilah 
the Bridge yang dapat memberikan 
jalan terbaik bagi setiap mitra strategis,” 

ungkapnya.
Ucapan selamat juga disampaikan 

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin 
Limpo melalui sambungan virtual. Dalam 
kesempatan ini, Mentan meminta HKTI 
untuk dapat membantu Kementerian 
Pertanian dalam mengembangan dan 
memajukan sector pertanian, termasuk 
kesejahteraan petani.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi 
saya menyampaikan rasa hormat dan 
kebanggan saya pada HKTI sebagai 
salah satu lumbung pangan, lumbung 
pertanian Indonesia. Oleh karena itu, 
HKTI sebagai sebuah organisasi yang 
dapat membangun konsolidasi emosional 
seluruh kekuatan pertanian untuk bisa 
menghadirkan pertanian yang makin 
maju, mandiri dan modern adalah bagian-
bagian yang harus ditemukan dalam 
kepengurusan yang baru lewat pimpinan 
daerah,” kata Mentan.

Mentan juga mendorong HKTI 
memperkuat kelembagaan dari yang 
terkecil hingga yang besar untuk 
mengantisipasi gangguan yang terjadi 
pada sektor pertanian.

“Pertanian selalu rentan dengan 
cuaca, pertanian  itu selalu rentan dengan 
hama, pertanian bisa kacau kalau terjadi 
bencana alam, oleh karena itu HKTI harus 
menjadi kekuatan yang bisa membangun 
korporasi-korporasi kelembagaan tani 
yang ada mulai dari desa agar bisa 
mengantisipasi semua kondisi yang 
ada,” ungkap Mentan. (Sigit)
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Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan beragam etnis, 
suku serta kepercayaan, maka tentu saja sudah merupakan suatu hal yang lumrah 

jika munculnya tradisi-tradisi yang beragam dan berbeda sesuai dengan etnis, suku 
serta kepercayaan masyarakat tersebut.

Namun dari beragam tradisi dan adat istiadat yang biasa dan umum dilakukan, 
terdapat beberapa tradisi atau ritual lainnya yang jarang diketahui oleh masyarakat 
luas. Hal ini bisa dikarenakan tradisi tersebut hanya dilakukan oleh daerah tertentu 
saja dan alasan lainnya ada juga yang dikarenakan sudah jarang dilakukan sehingga 

menjadi terlupakan di kehidupan generasi sekarang. 
Selain itu juga memang karena tradisi tersebut dianggap sudah tidak layak 

diterapkan karena mempertimbangkan akibat buruk yang ditimbulkan. Karena 
selain unik dan menarik beberapa tradisi dan ritual yang ada di beberapa daerah 
juga terbilang ekstrem dan mengerikan serta mengharuskan orang-orang yang 

menjalankannya menanggung rasa sakit saat diadakannya ritual tersebut.
Namun dari segi pariwisata, beberapa tradisi unik yang hanya ada di Indonesia 

ini tentu saja merupakan suatu hal yang mampu memikat minat wisatawan 
mancanegara untuk datang ke Indonesia dan menyaksikan secara langsung ritual 

dan tradisi-tradisi unik tersebut. 

RITUAL DAN 
TRADISI UNIK

YANG HANYA BISA 
DITEMUKAN DI INDONESIA
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RITUAL TIWAH 
KALIMANTAN TENGAH

RITUAL IKI PALEK, PAPUA

Di Kalimantan Tengah terdapat satu 
tradisi khusus yang dilakukan untuk orang 
yang sudah lama meninggal. Tradisi tersebut 
dinamakan dengan Upacara Tiwah atau 
Tiwah Lale atau biasa juga disebut dengan 
Magah Salumpuk Liau Uluh Matei.

Ritual Tiwah ini dilakukan oleh suku 
Dayak Ngaju dan merupakan upacara 
sakral terbesar dalam Suku Dayak. Hal ini 
dikarenakan upacara Tiwah melibatkan 
sumber daya yang banyak dan waktu 
yang cukup lama.

Upacara Tiwah bertujuan untuk 
mengantarkan jiwa atau roh manusia 
yang telah meninggal dunia ke sebuah 
rumah yang disebut Sandung.

Hal ini juga bertujuan untuk meluruskan 
perjalanan arwah menuju Lewu Tatau 
Dia Rumpang Tulang, Rundung Raja Dia 
Kamalesu Uhate, Lewu Tatau Habaras Bulau, 
Habusung Hintan, Hakarangan Lamiang 
atau Lewu Liau yang letaknya di langit ke 

tujuh atau surga. Selain itu ritual unik ini 
juga bertujuan untuk melepaskan kesialan 
bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Penyelenggaran upacara Tiwah bagi 
masyarakat Dayak Ngaju dianggap sebagai 
sesuatu yang wajib secara moral dan sosial. 
Selain itu, dalam kepercayaan Dayak Ngaju, 
arwah orang yang belum diantar melalui 
upacara Tiwah akan selalu berada di sekitar 
lingkungan manusia yang masih hidup.

Upacara Tiwah umumnya dilakukan 
selama tujuh hingga empat puluh hari. 
Waktu penyelenggaran upacara Tiwah 
biasanya dilangsungkan pada saat setelah 
musim panen padi. Pemilihan waktu setelah 
panen ini dikarenakan pada waktu tersebut 
orang-orang memilki cadangan pangan 
yang cukup bagi anggota keluarga yang 
akan menyelanggarakan upacara Tiwah.

Tradisi yang terbilang ekstrem ini 
memang sudah banyak ditinggalkan oleh 
Suku Dani, Papua. Namun meski demikian, 
selain ekstrem tradisi tersebut rupanya 
memiliki makna dan arti yang sangat 
mendalam bagi masyarakat Suku Dani.

Tradisi Iki Palek yang lebih dikenal 
dengan tradisi potong jari ini merupakan 
sebuah tradisi untuk menunjukan kesedihan 
karena ditinggal oleh anggota keluarga. 
Lebih dari itu, hal ini juga disimbolkan 
sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, 
dan kekuatan dalam diri manusia ataupun 
sebuah keluarga.

Menurut anggota Suku Dani, menangis 
saja tidak cukup untuk melambangkan 
kesedihan yang dirasakan ketika salah 
satu anggota keluarga meninggal dunia, 
maka rasa sakit dengan memotong jari 
dianggap mewakili hati dan jiwa yang 
tercabik-cabik karena kehilangan. Mereka 
pun sadar jika ritual ini sangat menyakitkan. 
Namun, mereka rela melakukan apa saja 
demi bukti cinta terhadap pasangan dan 
keluarga. 

Selain itu, alasan mereka memutuskan 
untuk melakukan tradisi Iki Palek ini adalah 
karena jari dianggap sebagai simbol 
harmoni, persatuan, dan kekuatan. Bagian 
tubuh tersebut juga menjadi lambang 

hidup bersama sebagai satu keluarga, 
satu marga, satu rumah, satu suku, satu 
nenek moyang, satu bahasa, satu sejarah, 
dan satu asal yang dalam bahasa Papua 
hal itu disebut dengan “Wene opakima 
dapulik welaikarek mekehasik”. 

Selain merupakan bentuk rasa kasih 
sayang, jari yang sudah dipotong juga 
menunjukkan berapa banyak keluarga 
mereka yang telah meninggal. Tradisi 
potong jari ini mayoritas dilakukan oleh 
kaum wanita, namun meski demikian, 
kaum pria pun juga memiliki ritual tersendiri 
untuk menunjukkan kesedihannya yaitu 
dengan memotong kulit telinga mereka.

Jika yang meninggal adalah orang tua, 
maka yang dipotong adalah dua ruas jari. 
Namun jika sanak saudara yang sebaya 
maka yang dipotong hanya satu ruas jari 
saja. Sebelum ruas jadi tersebut dipotong, 
mereka yang jarinya akan dipotong terlebih 
dahulu membacakan mantra.
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Ritual Bakar Tongkang atau dalam bahasa Hokkien dikenal 
dengan nama Go Gek Cap Lak merupakan salah satu tradisi tahunan 
yang digelar oleh masyarakat etnis Tionghoa di Bagansiapiapi, 
Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tradisi ini sangat terkenal hingga ke 
mancanegara dan termasuk dalam kalender visit Indonesia.

Ritual atau Festival Bakar Tongkang yang merupakan agenda 
tahunan ini telah menyedot perhatian banyak wisatawan dari 
berbagai negara di antaranya adalah Malaysia, Singapura, Taiwan 
hingga Tiongkok Daratan.

Ritual Bakar Tongkang ini bermula dari tuntutan kualitas hidup 
yang lebih baik lagi pada sekelompok orang Tionghoa dari Provinsi 
Fujian, China, yang kemudian merantau menyeberangi lautan 
dengan kapal kayu sederhana. Dalam kebimbangan kehilangan 
arah, mereka berdoa kepada Dewa Kie Ong Ya agar diberikan 
penuntun arah menuju daratan.

Tak lama kemudian, pada keheningan malam tiba-tiba mereka 
melihat adanya cahaya yang samar-samar. Dengan berpikiran 
di mana ada api di situlah ada daratan dan kehidupan, akhirnya 
mereka mengikuti arah cahaya tersebut, hingga tibalah mereka 
di daratan Selat Malaka.

Defenisi cantik bagi setiap orang tentu sangat berbeda-
beda karena itu kita sering membaca adanya kalimat bahwa 
‘cantik itu relatif’. Hal ini pun juga berlaku di Suku Mentawai 
yang mana kecantikan menurut mereka bahkan hampir tidak 
sama dengan defenisi masyarakat pada umumnya. 

Bagi Suku Mentawai wanita yang cantik harus memenuhi 
tiga kriteria yaitu, telinga yang panjang, tubuh yang dihiasi titi 

atau tato dan juga gigi yang runcing.
Tradisi meruncingkan gigi pada wanita Suku Mentawai ini 

sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini juga merupakan salah 
satu tradisi yang cukup ekstrem di mana para wanita Suku 
Mentawai harus merasakan kesakitan saat giginya dikerik tanpa 
dibius terlebih dahulu.

Proses meruncingkan gigi memerlukan waktu yang cukup 
lama. Diperkirakan untuk mengerik 1 gigi saja diperlukan waktu 
kurang lebih 30 menit tanpa istirahat. Namun, untuk terlihat 
lebih cantik, wanita di Suku Mentawai harus melakukan tradisi 
ini. Selain itu, tradisi ini juga menandakan wanita Suku Mentawai 
yang akan melakukan tradisi kerik gigi sudah dianggap dewasa.  
Semakin runcing gigi wanita dewasa, maka semakin cantik dan 
menawan wanita-wanita tersebut.

Tradisi meruncingkan gigi biasanya dilakukan saat seorang 
wanita Suku Mentawai akan menikah. Selain sebagai simbol 
kecantikan, tradisi ini memiliki makna yang jauh lebih dalam 
dari sekadar kecantikan. Wanita Suku Mentawai memiliki 
kepercayaan turun temurun bahwa dengan meruncingkan 
gigi, tubuh dan jiwa mereka dapat terjaga keseimbangannya.

Proses adat tradisi gigi runcing ini tidak bisa dilakukan 
oleh sembarang orang. Prosesi ini hanya bisa dilakukan oleh 
ketua adat Suku Mentawai. Alat yang digunakan adalah sebilah 
perangkat dari kayu atau besi yang sudah diasah sampai tajam. 
Namun, kini tradisi ini tidak lagi menjadi suatu kewajiban yang 
harus dilakukan para wanita di Suku Mentawai. 

Cahaya terang yang dilihat oleh 18 perantau ini pada waktu 
kehilangan arah adalah cahaya yang dihasilkan oleh kunang-kunang 
di atas bagan atau tempat penampungan ikan di pelabuhan. 
Sehingga para perantau menamakan daratan tersebut dengan 
nama Baganapi yang sekarang dikenal dengan nama Bagansiapiapi.

Festival Bakar Tongkang yang diadakan setiap tahun ini 
merupakan wujud rasa syukur kepada dewa dan untuk mengenang 
leluhur mereka yang telah menemukan Bagansiapiapi.

RITUAL BAKAR TONGKANG, 
BAGANSIAPIAPI, RIAU

GIGI RUNCING SUKU MENTAWAI, 
SUMATERA BARAT
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Kebo-keboan merupakan salah satu tradisi tahunan yang 
dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur yang 
diadakan setiap tanggal 10 Suro pada penanggalan Jawa atau 
tanggal 10 Muharam.

Dalam upacara ini, beberapa orang laki–laki akan berdandan 
menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Lalu 
setelah membajak sawah Kebo–keboan akan diarak mengelilingi 
desa disertai karnaval kesenian rakyat.

Upacara adat yang sudah ada semenjak 300 tahun silam ini 
bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil 
panen yang melimpah dan juga merupakan doa agar benih 
yang ditanam juga akan menghasilkan panen yang melimpah 
di tahun selanjutnya.

Terdapat dua desa yang masih melestarikan tradisi Kebo-
keboan ini yaitu Desa Aliyan dan Desa Alasmalang. Meski 
bertujuan sama, namun ritual yang dilakukan oleh dua desa 
tersebut memiliki perbedaan dan alur dalam penyajiannya.

Di Desa Aliyan seluruh ritual masih dilakukan dengan 
mengikuti aturan adat, sedangkan Kebo-keboan di Desa 
Alasmalang hanya merupakan simbolisasi yang diadakan 
dengan tujuan pariwisata.

Ritual Kebo-keboan ini sudah ada sejak abad ke-18 yang 
berasal dari Buyut Karti yang mendapat wangsit untuk menggelar 
upacara bersih desa yang bertujuan untuk menyembuhkan 
wabah penyakit di Desa Alasmalang. Konon bila seseorang 
terkena pernyakit tersebut pada malam hari, maka akan 
meninggal pada pagi harinya.

Dalam wangsit tersebut, para petani juga diminta untuk 
menjelma menjadi seperti kerbau, hingga akhirnya upacara 
adat tersebut menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi yang 
hingga sekarang masih dilestarikan.

Tradisi unik lainnya yang sampai saat ini masih dilestarikan 
adalah upacara Ma’nene yang dilakukan oleh masyarakat Tana 
Toraja, Sulawesi Selatan.

Dalam ritual adat ini, mayat yang sudah berusia puluhan 
bahkan hingga ratusan tahun akan dikeluarkan dari dalam 
liang kuburnya untuk kemudian dibersihkan dan dipakaikan 
baju serta kain yang baru.

Ritual yang termasuk dalam upacara adat Rambu Solo 
(kematian) ini biasanya dilaksanakan pada musim panen atau 
di bulan Agustus. Masyarakat adat Tana Toraja percaya bahwa 
jika tradisi Ma’nene tidak dilakukan sebelum masa panen, maka 
sawah-sawah dan ladang mereka akan didatangi tikus dan ulat 
yang akan merusak tanaman mereka.

Prosesi Ma’ Nene diawali dengan mengunjungi lokasi tempat 
dimakamkannya para leluhur masyarakat setempat yakni di 
pekuburan Patane di Lembang Paton, Kecamatan Sariale, 
Kabupaten Toraja Utara. Sebelum peti dibuka dan mayat diangkat, 
para tetua yang biasa dikenal dengan nama Ne’ Tomina Lumba, 
akan membacakan doa dalam bahasa Toraja Kuno. Setelah itu, 
barulah mayat tersebut diangkat dan mulai dibersihkan dari 
atas kepala hingga ujung kaki dengan menggunakan kuas atau 
kain yang bersih. Setelah mayat tersebut selesai dibersihkan, 
maka akan dipakaikan baju yang baru dan kemudian kembali 
dibaringkan di dalam peti.

Selama prosesi tersebut, sebagian kaum lelaki akan 
membentuk lingkaran menyanyikan lagu dan tarian yang 
melambangkan kesedihan. Lagu dan gerak tarian tersebut 
bertujuan untuk menyemangati para keluarga yang ditinggalkan.

Tradisi Ma’ Nene ini sangat erat kaitannya dengan konsep 
hidup masyarakat Toraja bahwa leluhurnya yang suci berasal 
dari langit dan bumi.

RITUAL KEBO-KEBOAN,
BANYUWANGI - JAWA TIMUR

TRADISI MA’NENE
TORAJA - SULAWESI SELATAN
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Pasola berasal dari kata “sola” atau “hola”, yang berarti 
sejenis lembing kayu yang dipakai untuk saling melempar dari 
atas kuda yang sedang dipacu kencang oleh dua kelompok 
yang berlawanan. Setelah ditambahkan imbuhan “pa” sehingga 
menjadi “pasola” atau “pahola”, maka artinya berubah menjadi 
“permainan”. Sehingga Pasola atau Pahola diartikan dengan 
permainan ketangkasan.

Pasola merupakan sebuah tradisi tahunan yang diadakan 
oleh warga Kampung Kodi, Kampung Lamboya, Kampung 
Wanokaka, dan Kampung Garoa di wilayah Sumba Barat. 
Tradisi ini merupakan puncak acara dari Pesta Adat Nyale 
yang dilakukan untuk memohon restu terhadap dewa dan 
nenek moyang menjelang musim panen tiba. Tradisi Pasola 
ini dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama 
Marapu (agama lokal masyarakat Sumba)

Dalam pelaksanaan Pasola, dua “Ksatria Sumba” akan 
menunggangi kuda dan menyerang satu sama lain menggunakan 
tongkat kayu. Darah yang jatuh pada arena Pasola dianggap 
mampu membuat tanah mereka menjadi subur sehingga hasil 
panen akan berlimpah. 

Tradisi Pasola ini dilaksanakan pada waktu bulan purnama 

dan cacing-cacing laut atau dalam bahasa setempat disebut 
“nyale” keluar di tepi pantai. Kemudian para Rato (pemuka 
suku) akan memprediksi saat nyale keluar pada pagi hari, 
setelah hari mulai terang. Setelah nyale pertama didapat oleh 
Rato, nyale dibawa ke majelis para Rato untuk dibuktikan 
kebenarannya dan diteliti bentuk serta warnanya. Bila nyale 
tersebut gemuk, sehat, dan berwarna-warni, pertanda tahun 
tersebut akan mendapatkan kebaikan dan panen akan berhasil. 
Namun sebaliknya, bila nyale kurus dan rapuh, akan didapatkan 
malapetaka. Tanpa mendapatkan nyale, tradisi Pasola tidak 
dapat dilaksanakan.

PASOLA, NUSA TENGGARA TIMUR

Su
m

be
r F

ot
o 

:  w
ik

im
ed

ia
.o

rg
Su

m
be

r F
ot

o 
:  s

au
da

ga
rb

at
ik

.co
m

budaya

OKTOBER 2021 - INSPIRA - 27        



SERUIT
Selain wisata bahari dan penangkaran gajah. Provinsi Lampung 

juga memiliki pontensi wisata kuliner yang siap memanjakan lidah 
Anda. Salah satu kuliner yang menjadi favorit dan sangat diminati 
banyak orang, yaitu Seruit.

Seruit merupakan makanan khas Lampung yang terdiri dari 
masakan ikan yang digoreng atau dibakar, lalu dicampur dengan 
sambal terasi, tempoyak, dan mangga. Beberapa jenis ikan yang 
dipakai untuk membuat Seruit ini adalah ikan tongkol, ikan layis, 
ikan belida ataupun ikan baung.

Nama Seruit itu sendiri berasal dari kata ‘Nyeruit’, yang 
artinya dilakukan bersama-sama. Hal ini menggambarkan kondisi 
masyarakat Lampung yang memiliki nilai kebersamaan tinggi. Seperti 
masyarakat daerah lainnya di Indonesia, masyarakat Lampung 
adalah masyarakat yang gemar berkumpul dan bersilaturahmi, 
baik keluarga maupun antar tetangga.

Secara kultural, Lampung memiliki dua masyarakat adat, 
yakni Lampung Sai Batin dan Lampung Pepaduan. Keduanya 
sama-sama memiliki kebiasaan berkumpul. Nah, saat berkumpul 
inilah diperlukan makanan yang bisa dinikmati bersama-sama, 
salah satunya adalah Seruit.

Bahkan bagi masyarakat Lampung Pepaduan, Seruit adalah 
makanan pokok yang harus selalu ada disetiap jamuan makan. 
Sehingga sampai saat ini Seruit merupakan hidangan kuliner 
pertama yang kerap disajikan tatkala adanya acara keluarga 
seperti, pernikahan, acara adat, hingga acara keagamaan. 

Untuk proses pembuatan Seruit itu sendiri cukup mudah 
meskipun ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Dimulai 
dengan menyiapkan ikan yang akan digunakan, lalu ikan tersebut 
setelah dibersihkan harus dilumuri bumbu terlebih dahulu sebelum 
dibakar atau digoreng. Bumbu-bumbu yang digunakan yaitu 
berupa bawang putih, garam, kunyit, ketumbar dan jahe yang 

sudah dihaluskan terlebih dahulu.
Kemudian setelah ikan dilumuri bumbu-bumbu tersebut, 

barulah ikan tersebut dibakar atau digoreng selama kurang lebih 
10 menit dengan api sedang. Jika ikan tersebut dibakar, maka saat 
ikan sudah setengah matang, lumuri lagi ikan dengan kecap manis.

Setelah ikan tersebut matang, letakkan ikan di dalam wadah 
lalu tuangkan sambal terasi dan tempoyak yang sudah Anda 
siapkan hingga menutupi seluruh permukaan ikan.

Bahan-bahan untuk membuat sambal terasi dan tempoyak 
Anda bisa menggunakan terasi udang, cabe keriting sesuai 
selera, tomat ceri, bawang merah, garam secukupnya, tempoyak 
(durian yang sudah difermentasi), mangga muda yang sudah 
diiris sesuai selera.

Seruit biasanya juga dinikmati dengan beberapa jenis lalapan, 
seperti daun kemangi, terong, jengkol muda, atau jenis lalapan 
lainnya.

Saat akan disantap bersama nasi putih hangat, jangan lupa 
tambahkan juga air perasan jeruk nipis ke dalam sambal untuk 
memberikan sensasi rasa asam dan segar pada sambal.

Jika Anda ingin menyajikan Seruit dengan berbagai macam 
sambal, Anda juga bisa melakukannya dengan cara meletakkan 
ikan yang sudah matang pada wadah yang lebih besar tanpa 
dituangkan sambal di atasnya. Lalu disekeliling ikan tersebut, Anda 
bisa letakkan berbagai jenis sambal dalam wadah, dan Anda bisa 
menyantapnya dengan banyak pilihan sambal dengan berbagai 
cita rasa yang berbeda.
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UMBU
Makanan khas Lampung dengan sebutan Umbu memang salah satu 

makanan yang cukup unik, bahkan mungkin akan terdengar sangat tidak 
masuk akal bagi sebagian orang. Hal ini dikarenakan bahan dasar dari 
makanan Umbu ini yaitu berupa rotan yang masih muda.

Umbu biasanya dijadikan sebagai bahan dasar sayur seperti osen 
atau dihidangkan dalam bentuk lalapan. Sebelum dijadikan sayur osen, 
rotan muda tersebut direbus hingga lunak. Meski memiliki cita rasa yang 
cenderung pahit seperti pare, namun konon bagi penikmat makanan 
Umbu ini menyebut bahwa Umbu bisa membangkitkan selera makan.

Selain masyarakat Lampung, masyarakat Suku Dayak, Kalimantan 
Tengah juga membuat makanan dari bahan rotan seperti Umbu ini. Di 
sana Umbu disebut Juhu Singkah atau Umbut Rotan.

Umbut Rotan ini merupakan makanan khas masyarakat Dayak, 
Kalimantan Tengah yang bisa dijumpai di Kota Palangkaraya. Umbut 
Rotan seringkali dimasak bersama dengan ikan baung dan terong asam. 
Umbut Rotan memiliki rasa gurih, asam, dan sedikit pahit.

Sebagian ada juga yang menebak bahwa masakan Umbu ini memiliki 
cita rasa yang mirip dengan Gabing, namun tentu saja ini sangat jauh 
berbeda karena Gabing terbuat dari batang kelapa muda yang dibuat 
sayur, dan rasa yang diberikan oleh batang kelapa ini adalah rasa manis 
dan gurih ketika digigit.

Agar Umbu bisa dinikmati tanpa rasa pahit, maka Anda perlu 
memasakknya dengan bahan-bahan lain seperti daging atau sayuran. 
Salah satu cara membuat masakan Umbu adalah dengan menggunakan 
daging ayam. Proses pembuatannya memang agak sedikit rumit dan 
menggunakan banyak bahan serta berbagai bumbu, namun ketika sudah 
siap dihidangkan dan disantap, dijamin selera makan Anda seketika akan 
meningkat sehingga tidak sabar untuk segera menyantapnya.

Bahan dasar yang pertama untuk membuat masakan Umbu ini yaitu 
berupa daging ayam dan jeroan yang diiris kecil. Selanjutnya Anda bisa 

tambahkan sayuran berupa wortel yang diiris tipis, jagung muda yang 
juga diiris tipis, sawi putih yang sudah dipotong-potong dan dipisahkan 
antara daun dan batang, pakcoy, daun bawang, daun seledri dan umbu 
yang dipotong sesuai selera.

Untuk bumbu halusnya antara lain, merica, bawang putih, bawang 
merah, dan kemiri. Selanjutnya Anda juga perlu siapkan tepung terigu, 
telur ayam dan garam secukupnya.

Setelah semua bahan siap, Anda bisa mulai membuat masakan Umbu 
dengan mengaduk tepung terigu, 
bersama telur dan garam terlebih 
dahulu. Setelah itu diamkan selama 15 
menit dan kemudian goreng seperti 
layaknya menggoreng adonan bakwan.

Setelah selesai, Anda bisa 
lanjutkan dengan menumis semua 
bumbu yang sudah dihaluskan hingga 
harum, dan jangan lupa tambahkan 
garam dan gula. Lalu masukkan 
daging ayam dan jeroan ke dalam 
tumisan tersebut. Dilanjutkan dengan 
memasukkan bahan sayuran yang 
lebih keras terlebih dahulu termasuk 
Umbu, tambahkan sedikit air dan 
terakhir masukkan semua sayur yang 
masih tersisa. Masak hingga matang.

Sebelum disajikan ke dalam 
wadah, tambahkan terlebih dahulu 
kecap manis, garam dan gula 
secukupnya. Koreksi rasa, lalu taburi 
daun bawang dan daun seledri, aduk 
sebentar dan Umbu Lampung siap 
disajikan.
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GABING

Salah satu makanan unik khas Lampung adalah Gabing. 
Karena dibuat dari batang kelapa muda, sehingga makanan 
ini menjadi sangat khas dan sulit untuk ditemui di daerah 
lainnya selain dengan datang langsung ke tempat asalnya 
yaitu Lampung.

Gabing biasanya dimasak dengan santan dan bumbu opor. 
Sebelum dimasak dan disajikan, batang kelapa muda sebagai 
bahan utamanya akan diiris terlebih dahulu hingga terlihat 
lempengan kecil dan memanjang. Kemudian Gabing direbus 
dan diberikan tambahan bumbu rempah yang khas.

Gabing Khas Lampung biasanya disajikan ketika ada acara 
adat ataupun ketika ada tamu yang datang berkunjung. Tapi 
sayangnya saat ini makanan khas Lampung yang satu ini semakin 
sulit ditemui dan hampir jarang yang menyajikannya lagi.

Tidak diketahui pasti penyebabnya, tapi bisa saja karena 
bahan dasarnya semakin sulit ditemukan, yaitu batang kelapa 
muda. Batang kelapa muda ini diambil dari pucuk pohon kelapa. 
Sedangkan jika pohon kelapa banyak yang ditebang, maka akan 
sulit untuk mendapatkan pucuk yang masih muda tersebut. 
Maka dari itu biasanya masyarakat Lampung membiarkan 
pohon kelapa tetap hidup meski sudah tidak berbuah, karena 
jika ditebang maka hasil yang bisa dinikmati dari pohon kelapa 
tersebut hanya satu kali saja, namun jika dibiarkan hidup, maka 
akan lebih bermanfaat, salah satunya yaitu bisa dibuatkan 
Gabing dari pucuk batang kelapa muda.

Cara membuat Gabing cukup mudah yaitu dengan menyiapkan 
bahan-bahan berikut ini terlebih dahulu, batang kelapa muda, 

santan kental, cabai rawit, serai, lengkuas, daun salam, daun 
jeruk, air, minyak goreng, bisa juga tambahkan udang, jamur 
atau daging sesuai selera, tomat dan penyedap rasa. Untuk 
bumbu halus, gunakan bawang merah, kunyit, bawang putih, 
merica, dan garam secukupnya.

Proses membuatnya, pertama potong batang kelapa muda 
dengan ukuran sedang atau 3-4 cm, kemudian rebus hingga 
matang, lalu tiriskan. Kemudian Panaskan minyak lalu tumis 

semua bumbu halus dan tambahkan 
serai dan lengkuas yang sudah digeprek. 
Tambahkan juga cabai rawit yang sudah 
diiris kasar dan juga daun salam dan daun 
jeruk. Tumis semua bumbu hingga tercium 
bau harum dari tumisan tersebut. Lalu 
masukkan santan kental, udang, jamur 
atau daging. Terakhir masukkan gabing 
yang sudah direbus. Aduk hingga merata.

Setelah semua bahan tercampur 
rata, masak hingga santan mendidih. 
Setelah itu, koreksi rasa dan tambahkan 
penyedap rasa jika Anda suka. Sebelum 
diangkat, tambahkan tomat yang sudah 
diiris. Gabing khas Lampung siap disajikan 
dan disantap bersama.
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ekonomi

McKinsey menyarankan pemerintah 
antara lain mengencarkan pembangunan 
infrastruktur dan penggunaan teknologi 
4.0 di seluruh sektor, guna mempercepat 
pemulihan dan menjadikan Indonesia 
negara dengan ekonomi terbesar ketujuh 
di dunia pada 2030. Investasi infrastruktur 
untuk kebutuhan negara diperkirakan 
tumbuh rata-rata sekitar 9% per tahun, 
dengan total mencapai US$ 330 miliar 
antara tahun 2020 dan 2030.

Kedua hal tersebut merupakan bagian 
dari total 10 saran McKinsey & Company 
untuk menjadikan Indonesia ekonomi 
terbesar ketujuh di dunia pada 2030. 

Sedangkan delapan langkah yang lain, 
yang pertama adalah mendorong investasi 
dengan menggunakan skema Public Private 
Partnership (PPP) untuk meningkatkan 
kapasitas di sektor kesehatan.

Kedua, mengoptimalkan teknologi untuk 
mengembangkan sektor pertanian. Ketiga, 
mempromosikan pariwisata untuk turis lokal. 
Keempat, mempercepat bauran energi baru 
dan terbarukan untuk mempercepat transisi 
energi. Kelima, mendorong penggunaan 
teknologi di sektor usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) yang merupakan 
tulang punggung perekonomian domestik. 
Keenam, mempercepat adaptasi digital 
teknologi. Kedua, mengoptimalkan 
teknologi untuk mengembangkan sektor 
pertanian. Ketiga, mempromosikan 
pariwisata untuk turis lokal. Keempat, 
mempercepat bauran energi baru dan 
terbarukan untuk mempercepat transisi 
energi. Kelima, mendorong penggunaan 
teknologi di sektor usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM) yang merupakan 
tulang punggung perekonomian domestik. 
Keenam, mempercepat adaptasi digital 
teknologi.

Ketujuh, meningkatkan kapasitas SDM 
untuk jenis pekerjaan di masa depan. 
Kedelapan, pemerintah harus membangun 
rantai pasok yang lebih kuat. McKinsey 

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
JADIKAN EKONOMI INDONESIA

TERBESAR KE-7 DUNIA
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ekonomi

Untuk membantu sektor pariwisata 
pulih secepat mungkin, Indonesia 
harus fokus pada dua bidang 
penting. Ini adalah mempromosikan 
pariwisata domestik dan meningkatkan 
infrastruktur pariwisata.

Langkah keempat, fokus memba-
ngun infrastruktur, khususnya 

infrastruktur logistik, transportasi, 
dan bandara. McKinsey memperkirakan 
antara tahun 2020 dan 2030, investasi 
infrastruktur untuk kebutuhan negara 
tumbuh rata-rata sekitar 9% per tahun, 
mencapai total US$ 330 miliar atau 
sekitar Rp 4.723 triliun.

Sebagian besar dari permintaan 
tersebut adalah hasil dari urbanisasi 
yang berkelanjutan. Selain itu, hasil 
berbagai inisiatif nasional dan provinsi 
yang sudah berjalan.

TEKNOLOGI 4.0 SEMUA SEKTOR

Lebih lanjut, dalam tema kreativitas 
(daya cipta), pemerintah Indonesia 
bisa melakukan empat langkah untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 
Pertama, mendorong penggunaan 
teknologi 4.0 di seluruh sektor ekonomi. 
Kedua, mempercepat bauran energi baru 
dan terbarukan untuk mempercepat 
transisi energi. Ketiga, mendorong 

& Company Indonesia mengatakan, 10 
langkah itu terbagi dalam tiga tema utama 
yaitu resilience, creativity, dan enabling. 
Indonesia bisa menjadi negara dengan 
ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 
2030, bila ada upaya untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi ke level sebelum 
pandemi dalam sembilan tahun ke depan.

Resilience adalah kemampuan umum 
yang melibatkan kemampuan penyesuaian 
diri yang tinggi dan luwes saat dihadapkan 
pada tekanan internal maupun eksternal. 
Dari sisi resilience, ada empat yang harus 
dilakukan. Pertama adalah meningkatkan 
investasi dengan menggunakan skema PPP 
untuk meningkatkan kapasitas di sektor 
kesehatan, baik untuk meningkatkan 
kapasitas dokter, tenaga profesional yang 
lain, dan infrastrukturnya.

Dengan inovasi terbaru seperti 
telemedicine dan mobile healthcare, ini 
bisa meningkatkan jangkauan ke kawasan 
yang tertinggal. Hal itu bisa tercapai melalui 
skema partnership.

Kedua, mengoptimalkan teknologi 
untuk mengembangkan sektor pertanian, 
apalagi dalam kondisi pandemi ini 
sempat ada kekhawatiran mengenai 
kondisi produktivitas pangan. Dengan 
menggunakan teknologi, produktivitas 
di sektor pertanian tetap terjaga.

Ketiga, mempromosikan pariwisata bagi 
turis lokal untuk mendorong pemulihan 
ekonomi hingga Perlindungan Konsumen 
Masuk ke daerah.
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penggunaan teknologi di sektor UMKM, sebab UMKM 
merupakan tulang punggung perekonomian domestik. 
Keempat, mempercepat adaptasi digital teknologi. Dengan 
demikian, bisa meningkatkan service level untuk pelayanan 
publik maupun private sector.

Pemetaan pembanguan di Indonesia

Sedangkan pada tema enabling (memberdayakan) 
ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, 
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) 
untuk jenis pekerjaan di masa depan. Pemerintah perlu 
fokus kepada kebutuhan kemampuan tenaga kerja di masa 
depan. Yang kedua, pemerintah harus membangun rantai 
pasok yang lebih kuat.

TAMBAHAN PERTANIAN US$ 7 M 

McKinsey & Company Indonesia optimistis, penggunaan 
teknologi akan mengoptimalkan sektor pertanian. Percepatan 
adopsi teknologi pertanian modern 
dapat menghasilkan hingga US$ 6,6 
miliar setahun dalam output ekonomi 
tambahan, dari hasil yang lebih baik. 
Sektor pertanian berperan sebesar 
13% terhadap produk domestik 
bruto Indonesia. Selain itu, sekitar 
30% tenaga kerja berada pada 
sektor tersebut.

Untuk meningkatkan produkti-
vitas memang dibutuhkan upaya 
khususnya dalam digital technology, 
otomasi, dan mekanisasi. Dari hal-
hal seperti inilah bisa ditingkatkan 
sektor pertanian dan ketahanan 
pangan.

Saat ini masih banyak petani 
yang bekerja dengan luas lahan yang 

kecil. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk membangun 
ekosistem digital, mulai dari rantai pasok digital hingga 
berjualan secara daring, guna membantu meningkatkan 
pendapatan para petani.

Para petani nantinya bisa mencari alat produksi yang 
lebih murah, dan mendapatkan harga yang pas untuk 
produk yang dijual. Teknologi digital maupun upaya untuk 
membuat ekosistem digital, bisa mem-boosting ekonomi 
Indonesia dengan dampak yang cukup besar, juga dari sisi 
ketahanan pangan.

Survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company Indonesia 
menunjukkan, 85-90% petani memiliki akses yang baik ke 
internet dan menggunakan WhatsApp. Tetapi, hanya 2% 
yang menggunakannya untuk membeli atau menjual barang 
dan hanya sekitar 30% yang mau mempertimbangkan ini. 
Dengan mendorong petani menggunakan e-commerce, maka 
ini tentunya akan berdampak positif untuk sektor pertanian.

KUARTAL II 7%

Pada kesempatan terpisah, Menko Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto mengatakan sebelumnya, pihaknya 
meyakini pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2021 sudah 
akan kembali positif, bahkan mencapai 7%. Untuk mencapai 
angka tersebut, pemerintah Indonesia akan mendorong 
sejumlah indikator perekonomian.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa, ekonomi 
kuartal I tahun 2021 masih kontraksi sebesar 0,74%. Namun, 
pertumbuhan ekonomi tahun 2021 secara keseluruhan 
ditargetkan pada kisaran 4,5% sampai 5,3%.

Menurut data Badan Pusat Statistik, tahun lalu ekonomi 
Indonesia terkontraksi 2,07% dibandingkan tahun 2019, karena 
dampak pandemi Covid-19. Perekonomian Indonesia 2020 
yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atas dasar 
harga berlaku sebesar Rp 15.434,2 triliun, sedangkan PDB 
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per kapita sebesar Rp 56,9 juta atau 
US$ 3.911,7. Sedangkan tahun 2019, 
ekonomi Indonesia tumbuh 5,02%.

Berdasarkan data Bank Dunia, 
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia 
tahun 2020 berada pada peringkat ke-
16 terbesar dunia dengan nilai sekitar 
US$ 1,1 triliun. Sedangkan di peringkat 
pertama adalah Amerika Serikat dengan 
Produk Domestik Bruto (PDB)  US$ 
20,6 triliun, dan yang kedua adalah 
Tiongkok sekitar US$ 14,7 triliun. Produk 
Domestik Bruto (PDB)  ini berdasarkan 
harga berlaku dalam dolar AS.

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

KERJA SAMA BANK INDONESIA (BI)

Sementara itu, Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati mengatakan 
sebelumnya, pihaknya terus bekerja 
sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam 
mempercepat penanganan pandemi 
Covid-19 dan dampaknya terhadap 

ekonomi. “Kerja sama dan koordinasi 
dua institusi ini bisa terlaksana secara 
sinergis, baik dalam kapasitas sebagai 
Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK) maupun dalam pelaksanaan 
tugas untuk menjaga perekonomian 
Indonesia di tengah situasi pandemi 
Covid-19 saat ini,” kata Sri Mulyani.

Airlangga Hartarto 
yang juga Ketua 
Komite Penanganan 
Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPC-PEN) 
juga menyampaikan, 
hingga 11 Mei 2021, 
realisasi dana 
program pemulihan 
ekonomi nasional telah 
mencapai Rp 172,35 
triliun atau sebesar 
24%.

Menurut Airlangga, 
realisasi dana Pemulihan 
Ekonomi Nasional 
(PEN) itu mencakup 
Program Kesehatan 
sebesar Rp 24,9 triliun / 

14,2%, Program Prioritas sebesar Rp 21,8 
triliun / 17,6%, Program Dukungan Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 
Korporasi Rp 42,03 triliun / 21,7% dan 
Program Insentif Usaha sebesar Rp 26,83 
triliun / 47,2%.

Selanjutnya, realisasi Program 



                      36 - INSPIRA - OKTOBER 2021

ekonomi

Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar 
Rp 56,79 triliun / 37,8% dari anggaran 
senilai Rp 150,28 triliun. Ini dengan 
rincian realisasi Program Keluarga 
Harapan (PKH) mencapai 48,19%, 
Kartu Sembako 38,20%, Bantuan Sosial 
Tunai sebesar 98,39%, dan BLT Desa 
sebesar 17,41%.

PERCEPATAN VAKSINASI

Untuk mempercepat pemulihan 
ekonomi, upaya yang dilakukan 
pemerintah juga mencakup vaksinasi 
Covid-19 secara massal. Upaya ini juga 
didukung kalangan pengusaha lewat 
program Vaksinasi Gotong Royong, 
yakni vaksinasi yang dibayar perusahaan 
untuk diberikan kepada karyawan 
secara gratis.

Ketua Umum Kamar Dagang dan 
Industri (Kadin) Indonesia Rosan 
Roeslani mengatakan, hingga kini, 
sebanyak 10 juta orang telah didaftarkan 

dalam program Vaksinasi Gotong 
Royong yang diinisiasi oleh pihak swasta. 
Program ini diikuti oleh pelaku usaha, 
baik korporasi maupun Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM).

“Mereka melakukan registrasi atau 
pendaftaran di Kadin melalui link Kadin. 
Ini kami lakukan tidak ada yang manual, 
semua secara automatic. Itu sudah 
ada 22.736 perusahaan dan sudah 
menyentuh 10 juta orang,” kata Rosan.

Airlangga mengatakan pula, 
pemerintah juga harus mengantisipasi 
kenaikan penyebaran Covid-19 terutama 
dengan adanya kasus dari India. 
Beberapa negara juga melakukan 
lockdown kembali seperti di Singapura.

“Oleh karena itu, kita tetap waspada. 
Bagaimana kita bisa mengungkit 
ekonomi, namun tetap menjaga 
kewaspadaan terhadap secondary 
effect dari Covid-19 yang berasal dari 
India,” kata Airlangga.

Pada kesempatan terpisah, Direktur 

Treasury & International Banking PT 
Bank Mandiri (Persero) Tbk Panji Irawan 
mengatakan sebelumnya, sejalan 
dengan pemulihan ekonomi nasional, 
permintaan kredit akan membaik. 
Bank BUMN ini menaksir pertumbuhan 
kreditnya bisa menyentuh 5% tahun ini.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi meresmikan kantor baru 
Indonesian Trade Promotion Center 
(ITPC) Dubai di Dubai, Uni Emirat Arab 
(UEA), 2 Oktober 2021, Hal ini sebagai 
bentuk optimalisasi fungsi kantor 
perwakilan perdagangan Indonesia 
untuk meningkatkan promosi dan ekspor 
produk Indonesia ke wilayah UEA dan 
Timur Tengah.

Pada peresmian ini, Mendag 
didampingi Duta Besar RI untuk 
UEA Husin Bagis, Sekretaris Jenderal 
Kemendag Suhanto, dan Direktur Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional Didi 
Sumedi. Acara peresmian juga dihadiri 
secara langsung Konsul Jenderal RI di 
Dubai Candra Negara dan Kepala ITPC 
Dubai Muhammad Khomaini.

“Pemindahan kantor ITPC Dubai 
ke lokasi yang lebih strategis merupakan 
salah satu strategi Kementerian 
Perdagangan untuk mengoptimalkan 
promosi produk Indonesia ke UEA dan 

MENDAG RESMIKAN KANTOR BARU ITPC DUBAI

OPTIMALKAN PROMOSI PRODUK INDONESIA
wilayah Timur Tengah. Selain itu, hal ini 
juga bertujuan meningkatkan ekspor 
Indonesia ke UEA dan Timur Tengah, 
khususnya di masa pandemi Covid-19,” 
jelas Mendag.

Mendag menyampaikan, ITPC 
berperan untuk memajukan pelaku usaha 
Indonesia, khususnya usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM). “Kantor ITPC di 
Dubai ini luar biasa bagus, tetapi yang 
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paling penting adalah bagaimana promosi 
produk Indonesia dapat ditingkatkan 
dan menghasilkan peningkatan ekspor,” 
imbuh Mendag.

Pada kantor baru ITPC Dubai 
terdapat area khusus atau ruang pamer 
yang menampilkan berbagai produk 
unggulan Indonesia, terutama produk 
UMKM yang berpotensi diminati buyers 
UEA. Untuk tujuan estetika, efisiensi, dan 
citra, ruang pamer tersebut dikhususkan 
untuk produk-produk unggulan/juara 
Indonesia yang berkualitas, representatif, 
dan telah diseleksi oleh ITPC Dubai.

Kantor ITPC juga menggunakan 
berbagai furnitur unggulan pilihan dari 
Indonesia pada ruang tamu dan ruang 
pertemuan. Saat ini, telah dipamerkan 
produk peralatan rumah tangga, kerajinan 
tangan, dan aksesori dari 30 UMKM 
Indonesia.

“Lokasi baru ITPC Dubai berada 
di area Port Saaed yang merupakan 
salah satu area bsinis di Dubai. Kantor 
ITPC Dubai juga berada sangat dekat 
dengan kantor lembaga pemerintah 
yang merupakan mitra kerja ITPC, seperti 
Dubai Economic Development (DED) dan 
Emirates Authority for Standardization 
And Metrology (ESMA),” imbuh Mendag.

Mendag mengungkapkan, kantor 
ITPC Dubai juga berada di tengah 
perkantoran, hotel berbintang, pusat 
perbelanjaan, dan berdekatan dengan 

bandara internasional Dubai. Selain 
itu, juga dekat dengan salah satu ikon 
Dubai yaitu Clock Tower. Akses kantor 
ITPC Dubai kini juga lebih mudah karena 
berdekatan dengan terminal bus dan 
stasiun kereta metro.

Kantor ITPC Dubai baru bertema 
“Modern yet Ethnic” yang cenderung 
informal dan minimalis. Tema ini diartikan 
sebagai cara ITPC Dubai mempromosikan 
keragaman produk Indonesia secara 
modern tanpa meninggalkan identitas 
budaya Indonesia.ITPC Dubai memiliki 
ruang pamer utama dan galeri pamer 
(display gallery). Untuk tujuan estetika, 
efisiensi, dan citra, ruang pamer 
tersebut dikhususkan untuk produk-
produk unggulan/juara Indonesia yang 
berkualitas, representatif, dan telah 
diseleksi oleh ITPC Dubai. 

Produk-produk Indonesia selain 
itu akan dipajang secara digital dan 
bergantian pada layar digital di ruangan 
tersebut. Kantor ITPC juga menggunakan 
berbagai furnitur unggulan pilihan dari 
Indonesia pada ruang tamu dan ruang 
pertemuan.

Kepala ITPC Dubai Khomaeni 
menambahkan, proyeksi ekspor 
perdagangan nonmigas Indonesia ke 
UEA cukup menjanjikan dengan potensi 
pertumbuhan tahunan sebesar USD 
1,6 miliar di beberapa sektor, seperti 
perhiasan, minyak sayur, mobil dan 

suku cadang mobil, tembaga, karet, 
dan aluminium.

Berdasarkan data Kementerian 
Perdagangan, nilai ekspor nonmigas 
Indonesia ke UEA periode Januari—Juli 
2021 tercatat sebesar USD 953,5 juta 
atau meningkat sebesar 26,16 persen 
dibandingkan periode yang sama tahun 
2019 yaitu sebesar USD 755,8 juta.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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BUMN Klaster Pangan mengha-
dirkan kemudahan kepada masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan pangan 
pokok, diantaranya kerja sama distribusi 
pangan melalui mitra ritel online, yang 
salah satunya adalah aplikasi Warung 
Pangan. Aplikasi ini diluncurkan 
pada 16 September 2021 di Jakarta 
sebagai inovasi kemudahan berbelanja 
masyarakat di tengah pandemi ini.

Acara peluncuran aplikasi Warung 
Pangan tersebut dihadiri oleh Menteri 
BUMN, Erick Thohir, Menteri Perdagangan 
Muhammad Lutfil, Direktur Utama PT 
RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi, dan 
Direktur Utama BGR Logistics, M. Kuncoro 
Wibowo. Adanya aplikasi berbasis online 
BUMN Klaster Pangan ini diharapkan 
dapat membantu pemerintah dalam 
membangun digital mindset di kalangan 
pelaku UMKM, untuk dapat memanfaatkan 
teknologi dalam mengakselerasi roda 
perekonomian usahanya sehingga lebih 
banyak pelaku UMKM yang masuk ke 

BUMN KLASTER LUNCURKAN PEMASARAN PRODUK

DI APLIKASI WARUNG PANGAN
dalam ekosistem digital.

Menteri BUMN, Erick Thohir dalam 
sambutannya mengapresiasi langkah 
BUMN Klaster Pangan untuk membuat 
ekosistem baru, yaitu Warung Pangan. Hal 
ini sesuai dengan harapan Kementerian 

BUMN agar BUMN semakin dekat dengan 
masyarakat, berkonstribusi membangun 
UMKM, dan membuka lapangan kerja 
yang seluas-luasnya.

“Saya apresiasi bagaimana RNI 
Group, BGR Logistics , dan PTPN bisa 
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membuat ekosistem baru, dan kita melihat 
Warung Pangan ini menjadi ekosistem 
yang baik. Kita dari Kementerian BUMN 
juga mendorong pembukaan lapangan 
kerja melalui program-program BUMN, 
dan saya harapkan dengan warung 
pangan ini juga dapat membuka lapangan 
pekerjaan,” ujar Erick.

Erick menambahkan, dalam 
menjalankan program Warung Pangan, 
BUMN Klaster Pangan juga harus berkola-
borasi dengan Himpunan Bank Negara 
(Himbara). Pasalnya, Erick mengharapkan 
adanya dukungan pendanaan dari Himbara 
untuk warung-warung pangan tersebut.

“Saya ingin memastikan bagai-
mana nanti Warung Pangan ini yang 
jumlahnya tadi sekitar 47ribu bisa ada 
akses pendanaan. Kemarin saat saya 
lihat di Jakarta sendiri kalau tidak salah 
ada 35 ribu warung dan mereka sudah 
transisi dimana income online lebih besar 
dibandingkan offline-nya, tetapi yang 
harus kita pastikan itu bagaimana biaya 
logistiknya bisa ditekan agar lebih murah 
dan kompetitif sehingga bisa bersaing, 
dan pendanaan dapat hadir berikut 
pendampingannya,” jelas Erick.

Selain itu, Erick juga mengapresiasi 
adanya kerja sama dengan pihak 
swasta dan pemerintah daerah. Erick 
menegaskan, agar kerja sama BUMN 
dengan BUMN tidak menjadi menara 
gading, dan kerja sama dengan swasta 
dan pemerintah daerah harus saling 

menguntungkan.
“Saya tidak mau ada oknum di 

BUMN yang mana selama ini sering terjadi 
tindak pidana korupsi karena project base 
bukan bisnis proses yang baik. Saya juga 
meminta para swasta yang berpartner 
dengan BUMN jangan mengakali, harus 
win-win, apalagi sekarang di era yang 
sangat transparan, digitalisasi dan pasar 
terbuka,” tandasnya.

Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia, Muhammad Lutfi menyatakan 
dukungannya terhadap terobosan 
yang dilakukan Kementerian BUMN. 
“Kami mendukung dan mengapresiasi 
terobosan yang dilakukan Kementerian 
BUMN dengan meluncurkan pemasaran 
produk Rania dan Nusakita di dalam 
aplikasi Warung Pangan. Hal ini tidak 
hanya menolong konsumen, tetapi juga 
para petani dan pelaku usaha. Sebab, 
dengan inovasi di bidang pertanian ini, 
produk pangan menjadi bernilai tambah,” 
kata Mendag Lutfi.

Mendag juga mengungkapkan, 
ekonomi digital akan mengikis 
kesenjangan sosial. “Ekonomi digital 
dapat mengikis kesenjangan sosial di 
masyarakat. Aplikasi berbasis teknologi 
harus berbasis inovasi agar dapat 
bersaing. Sehingga, kita bisa memuliakan 
petani dan pedagang, serta mewujudkan 
Indonesia yang tumbuh dan tangguh,” 
terang Mendag.

Direktur Utama PT RNI (Persero), 

Arief Prasetyo Adi mengatakan sesuai 
arahan Menteri Erick Thohir untuk 
memperbaiki ekosistem pangan, oleh 
karenanya untuk mewujudkan hal 
tersebut BUMN Klaster Pangan melakukan 
beberapa transformasi diantaranya 
dengan memperbaiki cost structure 
sehingga BUMN Klaster pangan memiliki 
nilai advantages, nilai kompetitif yang 
lebih baik dari hulu pada processing dan 
hilir end customers.

“Kami terus lakukan transformasi 
di BUMN Klaster Pangan, salah satunya 
aplikasi warung pangan merupakan 
inovasi yang bermanfaat bagi seluruh 
pelaku pangan yang dapat terhubung 
secara luas dari hulu ke hilir untuk 
memperkuat rantai pasok secara end 
to end.”Jelas Arief

Direktur Utama BGR Logistics, M. 
Kuncoro Wibowo menambahkan bahwa 
saat ini terdapat lebih dari 47 ribu warung 
UMKM telah teregister di Aplikasi Warung 
Pangan (WP) yang terhubung dengan 
puluhan pemasok/supplier yg terdiri 
dari pengusaha UMKM, Koperasi dan 
beberapa perusahaan.

Sejak dilaunching di Agustus 2020 
“Aplikasi warung pangan telah menjual 
berbagai jenis produk pangan dari BUMN 
Klaster Pangan dan supplier lokal, serta 
produk minuman dalam bentuk sachet 
seperti warung pada umumnya, token 
listrik dan pulsa. Aplikasi Warung 
Pangan ini sudah tersebar di 7 kota yaitu 
Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, 
Jogja, Surabaya dan Pangkal Pinang.” 
Terang Kuncoro.
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Pernah enggak sih kamu berpikir 
bahwa menjadi seorang dokterpengusaha 
juga butuh coach? Jika kamu berpikir 
pengusaha hanya butuh pengalaman atau 
bakat untuk menjadi sukses, mungkin 
ini saatnya berpikir ulang. Apalagi di 
zaman sekarang di mana persaingan 
bisnis sangat ketat.

Selain jam terbang, ketekunan, dan 
networking yang luas, untuk menjadi 
pengusaha sukses ternyata juga 
membutuhkan coach.

“Kalau tidak ada coach, mungkin 
(perkembangan usahanya) bisa lambat. 
Karena semua orang punya ‘blind spot,’ 
sisi yang kita sendiri enggak bisa lihat dan 
enggak sadar bahwa itu ada di dalam 
diri kita. Nah kita membutuhkan orang 
ketiga, dalam hal ini coach untuk bisa 
melihat kelebihan dalam diri kita, yang 
mungkin ada di blind spot. Jadi kita 

ADA PELATIH HEBAT DI BELAKANG ATLET SUKSES

BAGAIMANA DENGAN PEBISNIS?
enggak perlu belajar seribu macam hal, 
asal blind spot itu tebuka, Anda akan 
melejit,” kata Herman Susanto, dari 

ActionCOACH Indonesia saat berbincang 
dengan Ruby Herman, CEO REN Property 
sekaligus youtuber property ini dalam 
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proram Indonesia Investment Forum 
yang ditayangkan di EL JOHN TV.

Herman adalah orang pertama 
yang membeli lisensi ActionCOACH di 
Indonesia. ActionCOACH didirikan oleh 
seorang entrepreneur asal Las Vegas, 
Amerika Serikat, Brad Sugars. Sejak awal 
didirkan, 20 tahun silam, ActionCOACH 
telah mendampingi jutaan pemilik bisnis 
di 60 negara di seluruh dunia.

Action COACH juga membantu 
pengusaha menciptakan sebuah bisnis 
yang auto pilot, sebuah bisnis yang bisa 
berjalan tanpa pengusahanya selalu harus 
hadir di sana.

“Kami membantu pengusaha 
membangun sebuah sistem, melatih anak 
buah dan timnya untuk bisa menjalankan 
sistem itu. Tujuannya supaya bisnis makin 
berkembang, bisa terus ekspansi dan bagi 
pengusahanya enggak semakin sibuk. 
Jadi kalau ada perusahaan yang makin 
berkembang tapi pemiliknya makin sibuk, 
itu pertanda perusahaannya kurang ada 
sistem,” ucap Herman.

Fee yang Terlalu Murah
Menurut Herman, ActionCOACH 

cocok untuk semua pebisnis dari jenis 
usaha apapun, yang ingin usahanya 
berkembang, peningkatan omzet, dan 
customer lebih banyak lagi.

Untuk pemberian coaching ini, 

pertama-tama, pengusaha akan melewati 
proses interview untuk akan mendiagnosa 
kondisi bisnisnya lalu menentukan rencana 
yang akan dilakukan bersama.

“Jadi enggak semua orang datang 
langsung kita terima begitu saja. Proses 
interview ini untuk memastikan pengusaha 
mendapat bantuan atau sebuah saran 
yang tepat di waktu yang tepat pula,” 
kata Herman sambil menyebut lamanya 
waktu pemberian coaching tergantung 
dari goal dan kondisi bisnis pengusaha 
tersebut.Soal biaya, Herman menjamin 
semua yang dibayarkan akan worth it 
dengan hasil yang akan didapat.

“Awalnya mungkin ada yang bilang 
mahal tapi jangan khawatir karena banyak 
yang sudah menjadi klien kami, mereka 
bilang fee-nya terlalu murah. Mereka 
bilang, ‘gila ya, ada yang mau membantu 
usaha kita, bertemu setiap minggu, 
membantu usaha kita menjadi lebih 
sehat, bisnis bisa berjalan lancar, padahal 
mereka enggak punya saham, enggak 
ada persentase, hanya fixed fee aja. Jadi 
banyak yang bilang kami mendedikasikan 
hidup kami untuk kesuksesan mereka,” 
kata Herman dengan  bangga.

 “Mereka memahami perbedaan 
antara pembinaan bisnis dan konsultan. 
Pola pikir mereka telah mengubah bisnis 
mereka, lebih relevan dan aplikatif. 
“ActionCOACH melatih dan membimbing 

pengusaha untuk lebih realistis dan 
menjalankan bisnis mereka dengan 
cara yang benar, bukan dengan naluri. 
Yang kami ajarkan adalah bagaimana 
menangkap ikan, bukan (hanya) 
mendapatkan ikan” tambahnya.

Action COACH memiliki empat 
program yakni:

1. BUSINESS REEDUCATION 
 Program membership kelas bisnis 

intensif selama 1 tahun dengan 24 
materi berbeda yang didampingi oleh 
Business Coach

2. BUSINESS EVALUATION
 Business Evaluation adalah sesi 

dimana Pemilik Bisnis bertemu dengan 
Business Coach (One-on-One), untuk 
diskusi spesifik secara mendalam 
mengenai kondisi, potensial serta 
improvement untuk bisnis Anda.

3. BUSINESS COACHING
 PREMIUM Program Pendampingan 

dari ActionCOACH dimana Pemilik 
Bisnis day-to-day didampingi oleh 
Business Coach selama menjalankan 
bisnis untuk mencapai mimpi si Pemilik 
Bisnis.

4. EXECUTIVE COACHING
 Diperuntukkan kepada para Executive 

dan Business Leader perusahaan. 
Tujuan dari Executive Coaching 
meningkatkan efektivitas kerja, 
performance dan leadership Anda.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada
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Negara hadir mewujudkan percepatan 
Pemulihan Ekonomi Nasional melalui 
percepatan pembangunan ekonomi 
yang merata, kemudahan investasi 
guna peningkatan penanaman modal, 
simplifikasi proses untuk memperoleh 
fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 
serta optimalisasi kegiatan industri, 
ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi 
lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Pandemi Covid-19 memberikan 
tekanan yang luar biasa dalam pere-
konomian. Namun, Menteri Keuangan 
(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mene-
gaskan bahwa Indonesia selalu mampu 
memanfaatkan kondisi krisis sebagai 
kesempatan untuk membangun pondasi 
yang semakin kokoh dengan memperkuat 
reformasi struktural.

“Reformasi struktural yang kita 
lakukan pada masa menghadapi Covid 
ini antara lain yang sangat penting dan 

MENKEU DORONG KEK AGAR BERKONTRIBUSI

PADA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

strategis adalah terselesaikannya dan 
akan dilaksanakannya amanat Undang-
undang Cipta Kerja. Undang-undang 
ini mengamanatkan hal yang penting 
yaitu deregulasi dan penyederhanaan 
perizinan. Bagaimana pemerintah harus 
terus memangkas birokrasi dari pusat 
hingga ke daerah,” jelas Menkeu dalam 
acara Webinar Kawasan Ekonomi Khusus 
secara daring beberapa waktu lalu.

Menurut Menkeu, salah satu yang 
diatur di dalam Undang-undang Cipta 
Kerja adalah dibentuknya KEK dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
baru. Hal ini disebut Menkeu ditujukan 
untuk tujuan produktif dan investasi.

“Kawasan ekonomi khusus dirancang 
sebagai kawasan yang diharapkan 
memiliki keunggulan geoekonomi dan 
geostrategis. Di dalam kawasan ini akan 
diberikan berbagai fasilitas dan insentif 
khusus. Ini untuk menarik investasi dan 

kegiatan produktif bahkan tentu juga 
orientasi ekspor,” lanjut Menkeu.

Sasaran pengembangan KEK adalah 
untuk meningkatkan kehadiran modal 
baik dari dalam maupun luar negeri. 
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Dengan kehadiran modal ini, menurut 
Menkeu akan muncul kegiatan industri 
yang makin produktif atau optimal, serta 
industri yang makin kompetitif bahkan 
meningkatkan ekspor. Menkeu berujar 
KEK dengan berbagai kekhususan dan 
insentif akan diharapkan menjadi pusat 
kegiatan ekonomi yang memiliki nilai 
ekonomi yang tinggi dan juga menjadi 
pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.

Lebih lanjut, Menkeu berharap akan 
muncul terobosan pengembangan 
kawasan untuk pertumbuhan ekonomi 
daerah-daerah di Indonesia yang 
memanfaatkan fasilitas KEK ini. Untuk 
mencapai sasaran tersebut, Menkeu 
mengatakan ada dua hal penting dari 
perubahan Undang-undang Nomor 
39 tahun 2009 mengenai Kawasan 
Ekonomi Khusus yang sekarang ada 
di dalam Undang-undang Cipta Kerja, 
yang kemudian diturunkan dalam bentuk 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
2021.

Pertama, Peraturan Pemerintah ini 
diberikan kepastian fiskal kepada para 
pelaku usaha dan investor. Kedua, 
dilakukan penerapan sistem elektronik 
yang terintegrasi secara nasional. Dengan 
demikian pelaksanaan dari kegiatan 
ekonomi di kawasan ekonomi khusus 
terutama ekspor dan impor akan semakin 
efisien, produktif, kompetitif, dan lebih 
pasti.

 “Terbitnya Undang-undang Cipta 
Kerja dan dilakukannya penguatan 
berbagai fasilitas dan penguatan 
kemudahan prosedur layanan juga 
pengawasan akan memberikan kawasan 
ekonomi khusus dukungan operasional 
pelayanan maupun pengawasan yang 
makin baik. Saya berharap kawasan 
ekonomi khusus ini dengan berbagai 
fasilitas dan insentif yang diberikan akan 
benar-benar mampu menarik investor 
untuk bisa menanamkan modal di 
kawasan ekonomi khusus, baik itu adalah 
investor dalam negeri maupun investor 
yang berasal dari global,” tambah Menkeu.

Peningkatan penanaman modal 
menurut Menkeu akan sangat membantu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
serta penciptaan kesempatan kerja yang 
sangat dibutuhkan. Dan penciptaan 
kesempatan kerja tersebut diharapkan 
adalah lapangan kerja yang memiliki 
produktivitas dan kualitas yang baik.

KEK merupakan kawasan dengan 
batas tertentu dalam wilayah hukum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan 
fungsi dengan manfaat perekonomian 
tertentu.Tujuan utama pengembangan 
KEK adalah untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi, pemertaan 
pembangunan, dan peningkatan daya 
saing bangsa.

KEK dikembangkan melalui penyiapan 

kawasan yang memiliki keunggulan 
geoekonomi dan geostrategi dan 
berfungsi untuk menampung kegiatan 
industri, ekspor, impor, dan kegiatan 
ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi 
tinggi dan daya saing internasional.  
Kehadiran KEK diharapkan membangun 
kemampuan dan daya saing ekonomi 
pada level nasional melalui industri- 
industri dan pariwisata bernilai tambah 
dan berantai nilai. Hingga tahun 2021 
terdapat 19 KEK di Indonesia dengan 
rincian sebagai berikut:

KEK yang Telah Beroperasi :
1. KEK Sei Mangkei
2. KEK Tanjung Lesung
3. KEK Palu
4. KEK Mandalika
5. KEK Galang Batang
6. KEK Arun Lhokseumawe
7. KEK Tanjung Kelayang
8. KEK Bitung
9. KEK Morotai
10. KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan 

(MBTK)
11. KEK Sorong
12. KEK Kendal

KEK dalam Tahap Pembangunan :
1. KEK Tanjung Api-Api
2. KEK Singhasari
3. KEK Likupang
4. KEK BAT (Batam Aero Technic)
5. KEK Nongsa
6. KEK Lido
7. KEK Gresik
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Katarak merupakan penyakit 
mata yang ditandai dengan 
mengeruhnya lensa mata. Di Indonesia, 
penyakit ini paling banyak dirasakan 
oleh masyarakat dan berbagai  macam 
penyebabnya, diantaranya paparan sinar 
matahari.  Apalagi Indonesia merupakan 
negara tropis yang sinar mataharinya 
terlalu kencang.

Selain itu, penyebab lainnya 
adalah faktor penuaan, bawaan lahir, 
cedera mata hingga adanya penyakit 
tertentu yang memicu terjadinya katarak, 
seperti diabetes  dan jantung.

Dokter Spesialis Mata, dr. Andreas 
Surya Anugerah, Sp.M menjelaskan 
keluhan apa saja yang dirasakan 
penderita katarak. Selama menjadi 
seorang dokter mata, dokter Andreas 
mengatakan  banyak sekali gejala yang 
dirasakan pasien, di antaranya adalah 
melihat ada kotoran yang membayangi 

OPERASI SATU-SATUNYA SOLUSI 
ATASI PENYAKIT KATARAK

penglihatan.  Selain itu ada juga yang 
merasakan seperti di mata terasa pegal 
atau berat.

“Kemudian ada juga yang 
memberikan keterangan sensasinya 
seperti waterfall, jadi melihat dari balik 
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air terjun. Coba kita bayangkan kita 
melihat dari balik air terjun jadi seperti 
itu kaburnya. Kemudian ada lagi ini yang 
agak lain seperti mata berair, kemudian 
matanya kotor seperti ada pasir, kemudian 
matanya seperti pegal tidak nyaman atau 
matanya seperti berat. Jadi gejala atau 
keluhannya sangar bervariasi banget,” 
kata dokter Andreas saat menjadi 
narasumber dalam program EL JOHN 
Medical Forum yang rutin disiarkan 
oleh EL JOHN TV. Program ini dipandu 
oleh Miss Earth Indonesia 2019 Cinthia 
Kusuma Rani.

Dokter Andreas menerangkan,  
cara terbaik untuk mengobati katarak 
adalah dengan operasi. Masyarakat 
diharapkan tidak mudah tergiur dengan 
iming-imingan dapat mengobati katarak 
tanpa operasi. Selama ini  belum ada obat-
obatan yang dapat mengatasi katarak 
atau mencegah kondisi ini bertambah 
buruk. Operasi katarak merupakan satu-
satunya cara yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki penglihatan penderita 
katarak.

Operasi katarak adalah prosedur 
bedah yang dilakukan untuk mengangkat 
lensa mata yang keruh dan menggantinya 
dengan lensa buatan. Secara umum, 
operasi katarak merupakan prosedur 
yang aman dan jarang menimbulkan 
komplikasi.

Sebelum melakukan tindakan 

operasi, harus ada kesiapan si pasien. 
Operasi tidak akan optimal jika si pasien 
masih sangat meragukan  untuk menjalani 
operasi.  

“Kapan sih sebaiknya dioperasi, 
itu pertimbangan dari pertama si pasien. 
Pasiennya sesuai kebutuhannya jadi 
individual. Ada pasien yang tidak perlu 
mungkin karena masalah takut, atau 
masalah biaya, atau tidak perlu-perlu 
amat.  Tetapi ada juga orang yang bilang, 
saya perlu banget dok, saya harus keluar, 
saya harus bawa kendaraan, saya haru 
kerja,” ujar dokter Andreas.

Selain kesiapan pasien, juga harus 
berdasarakan pertimbangan dokter. 
Dokter mata bisa saja menganjurkan 
operasi katarak sesegera mungkin, 
meski pasien tidak merasa bahwa 
penglihatannya sudah sangat terganggu. 
Biasanya ini disebabkan oleh kondisi 
katarak yang sudah atau dapat 
menyebabkan komplikasi atau penyakit 
mata lain.  Operasi yang dilakukannya 
tidak boleh sekaligus dua mata, jika 
kasusnya dua mata si pasien mengalami 
katarak.

 “Jadi komunikasi yang baik antara 
pasien dengan dokter harus benar-benar 
baik. Jadi pasien bukan hanya cerita 
keluhan saja, tetapi aktivitasnya harus 
diketahui juga bagaimana penglihatan 
itu bisa mendukung aktivitas setiap 
hari. Ketika penglihatan tidak mampu 

mendukung aktivitas, maka ini benar 
segera dilakukan operasi pembersihan 
katarak,” terang dokter Andreas.

Untuk menjalani operasi, si pasien 
harus mengikuti prosedur yang telah 
ditetapkan. Salah prosedur yang dijalani 
adalah soal pembiusan. Untuk operasi 
katarak, lazimnya digunakan bius lokal, 
karena pemulihannya tidak memakan 
waktu yang panjang.

“Jadi tidak perlu pasien di 
general anestesi atau ditidurkan, karena 
mengingat general anestesi itu kan 
pemulihannya sampai beberapa hari. 
Nah kalau lokal kan relatif lebih cepat, 
boleh langsung pulang,”  ungkap dokter 
Andreas.

Operasi berhasil dijalani, bukan 
berarti si pasien sembuh. Karena ada 
beberapa ketentuan yang harus dijalani 
si pasien. Ketentuan itu berupa larangan 
melakukan hal-hal yang membahayakan 
mata selama waktu yang ditentukan oleh 
dokter, seperti mata yang dioperasi tidak 
boleh terkena sinar matahari dan harus 
dalam keadaan tertutup perban, untuk 
perban tidak boleh dibuka sembarang 
dan  harus dokter membuka perban 
tersebut. Karena itu setelah operasi, si 
pasien harus menjalani kontrol.

“Kemudian pasca operasi katarak, 
pasiennya kira-kira patuh ga ya buat 
control, karena setelah operasi katarak 
tidak langsung selesai tetap di follow up 
sampai kira-kira dua bulan, tiga bulan. 
Jadi pertimbangan dari keseluruhan ini, 
kesiapan pasien  itu sangat menentukan,” 
ujar dokter Andreas. (Sigit)
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Deputi Bidang Pengembangan 
Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, 
Vinsensius Jemadu menyampaikan 
ucapan selamat kepada para pemenang 
pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 
2021 yang  malam grand finalnya digelar 
secara virtual dan disiarkan langsung 
EL JOHN TV pada 27 September 2021.

Seperti diketahui pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 telah melahirkan 
enam besar beserta gelarnya. Urutan 
pertama ada finalis dari Sumatera Barat 
Tisya Laura yang meriah gelar tertinggi 
yakni Putri Pariwisata Indonesia 2021. 
Kemudian di urutan kedua ada, finalis 
asal Bali, Kadek Mutiara Valentina yang 
menyabet  gelar Miss Culinary Tourism 
Indonesia 2021. 

Dilanjutkan di urutkan ketiga yakni 
Noland Liberty Lagu dari NTT yang 
memperoleh  gelar Miss Marine Tourism 
Indonesia 2021. Selanjutnya  di urutan 
keempat dan kelima diraih oleh Dita Julaika 

dari Kep. Bangka Belitung  dengan gelar 
Miss Sport  Tourism Indonesia 2021 dan 
Fathya Itan Jeehan dari DKI Jakarta III 
yang mendapatkan gelar Miss Cultural 

Tourism Indonesia 2021.
Tahun ini,  pemilihan Putri Pariwisata 

Indonesia 2021 merupakan tahun ke-
14 yang diselenggarakan oleh Yayasan 

KEMENPAREKRAF BERPESAN 
KEPADA PEMENANG PPI 2021 UNTUK BEKERJA SETULUS HATI



EL JOHN Indonesia. Kali ini tema yang 
diangkat Sustaining Tourism Growth For 
Indonesia’.

Vinsensius yang menjadi ketua dewan 
juri dalam kontes paling bergengsi di 
Indonesia ini mengatakan tim juri cukup 
sulit memilih pemenang. Semua finalis 
memiliki kualitas yang sama sebagai 
seorang Putri Pariwisata Indonesia 2021. 
Namun sebagai dewan juri harus memilih 
terbaik dari yang terbaik.

“Betapa sulitnya dewan juri 
memutuskannya siapa yang harus keluar 
sebagai nomor uno karena apa, karena 
semua luar biasa. Tetapi perlu dicatat dan 
digaris bawahi menjadi pemenang bukan 
segalanya, menjadi pemenang bukanlah 
menjadi tujuan terakhir, tetapi bagaimana 
kita mengemban tugas ini sebagai duta 
pariwisata, sebagai ambassador pariwisata 
di lingkungan sekitar, di lingkungan yang 
lebih luas maupun di untuk Indonesia,” 
kata Vinsensius saat menyampaikan pesan 
kepada pemenang saat malam grand final.
Vinsensius mengapresiasi perjuangan para 
finalis dalam menunjukan penampilan 
terbaiknya selama kontes ini berjalan. 
Kepada pemenang, Vensius berpesan 
agar dapat bekerja dengan setulus hati.

“Jadi saya pikir bahwa apa yang sudah 
dilakukan oleh Putri Pariwisata selama ini 
selama di karantina saya kira sudah luar 
biasa perjuangannya dan itu dilanjutkan 

diteruskan dan implementasikan dalam 
kehidupan sehari-hari, di mana saja 
anda ditempatkan, di mana saja anda 
dipercayakan untuk mengemban suatu 
tugas lakukanlah itu dengan setulus 
hati,” ujarnya.

Lebih lanjut Vinsensius berharap para 
pemenang dapat dapat menerapkan 
konsep tiga As dalam menjalankan 
tugas sebagai duta pariwisata. Konsep 
tersebut digunakan Kemenparekraf dalam 
mengembangkan sektor pariwisata dan 
ekonomi kreatif di tanah air.

“Kami selalu menyebutnya dengan 
tiga As, kerja keras, kerja tuntas dan kerja 
ikhlas. Itu saya kira yang menjadi pedoman 
bagi para Putri Pariwisata sehingga orang 
lain akan melihat atau dunia akan melihat 
bahwa memang layak jadi Putri Pariwisata, 
karena di tangan mereka lah pariwisata 
ini harus bangkit, memberikan juga 
pencerahan, memberikan edukasi kepada 
orang-orang di sekitar kita bahwa core 
bisnis bangsa ini pada suatu saat adalah 
tourism,” jelas Vinsensius.Hal senada juga 
disampaikan Direktur Event Nasional dan 
Internasional Kemenparekraf Dessy Ruhati. 
Ia  mengapresiasi penyelenggaran Putri 
Pariwisata Indonesia yang digagas Yayasan 
EL JOHN Indonesia selama 14 tahun.

“Tentunya hal ini akan membantu 
pemerintah khususnya bangsa Indonesia 
untuk mempromosikan kepariwisataan 

Indonesia, menggali semua potensi 
destinasi wisata baik yang baru  maupun 
yang telah disiapkan  dan juga tentunya 
Putri-putri Pariwisata ini  kelak memiliki 
kompetensi yang tentunya sangat 
memberikan dukungan yang tinggi untuk 
mempromosikan objek wisata dan hasil 
industri ekonomi kreatif,” kata Dessy.

“Harapan kita tentunya dalam kegiatan 
pemilihan Putri Pariwisata Indonesia  
dengan tema Sustaining Tourism Growth 
For Indonesia tentunya di masa pandemi 
ini  dapat membantu mempertahankan  
dan juga meningkatkan perekonomian 
dan juga mengembalikan bersama-sama 
membuat industri pariwisata  dan ekonomi 
kreatif kita kembali pulih,” tambahnya.
Sementara itu, Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto  juga 
turut menyampaikan apresiasinya kepada 
para finalis yang telah berkontribusi 
mempromosikan pariwisata melalui 
pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2021.

“Menang atau kalah sesungguhnya 
anda telah menunjukan peran aktif anda 
sebagai finalis dan semuanya layak 
untuk menang sebagai seorang Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 karena peran 
aktif anda selama mengikuti karantina 
telah banyak melakukan kegiatan positif 
mempromosikan pariwisata daerah yang 
anda wakili, kata Tokoh Pariwisata Nasional 
ini,” kata Tokoh Pariwisata Nasional ini 
sembari menambahkan pesan agar promosi 
pariwisata terus dilakukan. (Sigit)
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Menjadi seorang beauty pageant 
merupakan tekad Yunita sejak beranjak 
remaja. Ada alasan yang kuat kenapa 
Yunita harus ikut  dalam kontes-
kontes pageant khususnya kontes 
yang berkaitan dengan kebudayaan 
Tionghoa-Indonesia.

Dilahirkan sebagai keturunan 
Tionghoa, Yunita merasa terpanggil 
untuk melestarikan akulturasi budaya 
Tionghoa Indonesia. Apalagi kedua orang 
tuanya merupakan orang yang selalu 
menganut tradisi Tionghoa.

“Dorongan keluarga menjadi faktor 
utama yang paling penting karena 
memang Yunita lahir dari orangtua yang 
sangat menganut tradisi kebudayaan 
Tionghoa, keluarga Yunita masih 
melestarikan kebudayaan yang ada,” 
kata Yunita saat diwawancarai tim liputan 
EL JOHN News, Rabu (14/10/2021).

Itulah alasan Yunita, untuk ikut 
kontes-kontes pageant. Di kontes inilah, 
keinginan Yunita dalam melestarikan dan 
mempromosikan kebudayaan Tionghoa-
Indonesia dapat dilakukan dengan mudah. 
Hal  tersebut  dibuktikan Yunita saat 
mengikuti pemilihan Hakka Amoi Jakarta 
tahun 2018 dan alhasil  gadis cantik 
kelahiran 7 Juli 1998 ini sukses masuk 
top five dalam kontes tersebut.

Tak berhenti di pemilihan Hakka 
Amoi,  tiga tahun kemudian, Yunita 
kembali mengikuti kontes pageant. Kali 
ini kontes yang dijalani adalah kontes 
yang diselenggarakan Yayasan EL JOHN 
Indonesia yakni pemilihan Miss Chinese 
Indonesia 2021.

Di kontes paling bergengsi di 
Indonesia ini, Yunita juga berhasil masuk 
top six dengan  gelar Miss Chinese 
Tourism Indonesia 2021. Prestasi yang 
membanggakan bagi Yunita,  karena 
di luar dugaan dirinya terpilih sebagai 
finalis  terbaik oleh dewan juri.

“ 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 

YUNITA 
BERTEKAD AJAK 
GENERASI MUDA 
LESTARIKAN 
BUDAYA
TIONGHOA-
INDONESIA
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generasi muda.
“Menurut saya itu banyak sekali 

masyarakat yang belum tau dan ketika 
Yunita membuat video tentang perayaan 
hari bakcang asal mulanya, nah dari 
situ banyak sekali teman-teman Yunita 
yang cerita kepada Yunita wah saya 
baru pertama kali tau loh, ternyata hari 
bakcang ini ada asal usulnya, ternyata ada 
sejarahnya sehingga kita dapat merayakan 
festival sampai saat ini,” terang lulusan 
Universitas Pelita Harapan ini.

Yunita tak berhenti untuk membuat 
konten video memperkenalkan akulturasi 
budaya Tionghoa-Indonesia, seperti video 
tentang festival bakcang. Festival ini 
dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 
5 bulan 5 penanggalan Imlek dan telah 
berumur lebih 2300 tahun dihitung dari 

masa Dinasti Zhou. Perayaan festival ini 
yang biasa kita ketahui adalah makan 
bakcang dan perlombaan dayung perahu 
naga.

Selain festival bakcang, Yunita 
juga memperdalam tentang tradisi 
pernikahan  Cio Tao. Prosesi upacara 
Cio Tao merupakan upacara sembahyang 
yang dilakukan dalam beberapa tahapan, 
dengan tujuan memberikan penghormatan 
kepada Tuhan, alam, leluhur, orang tua 
dan kedua mempelai. Pada saat upacara, 
kedua mempelai menggunakan baju khas 
adat Cina yaitu baju Pao. Upacara Cio 
Tao ini penuh dengan kesakralan pada 
setiap prosesi yang dilakukan, terlihat dari 
makna pada setiap simbolik yang ada.

“Jadi ketika Yunita tinggal di 
Tangerang yang memang ada teman 
Yunita yang keturunan Cio Tao Benteng 
itu cerita kepada Yunita, bahwa proses 
pernikahan Cio Tao itu sangat unik, 
kemudian search di Google  ternyata 
memang proses ini sangat unik tetapi 
sayangnya sudah tidak banyak lagi 
masyarakat yang keturunan Tionghoa 
Benteng yang melaksanakan proses Cio 
Tao ini,” tutur Yunita.

Yunita berharap para generasi muda 
memiliki kemauan untuk mengetahui 
sejarah tentang budaya Tionghoa. Dengan 
mengetahui dan memperdalam, maka 
akan ada kemauan untuk melestarikan 
dan memperkenalkan akulturasi budaya 
Tionghoa-Indonesia kepada dunia.

“Menurut Yunita yang paling penting 
itu adalah, karena apabila kita peduli 
tentang akulturasi yang ada kita memiliki 
minat untuk mempelajari, tapi akan 
sayang sekali banyak sekali masyarakat 
yang melupakan, karena mungkin dari 
generasi sebelumnya tidak diteruskan  
kebudayaan itu di dalam keluarganya. 
Karena tidak semua warga Tionghoa yang 
meneruskan setiap festival  yang ada itu 
setiap tahunnya ada beberapa keluarga 
yang tidak meneruskan proses festival 
tersebut sehingga banyak generasi yang 
tidak mengetahui bagaimana proses 
festival tersebut yang ada dan apa saja 
asal usulnya,” tutup Yunita.
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founder dari Yayasan EL JOHN Indonesia,” 
ucap Yunita

Prestasi yang diraih ini semakin 
membuat  Yunita bersemangat untuk 
mengajak generasi muda keturunan 
Tionghoa melestarikan kebudayaan 
leluhurnya. Yunita menilai generasi 
muda memiliki peran penting dalam 
memajukan suatu kebudayaan karena 
memiliki semangat, ide cemerlang dan 
kreativitas yang tinggi.

Yunita mengakui masih ada generasi 
muda keturunan Tionghoa yang tidak 
mengenal tentang sejarah budaya 
Tionghoa. Padahal sebagai keturunan 
Tionghoa sudah sewajarnya mengetahui 
asal usul budaya Tionghoa yang ada 
di Indonesia, apalagi banyak kalangan 
yang  menaruh harapan besar kepada 
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Ketua Dekranasda Nusa Tenggara 
Barat  (NTT)  Julie S Laiskodat 
mengucapkan terima kasih kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang telah 
membantu mempromosikan pariwisata 
NTT pada malam Grand Final Pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia (PPI) 2021 
yang dilangsungkan bertepatan dengan 
Hari Pariwisata Dunia, 27 September 
2021. Acara yang digelar secara virtual 
tersebut berlangsung meriah dengan 
penampilan bakat para finalis.

Julie menyebut, tampilan pariwisata 
NTT yang menghiasi panggung Grand 
Final Putri Pariwisata Indonesia 2021 
sangat membantu pemerintah Provinsi 
NTT dalam memperkenalkan destinasi 
yang ada di NTT kepada dunia, apalagi 
di tengah pandemi ini. Oleh karena 
itu,  promosi memiliki peran penting 
untuk memberitahu kepada masyarakat 
Internasional bahwa pariwisata NTT masih 
menjadi primadona untuk dikunjungi.

“Saya mengucapkan terima kasih 
sekali kepada EL JOHN khususnya 
Pak Johnnie yang telah selalu sudah 
membimbing kami Nusa Tenggara Timur 
dan ini hari dikasih kesempatan untuk 
kita menampilkan potensi-potensi Nusa 

Tenggara Timur khususnya wisata,” 
kata istri Gubernur NTT Viktor Bungtilu 
Laiskodat ini  saat memberikan sambutan 
pada malam grand final pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021.

“Saya beruntung sekali, pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2021 bisa 
membawa tema Nusa Tenggara Timur 
jadi untuk pemirsa semuanya yang tahu 
tentang Nusa Tenggara Timur  hanya 
Labuan Bajo dan Komodo tapi datanglah 
ke Nusa Tenggara Timur untuk nikmatin 
kita banyak hal banyak wisata yang 
sangat kaya sekali,” tambahnya

Julie menegaskan Gubernur NTT 
sangat mendukung kontes pageant 
yang diselenggarakan Yayasan EL 
JOHN Indonesia, khususnya untuk 
sektor pariwisata. Kontes seperti ini 
sangat dibutuhkan untuk membantu 
pemerintah pusat maupun daerah untuk 
memperkenalkan destinasi yang ada di 
Indonesia.

“Salam hormat dari Pak Gubernur 
Nusa Tenggara Timur yang tidak bisa 
hadir bersama kita disini,  tetapi pariwisata 
adalah menjadi program yang sangat 
diperhatikan bapak Gubernur termasuk 

JULIE 
LAISKODAT 

UCAPKAN TERIMA 
KASIH KEPADA 
YAYASAN EL JOHN 
INDONESIA BANTU 
PROMOSIKAN 
PARIWISATA NTT
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kontes ini,” tegas Julie.
Ada harapan besar yang ditujukan 

kepada pemenang Putri Pariwisata 
Indonesia yang notabennya sebagai duta 
pariwisata. Harapan itu yakni dengan 
semangat dan kreativitas, para pemenang 
dapat membuat promosi pariwisata lebih 
menarik sehingga menjadi magnet bagi 
kunjungan wisatawan.

Julie menjelaskan NTT memiliki 
beragam wisata, mulai dari alam hingga 
budaya. Keragaman tersebut begitu 
indahnya jika dipromosikan dengan 
sentuhan generasi milenial yang melek 
akan teknologi. Apalagi dipadukan dengan 
narasi yang dapat membangkitkan 
gairah berwisata masyarakat. Untuk 
seni dan budaya, NTT terkenal dengan 
kain tenunnya yang dapat melengkapi 
kunjungan wisatawan ke NTT

“Di luar itu kami juga mempunyai 
budaya sangat luar biasa kaya mungkin 
salah satu yang ada di tema yaitu tenun 
di kiri dan kanan. Tenun itu juga kami 22 
kabupaten/kota kami 736 motif tenun 
yang mempunya filosofi masing-masing. 
Jadi kalau penasaran untuk mengenal 
Nusa Tenggara Timur lebih dalam lagi 
datang lah ke Nusa Tenggara Timur,” 
ujar Julie.

Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie mengucapkan terima 
kasih kepada pihak-pihak yang turut 

mensukseskan pemilihan Putri Pariwisata 
Indonesia 2021, terutama kepada Ketua 
Dekranasda NTT Julie S Laiskodat.

“Dalam kesempatan ini izinkan saya 
mengucapkan terima kasih kepada Ibu 
Julie Ketua Dekranasda Provinsi  NTT, 
beliau adalah istri Gubernur NTT yang 
memberikan porsi perhatian sangat 
besar untuk pengembangan sumber 
daya manusia generasi muda di NTT yang 
sangat-sangat luar biasa,” kata Tokoh 
Pariwisata Nasional ini saat memberikan 
kata sambutan.

“Kepada pihak sponsor lainnya  saya 
juga sampaikan terima kasih terutama 
kepada Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif, , kepada Pak Hartono 
Hosea, kepada seluruh pengurus Yayasan 
WTD, kepada Lefico, kepada Roku, kepada 
LSPR dan banyak lagi sponsor yang 
tidak dapat saya sebut satu persatu,” 
tambahnya.

Seperti diketahui pemilihan Putri 
Pariwisata Indonesia 2021 telah melahirkan 
enam besar beserta gelarnya. Urutan 
pertama ada finalis dari Sumatera Barat 
Tisya Laura yang meriah gelar tertinggi 
yakni Putri Pariwisata Indonesia 2021. 
Kemudian di urutan kedua ada, finalis 
asal Bali, Kadek Mutiara Valentina yang 
menyabet  gelar Miss Culinary Tourism 
Indonesia 2021.

Dilanjutkan di urutkan ketiga yakni 

Noland Liberty Lagu dari NTT yang 
memperoleh  gelar Miss Marine Tourism 
Indonesia 2021. Selanjutnya  di urutan 
keempat dan kelima diraih oleh Dita 
Julaika dari Kep. Bangka Belitung  dengan 
gelar Miss Sport  Tourism Indonesia 2021 
dan Fathya Itan Jeehan dari DKI Jakarta 
III yang mendapatkan gelar Miss Cultural 
Tourism Indonesia 2021.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Perayaan hari ulang tahun (HUT)  
ke-23 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) pada Sabtu (9/10/2021) 
berlangsung semarak dan disiarkan 
langsung oleh EL JOHN TV. Perayaan 
yang  digelar di kantor  Perhimpunan  
Hakka Indonesia Sejahtera, di Jalan 
Batu Tulis, Pecenongan, Jakarta Pusat 
ini, dilangsungkan secara hybrid (offline 
dan online).

Untuk acara offline-nya dihadiri 
undangan terbatas dengan penerapan 
protokol kesehatan ketat. Udangan yang 
mengikuti jalani perayaan HUT lebih banyak 
hadir melalui virtual dan total ada seribu 
lebih yang hadir, mulai dari pengurus dari 
tingkat pusat hingga daerah maupun 
anggota

Sekitar  seribu lebih tamu undangan 
yang mengikuti perayaan ulang tahun,  
termasuk yang hadir melalui online.Puncak 
perayaan hari ulang tahun ditandai dengan 
meniup lilin dan pemotongan tumpeng oleh 

GELAR PERAYAAN HUT KE-23
KETUM PSMTI BERPESAN RANGKUL GENERASI MUDA

Ketua Umum PSMTI David Herman Jaya 
bersama sejumlah pengurus pusat. Tahun 
ini, perayaan hari ulang tahun mengambil 
tema ‘Eratkan Persaudaraan Kita Menuju 

Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh”
Dalam sambutannya Ketua Umum 

PSMTI David Herman Jaya mengajak 
segenap pengurus PSMTI untuk melibatkan 

serba-serbi
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lebih banyak lagi generasi muda dalam 
mengelola PSMTI kedepan.  Generasi 
muda diyakini David,  memiliki ide dan 
kreativitas dalam melahirkan inovasi baru.

“Tentu saja ini tidak mudah karena kita 
berhadapan dengan generasi milenial yang 
mempunyai karakter yang berbeda-beda. 
Tetapi kita yakin bahwa mereka pasti mereka 
bisa dan bisa.Generasi muda Tionghoa 
Indonesia harus dibekali dengan satu 
pengetahuan tentang PSMTI, baik sejarah, 
perjuangan PSMTI masa lalu, masa kini  
dan masa yang akan datang,” kata David.

Namun dibalik itu, bagi pengurus dan 
anggota PSMTI yang sudah berumur untuk 
tidak berhenti melakukan yang terbaik 
bagi kemajuan PSMTI. Oleh karena itu, 
dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara 
para senior dengan generasi muda.

“Untuk menjadi PSMTI sebagai 
organisasi akan terus ada dan panjang 
umurnya maka tidak ada kata pensiun.
Tugas kita generasi yang sudah ada, 
sebelumnya generasi muda, ini adalah 
sebagai fasilitator yang memberikan 
kesempatan sang guru yang mengajarkan 
sebagai pendamping  yang memastikan 
tetap fokus  dan membantu jika ada kendala 
sebagai motivator yang memberi semangat 
sebagai pengarah, pembimbing agar 
mencapai tujuan,” ungkap David.

David juga mengajak seluruh anggota 
PSMTI untuk selalu mengaplikasikan nilai 
yang diwariskan oleh leluhur, yakni hidup 

bersama dan  melestarikan kearifan lokal.
“Pewaris tradisi nilai-nilai luhur dan 

kearifan lokal yang kita miliki, kita dihidupi 
bersama secara turun temurun oleh suku 
Tionghoa agar dapat menjadi identitas suku 
Tionghoa Indonesia dan pada akhirnya  
tidak hanya memperkaya budaya nusantara 
tetapi juga menjadi budaya sebagai nilai 
fundamental yang berfungsi merekatkan 
persatuan,” tutur David.

Hal senada juga disampaikan Dewan 
Pertimbangkan PSMTI yang disampaikan 
Brigjen TNI (Purn.) Tedy Jusuf. Mantan 
Ketua Umum PSMTI ini berpesan agar 
anggota PSMTI tetap bergandengan tangan 
membantu pemerintah dalam menciptakan 
Indonesia yang lebih maju lagi.

“Sesuai dengan tema hari ulang tahun 
PSMTI agar kita memantapkan persatuan 
dan kesatuan dalam rangka membantu 
pemerintah mewujudkan Indonesia yang 
maju dan bermartabat,’ ujar Tedy Jusuf

“Saya mengharapkan nanti bisa 
dijabarkan dan direalisasikan  di dalam 
munas yang akan datang, khususnya kita 
jabarkan di dalam program kerja 4 tahun 
kedepan,” tambahnya.

Tak lupa, Tedy Jusuf juga mengucapkan 
terima kasih kepada pengurus dan 
anggota PSMTI atas kontribusinya untuk 
mengembangkan dan memajukan PSMTI.

Dalam perayaan ini, sejumlah Menteri 
Kabinet Indonesia Maju ikut menyampaikan 
selamat atas hari jadi PSMTI ke-23. Di 

antaranya dari Menteri Dalam Negeri 
(Mendagri) Jend Polisi (Purn)  Muhammad 
Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan 
(Menhub) Budi Karya Sumadi.

Mendagri berpesan kepada PSMTI untuk 
terus merajut dan merawat Kebhinekaan 
sebagai modal dalam mempererat 
persatuan dan kesatuan bangsa.

“Keberagaman merupakan kekayaan 
kita semua dan ini  perlu dirawat bukan 
dijadikan pemecah bagi kita semua oleh 
karena itu dalam konteks acara pada hari 
ini saya berharap Paguyuban Sosial Marga 
Tionghoa Indonesia dapat mengambil 
momentum ulang tahun yang ke-23 ini mulai 
memikirkan konsep-konsep dalam rangka 
memperkuat pluralisme kemajemukan 
bangsa kita agar tidak terpecah belah, 
NKRI tetap bersatu, tetap utuh,” ungkap 
Mendagri.

Sementara itu, Menhub  berharap 
kepada PSMTI untuk tidak putus dalam 
berkarya sebagai upaya membantu 
pemerintah menggerakan roda 
perekonomian di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam situasi pandemi saya harap 
seluruh anggota PSMTI tetap sehat, 
semangat dan terus berkarya agar dapat 
menggerakan perekonomian masyarakat. 
PSMTI makin kompak dan menjadi bagian 
dari kita dalam mewujudkan Kebhinekaan, 
kerukunan dan toleransi dalam masyarakat. 
Teruslah menjalin persaudaraan dalam 
keberagaman untuk mewujudkan persatuan 
Indonesia,” tutur Menhub. (Sigit)

serba serbi





Komunitas Indonesia Lawan Libas 
Coronavirus Disease-19 atau dikenal 
dengan KILLCOVID-19 menggelar  
perayaan hari ulang tahunnya yang 
pertama di Mandaya Royal Hospital Jl. 
Metland Boulevard Lot. C-3 Metland 
Cyber City, Karang Tengah, Tangerang 
Banten, Selasa (28/09/2021).  Perayan 
ulang tahun berlangsung meriah dengan 
tetap menerapkan protokol kesehatan.

Bagi anggota  KILLCPOVID-19 
yang berada di daerah mengikuti perayaan 
ulang tahun ini melalui aplikasi zoom. 
Secara online,  ada ratusan anggota    yang 
hadir menyaksikan moment bersejarah ini. 
Sejumlah mitra KILLCOVID-19 juga ikut 
hadir di lokasi acara. Perayaan ulang tahun 
yang mengambil tema ‘Menuju Indonesia 
Sehat dan Maju’ ini,  di awali dengan  
membacakan deklarasi lawan COVID-19 
oleh seluruh relawan KILLCOVID-19, baik  
yang hadir di lokasi maupun yang online. 
Deklarasi ini menjadi awal lahir KILLCOVID 

GELAR PERAYAAN ULANG TAHUN PERTAMA
KILLCOVID-19 BERKOMITMEN TERUS BANTU MASYARAKAT ATASI PANDEMI

dengan berpedoman pada dasarnya semua 
kehidupan dimulai dengan Kesehatan. 
Setelah pembacaan  deklarasi, dilanjutkan 
dengan   memutar video perjalanan 
KILLCOVID-19 selama satu tahun.

Puncak perayan HUT ditandai 
dengan pemotongan kue ulang tahun 
oleh  Ketua Umum KILLCOVID-19 Adharta 
Ongkosaputra bersama jajaran pengurus.
Ketua Umum KILLCOVID-19 Adharta 
Ongkosaputra menegaskan di usianya yang 
satu tahun ini, KILLCOVID-19 berkomitmen 
untuk membantu sesama mengatasi 
pandemi COVID-19

Menurut Adharta tidak mudah 
mendirikan KILLCOVID-19, melewati suka 
dan duka yang dalam perjalanannya. Namun 
dengan kegigihan para angggota, akhirnya 
KILLCOVID-19 dapat terus menjalankan 
fungsinya sebagai komunitas yang selalu 
siap membantu masyarakat yang terdampak 
COVID-19 sesuai slogannya satu hati satu 
jiwa dan satu tujuan. Kini KILLCOVID-19 

telah berada di 59 kota besar di 23 provinsi 
dan akan terus melebarkan sayapnya di 
daerah lain.

“Adalah sebuah komitmen 
yang diberikan oleh seluruh anggota 

serba serbi
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KILLCOVID-19 diseluruh tanah air sampai ke 
pelosok pelosok daerah bagaimana seluruh 
kemampuan dikerahkan untuk melakukan 
Edukasi sebagai dasar utama Program 
kerja KILLCOVID-19 yakni Home Hospital 
dan Little Circle dimana saja kapan saja 
hampir menjangkau seluruh masyarakat 
memperkenalkan program perang melawan 
COVID-19 spanduk spanduk bertebaran 
dimana mana buku saku baik hardcopy 
maupun digital disebarkan keseluruh 
tanah air,” kata Adharta.

Adharta juga menyampaikan tekad 
KILLCOVID-19  membantu pemerintah 
dalam memerangi pandemi COVID-19 
salah satunya  dengan memperjuangan 
bantuan penanganan pandemi  dari negara 
lain,  khususnya Tiongkok untuk Indonesia 
dan juga menggenjot vaksinasi untuk 
masyarakat. Tidak sedikit KILLCOVID-19 
melakukan vaksinasi untuk  tenaga 
kesehatan, lansia dan masyarakat umum

Pada kesempatan ini, Adharta 
mengucapkan terima kasih kepada mitra 
KILLCOVID-19, salah satunya   rumah sakit. 
Tercatat ada 114 rumah sakit yang menjalin 
kerjasama dengan KILLCOVID-19 dalam 
penanganan pasien-pasien COVID-19.

Menurut Ahdarta masih ada 
pekerjaan rumah yang harus dilakukan 
KILLCOVID-19 seperti mendirikan Klinik 
berbasis pelayanan Cuma-cuma bagi 
masyarakat prasejahtera

“Bekerja sama dengan BPJS 

dan Kementerian Kesehatan melakukan 
Vaksinasi dan Test Swab dan Antigen 
secara gratis dan Cuma Cuma bagi warga 
Prasejahtera. Melakukan studi penggunaan 
obat obatan serta erta melakukan kerja 
sama dengan beberapa Rumah sakit 
dalam Program dampak jangka Panjang 
Covid-19,” tutur Ardhata.

Presiden Direktur Mandaya 
Healthcare Group, Dr. Benedictus R Widjaja 
mengucapkan selamat ulang tahun yang 
pertama untuk KILLCOVID-19 dan berharap 
KILLCOVID-19 dapat terus membantu 
masyarakat menghadapi pandemi COVID-19.

“Semoga kedepannya KILLCOVID 
dapat membantu masyarakat, dapat 
memberikan dampak positif, terutama 
bukan hanya untuk membantu dalam 
hal vaksinasi dan sebagainya, tetapi juga 
untuk memberikan semangat-semangat 
positif karena di masa-masa ini tentunya 
banyak yang susah, banyak keluarga-
keluarga terlibat dan kesulitan, semoga kita 
semua bisa mendapatkan semangat baru, 
semangat yang lebih baik lagi kedepan,” 
kata Dr. Ben.

“Terima kasih kepada Pak Adharta 
atas kolaborasi yang baik dengan Rumah 
Sakit Mandaya Royal Puri, semoga 
kedepannya kami bisa berhubungan lebih 
erat lagi,’ tambahnya.

Sementara itu Menteri Kesehatan 
era Presiden SBY Nafsiah  Mboi yang 
hadir berpesan kepada KILLCOVID-19 

untuk terus meningkatkan pemahaman 
kepada masyarakat akan bahaya COVID-19 
agar masyarakat dapat meningkatkan 
kewaspadaan.

“Karena masyarakat sudah 
longgar tidak pakai masker lagi, kumpul-
kumpul, makan bareng lagi berarti upaya 
pencegahan memutuskan mata rantai 
tidak terjadi lagi. Karena itu ini sangat 
penting, edukasi dilanjutkan, pemberian 
masker dan vaksin kepada masyarkat yang 
membutuhkan. Tapi kedua juga jangan lupa 
bahwa vaksinasi betul meningkatkan daya 
tahan tubuh tetapi itu ada masanya dia 
akan turun lagi sehingga kewaspadaan ini, 
kesiapsiagaan ini, ketahanan anak bangsa 
ini kuncinya,” kata Nafsiah.

Pada acara perayaan juga dilakukan 
peninjauan fasilitas yang tersedia di Rumah 
Sakit Mandaya Royal Puri ini. Rumah Sakit 
Mandaya Royal Puri Dirancang untuk 
menjadi rumah sakit rujukan nasional, 
Mandaya Royal Hospital Puri fokus untuk 
memberikan perawatan medis berkualitas 
tinggi tidak hanya untuk pasien dari Jakarta, 
tetapi juga dari kota bahkan negara lain.

Dilengkapi dengan peralatan 
medis yang canggih dan dokter terlatih, 
rumah sakit tersier multi-spesialis ini 
mengkombinasikan perawatan klinis kelas 
dunia dengan pengalaman pasien dan 
keluarga. MRHP berusaha untuk menjadi 
pasien sebagai pusat dari perawatan kami 
dengan memberikan terapi tidak hanya 
dari sisi klinis, tetapi juga dari segi emosi, 
jiwa, spiritual, sosial, dan finansial. (Sigit)
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Perayaan ulang tahun Perkum-
pulan Perantau Jambi Indonesia (PPJI) 
yang berlangsung 21 September 2021 
berlangsung semarak dan diisi oleh 
pengumuman nama pemenang kontes 
Superstar. Kontes yang diselenggarakan 
untuk menyambut dan memeriahkan 
HUT PPJI ini merupakan kontes bakat, 
mulai dari menyanyi, bermain musik, 
seni peran, kreativitas  dan tarian.

Pada peserta yang ikut kontes 
dinilai oleh lima dewan juri, yang diketuai 
oleh Wakil Sekjen PPJI Wani Sabu. Untuk 
anggota, diisi oleh Bendahara PPJI Juleni 
Tan (Anggota), Miss Chinese Indonesia 
2021 Marchella Mulyawan (Anggota),  Miss 
Chinese Indonesia Tourism 2021 Yunita 
(Anggota) dan Miss Chinese Indonesia 
Culinary Dewi Paramita  (Anggota).

Total hadiah dari kontes ini 
mencapai puluhan juta rupiah. Para 
pemenang yang diumumkan ditampilkan 
kembali bakarnya di perayaan ulang tahun 

PPJI DIHARAPKAN DAPAT KEMBANGKAN
POTENSI SDM DI JAMBI

PPJI ketiga dan disaksikan oleh ratusan 
tamu undangan.Sekjen PPJI Martinus 
Johnnie Sugiarto mengapresiasi para 
peserta yang tampil maksimal dalam 

memperlihatkan bakatnya. 
Hal ini membuktikan bahwa 

Jambi memiliki banyak talenta yang 
siap  berbicara di kancah internasional. 
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Karena itu, Martinus Johnnie Sugiarto 
mendorong PPJI dapat mengembang lagi  
potensi yang dimiliki masyarakat Jambi.

“Ternyata  Jambi itu menyimpan 
bakat-bakat sumber daya manusia yang 
luar biasa jadi di Jambi itu ternyata 
bukan hanya banyak sekali sumber 
daya alam, tapi ternyata sumber daya 
manusianya hebat-hebat  dan begitu 
dibuka kesempatan buat partisipasi 
semuanya bangkit tetapi kalau kita lihat 
jumlahnya masih banyak yang ragu-ragu 
yang masih waduh bagaimana ya, dengan 
digital ini saya bisa ga, ada siapa yang 
bisa bantu begitu,” ujar Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia ini.

“Tetapi pada dasarnya bakat 
mereka luar biasa nah ini saya pikir PPJI 
bisa menggali terus kedepannya agar 
makin banyak tunas-tunas bangsa yang 
akan tumbuh dan mengharumkan nama 
Jambi di dunia internasional maupun di 
Indonesia sendiri,” tambahnya.

Ketua dewan juri yang juga Wakil 
Sekjen PPJI Wani Sabu menyampaikan 
terima kasih kepada peserta kontes 
Superstar. Tahun ini antusias masyarakat 
yang ingin mengikuti kontes ini begitu 
besar hingga mencapai puluhan peserta.

“Puluhan video yang masuk  ke 
panitia ternyata diluar dugaan. Puji 
Tuhan yang bikin kita bahagia itu dengan 
perayaan virtual ini yang bisa ikut bukan 

orang Jakarta atau Jambi, ternyata yang 
dari Bandung juga bisa ikut, karena kan 
virtual. Yang dari luar negeri, dari Amerika, 
dari Taiwan juga bisa ikutan menyaksikan 
acara kita. Pokoknya juri sangat puas, 
panitia sangat puas, pendiri semuanya 
puas,” kata Executive Vice President at 
PT Bank Central Asia Tbk ini.

Wani Sabu juga mengucapkan 
selamat kepada pemenang. Kualitas 
talenta yang ditampilkan pemenang patut 
diberi penghargaan setinggi-tingginya. 
Bahkan ada bakat peserta yang membuat 
dewan juri ikut merasakan suasana.

“Congratulation untuk sema 
winnernya, pemenangnya pasti bagus-
bagus semua, yang juaranya Elvi, dia 
berperan sendiri. Pada waktu menjuri 
kita menangis. Jadi benar-benar bisa 
menggugah kita. Luar biasa semuanya 
ada sari muda juga, ada boyband juga, 
ada good boy bands semuanya keren,” 
ungkap Wani Sabu.

Ucapan selamat juga dilontarkan 
dewan juri lainnya yakni Miss Chinese 
Indonesia 2021 Marchella Mulyawan. 
Marchella menilai semua pemenang telah 
menampilkan penampilan terbaiknya. 
Marchella menyoroti penampilan Elvi 
yang raih juara pertama untuk perannya 
berakting. Drama yang grap Elvi sudah 
seperti drama yang layak untuk ditonton 
di bioskop.

“Jadi pertama-tama Marchella 
ingin mengucapkan congratulation 
dulu selamat kepada saudara Elvi yang 
sudah memenangkan superstar malam 
ini, dramanya sangat menjiwai ya, kita 
menontonnya menunggu-nunggu ada 
cerita kisah apa di baliknya, juga harus 
diapresiasi karena semua tokoh, ada 
make up artisnya juga, pengarah scenario 
pokoknya  semuanya dikerjakan sendiri 
nah itu patut diapresiasi  karena perannya 
berbagai  dan beragam ya dan juga di 
setiap performance itu biasanya supaya 
diingat kita selalu mencari pesan dari 
performance itu sendiri dan di drama 
ini pesannya bagus banget semua orang 
pasti punya ibu dan di drama ini kita 
diingatkan selalu untuk mengasihi ibu 
dan orangtua kita,” ungkap Marchella.

Perayaan HUT PPJI ketiga ditandai 
dengan meniup lilin secara virtual. Para 
pengurus PPJI berharap PPJI dapat terus 
berkontribusi untuk membangun jambi 
dan Indonesia. (Sigit)
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