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Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang 
menunjukan hasil positif  terus diakui dunia. Yang terbaru, 
Nikkei Asia merilis Indeks Pemulihan Covid-19 sejak  awal 
Oktober 2021 hingga  5 November 2021. Dalam asesmen 
tersebut, Indonesia menempati peringkat 41 dari 121 
negara, dengan torehan skor 56.

Bahkan di tingkat Kawasan Asia Tenggara, Indonesia 
masih menempati posisi pertama sejak bulan lalu.. 
Sebelumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan 
Penyakit Amerika Serikat (AS) atau US CDC di Atlanta 
menempatkan Indonesia di zona hijau.

Hasil yang membanggakan ini harus dipertahankan dan yang terpenting kita patuh terhadap 
protokol kesehatan. Hasil tersebut juga tidak lepas dari peran daerah yang penanganan 
pandeminya terus membaik, seperti Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Keberhasilan Sumsel menekan kasus Covid-19 merupakan kerja keras dari  Gubernur  Sumsel 
Herman Deru. Bahkan, kegigihan putra daerah Sumsel  ini,  dalam mengatasi pandemic, dibuktikan 
dengan cakupan vaksin yang cukup besar. Selain soal pandemi, sang Gubernur juga membuat 
Sumsel bersinar, mulai dari pembangunan di Sumsel, pertanian hingga pelayanan publik.

Kinerja Herman Deru menjadi salah satu yang diulas redaksi untuk Majalah Inspira Edisi November 
2021. Ulasan tersebut dapat dibaca di rubrik Cover Story.

Dari rubrik nasional, Redaksi juga mengulas informasi terhangat seperti BPOM terbitkan izin 
penggunaan vaksin Sinovac untuk anak usia 6-11 tahun dan hasil lawatan Presiden selama di 
eropa dan Uni Emirat Arab.

Untuk rubrik Pageant, redaksi mengangkat cerita tentang  Miss Chinese Indonesia Medical 2021 
dan Putri Pariwisata Indonesia 2021.

Akhir kata, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembaca dan pihak-
pihak mendukung berdirinya Majalah Inspira sebagai majalah yang memberikan inspirasi dan 
edukasi melalui informasi yang diulasnya.

SALAM PARIWISATA,
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T
ua-tua keladi, semakin 
tua semakin jadi 
mungkin itu peribahasa 
yang pantas diberikan 
kepada Provinsi 

Sumatera Selatan (Sumsel). 
Pada 17 Mei  2021, provinsi yang 
dikenal dengan sebutan Bumi 
Sriwijaya ini telah berusia 75 
tahun, usia yang sudah lanjut. 
Meski demikian   provinsi ini  tidak 
redup justru semakin bersinar 
di bawah kepemimpinan sang 
Gubernur yakni H. Herman Deru, 
S.H., M.M.

DI BAWAH KEPEMIMPINAN

HERMAN DERU
SUMSEL SEMAKIN BERSINAR
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Terpilih sebagai 
pemimpin Sumsel pada 
Oktober 2018, Herman Deru 
bersama wakilnya Mawardi 
Yahya telah menancapkan 
tekadnya untuk memba- 
ngun Sumsel selama lima 
tahun ke depan. Tahun 
ini saja, Herman Deru 
mewujudkan keinginan 
masyarakat Sumsel memi-
liki pelabuhan baru yakni 
Pelabuhan Tanjung Carat ini 
rencananya akan dilakukan 
groundbreaking pada No-
vember ini Pelabuhan yang 
dihadirkan Herman Deru,  
tak ubahnya menjadi kado 
istimewa bagi Sumsel di 
usianya yang ke-75.

Herman Deru me- 
ngatakan, dari hasil koor-
dinasi dengan pemerintah 
pusat, untuk progres ren-
cana Pelabuhan Tanjung 
Carat tidak ada koreksi, 
sehingga pelaksanaan 
pembangunan dapat se-
suai dengan jadwal yang 
sudah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat.

“Alhamdulilah pu-
nya kita tidak ada koreksi,  
tetap on schedule.  Insya 
Allah di bulan November 
groundbreaking  menye-
suaikan  jadwal Presiden 
RI, Joko Widodo untuk 
pelaksanaannya,” kata Pria 
kelahiran Belitang, OKU 
Timur, Provinsi Sumsel ini.

Maka itu, dia me-
minta dukungan ataupun 
doa dari semua pihak serta masyarakat 
Sumsel semoga di bulan November ini 
dimulainya pelaksanaan pembangunan 
Pelabuhan Tanjung Carat oleh Presiden 
RI.

“Pelabuhan Tanjung Carat ini 
memang sangat dibutuhkan agar 
semakin menggeliatkan kegiatan 
ekspor impor. Dengan vi20 di sejumlah 
Kabupaten/Kota di Sumsel. Untuk TA 

2019 sebanyak 16 item dan 40 item  
pada TA. 2020.

Selain itu, pembangunan lain 
yang dapat menopang kesejahteraan 
masyarakat Sumsel adalah pembangu-
nan Tiga Dihaji. Proses pembangunan 
bendungan ini hingga saat ini terus 
berjalan.

Herman Deru meyakini pem-
bangunan bendungan Tiga Dihaji yang 

berada di Desa Sukabumi Kecamatan 
Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan, 
akan membawa manfaat besar bagi 
sektor pertanian di Sumsel. Dimana 
bendungan Tiga Dihaji yang akan 
menjadi bendungan satu-satunya di 
Sumsel itu berfungsi sebagai bendungan 
multi purpose untuk mengaliri lahan 
irigasi baru seluas 25.423 hektar.



 “Ini merupakan proyek strategis 
nasional. Tentu pembangunan ini kabar 
baik bagi pertanian kita. Sebab, saat 
ini kita konsisten untuk meningkatkan 
produksi pertanian khususnya beras. 
Bendungan ini nantinya dapat 
menyuplai air secara konstan ke 
berbagai kabupaten yang terdapat 
lahan pertanian,” kata Herman Deru.

Bicara sektor pertanian, Bupati 
Ogan Komering Ulu (OKU) Timur dua 
periode yakni 2005-2010 dan 2010-
2015 ini, juga menorehkan capaian yang 
gemilang. Berkat jasanya tersebut, 
Sumsel sukses menduduki posisi lima 
besar sebagai daerah penghasil beras 
nasional sehingga dianugerahi Pin Emas 
oleh Kementerian Pertanian RI.

Bagi Herman Deru, kolaborasi 
menjadi kunci untuk meraih  cita-
cita bersama tak terkecuali di sektor 
pertanian. Apalagi salah sector andalam 
Sumsel ini tidak dapat bekerja sendiri-
sendiri perlu ada sinergi antar lini. Oleh 
karena itu, Herman Deru membuat 
terobosan dengan  merekrut 1000 
tenaga penyuluh pertanian untuk 

memberikan pendampingan kepada 
para petani.

“Ini bagian dari kerja kolaboratif. 
Antara petani, teknologi dan pemerintah 
harus ada sinkronisasi sehingga upaya 
untuk meningkatkan produksi pertanian 
tercapai,” kata Herman Deru. Terlebih, 

Sumsel memiliki lahan pertanian yang 
luas sehingga harus termanfaatkan 
dengan baik. “Meningkatkan hasil 
produksi pertanian, sulit dicapai 
tanpa pembekalan bagi penyuluh 
pendamping petani. Pemprov merekrut 
seribu penyuluh baru untuk mengawal 
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petani berproduksi,” tuturnya.
Tak berhenti di pin emas, 

Herman Deru juga pernah menyabet 
penghargaan lain di sektor pertanian, 
Penghargaan Abdi Bakti Tani 2021. 
Penghargaan ini diberikan karena  
Provinsi Sumsel sukses menempati   
peringkat IV Nasional  dalam 
peningkatan produksi padi tertinggi.

Penghargaan tersebut diberikan 
langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin didampingi Menteri Pertanian RI, 
Syahrul Yasin Limpo kepada Herman 
Deru di Istana Wakil Presiden, Jakarta 
pada September 2021.

Penghargaan lainnya di 
sektor pertanian datang  dari Komite 
Pengusaha Mikro Kecil Menengah 
Indonesia Bersatu (KOPITU). 
Penghargaan dari KOPITU tersebut 
menempatkan Herman Deru dalam 
kategori “Pemimpin Daerah Penggerak 
GRATIEKS dan Tanipreneur Daerah 2021 
serta Pejuang Petani Wong Kito Galo”.

Penghargaan tersebut diberikan 
terkait komitmen Herman Deru yang 

konsisten dalam mendorong majunya 
sektor pertanian. Program Kick Off 
Food Estate “Petani Bela Negeri” 
Agrosolution yang diresmikan langsung 
oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin 
Limpo dan  program pengangkatan 

Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 
menjadi beberapa program yang 
diinisiasi Herman Deru untuk kemajuan 
pertanian Sumsel.

 Bukan hanya di sektor pertanian 
saja, di bidang pelayanan public, 
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Herman Deru sukses menjadikan 
Sumsel sebagai provinsi yang 
menyabet banyak penghargaan, 
diantaranya Penganugerahaan 
Innovative Government Award (IGA) 
yang digelar Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) melalui Badan Penelitian 
dan Pengembangan (Balitbang) pada 
akhir tahun 2020.

Dalam penghargaan tersebut, 
Sumsel dinobatkan sebagai Provinsi 
Terinovatif Tahun 2020 bersama 
empat provinsi terkemuka lainnya 
seperti Provinsi Jawa Tengah, Provinsi 
Lampung, Provinsi DKI Jakarta, dan 
Provinsi Banten.

“Syukur atas penghargaan yang 
telah diberikan. Ini adalah bentuk 
penilaian apresiasi pusat terhadap 
semangat dan keberhasilan inovasi 
daerah Sumsel. Dengan penghargaan 
IGA 2020 ini semakin memotivasi 
kami Pemda Sumsel untuk melakukan 
peningkatan pelayanan publik dan tata 
kelola pemerintah dan pembangunan di 

daerah. Semoga kedepan semua potensi 
yang ada di Sumsel bisa kita jadikan 
ladang inovasi untuk membawa Sumsel 
lebih maju kedepan,” ujar Herman Deru.

Untuk sektor Pariwisata, Herman 
Deru tak kenal lelah untuk terus bekerja 

menyelamatkan sektor Pariwisata dari 
hantaman pandemi Covid-19. Tentu 
pekerjaan yang tidak mudah pasalnya 
sektor jasa yang satu ini menjadi sektor 
yang paling terdampak pandemi.
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Menurut Herman Deru, 
kolaborasi menjadi kunci untuk 
tetap mempertahankan laju industri 
Pariwisata. Konsep pentahelix harus 
terus disinergikan agar masalah yang 
dihadapi di sektor Pariwisata dapat 
dihadapi secara bersama-sama.

Saat ini, sektor Pariwisata di 
Sumsel mulai bergeliat seiring posisi 
sejumlah Kabupaten/Kota di  Sumsel 
yang sudah berada di level terendah 
pada masa PPKM (Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat)  
ini.  Berdasarkan data dari Perhimpunan 
Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), 
okupansi hotel beberapa minggu 
belakangan ini sudah ada peningkatan 
meskipun belum 100 persen.  Herman 
Deru pun mendorong masyarakat 
untuk tetap patuh terhadap protocol 
kesehatan yang diterapkan pemerintah 
agar  sektor Pariwisata yang mulai 
bergairah dapat terus dipertahankan.
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Terkait penanganan pandemic 
Covid-19,  , Herman Deru juga dinilai 
berhasil baik dari sisi kesehatannya 
maupun ekonomi. Untuk sisi 
kesehatannya,  Herman Deru terus 
berupaya agar cakupan vaksinasi di 
Sumsel dapat cepat terealisasi sesuai 
kebutuhan. Salah satu upaya itu yakni 
terus dilakukan koordinasi dengan 
pemerintah pusat untuk mengirimkan  
vaksin.

Data yang dilansir dari Databox 
menyebutkan Cakupan vaksinasi dosis 
1 di Sumsel  hingga kemarin per  24 
Oktober 2021, telah mencapai 35,92 
persen. Angka ini setara dengan 2,26 
juta peserta vaksin dari target yang 
ditetapkan sebanyak 6,3 juta orang. 
Sementara untuk vaksinasi dosis 2 
hingga kemarin telah tercapai 22,17 
persen dari target.Berdasarkan 
kelompok sasaran, rincian vaksinasi 
untuk menangkal virus Covid-19 di 
provinsi ini yakni kelompok SDM 
kesehatan dengan target 49,01 ribu 
peserta. Pada dosis 1, berhasil dilakukan 
vaksinasi sebanyak 49,01 ribu jiwa 
(120,78 persen target) dan untuk 
vaksinasi dosis 2 telah tercapai 113,59 
persen atau 55,66 ribu jiwa.



Dari penanganan 
ekonominya, Herman Deru 
mendapat banyak apresiasi 
, di antaranya dari Menteri 
Dalam Negeri saat  pembu-
kaan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Murenbang) 
Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Sumsel Tahun 
2022, yang digelar di Hotel 
Santika Premiere, akhir April 
2021.

Mendagri Tito Kar-
navian melalui Staf Ahli 
Menteri Bidang Ekonomi dan 
Pembangunan Kemendagri 
Hamdani mengakui, jika per-
tumbuhan ekonomi Sumsel 
cukup memberikan kontribusi 
yang baik bagi pertumbuhan 
ekonomi nasional.
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Pertumbuhan ekonomi di 
Sumsel, terkontraksi mencapai sebesar 
-0,11 persen. Angka yang baik dibanding 
nasional sebesar -2,07 persen. Bahkan 
Sumsel Sumsel menduduki peringkat 
ke-6 secara nasional dan tertinggi kedua 
di Pulau Sumatera.

“Kalau di masa normal, angka 
itu biasa-biasa saja memang belum 
bisa dibilang prestasi. Tapi di masa 
pandemi dimana semua serba terbatas 
pertumbuhan itu tentu sangat baik. 
Itu artinya kontraksi ekonomi kita 
kecil dan ini menandakan soliditas 

kita kuat dibandingkan provinsi lain,” 
ujar Herman Deru.

Lebih jauh dikatakan Herman 
Deru, prestasi provinsi ini tak lain 
merupakan kumpulan hasil kinerja dari 
kab/kota.se Sumsel. Oleh karena itu 
melalui Musrenbang dan RKPD ini semua 
kab/kota dapat membedah terkait 
persoalan yang terjadi di daerah untuk 
dirembukan dan dicarikan solusi untuk 
mewujudkan pembangunan Sumsel 
yang bermuara pada kesejahteraan 
masyarakat. Moment Musrenbang untuk 
menyusun RKPd 2022 ini dikatakannya 

sangat penting bagi daerah. Karena 
dengan Musrenbang ini masing-masing 
daerah dapat menyamakan persepsi 
dan menyamakan program. 

Tak hanya dari dalam negeri, 
dunia juga ikut mengapresiasi Herman 
Deru dengan sebuah gelar terhormat 
yakni Ketua Dunia Melayu Dunia 
Islam (DMDI) Indonesia pada  akhir 
Agustus 2019.  Gelar ini diberikan oleh 
Presiden DMDI Dunia, Tan Sri HJ Mohd 
Ali Bin Mohd Rustam, karena Herman 
Deru dianggap sebagai  sosok yang 
mampu membawa keharmonisan antar 
masyarakat rumpun melayu di Dunia 
dengan Indonesia. Hingga sekarang 
gelar tersebut masih disandangnya dan  
selama menyandang gelar ini, Herman 
Deru  berhasil mengukuhkan ketua 
DMDI di sejumlah provinsi di Indonesia. 
(Sumber Humas Pemprov Sumsel).

PROFIL:
NAMA LENGKAP

H. Herman Deru, S.H., M.M.                 
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Belitang, Sumatera Selatan
17 November 1967

KARIR
Sebelum menjabat sebagai Gubernur 

Sumsel, Ia pernah menjabat sebagai Bupati 
Ogan Komering Ulu Timur 2 periode yakni 
2005-2010 dan 2010-2015. Pada akhir 

Agustus 2019 Ia mendapat amanah sebagai 
Ketua Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) 

Indonesia.
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nasional

Wakil Presiden Republik Indonesia 
KH. Ma’ruf Amin secara resmi membuka 
Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 
XVI Papua di stadion Mandala Jayapura, 
Jumat malam (5/11/2021) Waktu 
Indonesia Timur (WIT). Wapres 
didampingi Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora) Zainudin Amali 
dan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Hadir dalam acara ini, para Duta 
Besar, jajaran Menteri Kabinet Indonesia 
Bersatu, Kepala Daerah, Ketua NPC 
Indonedia serta kontingen atlet Peparnas 
XVI dari 33 Provinsi.

“Dengan Bismillahirrohmanirrohim, 
semoga Tuhan memberkati secara 
resmi Pekan Paralimpik Nasional XVI 
di Papua saya nyatakan dibuka,” kata 
Ma’ruf Amin saat menyampaikan 
sambutan dan membuka acara ini. 
Dalam sambutannya, menyanpaikan 
bahwa dirinya kembali hadir di Papua 
untuk membuka Peparnas XVI setelah 

tiga minggu yang lalu menutup PON 
XX Papua yang berjalan dengan sukses.

Saat itu, kata Ma’ruf dirinya sangat 
tersentuh dan terharu, karena masyarakat 
Papua menyaksikan pesta penutupan 

RESMI BUKA PEPARNAS XVI PAPUA 2021
WAPRES MA’RUF AMIN YAKIN AKAN SUKSES SEPERTI PON XX

yang luar biasa. Apalagi disertai dengan 
luapan kegembiraan masyarakat Papua.

“Saya masih ingat dengan jelas riuh 
rendahnya stadion ketika saya menyapa 
kalian, Papua su bikin sa jatuh hati sekali. 
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Hari ini, saya datang kembali Torang baku 
dapa lagi, untuk membuka Peparnas XVI 
tahun 2021 di Papua,” ujarnya.

Ma’ruf Amin menyebutkan, PON 
XX yang lalu sukses luar biasa. Dengan 
demikian, dia pun yakin Peparnas ini 
akan sukses kembali karena masyarakat 
Papua adalah masyarakat pencinta 
olahraga. “Saya yakin Peparnas ini akan 
sukses kembali karena masyarakat Papua 
adalah masyarakat pencinta olahraga. 
Dan masyarakat Papua adalah tuan 
rumah yang hangat, sukses ini sekali 
lagi akan dicatat dalam sejarah yang 
akan selalu dikenang dalam hati seluruh 
rakyat Indonesia,” jelasnya.

Menurtunya, Peparnas kali ini adalah 
ajang untuk mendobrak batas diri dan 
keluar sebagai pemenang. Selain itu, 
Peparnas juga bukan sekedar kompetisi 
olahraga tapi ini adalah pembuktian 
adanya semangat kesetaraan dan 
persamaan bagi semua.

“Mari kita rayakan kesetaraan ini 
dalam semangat persaudaraan sesama 
anak bangsa sesuai dengan semboyan sa 
hati mencapai tujuan, ciptakan prestasi. 
Dan ini merupakan pembuktian komitmen 
pemerintah untuk memberikan perlakuan 
yang sama bagi setiap warga negara,” 
tukasnya.

Ma’ruf Amin juga menyampaikan 
bahwa Peparnas ini nantinya akan ditutup 
secara resmi Presiden Joko Widodo. Saat 

ini, Jokowi sedang menjalani karantina 
karena baru tiba di Indonesia setelah 
mengikuti KTT G-20 dan rangkaian 
kegiatan kenegaraan di Eropa. “Presiden 
meminta saya untuk membuka Peparnas 
ini dan presiden sendiri nanti yang 
akan menutupnya. Pada PON yang 
lalu Presiden membuka acara dan saya 
yang menutup, sebaliknya pada acara 
ini saya yang membuka dan Presiden 
nanti yang akan menutupnya. Ini baru 
terjadi di tanah Papua. Papua memang 
hebat, Papua kam tra koso,” ujar mantan 
Ketua Umum MUI ini.

Upacara pembukaan Peparnas XVI 
Papua diisi dengan rangkaian acara 
dengan menghadirkan artis-artis nasional 
seperti Anggun, Edo Kondologit, Nowela, 
Putri Ariani.

Selain itu, diisi dengan pertunjukan 
tari antara lain Tarian Rumah Tradisonal 
Papua, Traian Sampan, Tarian Prajurit, 
Burung Cendrawasih, dan Papua Bisa. 
Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran 
Bendera Peparnas XVI diiringi lagu 
Sang Patriot, pertunjukan Tambur dan 
Marching Band, pertunjukan Maskot 
Hara dan Wara serya defile kontingen 
atlet 33 provinsi yang dimulai dengan 
Aceh dan diakhiri dengan tuan rumah 
Papua. Pada acara ini pula diucapkan 
Janji Atlet dan wasit serta  pengalaman 
Api Couldron dan Fireworks.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan 

Olahraga Republik Indonesia (Menpora 
RI), Zainudin Amali menargetkan 
pelaksanaan Pekan Paralimpik Nasional 
(Peparnas) XVI Papua 2021 menjadi 
ajang untuk menjaring para atlet-atlet 
muda yang nanti akan dimasukan ke 
Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) 
yang pembinaannya dilakukan NPC 
Indonesia di Solo, Jawa Tengah.

“Saya kira Peparnas ini memang 
benar-benar kita jadikan untuk menjaring 
atlet-atlet yang akan kita masukan 
nanti ke Pelatnas yang selama ini masih 
dilakukan di Solo,” kata Menpora Amali 
usai upacara pembukaan Peparnas XVI

Menpora Amali meyakini dari 12 
cabang olahraga yang dipertandingkan 
di Peparnas XVI ini, akan ada atlet-atlet 
yang bisa dpersiapkan untuk mengikuti 
Paralimpiade Paris 2024 nanti.

“Saya kira pada Peparnas XVI ini, dari 
12 cabang olahraga yang dipertandingkan 
mudah-mudahan akan ada tambahan lagi 
atlet-atlet yang akan lolos ke kualifikasi 
untuk menuju Paralimpiade 2024 di 
Paris nanti,” harapnya.

Pekan Paralimpik Nasional (Peparnas) 
XVI Papua 2021 digelar mulai tanggak 
2-15 November 2021. Ajang olahraga 
nasional utama bagi penyandang 
disabilitas ini akan berlangsung di Kota 
dan Kabupaten Jayapura. Peparnas 
XVI Papua akan mempertandingkan 
12 cabang olahraga. Sekitar 1.985 atlet 
dari 33 Provinsi.

Untuk menyaksikan video 
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Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) menerbitkan izin penggunaan 
darurat vaksin Sinovac untuk anak usia 6 
hingga 11 tahun. “Alhamdulillah, tentunya 
kita bersyukur bahwa pada hari ini kami 
dapat menyampaikan pengumuman 
telah diterbitkannya izin penggunaan 
vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac 
CoronaVac dan vaksin COVID-19 dari 
Bio Farma untuk anak usia 6-11 tahun,” 
ujar Kepala BPOM Penny K. Lukito dalam 
keterangan pers, 1 November 2021

Penerbitan izin ini merujuk pada 
hasil penilaian keamanan dan kekebalan 
yang ditimbulkan terhadap COVID-19. 
Sedangkan dari segi efikasi sama 
dengan efikasi uji klinis sebelumnya. 
“Hasil uji klinis anak-anak ini tentunya 
lebih pada aspek keamanan dan aspek 
imunogenisitasnya. Imunogenisitasnya 
menunjukkan persentase yang cukup 
tinggi, 96 persen. Aspek keamanan 
menunjukkan bahwa vaksin ini aman 

untuk anak usia 6-11 tahun,” terang Penny.
Proses evaluasi vaksin ini dilakukan 

BPOM bersama-sama dengan tim ahli 
yang tergabung dalam Komite Nasional 

BPOM TERBITKAN IZIN PENGGUNAAN VAKSIN SINOVAC

UNTUK ANAK USIA 6-11 TAHUN
Penilai Obat, ITAGI (Indonesian Technical 
Advisory Group on Immunization), dan 
klinisi terkait lainnya.

“Kami menyampaikan apresiasi/
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penghargaan terhadap kerja sama yang 
sudah dibangun dari tim penilai obat, 
dalam hal ini yang terdiri dari berbagai 
ahli yang terlibat di dalam vaksinasi dan 
penggunaan vaksin, dan juga tentunya 
dari ITAGI dan para klinisi yang tergabung 

di dalam Tim Komnas Penilai Obat,” ujar 
Kepala BPOM. 

Sebelumnya, BPOM telah mengizinkan 
penggunaan vaksin Sinovac pada anak 
usia 12-17 tahun. Dengan diterbitkannya 
izin penggunaan ini, maka vaksin Sinovac 
dapat diberikan kepada anak 6-17 tahun 
dan juga orang dewasa.

“Saya kira ini suatu berita yang 
menggembirakan karena kami yakin 
sekali bahwa vaksinasi anak menjadi 
sesuatu yang urgent sekarang, apalagi 
pembelajaran tatap muka sudah dimulai,” 
ujar Kepala BPOM.

Dengan semakin banyaknya segmen 
anak yang dapat memperoleh vaksin 
COVID-19, imbuh Penny, diharapkan 
akan lebih menambahkan kepercayaan 
dari para orang tua untuk mengirimkan 
anaknya untuk pembelajaran tatap muka 
di sekolah. Seperti disampaikan Kepala 
BPOM, vaksin Sinovac adalah vaksin 
COVID-19 pertama yang terdaftar pada 
BPOM yang bisa diberikan untuk anak 
usia 6-11 tahun.

“Mudah-mudahan, kami menunggu 
dalam waktu dekat akan ada lagi beberapa 
vaksin yang segera terdaftar di BPOM 
untuk bisa digunakan untuk anak [usia] 
6-11 tahun,” imbuhnya.

Menutup keterangan persnya, Kepala 
BPOM menyampaikan, untuk pemberian 
vaksin untuk anak di bawah usia 6 tahun 
masih diperlukan evaluasi lebih lanjut. 

“Di bawah dari 6 tahun masih terus kita 
upayakan data-data yang lebih lengkap 
lagi. Karena tentunya anak usia dini 
membutuhkan kehati-hatian yang lebih 
untuk kami memberikan izin bersama 
dengan tim evaluasi,” tandasnya.

Sementara itu Juru Bicara Satgas 
Penanganan COVID-19 Prof. Wiku 
Adisasmito menjelaskan pemberian 
vaksin COVID-19 pada anak usia 6 – 11 
tahun akan dilakukan setelah cakupan 
vaksinasi nasional tercapai.

Sebagaimana yang disampaikan 
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan (PMK) bahwa 
vaksin anak akan diberikan setelah 
cakupan dosis pertama nasional melebihi 
70% dari total sasaran target vaksinasi 
dan lebih dari 60% populasi lansia.

“Vaksinasi ini dimulai dari kabupaten/
kota yang telah memenuhi target tersebut. 
Kemudian pemerintah berusaha mencapai 
target ini di akhir tahun 2021,” Wiku 
menjawab pertanyaan media dalam 
agenda keterangan pers di Graha BNPB

.Pemerintah menargetkan vaksinasi 
pada anak menyentuh angka sekitar 26,4 
juta orang sesuai dengan kebutuhan 
dua dosis per orang. Vaksinasi pada 
target akan menjadi wajib dalam rangka 
melindungi diri sendiri dan orang lain 
disekitarnya.

“Mengingat kegiatan aktivitas sosial 
masyarakat termasuk di sektor pendidikan 
secara bertahap kembali berjalan normal,” 
pungkas Wiku.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Konferensi Tingkat Tinggi 
(KTT) Group of Twenty (G20) yang 
diselenggarakan di Roma, Italia telah 
berakhir dan menghasilkan teks 
deklarasi dari para pemimpin negara. 
Teks deklarasi tersebut berisi tentang 
isu global yang menggambarkan 
perekonomian dunia termasuk tindakan 
bersama yang dapat dilakukan negara 
anggota G20.

“Leaders declaration ini terdiri 
dari 61 paragraf yang mencakup 26 
isu yang menggambarkan tantangan 
perekonomian dunia termasuk situasi 
pandemi dan apa yang dapat dilakukan 
bersama oleh negara-negara anggota 
G20,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu), 
Retno Marsudi dalam keterangannya di 
hotel tempatnya bermalam di Glasgow, 
Skotlandia, 31 Oktober 2021. Sejumlah 
isu yang masuk di dalam deklarasi 
tersebut antara lain kesehatan, energi dan 
perubahan iklim, perjalanan internasional, 

hingga ekonomi digital. Dalam bidang 
kesehatan, Indonesia termasuk salah satu 
negara yang mengusulkan pembentukan 

KTT G20 HASILKAN DEKLARASI PEMIMPIN NEGARA

TERKAIT SEJUMLAH ISU
joint health and finance task force untuk 
membantu pendanaan penanganan 
kesehatan di masa pandemi.

nasional
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“Disepakati pembentukan joint 
health and finance task force untuk 
menyusun road map pendanaan bantuan 
penanganan kesehatan, khususnya untuk 
negara-negara miskin dan berkembang,” 
lanjutnya.

Pada isu energi dan perubahan iklim, 
Menlu menyebut terjadi perdebatan yang 
mendalam saat membahas mengenai 
target pengurangan emisi karbon dan 
penetapan time frame menuju net zero 
emission.

“Dan tentunya semua sepakat bahwa 
untuk transisi energi diperlukan kerja 
sama internasional,” tambahnya.

Selain itu, Indonesia juga berhasil 
memasukkan prinsip common but 
differentiated responsibilities (CBDR) 
dalam konteks energi dan iklim. Dalam 
konteks tersebut, Indonesia menekankan 
pentingnya pemenuhan komitmen 
pembiayaan iklim dari negara maju 
untuk negara berkembang.“Kita juga 
memasukkan pentingnya pemenuhan 
komitmen pembiayaan iklim USD100 
miliar dari negara maju untuk negara 
berkembang dan pembentukan digital 
economy working group,” imbuhnya.

Pada KTT ini, Indonesia resmi 
menerima tongkat estafet  estafet 
keketuaan atau presidensi G20 dari 
Italia dan untuk pertama kalinya akan 
memegang Presidensi G20 pada tahun 
2022. Penyerahan presidensi tersebut 
dilakukan pada sesi penutupan KTT G20 

Roma yang berlangsung di La Nuvola, 
Roma, Italia, 31 Oktober 2021

 Perdana Menteri Italia Mario 
Draghi secara simbolis menyerahkan 
palu kepada Presiden Jokowi yang 
kemudian mengetukkan palu tersebut. 
Dalam intervensinya, Presiden Jokowi 
mengapresiasi Italia yang telah berhasil 
memegang Presidensi G20 tahun 2021. 

“Saya sampaikan selamat kepada 
Italia yang telah sukses menjalankan 
Presidensi G20 di tahun 2021. Indonesia 
merasa terhormat untuk meneruskan 
Presidensi G20 di tahun 2022,” ujar 
Presiden Jokowi. 

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa 
Presidensi G20 Indonesia akan mendorong 
upaya bersama untuk pemulihan 
ekonomi dunia dengan tema besar 
“Recover Together, Recover Stronger”. 
Pertumbuhan yang inklusif, people-
centered, serta ramah lingkungan dan 
berkelanjutan, menjadi komitmen utama 
kepemimpinan Indonesia di G20. 

“Upaya tersebut harus dilakukan 
dengan cara luar biasa, terutama melalui 
kolaborasi dunia yang lebih kokoh, dan 
inovasi yang tiada henti. G20 harus 
menjadi motor pengembangan ekosistem 
yang mendorong kolaborasi dan inovasi 
ini. Hal ini yang harus terus kita perdalam 
pada pertemuan-pertemuan kita ke 
depan,” jelasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden 
secara langsung mengundang para 

pemimpin dunia yang hadir untuk 
melanjutkan diskusi pada KTT G20 di 
Indonesia yang rencananya digelar di Bali 
pada 30-31 Oktober 2022. “Kami akan 
menjamu Yang Mulia dan Bapak, Ibu, di 
ruang terbuka, di hamparan pantai Bali 
yang indah, yang menginspirasi gagasan-
gagasan inovatif untuk produktivitas G20 
ke depan. Sampai bertemu di Indonesia. 
Terima kasih,” tandasnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Perubahan iklim adalah ancaman 
besar bagi kemakmuran dan 
pembangunan global. Solidaritas, 
kemitraan, kerja sama, kolaborasi global 
merupakan kunci. Saat berbicara pada 
KTT Pemimpin Dunia tentang Perubahan 
Iklim atau COP26, Presiden Joko Widodo 
menjelaskan bahwa dengan potensi 
alam yang begitu besar, Indonesia 
terus berkontribusi dalam penanganan 
perubahan iklim.

“Laju deforestasi turun signifikan, 
terendah dalam 20 tahun terakhir. 
Kebakaran hutan turun 82 persen pada 
2020,” ujar Presiden Jokowi di Scottish 
Event Campus, Glasgow, Skotlandia, 1 
November 2021.

Tak hanya itu, Indonesia juga telah 
memulai rehabilitasi hutan mangrove 
seluas 600.000 hektare sampai 2024, 
terluas di dunia. Indonesia juga telah 
merehabilitasi 3 juta lahan kritis antara 
2010-2019.

“Sektor yang semula menyumbang 60 
persen emisi Indonesia, akan mencapai 
carbon net sink selambatnya tahun 

PRESIDEN JOKOWI SAMPAIKAN KOMITMEN INDONESIA
DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM DI COP26

2030,” imbuhnya.
Di sektor energi, Indonesia juga terus 

melangkah maju dengan pengembangan 
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ekosistem mobil listrik dan pembangunan 
pembangkit tenaga surya terbesar di 
Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga 
memanfaatkan energi baru terbarukan, 
termasuk biofuel, serta pengembangan 
industri berbasis energi bersih, termasuk 
pembangunan kawasan industri hijau 
terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

“Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami, 
terutama negara yang mempunyai lahan 
luas yang hijau dan potensi dihijaukan 
serta negara yang memiliki laut luas 
yang potensial menyumbang karbon 
membutuhkan dukungan dan kontribusi 
dari negara-negara maju,” jelas Presiden.

Presiden memastikan bahwa Indonesia 
akan terus memobilisasi pembiayaan 
iklim dan pembiayaan inovatif seperti 
pembiyaan campuran, obligasi hijau, 
dan sukuk hijau. Menurut Presiden 
Jokowi, penyediaan pendanaan iklim 
dengan mitra negara maju, merupakan 
game changer dalam aksi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim di negara-
negara berkembang.

“Indonesia akan dapat berkontribusi 
lebih cepat bagi net-zero emission dunia. 
Pertanyaannya, seberapa besar kontribusi 
negara maju untuk kami? Transfer 
teknologi apa yang bisa diberikan? 
Program apa yang didukung untuk 
pencapaian target SDGs yang terhambat 
akibat pandemi?” tegasnya.

Selain itu, Presiden melanjutkan, 
carbon market dan carbon price harus 
menjadi bagian dari upaya penanganan 
isu perubahan iklim. Ekosistem ekonomi 
karbon yang transparan dan berintegritas, 
inklusif dan adil harus diciptakan.

Sebagai penutup, di KTT ini atas nama 
Forum Negara Kepulauan dan Pulau 
Kecil (AIS), Presiden Jokowi menyebut 
bahwa Indonesia merasa terhormat dapat 
menyirkulasikan pernyataan bersama 
para Pemimpin AIS Forum.

“Sudah menjadi komitmen AIS Forum 
untuk terus majukan kerjasama kelautan 
dan aksi iklim di UNFCCC,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 
Bakar yang turut mendampingi Presiden 
mengatakan  posisi Indonesia pada 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin 
Dunia COP26 tahun 2021 dinilai sangat 
baik. Indonesia telah menunjukkan 
banyak perubahan yang signifikan 
dalam pengendalian iklim atau dampak 
perubahan iklim tersebut. 

Menteri LHK, menyebut kemajuan 
Indonesia tersebut realistis dan telah 
mendapatkan pengakuan dari banyak 
pihak. “Jadi bukan mengada-ada atau 
kita memuji-muji diri sendiri itu tidak. 
Jadi memang realistis bahwa Indonesia 
mengalami banyak kemajuan,” ujar Siti 
Nurbaya.

 Presidensi Konvensi Kerangka Kerja 
Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-
Bangsa (UNFCCC) tahun ini di Glasgow 
mendorong untuk mencapai netral karbon 
pada pertengahan abad atau tahun 2050. 
Namun hal tersebut juga tergantung dari 
kesiapan masing-masing negara. 

“Posisi Indonesia sendiri, kita akan 
masuk di 2060 tetapi sedapat mungkin 
bisa ditarik ke depan. Itu bisa dihitung 
dari angka-angka energi, industri, juga 
penanganan limbah dan sampah,” 
lanjutnya. 

Menteri LHK menggarisbawahi 
bahwa poin penting dalam penerapan 
agenda perubahan iklim dan nationally 
determined contribution (NDC) adalah 
keberlanjutan. Menurutnya, negara tidak 
bisa hanya mematok angka saja, lalu 
berhenti bekerja.

 Pada COP26 ini, Indonesia mendukung 
penuh presidensi Britania Raya yang 
menekankan pembatasan pemanasan 
global pada tingkat 1,5 derajat celsius. 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
menegaskan bahwa Indonesia akan 
berkomitmen sesuai dengan yang bisa 
dikerjakan. 

“Maka segera 1,5 derajat celsius itu 
kita arahkan terus betul-betul sambil 
kebijakan yang kita perbaiki, sambil 
kita juga memantau terus melalui BMKG 
bagaimana perkembangan kenaikan suhu 
bumi kita rata-rata dalam 100 tahun atau 
110 tahun atau 150 tahun tergantung data 
iklim yang kita punya. Jadi kita terus 
bekerja untuk itu,” jelasnya. 
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Menikah merupakan salah satu peristiwa besar dalam kehidupan seseorang, 
sehingga tidak sedikit dari mereka yang menyiapkan momen tersebut dengan 
semaksimal mungkin hingga tidak keberatan jika harus mengeluarkan biaya 

yang terbilang mahal.
Meski pernikahan bisa diresmikan secara sederhana, namun momen yang 

diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup ini, dianggap sebagai waktu yang 
tepat untuk menciptakan satu kenangan terindah dalam hidup yang hanya satu 

kali ini.
 Sebagai negeri yang kaya akan budaya dan keunikan-keunikan adat istiadat 
di setiap daerah, maka wajar saja jika seseorang ingin mewarisi tradisi turun 
temurun tersebut, termasuk dalam hal melestarikan tradisi pesta pernikahan.
Prosesi lamaran hingga mengenakan baju adat dan berbagai macam tradisi 

lainnya di hari pernikahan, tentu saja semuanya membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit terlebih biasanya akan mengundang semua sanak saudara, kerabat, 

tetangga hingga teman-teman dari sang pemilik hajatan.
Yang tidak kalah penting tentu saja persoalan mahar atau mas kawin yang mana 
di beberapa daerah masih memegang erat ketentuan-ketentuan adat meskipun 
nilai mahar yang harus dibayarkan terbilang cukup mahal. Selain itu ditambah 

lagi dengan tradisi membawa seserahan atau hantaran dari pihak laki-laki yang 
mana nilainya juga tidak kalah besar dari uang mahar itu sendiri.

Dari sekian banyak keragaman budaya yang ada di seluruh nusantara, berikut 
adalah beberapa daerah dengan adat pernikahan termahal di Indonesia.

ADAT 
PERNIKAHAN 

TERMAHAL
DI INDONESIA
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ADAT PERNIKAHAN 
SUKU BUGIS

ADAT PERNIKAHAN
SUKU BANJAR

Sudah bukan rahasia lagi bahwa adat 
pernikahan Suku Bugis sangat terkenal 
dengan mas kawin atau uang panaik 
yang cukup fantastis dan sudah pasti 
terbilang mahal. Terlebih lagi selain mahar, 
seluruh biaya yang dibutuhkan untuk 
proses pernikahan harus ditanggung oleh 
pihak calon pengantin pria. Hal ini tentu 
saja membutuhkan persiapan yang sangat 
matang bagi pihak calon pengantin laki-laki 
sebelum memutuskan untuk melanjutkan 
ke jenjang pernikahan.

Selain itu, tingkat pendidikan calon 
pengantin perempuan juga menentukan 
besaran uang panaik yang harus dibayarkan. 
Misalnya saja, jika calon pengantin 
perempuan hanya lulusan SMA, maka 
uang panaik yang harus dibayarkan minimal 
Rp100 juta. Namun bila calon pengantin 
perempuan tersebut berstatus sarjana, 
sudah bekerja, atau pernah berhaji, maka 
uang panaik-nya pun akan lebih mahal lagi. 
Bahkan bisa mencapai milyaran rupiah.

Meski demikian, sebenarnya uang 
panaik juga bisa ditentukan besarannya 
sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak 
keluarga, namun demikian uang panaik pun 
juga berkaitan dengan gengsi keluarga 
wanita dan keseriusan seorang pria dalam 
mencari nafkah untuk menghalalkan wanita 
yang dicintainya.

Suku Bugis memiliki proses persiapan 

pernikahan yang cukup panjang dan 
melibatkan banyak orang. Salah satu 
langkah adat yang harus dijalani adalah 
Mappaiseng dan Mattampa, yaitu 
penyebaran informasi pada seluruh orang 
di desa mengenai pernikahan yang akan 
diselenggarakan. Proses ini dilakukan 
sebagai bentuk permohonan bantuan 
dan doa untuk kelancaran acara.

Suku Banjar di Kalimantan Selatan 
merupakan salah satu suku dengan adat 
pernikahan termahal di Indonesia. Calon 
pengantin yang ingin menikah dengan 
upacara adat Suku Banjar harus menyiapkan 

biaya lebih saat memberikan mahar atau 
dalam bahasa Banjar disebut Maatar Jujuran.

Selain menyiapkan mahar, calon 
pengantin laki-laki juga harus menyiapkan 
barang seserahan untuk diberikan kepada 
calon pengantin perempuan. Selain itu, 
mahar yang harus diberikan oleh calon 
pengantin laki-laki juga diukur dari 
banyaknya tamu undangan yang akan 
datang ke upacara pernikahan tersebut.

Sementara itu adat pernikahan Suku 
Banjar yang juga harus melalui beberapa 
prosesi tentu saja akan menambah beban 
biaya yang dikeluarkan. Di antara prosesi 
pernikahan Suku Banjar seperti Basasuluh 
yang diambil dari kata ‘suluh’ atau obor 
yang berarti langkah awal atau penjajakan 
dari calon pengantin laki-laki kepada 
pihak calon pengantin perempuan dan 
keluarganya.

Selanjutnya ada lagi prosesi Batatakunan 
yaitu mengenal lebih detil segala hal 
tentang calon pengantin perempuan, 
sebagai lanjutan dari prosesi Basasuluh. 

Untuk menunjukkan keseriusannya, maka 
pihak laki-laki akan melakukan prosesi 
selanjutnya yaitu Badatang atau melamar 
pihak perempuan.

Sebagai tindak lanjut dari prosesi 
Badatang adalah Maatar Patalian atau 
sama dengan mengantarkan seserahan 
kepada pihak perempuan. Setelah itu, 
sebelum melakukan prosesi akad nikah 
sebelumnya akan ada prosesi Maatar 
Jujuran atau pemberian mas kawin sesuai 
kesepakatan.

Uniknya pada pernikahan adat Suku 
Banjar ini adalah setelah ijab qabul, 
mempelai pria dan wanita tidak langsung 
dipertemukan melainkan mempelai wanita 
akan di-pingit terlebih dahulu. Barulah 
setelah itu akan ada prosesi Mandi-mandi, 
di mana pengantin laki-laki dan perempuan 
akan mandi bersama di alam terbuka.

Selanjutnya ada lagi prosesi Batamat 
Qur’an dan setelah itu barulah dilakukan 
acara resepsi di mana kedua mempelai 
akan bersanding di pelaminan.
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Adat pernikahan Suku Minang di Provinsi Sumatera Barat 
juga termasuk salah satu adat pernikahan termahal di Indonesia, 
karena tidak hanya melibatkan dua keluarga saja, namun juga 
warga sekitar rumah dan para kepala adat.

Ada banyak prosesi yang harus dilakukan dalam adat pernikahan 
Suku Minang, dan semua prosesi tersebut menghabiskan biaya 
yang cukup besar. Selain membutuhkan biaya yang cukup besar, 
persiapannya pun juga cukup memakan waktu.

Ada beberapa prosesi yang harus dipersiapkan sebelum hari 
pernikahan dan bahkan hingga setelah hari pernikahan selesai 
pun masih ada tradisi-tradisi lainnya yang harus dilakukan oleh 
keluarga yang menggelar hajatan.

Beberapa urutan prosesi adat pernikahan yang harus dijalankan 
antara lain seperti Marasek atau bisa juga berarti penjajakan 
oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kemudian setelah 
terjadi kesepakatan, maka proses selanjutnya adalah Maminang 
dan Babimbang Tando atau bertukar tanda. Selanjutnya ada lagi 
prosesi Mahanta Siri yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki 
dan perempuan dengan tujuan meminta restu kepada anggota 
keluarga yang dituakan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses 

Selain adat tradisi Minangkabau, adat pernikahan dalam 
tradisi Jawa pun juga memiliki prosesi yang cukup panjang dan 
tentu saja dengan biaya yang tidak bisa dibilang murah. Prosesi 
ini juga mencakup adat dan tradisi sebelum pernikahan hingga 
pesta pernikahan tersebut selesai digelar. Tahapan-tahapannya 
sangat panjang dan cukup menyita waktu serta biaya.

Sebelum memulai semua prosesi adat, terlebih dahulu harus 

melewati prosesi Pasang Tarub, Bleketepe, dan Tuwuhuan. Dalam 
adat Jawa, ketiga prosesi ini merupakan simbol tolak bala.

Selanjutnya kedua calon pengantin akan melakukan prosesi 
Sungkeman. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti penghormatan 
kepada orang tua dan sesepuh. Biasanya proses Sungkeman ini 
dibarengi dengan kegiatan pengajian bagi calon pengantin yang 
muslim. Setelah itu ada lagi ritual Siraman. Yang mana prosesi 
ini dimaknai sebagai bentuk penyucian diri atau membersihkan 
diri sebelum melakukan upacara sakral pernikahan.

Setelah selesai ritual Siraman, maka kedua orang tua calon 
mempelai akan berjualan dawet yang mana prosesi ini disebut 
Dodol Dawet. Prosesi ini memiliki arti kebulatan tekad orang tua 
untuk melepaskan anaknya menuju kehidupan baru pernikahan.

Prosesi selanjutnya adalah Midodareni. Prosesi ini merupakan 
salah satu rangkaian acara pranikah yang paling dinanti, di 
mana calon mempelai wanita diharuskan berdiam diri di kamar 
yang ditemani ibu dan kerabat dekat yang semuanya adalah 
perempuan. Pada prosesi ini juga calon pengantin pria akan 
datang ke rumah calon pengantin wanita dengan membawa 
Srah-srahan atau seserahan, namun kedua calon pengantin ini 
tidak boleh bertemu sama sekali.

Setelah Midodareni maka selanjutnya akan diadakan 
upacara pernikahan atau akad nikah dan setelah itu diiringi lagi 
dengan upacara adat lainnya seperti Balang Gantal, Ngindak 
Endhog, Sindur, Kacar Kucur, Dulangan atau Suap-suapan, 
dan Bubak Kawah.

Babako-babaki, Malam Bainai, Manjapuik Marapulai, Penyambutan 
di Rumah Anak Daro, Akad Nikah, Basandiang di Palaminan.

Setelah semua proses pernikahan selesai dilaksanakan, 
selanjutnya akan ada lagi proses adat setelah pernikahan di 
antaranya adalah Mamulangkan Tando, Malewakan Gala Marapulai, 
Balantuang Kaniang, Mangaruak Nasi Kuniang, Bamain Coki, Tari 
Payuang dan Manikam Jajak.

ADAT PERNIKAHAN
MINANGKABAU

ADAT PERNIKAHAN
SUKU JAWA
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Suku Nias merupakan salah satu suku yang unik dari ribuan 
suku lainnya yang ada di Indonesia. Secara umum seluruh 
aspek kehidupan orang-orang dari Suku Nias, dari lahir hingga 
meninggal dunia diatur oleh fondrako atau hukum adat. Seluruh 
aspek yang dimaksud juga termasuk dengan hukum adat 
dalam pernikahan.

Suku Nias merupakan salah satu suku yang dikenal memiliki 
adat pernikahan termahal di Indonesia. Untuk prosesi lamaran 
saja, seorang pria yang hendak meminang perempuan harus 
menyiapkan mas kawin sebanyak 25 ekor Babi. Bila diperkirakan 
harga satu ekor Babi senilai 1 juta rupiah, maka si calon pelamar 
harus memiliki dana 25 juta rupiah.

  Hal ini tentu terbilang cukup mahal, karena uang 25 juta 
rupiah tersebut hanya diperuntukkan membeli Babi saja, 
sedangkan biaya prosesi lamaran hingga resepsi pernikahan 
belum termasuk sama sekali.

Mas kawin 25 juta rupiah ini bisa lebih mahal lagi jika 
perempuan yang akan dipinang memiliki pendidikan yang 
tinggi. Maka semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, 

akan semakin mahal mas kawin yang harus dibayarkan oleh 
pihak calon mempelai pria.

Dan uniknya lagi adalah jika ternyata calon mempelai 
pria tidak dapat membayar mas kawin sesuai kesepakatan 
dengan orang tua calon mempelai wanita, pria tersebut harus 
mengabdi kepada mertuanya sampai hutang mas kawin tersebut 
dianggap lunas.

Tata cara pernikahan dalam adat Suku Sasak di Lombok ini 
masih sangat mempertahankan tradisi nenek moyang mereka. 
Sama seperti suku lainnya, mas kawin yang diberikan calon 
mempelai pria besarannya juga bergantung pada tingkat 
pendidikan dan pekerjaan sang calon mempelai perempuan.

Misalnya saja, jika mempelai perempuan lulusan sarjana 
dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka mas 

kawinnya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya 
prosesi dan resepsi pernikahan yang bisa mencapai ratusan 
juta rupiah.

Pernikahan khas adat Suku Sasak bisa dikatakan unik jika 
dilihat dari urutan prosesinya. Hal ini karena sebelum dilakukan 
pernikahan calon pengantin laki-laki akan menculik calon 
pengantin perempuan dan dibawa ke rumah keluarganya. Setelah 
itu, pihak keluarga laki-laki akan datang ke rumah keluarga 
perempuan untuk memberitahukan bahwa anak gadisnya 
berada di rumah mereka.  Selanjutnya kedua keluarga akan 
melakukan proses tawar menawar mahar dan biaya perkawinan.

Bagi masyarakat Suku Sasak, keluarga perempuan akan 
tersinggung jika ada laki-laki yang langsung datang tanpa 
menculik terlebih dahulu. Mereka menganggap tindakan 
seperti ini tidak menghargai anak perempuan mereka karena 
tawar menawar mahar tanpa menculik terkesan seperti hendak 
membeli anak mereka. Proses tawar menawar mahar ini pun 
melibatkan banyak pihak seperti pejabat desa atau kepala desa.

Adapun perhitungan jumlah mahar di masyarakat Suku 
Sasak disesuaikan dengan jarak dari rumah keluarga perempuan 
ke keluarga laki-laki. Misalnya, berapa jembatan atau berapa 
masjid yang dilewati. Sehingga bagi pasangan pengantin yang 
berdomisili di kampung yang sama, maka biaya maharnya akan 
lebih murah. Sedangkan pasangan yang berbeda kampung 
atau kota biaya maka maharnya akan lebih mahal. Selain jarak, 
perbedaan kasta atau status keturunan juga menentukan 
besarnya mahar.

ADAT PERNIKAHAN
SUKU NIAS

ADAT PERNIKAHAN
SUKU SASAK
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Selain Suku Nias, di Sumatera Utara juga terdapat satu 
suku lagi dengan adat pernikahan termahal di Indonesia yaitu 
Suku Batak. Hal ini dikarenakan prosesi adat dalam pernikahan 
Suku Batak diselenggarakan dengan sangat meriah. Selain itu 
besaran uang mahar atau Sinamot-nya pun juga dihitung dari 
tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan.

Sementara itu kain Ulos yang dipakai dalam upacara 
pernikahan juga tergolong jenis kain yang harganya mahal. 
Terlebih jika status sosial pemilik hajatan merupakan orang 
terpandang di masyarakat, maka kain ulos yang dipakai tentu 
saja akan menggunakan kain ulos terbaik dengan harga yang 
lebih mahal lagi.

Adapun prosesi pernikahan yang akan dilakukan dalam adat 
Suku Batak di antaranya adalah, Mangaririt yaitu memilih gadis 
yang akan dijadikan calon istri. Setelah itu Mangalehon Tanda 
atau memberi tanda kepada pihak perempuan oleh pihak laki-
laki. Selanjutnya prosesi Marhusip atau berbisik yang berarti 
pembicaraan rahasia antara utusan calon pengantin laki-laki 
kepada wakil dari calon pengantin perempuan.

Setelah itu akan dilakukan lagi prosesi Martumpol atau 

pertunangan. Selanjutnya Marhata Sinamot yaitu acara perkenalan 
resmi kedua belah pihak keluarga. Sebelum acara pernikahan 
berlangsung atau Manjalo Pasu-pasu Parbagason akan ada 
prosesi Martonggo Raja yaitu mengumpulkan seluruh anggota 
keluarga untuk upacara pernikahan.

Setelah selesai prosesi pernikahan, maka akan dilanjutkan 
dengan prosesi Marunjak atau Alaon Unjuk, Dialap Jual, 
Ditaruhon Jual, Paulak Une, Manjae, dan terakhir adalah prosesi 
Maningkir Tangga.

ADAT PERNIKAHAN
SUKU BATAK
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SOTO BANJAR

Soto Banjar merupakan hidangan khas Suku Banjar di 
Provinsi Kalimantan Selatan. Nama Soto Banjar sendiri diambil 
dari nama suku mayoritas yang mendiami wilayah Kalimantan 
Selatan yaitu Suku Banjar. Namun ada juga yang menyebut 
bahwa sajian dengan bahan utama yaitu daging ayam serta 
memiliki aroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, 
biji pala, dan cengkih ini dibawa oleh tantara Demak ketika 
memberikan bantuan kepada Kerajaan Banjar.

 Soto Banjar aslinya berkuah bening, namun kadang ada 
juga yang mengkreasikan pembuatan kuah Soto Banjar dengan 
mencampurkan sedikit susu yang membuat warna kuahnya 
mejadi tidak bening, tetapi sedikit keruh. Soto yang berisi 
daging ayam yang sudah disuwir-suwir ini, biasanya disantap 
dengan tambahan perkedel, mie sohun, kentang rebus, telur 
rebus, potongan wortel dan ketupat.

Meski tidak disantap bersama nasi seperti soto pada 
umumnya, namun campuran ketupat di dalam Soto Banjar 
sudah cukup menggantikan karbohidrat dari nasi dan tentunya 
juga cukup membuat perut kenyang setelah menyantapnya.

Seperti halnya soto ayam, bahan-bahan untuk membuat 
Soto Banjar pun tidak jauh berbeda, yaitu dada ayam tanpa 
kulit, air, kapulaga, pekak, cengkih, biji pala, kayu manis dan 
kaldu bubuk. Bumbu lainnya yang dihaluskan seperti bawang 
merah, bawang putih, kemiri, sangria, garam, merica putih 
bubuk dan minyak goreng untuk menumis.

Cara membuat Soto Banjar juga cukup sederhana, pertama 
rebus dada ayam hingga matang dan empuk. Lalu setelah 
matang, angkat dan suwir-suwir, lalu sisihkan. Begitu juga 

dengan air rebusan ayam, sisihkan dan jangan dibuang karena 
akan digunakan sebagai kuah soto.

Tumis bumbu halus, kapulaga, pekak, cengkih, biji pala, 
dan kayu manis hingga harum. Setelah itu, masukkan bumbu 
yang sudah ditumis ke dalam air rebusan dada ayam. Rebus 
kembali, lalu aduk rata. Tambahkan kaldu bubuk dan aduk 
hingga semua tercampur rata.

 Sementara itu siapkan ketupat yang sudah dipotong-potong. 
Belah dua telur ayam rebus. Siapkan perkedel kentang, daun 
seledri diiris tipis, bawang goreng dan air perasan jeruk nipis. 
Setelah selesai, tata semuanya di dalam sebuah mangkuk.

Sebelum menuangkan kuah soto ke dalam mangkuk yang 
sudah ditata dengan bahan utama, pastikan rempah-rempah 
yang ada di dalam kuah soto tersebut diangkat terlebih dahulu 
agar tidak ikut masuk ke dalam mangkuk sewaktu dihidangkan.

Lalu setelah selesai, tuangkan kuah soto ke dalam mangkuk. 
Sajikan bersama taburan bawang merah goreng serta air 
perasan jeruk nipis.

Saat ini Soto Banjar tidak hanya bisa ditemukan di daerah 
asalnya saja, yaitu Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun 
juga bisa Anda temukan di beberapa kota besar di Indonesia, 
karena sajian khas yang satu ini sudah tidak asing lagi di 
tengah-tengah masyarakat kita dan menjadi kuliner favorit 
bagi pecinta makanan berkuah.
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NASI BEKEPOR
Nasi Bekepor adalah salah satu jenis makanan khas daerah Kutai 

Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan peninggalan 
dari Kerajaan Kutai Kartanegara dan merupakan sajian khas Raja Kutai 
Kartanegara.

Nasi khas raja-raja ini cita rasanya hampir mirip dengan nasi liwet 
yang penuh rasa santan. Perbedaannya yaitu kalau nasi liwet dimakan 
bersama ayam goreng, sedangkan Nasi Bekepor ini dimakan bersama 
daging masak bumi hangus yang juga tidak kalah enak. Lauk yang 
disebut daging masak bumi hangus ini sebenarnya adalah semacam 
daging berbumbu kecap.

Nasi Bekepor khas Kutai Kartanegara ini merupakan nasi yang 
dicampur dengan ikan asin, rempah-rempah, dan minyak sayur. Nasi 
Bekepor biasanya disajikan bersama dengan sayur gangan asam kukar 
yang merupakan sejenis sayur asem yang diolah bersama dengan kepala 
ikan dan ubi manis.

Pada masa zaman Kerajaan Kutai Kartanegara, Nasi Bekepor merupakan 
menu khas bagi Raja Kutai Kartanegara karena sajian yang berbahan 
dasar beras biasanya hanya bisa disantap oleh Raja dan anggota kerajaan 
saja. Namun pada masa sekarang ini Nasi Bekepor bisa dinikmati oleh 
semua kalangan.

Zaman dahulu, Nasi Bekepor dimasak dengan cara diputar di atas 
bara api menggunakan kenceng atau kendil yang terbuat dari perunggu. 
Proses memutar inilah yang disebut dengan bekepor yang menjadi asal 
dari nama Nasi Bekepor. Khas-nya lagi adalah Nasi Bekepor biasanya 
disantap sepaket dengan sambal raja. 

Adapun bahan-bahan untuk membuat Nasi Bekepor antara lain yaitu, 
beras, air, daun salam, daun pandan, daun kemangi, garam, jeruk nipis, 
ikan asin goreng yang sudah di suwir-suwir.

Lalu untuk membuat sambal raja dibutuhkan bahan-bahan seperti 
cabe merah keriting, cabe rawit, jeruk nipis, terasi bakar, garam dan gula.

Bahan lainnya untuk sayuran yaitu, kacang panjang yang dipotong-
potong dan digoreng sebentar. Lalu terong ungu yang dipotong dadu 
dan digoreng sebentar, bawang merah yang dipotong menjadi 4 bagian, 
telur ayam rebus sebagai pelengkap.

Langkah pembuatan Nasi Bekepor pertama siapkan bahan-bahan 
yang diperlukan untuk membuat Nasi Bekepor, lalu cuci bersih beras 
dan masukan ke dalam panci. Tambahkan air, daun salam, daun pandan, 
garam dan masak hingga matang.

Haluskan bumbu sambal raja 
(cabe merah, cabe rawit, terasi 
bakar, gula, garam), lalu campur 
daun kemangi dan suwiran ikan asin 
ke nasi yang sudah matang dan beri 
sedikit perasan air jeruk nipis. Terakhir 
sajikan selagi hangat bersama telur 
rebus, ikan asin goreng serta juga 
sambal raja tentunya.

Saat ini Nasi Bekepor sudah 
banyak dijual di warung-warung makan 
atau warung-warung kecil pinggir 
jalan. Jadi jika Anda berkesempatan 
berkunjung ke Kalimantan Timur atau 
ke Kutai Kartanegara pada khususnya, 
sempatkan juga untuk mencicipi 
hidangan Nasi Bekepor dengan cita 
rasa khas dan lezat.
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BUBUR PEDAS

Bubur Pedas atau Bubbor Paddas merupakan hidangan 
bubur tradisional dari Suku Melayu yang terbuat dari nasi 
halus dan juga kelapa parut. Siapa sangka Bubur Pedas yang 
merupakan hidangan khas Suku Melayu Sambas di Kalimantan 
Barat ini juga sangat terkenal di daerah Sarawak, Malaysia. 
Konon Bubur Pedas ini pun juga menjadi menu sajian khas di 
daerah tersebut. 

Meski dinamakan Bubur Pedas, namun cita rasa dari bubur 
ini sama sekali tidak mengandung unsur pedas dan sangat 
berbeda dengan bubur pada umumnya yang sering Anda 
santap. Di dalamnya terdapat banyak sayur-sayuran yang lebih 
mirip dengan Bubur Manado.

Dulunya Bubur Pedas ini merupakan hidangan khas kerajaan 
dan cerminan dari budaya Kerajaan Melayu Deli yang sangat 
kental. Namun seiring waktu berlalu, Bubur Pedas yang dulunya 
hanya bisa disantap oleh anggota kerajaan, namun kini sudah 
menjadi makanan seluruh rakyat yang sangat diminati. Bahkan 
sekarang Bubur Pedas menjadi salah satu menu andalan di 
warung-warung milik Suku Melayu terutama di daerah Kalimantan 
Barat dan menjadi sajian khas ketika bulan Ramadhan sebagai 
salah satu menu favorit saat berbuka puasa.

Tidak sulit untuk menemukan kuliner Bubur Pedas ini, 
ketika Anda berkunjung ke Kalimantan Barat, Anda bisa 
menemukannya hampir di semua daerah seperti Pontianak, 
Sambas, Singkawang, Ketapang, Bengkayang dan Mempawah. 
Sehingga bisa dipastikan kota manapun yang akan Anda tuju, 
Anda tetap bisa menemukan hidangan Bubur Pedas sebagai 

kuliner khas yang wajib Anda cicip.
Bubur Pedas yang unik dengan cita rasa gurih dan segar 

ini terbuat dari beras yang ditumbuk halus dan lalu dioseng. 
Kemudian ditambahkan dengan daging tulang seperti tulang 
rusuk atau irisan daging ayam. Lalu untuk bumbu campuran 
Bubur Pedas memakai bumbu-bumbu dapur yang sangat mudah 
ditemukan di sekitar kita seperti, bawang merah, bawang putih, 
cabai merah, serai, lada hitam dan daun salam.

Untuk campuran sayuran sebagai pelengkap Bubur Pedas, 
biasanya menggunakan sayuran wortel, kangkung, daun inai, 
kacang panjang, kentang rebus yang sudah dipotong dadu 
dan daun kesum atau daun laksa. Bumbu-bumbu dan sayuran 
tersebut akan dimasukkan ke dalam panci saat bubur sedang 
dimasak.

Setelah bubur tersebut matang, sebelum siap disantap 
biasanya bubur terlebih dahulu akan dihiasi dengan bawang 
goreng, ikan teri dan kacang-kacangan. Lebih umum menggunakan 
kacang tanah yang sudah digoreng. Tidak lupa perasan air 
jeruk nipis dan kecap manis untuk menambah cita rasa yang 
lebih menggoda lidah. Karena Bubur Pedas tidak memiliki rasa 
pedas, Anda dapat menambahkan sambal secara terpisah 
sesuai dengan selera.

Bagi penduduk setempat, Bubur Pedas biasanya dinikmati 
saat pagi hari sebagai sarapan atau bisa juga sebagai pengganjal 
perut waktu sore hari.
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ekonomi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menilai, perkembangan teknologi 
informasi di sektor jasa keuangan telah 
menghadirkan bank yang beroperasi 
secara full digital. Saat ini, terdapat 
tujuh bank yang dalam proses go 
digital atau menjadi bank digital di 
Indonesia, sedangkan lima bank telah 
mendeklarasikan sebagai fully digital.

Bank-bank yang tengah melakukan 
proses menjadi bank digital antara lain 
Bank BCA Digital, PT Bank Rakyat 
Indonesia Agroniaga Tbk (BRI Agro), 
PT Bank Neo Commerce Tbk (BNC), PT 
Bank Capital Indonesia Tbk, PT Bank Harda 
Internasional, PT Bank QNB Indonesia 

Tbk, dan PT Bank KEB Hana.
Deputi Direktur Basel dan Perbankan 

Internasional OJK Tony mengungkapkan, 
fenomena munculnya bank digital tidak 
hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di 
berbagai negara yang juga dikenal dengan 
beragam sebutan, seperti bank digital, 
neo bank, maupun challenger bank. 

“Sejumlah bank sudah mengklaim 
sebagai bank fully digital atau akan 
mentransformasikan diri menjadi bank 
fully digital di Indonesia. Bank yang 
dalam proses go digital ada tujuh dan 
bank yang menobatkan diri sebagai bank 
digital ada lima bank,” terang Tony dalam 
webinar “Kolaborasi Bank Digital dan 
Fintech dalam Menopang Perekonomian 
Nasional” yang merupakan kerja sama 
Majalah Investor dengan PT Bank Central 
Asia Tbk (BCA), PT Bank BTPN Tbk, dan 
Xendit, Kamis (10/6/2021). 

Tony menyebut, bank yang telah 
menobatkan diri sebagai bank digital 
antara lain Jenius dari Bank BTPN, Wokee 
dari Bank KB Bukopin, Digibank milik 
Bank DBS, TMRW dari Bank UOB, serta 
Jago milik Bank Jago. 

Selain lima bank tersebut, terdapat 
dua bank lainnya yang disebut baru 
menobatkan diri sebagai bank digital, 
yakni Motion Banking milik Bank MNC 
dan juga Aladin milik Bank Aladin Syariah. 

Tony menegaskan tidak akan membuat 
lisensi khusus untuk bank digital. Saat 
ini, hanya terdapat dua jenis lisensi bank, 
yakni bank umum dan bank perkreditan 
rakyat (BPR). Sedangkan, digital sebagai 
proses bisnisnya sehingga tidak akan 
diberi lisensi khusus. 

“Di UU perbankan hanya ada BPR dan 
bank umum, kalau digital ini kami bilang 

7 BANK
PROSES JADI BANK DIGITAL
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tentu meningkatkan economic of scale,” 
ujar Tony. 

Sedangkan manfaat bagi nasabah 
adalah merasakan customer experience 
yang berbeda dari layanan perbankan 
konvensional. Selain itu juga kemudahan 
dan kenyamanan dalam bertransaksi 
keuangan secara digital. “Manfaat lain 
adalah peningkatan inklusi dan literasi 
keuangan, ujungnya akan memberikan 
akses keuangan kepada UMKM dan 
perluasan ekosistem digital,” tambah Tony. 

Disamping manfaat dari kolaborasi 

bank dan fintech, OJK juga mengingatkan 
adanya sejumlah tantangan yang akan 
dihadapi, seperti adanya kebocoran data 
nasabah. “Kita harap UU Perlindungan 
Data Pribadi dapat disahkan segera, 
sehingga bisa memberikan perlindungan,” 
ujar Tony. 

Untuk itu, OJK sudah bekerja sama 
dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan 
Siber Nasional untuk mengeluarkan 
pedoman terkait penanganan serangan 
siber. 

Tony menjelaskan, saat ini kolaborasi 

ini hanya business model,” tutur Tony. 
Terkait peraturan OJK mengenai bank 

digital, akan diterbitkan pada semester 
I tahun ini yang akan tertuang dalam 
Peraturan OJK (POJK) Bank Umum. 
“Strategi kita akselerasi digital banking 
itu penguatan tata kelola dan manajemen 
risiko, serta mendorong penggunaan 
teknologi informasi sebagai game 
changer,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas 
Perbankan OJK Heru Kristiyana. 

Pihaknya mengharapkan perbankan 
move on ke layanan digital, jika tidak pasti 
akan ditinggalkan nasabahnya. Heru juga 
mengaku saat ini perbankan sudah siap 
dalam bertransformasi digital, karena 
dituntut kebutuhan nasabah. 

Dalam melakukan transformasi 
digital, perbankan juga harus memiliki 
permodalan yang kuat untuk bisa 
berinvestasi teknologi informasi. 
Tanpa modal kuat bank akan sulit 
bertransformasi. 

“Seperti Bank Jago itu, walau aturan 
modal inti Rp 3 triliun pada 2022, tapi 
mereka sudah siapkan sampai Rp 7 
triliun. Karena persiapan digital butuh 
modal cukup kuat, butuh modal dan 
SDM andal untuk melayani nasabah lebih 
baik,” terang Heru. 

Dalam Rancangan POJK, pendirian 
bank baru mensyaratkan modal inti 
minimal Rp 10 triliun agar kuat dalam 
memberikan layanan digital. Berdasarkan 
penelitian OJK, operasional bank yang 
baik dan efisien adalah dengan memiliki 
rentang modal Rp 3-10 triliun.

Manfaat Kolaborasi 

Lebih lanjut, Tony menjelaskan saat 
ini era kolaborasi antara perbankan dan 
fintech. Terdapat sejumlah manfaat jika 
kedua lembaga tersebut bersinergi. Bagi 
perbankan, berpartner dengan fintech bisa 
meningkatkan inovasi produk, termasuk 
memiliki kanal distribusi yang lebih luas. 
Tentunya hal ini memudahkan perbankan 
membuat inovasi produk yang sesuai 
dengan generasi muda yang biasanya 
dekat dengan layanan produk digital.

“Kolaborasi ini juga menguntungkan 
bank karena meningkatkan efisiensi dan 
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bank dan fintech sudah berlangsung, di mana terdapat fintech 
yang mengakuisisi bank seperti Akulaku yang menjadi pemegang 
saham pengendali Bank Neo Commerce (BNC) atau bank yang 
menanamkan investasi untuk fintech melalui perusahaan modal 
ventura seperti Bank Mandiri terhadap Investree. 

Tak hanya bagi bank-bank besar, OJK juga mendorong 
kolaborasi antara BPR dengan fintech. 

Tingkatkan Inklusi 

Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran 
BI Ricky Satria mengatakan, Indonesia banyak mengalami 
perubahan dan saat ini sektor keuangan bertransformasi di era 
digital. Tingginya penetrasi smartphone dan besarnya kelompok 
milenial memunculkan data bahwa kolaborasi perbankan dan 
fintech bisa meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Ricky menyebut, saat ini terdapat lebih dari 300 fintech 
yang terdaftar, dan lebih banyak fintech yang tidak terdaftar. 
Kelebihan fintech adalah proses bisnisnya menggunakan data 
dan teknologi untuk membangun relationship. Bank mampu 
membuat framework bagus tapi user experience tidak sesuai, 
sedangkan fintech dapat membuat user experience semakin 
menarik. 

“Kalau kita lihat, seperti DANA, dalam 3 tahun, jumlah 
customer-nya 60 juta, ini tentu lebih banyak dari nasabah bank 
BUKU IV yang sudah berdiri dari dulu. UMKM juga dibantu 
meningkatkan pasarnya setelah masuk ekosistem digital,” 
papar Ricky. 

UMKM yang masuk e-commerce juga bisa melakukan 
penjualan ke berbagai negara dengan mudah. “Baru-baru 
ini juga ada fintech yang membantu petani untuk ekspor, ini 
akan semakin banyak membantu, terutama inklusi,” ucap dia. 

Menurut dia, semenjak krisis tahun 2008, perbankan mulai 
melakukan modernisasi, dipercepat dengan hadirnya pemain 
baru yakni fintech membuat perbankan sebagai incumbent 
harus mempercepat langkahnya jika tak ingin tertinggal. 

“Bank sebagai lembaga intermediasi, mereka dijamin oleh 
LPS, bank ini memang mendukung pertumbuhan ekonomi dan 
mereka entitas yang dipercaya, jadi penting mengembangkan 
modern ekonomi. Namun, bank menjadi masalah sebagai 
incumbent yang punya kultur ketika masuk era digital kulturnya 

berbeda, meski masuk digital, cabang masih diperlukan,” urai 
Ricky. 

Adapun perbedaan mendasar antara bank dan fintech adalah 
fintech belum memiliki legacy, namun sistem akselerasi fintech 
lebih cepat dari bank. Dari sisi jumlah nasabah, perbankan 
memiliki nasabah yang banyak karena merupakan trust entity, 
sedangkan fintech belum memiliki customer base yang luas 
seperti bank.  “Kolaborasi ini penting, ini juga akan membangun 
reputasi. Dengan kolaborasi, investasi digital bisa dikurangi,” 
papar dia. 

Untuk mendorong percepatan kolaborasi, BI mengeluarkan 
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang akan 
mengatur standarisasi open API, sehingga kolaborasi antara 
fintech dan bank atau dengan nonbank bisa dilakukan dengan 
cepat. 

Kita juga ada Sandbox 2.0 BI Live Sandbox Space (BLISS), 
kalau ada fintech yang belum ada regulasinya, sepanjang di 
sandbox bermanfaat nanti bisa jadi input untuk regulasi BI,” 
tukas Ricky. 

Berdasarkan data Google dan Temasek, pada tahun 2025 
ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai Rp 1.736 
triliun. Guna mendorong ekonomi digital, BI berkolaborasi 
dengan OJK dan industri membuat program Bangga Buatan 
Indonesia (BBI), di mana produk UMKM dijual secara online 
dan juga offline. Selain itu, terdapat program Bangga Wisata 
Indonesia untuk mendorong ekonomi wisata domestik. 

Potensi Besar 

Pada kesempatan yang sama, COO & Co Founder Xendit 
Tessa Wijaya memaparkan, ekonomi digital Indonesia memiliki 
potensi yang sangat besar. Tahun ini potensi e-commerce 
mencapai US$ 40 miliar, didukung 70% penduduk Indonesia 
yang memiliki smartphone. 

“Pandemi memang mendukung orang-orang Indonesia 
belanja online, ini memicu tren transaksi digital meningkat. 
Kalau secara global pengguna internet yang belanja online 
naik menjadi 53%, di Indonesia pengguna yang belanja online 
meningkat jadi 69% dari sebelum Covid-19,” urai Tessa. 

Xendit sendiri merupakan fintech payment gateway yang 
membantu bisnis untuk menerima pembayaran dengan 
sederhana, aman, dan mudah bagi semua orang. 
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Tessa mengaku, telah melihat 
pertumbuhan yang didukung masa 
pandemi. Terdapat 7 ribu UMKM yang 
mendaftar di Xendit selama bulan Mei 
2021 saja.

“Dari 7 ribu ini mayoritas 
menggunakan bank transfer untuk 
menerima pembayaran, yang kami lihat 
pemain e-wallet banyak, penerimaan 
pembayaran dari e-wallet juga naik 
20%,” sebut Tessa. 

Xendit mencatat, terdapat kenaikan 
pendaftaran mencapai 150% dari 2019 
ke tahun 2020. 

“Per tahun, US$ 6,5 miliar transaksi 
kami proses. Kami sudah berkembang 
pesat menjadi Top 3 Payment Gateway 
di Indonesia, dan memiliki karyawan 
lebih dari 400 orang,” ujar dia. 

Tak hanya memberikan pelayanan 
payment gateway, Xendit juga 
menyediakan modal kerja bagi UMKM 
yang sulit mendapatkan akses keuangan 
dari perbankan. 

Tessa mengaku kolaborasi menjadi 
penting antara bank dan fintech, karena 
potensi pasar Indonesia sangat besar, 
terutama di Asia Tenggara. “Masyarakat 
sudah siap go digital, ini baik untuk 
mendukung berbagai inovasi pemain 
fintech agar dapat lebih berkembang. 
Dan ekonomi digital Indonesia juga 
akan pesat beberapa tahun ke depan,” 
pungkas Tessa.

Dukungan Kemenkeu

Sementara itu, Staf Ahli Bidang 
Organisasi, Birokrasi dan Teknologi 
Informasi Kementerian Keuangan Sudarto 
mengatakan, sektor keuangan berperan 
penting bagi pertumbuhan ekonomi 
dalam mewujudkan masyarakat yang 
sejahtera. Beberapa bagian dari program 
Pemulihan Ekonomi Nasional seperti 
subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan 
subsidi bunga juga dilakukan melalui 
sektor keuangan. 

“Tentunya ke depan kita semua harus 
lebih baik dalam rangka channeling 
bantuan pemerintah, bantuan sosial 
ataupun subsidi kepada masyarakat,” 
ucap Sudarto. Sudarto mengatakan, 
perkembangan ekonomi digital di sektor 
keuangan termasuk fintech mengalami 
pertumbuhan pesat. Pemerintah 
juga sudah menggunakan beberapa 
fintech untuk  membayar pajak atau 
membayar penerimaan negara lainnya 
hingga penyaluran ultra mikro kredit 
dan penyaluran bansos. 

Berdasarkan data OJK April 2020, 
terdapat 364 perusahaan fintech di 
Indonesia. Adapun berdasarkan data Bank 
Indonesia, total nilai transaksi elektronik 
meningkat terus sejak tahun 2012 yang 
waktu itu hanya mencapai Rp 2 triliun 
menjadi Rp 205 triliun pada 2020. 

Sudarto menegaskan, perbankan 
sebagai  industri dengan porsi terbesar 
di sektor keuangan  perlu berkolaborasi 
dengan fintech dalam memberikan 
pelayanan keuangan maupun penciptaan 

produk keuangan 
baru kepada 
konsumen. 

“Perbankan dan 
fintech memiliki 
k e u n g g u l a n 
masing-masing, 
misalnya data base, 
konsumen, dan 
dana yang besar di 
sektor  perbankan. 
Sementara fintech 
memiliki teknologi 
terkini dan produk 
yang inovatif,” 
ucapnya. 

Ke depan, 
Sudarto berharap 

fintech juga bermitra dengan Bank 
Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR). Kolaborasi 
perbankan dan fintech diharapkan dapat 
bermanfaat untuk pengembangan UMKM. 

Kemenkeu sangat mendukung 
kolaborasi perbankan dan fintech 
sehingga bisa berdampak positif bagi 
sektor keuangan, meningkatkan inklusi 
keuangan, serta menciptakan layanan 
yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat. 

“Kami sangat percaya BI dan OJK 
sudah menyiapkan ataupun mendorong 
terjadinya kolaborasi ini sehingga semakin 
harmonis dan berkembang,” kata Sudarto.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Hasil produk pertanian buah 
mangga asal Indonesia memiliki 
keunggulan dibanding mangga asal 
negara lain. Tak heran permintaan 
salah satu buah tropis ini cukup tinggi 
diminati di pasar internasional. Gresik, 
Jawa Timur menjadi salah satu daerah 
yang memiliki hasil produk buah mangga 
berorientasi ekspor.

Hal itu dibuktikan dengan 
pelepasan ekspor mangga dengan 
brand Mangga Sultan dari petani asal 
Gresik ke Singapura sebanyak 1 ton. 
Prosesi pelepasan ekspor secara simbolis 
dilakukan oleh Menteri Koperasi dan 
UKM Teten Masduki bersama Bupati 
Gresik Fandi Akhmad Yani didampingi 
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I 
Padmoyo Tri Wikanto di Gresik, Jatim, 
Kamis (21/10/2021).

Ekspor ini merupakan sinergi 
antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 
dan Perindag (Diskoperindag) Gresik, 
Direktorat Bea Cukai Jatim, Atase 

DONGKRAK KINERJA EKSPOR
MENKOP UKM LEPAS PENGIRIMAN MANGGA GRESIK KE SINGAPURA

Perdagangan KBRI Singapura, dan  
PT Galasari Gunung Sejahtera (GGS). 
Diketahui, ekspor mangga ini merupakan 
ekspor yang kedua setelah ekspor 
pertama yang dilakukan pada awal tahun 
2021. Mangga jenis arumanis menjadi 
buah favorit di Singapura bersaing dengan 

mangga asal Thailand.
Saat ini, beberapa varietas 

mangga Indonesia yang berpeluang 
untuk pemasaran ekspor adalah gedong, 
arumanis, manalagi, dan golek. Pasar 
utama ekspor mangga adalah Timur 
Tengah, Hong Kong, Singapura, Malaysia, 
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dan China. Bukan hanya mangga, buah 
tropis lain seperti pisang dan melon juga 
permintaannya cukup tinggi dari pasar 
luar negeri.

“Ekspor ini menjadi tanda bahwa 
UMKM kita berdaya saing tinggi, mampu 
menembus pasar internasional di tengah 
pandemi Covid-19 ini. Saya sangat 
mengapresiasi peran aktif berbagai 
pihak dan inisiasi perluasan pasar ekspor 
produk UMKM,” kata MenKopUKM Teten 
Masduki dalam sambutannya.

GGS merupakan perusahaan 
perkebunan hortikultura, yang bekerja 
sama dengan petani plasma dengan 
luasan laham mencapai 3.000 hektare 
(ha), melakukan inovasi teknologi, 
dan pengelolaan ramah lingkungan 
sehingga mampu mempertahankan 
pasar ekspornya.

Produksi mangga di Provinsi 
Jawa Timur mencapai 1.292.960 ton atau 
sebesar 49,8 persen dari total produksi 
mangga Indonesia yang mencapai 
2.898.588 ton.

Diakui Teten, persaingan ekspor 
mangga sangat kompetitif sehingga 
perlu pengetahuan dan perbaikan 
menyeluruh. Termasuk di antaranya 
penanganan pascapanen, sehingga 
produk pertanian kita dapat bersaing 
dengan negara lain. Selain itu Teten juga 
meminta agar ekspor produk pertanian 
juga tak bisa dilakukan sendiri-sendiri. 
Untuk itu para petani berlahan sempit 
dikonsolidasikan dalam sebuah koperasi 

agar tercipta corporate farming.
“Perlu dilakukan rekayasa 

sosial, petani lahan sempit masuk ke 
skala ekonomi. Perlu ditetapkan juga 
daerah potensi produk unggulan sebagai 
kawasan berikat. UMKM juga perlu diberi 
insentif seperti usaha besar,” tegasnya.

Menurut dia, pemerintah terus 
mendukung iklim usaha membaik lewat 
UU Cipta Kerja yang diturunkan dalam 
PP No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, 
Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 
dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kemudahan berusaha dengan 
penyederhanaan administrasi izin ekspor, 
sertifikasi halal gratis, akses pembiayaan, 
fasilitasi promosi, pendampingan dan 
pelatihan usaha, hingga insentif fiskal.

Pihaknya menyadari, saat ini 
kontribusi ekspor UMKM baru sekitar 
14 persen masih relatif kecil dibandingkan 
Singapura sebesar 41 persen dan China 
sebesar 60 persen. Sementara Kontribusi 
ekspor UMKM pada 2021 ditargetkan 
naik menjadi 15,2 persen dan pada 2024 
menjadi 17 persen.

“Di luar negeri ekspor UMKM 
sangat tinggi, karena UMKM nya memang 
dilibatkan dan masuk ke dalam rantai 
pasok industri nasional. Kita harus belajar 
bagaimana bisa meningkatkan kontribusi 
ekspor Indonesia,” ucap Teten.

MenKopUKM menegaskan, melalui 
sinergi dan kolaborasi akan mendorong 
peningkatan ekspor nasional, seperti LPEI 
dan Bank Himbara yang mendukung 

kemudahan pembiayaan ekspor. Juga 
BPOM, BSN, Direktorat Bea Cukai 
Kementerian Keuangan, Kementerian 
Perhubungan, Kementerian BUMN, dan 
Kementerian Pertanian yang memberikan 
kemudahan perizinan, logistik, informasi 
ekspor serta riset peningkatan kualitas 
produk, sehingga UMKM lebih berdaya 
saing.

Bupati Gresik Fandi Akhmad 
Yani mengatakan, pihaknya terus 
menggencarkan untuk UMKM naik 
kelas menuju modernisasi koperasi. 
Transformasi usaha nonformal ke formal 
juga dilakukan dan memanfaatkan 
teknologi untuk UMKM masuk dalam 
rantai global.

“Tantangan tak hanya mengubah 
cara bisnis digitalisasi, tetapi juga 
mindset perubahan sistem, tata kelola, 
harus reformasi total terhadap sistem 
yang sudah berjalan ini,” katanya. Fandi 
mendorong agar pelaku UMKM jangan 
takut untuk melakukan ekspor terutama 
fokus produk-produk unggulan daerah. 
Ia merinci, total ada 19 produk unggulan 
yang telah diekspor dari Kabupaten 
Gresik. Mulai dari hasil laut seperti teripang 
kering ke Taiwan, ikan kerapu ke Hong 
Kong, hingga gula jahe.

“Ekspor mangga ke-2 ke 
Singapura ini diharapkan terus berlanjut 
dan semakin besar kapasitas ekspornya. 
Bulan depan, kami sedang menyiapkan 
produk kunyit kering untuk dikirim ke 
India sebagai bahan membuat kari. Hasil 
kunyit kering di wilayah selatan Gresik ini 
cukup banyak tersedia,” jelasnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Lawatan Presiden Joko Widodo 
ke Persatuan Emirat Arab (PEA) telah 
menghasilkan komitmen bisnis dan 
investasi senilai USD32,7 miliar. Jumlah 
tersebut didapat dari 19 perjanjian kerja 
sama yang pertukarannya dilakukan pada 
Kamis, 4 November 2021, saat Presiden 
Joko Widodo berkunjung ke Dubai.

Hal tersebut diungkapkan oleh 
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno 
Marsudi dalam keterangannya di Hotel 
Emirates Palace, Abu Dhabi, 3 November 
2021.

Menlu menjelaskan bahwa 
komitmen bisnis dan investasi tersebut 
menjadi salah satu bahasan saat Presiden 
Jokowi bertemu dengan Putra Mahkota 
Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed 
Al Nahyan (MBZ) di Istana Al-Shatie, 
Abu Dhabi.

“Kedua pemimpin membahas 
kemajuan kerja sama investasi antara 
kedua negara. Sebagai informasi, selama 
kunjungan ini terdapat komitmen bisnis 

LAWATAN PRESIDEN KE PEA HASILKAN KOMITMEN BISNIS

DAN INVESTASI USD32,7 MILIAR
dan investasi senilai USD32,7 miliar dari 
19 perjanjian kerja sama yang akan 
dipertukarkan besok di Dubai,” ujar Menlu.

Menlu memerinci, komitmen 
bisnis dan investasi tersebut antara 
lain kerja sama antara Indonesia 

Investment Authority (INA) dengan 
Abu Dhabi Growth Fund (ADG), INA 
dan DB World, floating solar panel 
antara Masdar dan Pertamina, refinery 
Balikpapan, manufaktur dan distribusi 
vaksin dan bio product. Selain itu juga 
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berbagai kesepakatan G42 dengan mitra 
di Indonesia, antara lain di bidang smart 
cities, telekomunikasi, pengembangan 
laboratorium genomic, dan lain 
sebagainya.

“Jika ditotal, maka nilai komitmen 
yang diperoleh sampai titik ini, dalam 
kunjungan ini, adalah USD32,7 miliar. Di 
bidang investasi besok, Menteri Investasi 
masih akan melakukan pertemuan 
investasi dan juga ada pertemuan dengan 
perusahaan besar Amerika yang mudah-
mudahan akan ada komitmen-komitmen 
baru,” paparnya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 
Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa 
Indonesia akan memberikan karpet merah 
bagi semua negara untuk melakukan 
realisasi investasi di Indonesia dan tidak 
hanya condong kepada satu negara. 
Atas dasar itu, Menteri Investasi akan 
melakukan perjanjian dengan salah satu 
pengusaha dari Amerika.

“Sekarang kita lagi melakukan 
negosiasi akhir sampai dengan tengah 
malam, yang akan masuk di bidang 
hilirisasi. Kenapa hilirisasi? Salah satu 
visi besar Bapak Presiden pada poin 
kelima adalah tentang bagaimana 
membangun transformasi ekonomi di 
mana transformasi ekonomi wujudnya 

adalah nilai tambah dengan industrialisasi. 
Ini akan kita buat dan kita umumkan 
besok nanti,” ujar Bahlil.

Bahlil berharap, nilai USD32,7 
miliar yang telah ada bisa didongkrak 
lagi menjadi paling tidak di atas USD35 
miliar.

Sebelumnya, saat Presiden Jokowi 
bertemu dengan para investor di Glasgow 
di sela-sela KTT Pemimpin Dunia COP26, 
Indonesia juga mendapatkan komitmen 
investasi sebesar USD9,2 miliar. Sehingga 
jika ditotal dengan jumlah komitmen 
investasi yang didapat di PEA, jumlahnya 
mencapai USD41,99 miliar

.Selain di bidang investasi, dalam 
pertemuan antara Presiden Jokowi 
dengan Pangeran MBZ juga dibahas 
isu di bidang perdagangan. Kedua 
pemimpin sepakat agar perjanjian 
kemitraan ekonomi komprehensif atau 
Comprehensive Economic Partnership 
Agreement (CEPA) antara kedua negara 
dapat segera diselesaikan.

“Perundingan sudah dilakukan 
beberapa kali dan Presiden mengharapkan 
pada bulan Maret 2022 perundingan 
dapat diselesaikan,” ucap Menlu.

Dalam kunjungan kerjanya 
di Dubai, , Presiden Joko Widodo 
berkesempatan untuk  mengunjungi 
Paviliun Indonesia dan Paviliun PEA. Saat 
tiba di Paviliun Indonesia, Presiden Jokowi 

disambut oleh Menteri Perdagangan 
(Mendag) Muhammad Lutfi.

Saat memasuki Paviliun 
Indonesia, Presiden Jokowi disuguhi 
pameran yang terbagi atas tiga zona 
waktu, yakni “Indonesia Yesterday” di 
lantai 1, “Indonesia Today” di lantai 2, 
dan “Indonesia Tomorrow” di lantai 3. 
Setelah berkeliling di tiga zona waktu 
tersebut, Presiden kemudian meninjau 
area “Pasar Malam”.

Menteri Perdagangan dalam 
keterangan tertulisnya mengatakan 
bahwa Paviliun Indonesia yang 
menampilkan tiga zona waktu ‘Yesterday, 
Today, and Tomorrow’ akan membuka 
mata dunia untuk melihat kekuatan masa 
lalu, sekarang, dan masa depan Indonesia 
sebagai kekuatan global.

“Izinkan kami menyambut semua 
orang dari berbagai penjuru dunia di 
Paviliun Indonesia. Kami berharap, 
dunia akan menyaksikan dan mengakui 
kepulauan kita sebagai peluang untuk 
berdagang, berinvestasi, dan berkunjung,” 
kata Mendag Lutfi.

Pada perhelatan Dubai Expo 
ini, terdapat tiga sektor utama yang 
ditonjolkan dari Indonesia, yakni dari 
perdagangan, investasi, dan pariwisata. 
Mendag Lutfi menjelaskan, penting 
untuk memastikan Paviliun Indonesia 
dapat merepresentasikan potensi dan 
keunggulan Tanah Air di mata dunia. 
Pasalnya, paviliun ini akan menjadi sarana 
utama bagi Indonesia untuk memasarkan 
citra bangsa kepada calon mitra strategis 
dari seluruh dunia.
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Setelah menghadiri KTT G20 di 
Roma, Italia, pada 30-31 Oktober 2021, 
Presiden Joko Widodo melanjutkan 
perjalanan menuju Glasgow, Skotlandia 
untuk menghadiri KTT COP26 pada 1-2 
November 2021.

Sebelum menghadiri KTT COP26, 
Presiden mengadakan pertemuan CEOs 
Forum dengan beberapa investor besar 
asal Inggris, pada Senin pagi, 1 November 
2021. “Saya baru saja menghadiri KTT 
G20 di Roma,” ujar Presiden mengawali 
pembicaraan.

Dalam pertemuan yang digelar 
di hotel tempat Presiden menginap 
selama berada di Glasgow, Presiden 
menekankan pembahasan pada investasi 
di bidang ekonomi hijau. Bahkan, Presiden 
menggarisbawahi pada beberapa hari 
lalu, dirinya telah menandatangani 
Peraturan Presiden mengenai instrumen 
nilai ekonomi karbon yang akan mengatur 
mekanisme carbon trading ke depan.

“Selain mengurangi emisi 

INVESTOR INGGRIS SIAP TANAMKAN

USD9,29 MILIAR KE INDONESIA
gas rumah kaca, langkah ini juga 
meningkatkan pendanaan pembangunan. 
Pasar karbon harus dikelola dengan 
berkeadilan dan transparan. Kebijakan 
pengendalian perubahan iklim Indonesia 
juga mencakup transisi menuju green 

economy,” ujar Presiden.Selain itu, di 
sektor energi, Indonesia membuka 
peluang Investasi untuk melakukan early 
retirement dari pembangkit-pembangkit 
batubara dan menggantikannya dengan 
energi terbarukan.
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Pemerintah telah mengidentifikasi 
ada 5,5 GW PLTU Batubara yang 
bisa masuk dalam proyek ini dengan 
kebutuhan pendanaan sebesar USD25-30 
miliar selama 8 tahun kedepan.

“Indonesia akan mengalihkan 
pembangkit batubara dengan renewable 
energy pada tahun 2040, dengan catatan 
jika terdapat kerja sama, teknologi, nilai 
keekonomian yang layak, dan pendanaan 
internasional yang membantu transisi 
energi tersebut,” tutur Presiden.

Tidak hanya itu, Presiden juga 
menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 
potensi pengembangan kendaraan dan 
baterai listrik, karena kekayaan mineral 
kita seperti nikel, tembaga dan bauksit/
alumunium.

“Saat ini sudah ada USD35 miliar 
investasi yang sudah terkomitmen 
dan juga sedang berjalan dalam mata 
rantai baterai dan kendaraan listrik,” 
tutur Presiden.Indonesia juga sedang 
membangun Green Industrial Park di 
Kalimantan Utara seluas 13 ribu hektare 
yang akan menggunakan sumber energi 
ramah lingkungan seperti hydropower 
dan solar panel farm, sehingga produk 
yang dihasilkan akan ramah lingkungan.

Pertemuan dengan CEO ini 
diharapkan dapat mengakselerasi realisasi 
komitmen investasi perusahaan yang 
hadir dalam pertemuan yang mencapai 

USD9,29 miliar guna mendukung 
percepatan transisi energi dan ekonomi 
hijau di Indonesia.

“Sekali lagi, Indonesia selalu 
jalankan komitmennya. Indonesia 
tidak suka membuat retorika. Tapi 
kami terus bekerja untuk memenuhi 
komitmen. Sebagai penutup, saya ingin 
menyampaikan apresiasi komitmen 
investasi bapak ibu sekalian ke Indonesia 
sebesar USD9,29 miliar. Indonesia siap 
menjadi mitra yang baik bagi investasi 
anda,” kata Presiden.

Mendengarkan penjelasan 
Presiden, para CEOs sepakat menganggap 
Indonesia adalah tempat yang menarik 
untuk berinvestasi dan juga mendukung 
keketuaan Indonesia di G20.“Indonesia 
telah menjadi destinasi yang sangat 
atraktif bagi (investasi asing) Foreign 
Direct Investment. Kita percaya Indonesia 
akan terus menarik investasi dari seluruh 
dunia,” ucap salah satu dari CEO.

Turut hadir mendampingi Presiden 
dalam pertemuan tersebut Menteri 
Koordinator bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator 
bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut 
Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri 
Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick 

Thohir, Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat Basuki 
Hadimulyono, Sekretaris Kabinet Pramono 
Anung, Duta Besar Republik Indonesia 
untuk Inggris Desra Percaya, Ketua Umum 
KADIN Arsjad Rasjid.
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Pernahkan Anda datang ke sebuah 
resort untuk menikmati liburan yang 
menenangkan, lalu saat pulang ke 
rumah beberapa hari kemudian Anda 
merasa kangen ingin kembali lagi ke 
resort itu? Suasana yang disuguhkan oleh 
resort ini berkaitan dengan landscape. 
Seorang pelaku bisnis landscape, Joyce 
Tirtokusumo, menjabarkan tentang 
landscape kepada Youtuber properti, 
Ruby Herman dalam program Indonesia 
Investment Forum yang ditayangkan 
EL JOHN TV.

“Landscape itu sebenarnya bagian 
dari ilmu arsitektur dimana salah satunya 
adalah berusaha untuk meng-copy, 
betapapun nggak mungkin. Jadi ilmu 
yang berusaha untuk meng-copy alam 
bagaimana menghadirkan suasana alam 
itu di dalam sebuah site secara arsitektur. 
Kita akan bergerak dengan elemen-

SENTUHAN JOYCE TIRTOKUSUMO
BIKIN LANDSCAPE PERMATA HIJAU SUITES MENJADI URBAN RESORT LIFE

elemen ruang luar. Esensi landscape 
adalah seperti itu. Dimana desain yang 
dilakukan yaitu berusaha membuat 
suatu interaksi terhadap lingkungan 
di sekitarnya, apartemen dalam hal ini, 
sehingga itu menjadi suatu bagian yang 
menyatu.”  kata Joyce.

Arsitek landscape yang menggawangi 
Lawang Ijo ini memasukkan Permata 
Hijau Suites ke dalam portofolionya. 
Suasana di apartemen Permata Hijau 
Suites telah mendapat sentuhan tangan 
lembut Joyce bersama tim Lawang Ijo. 
Saat pertama mendapat tawaran untuk 
mengerjakan proyek Permata Hijau Suite 
ini, Joyce telah melihat bahwa urban 
resort life sudah ada dari keseluruhan 
desain apartemen yang memiliki city 
view terbaik ini. 

“Yang paling menonjol pertama kali 
dilihat adalah view. City view ini memang 

sudah given-lah dari PHS ini. Nggak 
bisa di-copy paste. Dari situlah diolah. 
Dari pertama urban resort life memang 
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menjadi jiwa dari keseluruhan desain yang 
ada di sini.” ucap Joyce saat menceritakan 
pengalamannya pertama kali mendapat 
tawaran untuk mengerjakan Permata 
Hijau Suites. 

Anda bisa bayangkan jika tinggal di 
apartemen dengan nuansa yang sama 
seperti sedang berada di sebuah resort. 
Anda pulang ke rumah dengan lingkungan 
yang menenangkan dan recharge energi 
bahkan saat Anda baru berada di lobi. 
Kemudian, Anda masuk ke dalam unit 
dimana ambience-nya unik dan membawa 
inspirasi baru. Pengalaman seperti ini 
yang akan Anda nikmati sehari-hari. 
Anda akan merasa refresh tanpa harus 
bergerak ke manapun. 

“Hari gini semuanya berdasarkan 
story. Untuk landscape di sini konsep 
story-nya adalah ketika orang pulang 
dari aktivitas hari-hari apapun itu betul-
betul bisa mendapatkan suasana yang 
tadi. Recharging environment, inspiring 
ambience, dan refreshing without moving. 
Ini terjadi sudah dari sekian tahun yang 
lalu. Sudah diprediksi dari berapa tahun 
lalu. 

Jadi kebutuhan orang akan kayak gitu. 
Ketika orang masuk ke dalam huniannya 
udah nggak usah ke mana-mana lagi. 
Diciptakan suasana yang homy lalu tadi 
urban resort life, dan all-in facilities. 
Sehingga terjadilah penggalian ide-ide 

secara intensif. Apa sih yang bisa diberikan 
di Permata Hijau Suites ini sehingga timbul 
apa yang dinamakan konsep 45++. 
Anak-anak, remaja maupun dewasa. 
Dari kondisi single, double, sampai family 
/semua harus terakomodir.” ujar Joyce 
saat menggambarkan konsep story yang 
sudah dirintis oleh Permata Hijau Suites 
sejak lama. 

Joyce juga menambahkan bahwa 
hal-hal kecil sangat diperhatikan. Semua 
sistem level di Permata Hijau Suite harus 
direm dengan sistem rem yang bagus. 
Kalau ada anak kecil yang harus pakai 
stroller bisa dengan nyaman digunakan di 
Permata Hijau Suite. Begitu pula dengan 
orangtua yang menggunakan wheelchair 
bisa aman dan nyaman selama berada di 
area Permata Hijau Suite ini. Standarnya 
harus ada bukan hanya sekadar jenis-
jenis fasilitas dan level usia. 

Menurut Joyce, landscape sangat 
penting dalam properti. Meskipun 
hanya dikerjakan oleh single team. 
Tidak hanya tentang jenis landscape 
apakah itu Japanese garden atau tropical 
landscape, tetapi harus memperhatikan 
juga ambience-nya. 

Di Permata Suite dengan all-in 
facilities itu semua ambience-nya harus 
masuk sebagai karakter landscape itu 
sendiri dimana ini adalah copy paste 
dari alam. Dimulai dari mountain, turun 

ke forest dimana semua tanamannya 
itu berstrata, rimbun, dan padat. Lalu, 
turun lagi ke river dan lake. Kemudian 
bermuara ke laut dan kembali lagi ke 
forest. Bentuk siklus alam seperti ini yang 
mencoba dihadirkan di dalam hunian 
Permata Hijau Suite.

Berhubungan dengan landscape 
tadi, masing-masing menciptakan satu 
prototype tanaman tertentu. Semua ada 
di hunian tengah kota ini. Ada pakis, 
palem, kelapa, pasir dan lain-lain yang 
sesuai dengan apa yang sering kita lihat 
di alam. 

“Ada pengalaman ruang yang 
dirasakan di sini. Untuk five sense 
manusia.” ucap Joyce saat menjabarkan 
tentang copy paste landscape seperti 
apa yang ada di Permata Hijau Suite. 

Joyce melakukan kolaborasi bersama 
arsitek, Genius Loci, dan tim lainnya. Tim 
yang mengerjakan Permata Hijau Suite 
ini solid dengan proses yang sangat 
intensif. Setiap elemen yang dikerjakan 
oleh satu disiplin ilmu harus bisa dinilai 
oleh bidang ilmu yang lain. “Semuanya 
bringing outside to inside. Jadi semuanya 
harus saling berkolerasi. 

Kolaborasi yang dilakukan Joyce 
bersama tim lain sangat nyaman 
dijalankan, penuh kedisiplinan, dan 
selalu berkoordinasi. Joyce mengingat 
betapa sangat tidak mudah menciptakan 
suatu kondisi yang betul-betul sempurna 
di Permata Hijau Suite tetapi dengan 
koordinasi dan effort yang ada. Menurut 
Joyce, ini sudah sangat optimal. 

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA



el john medical forum

                      54 - INSPIRA - NOVEMBER 2021

Olahraga merupakan salah satu 
jenis kegiatan yang menyenangkan 
sekaligus menyehatkan. Tidak salah jika 
seseorang diwajibkan untuk berolahraga, 
namun  harus ada yang diperhatikan 
agar olahraga yang dijalankan aman 
bagi tubuh, jangan sampai olahraga 
yang dilakukan timbul cedera yang 
berkepanjangan.

Taufan Favian Reyhan, Sp.KO 
mengatakan orang mengalami cedera 
saat berolahraga tergantung pada jenis 
olahraga yang dilakukannya. Ada tiga 
jenis olahraga yakni olahraga non kontak, 
olahraga semi kontak dan olahraga 
kontak.

“Olahraga yang non kontak 
misalkan badminton, atletik dia tidak 
mungkin kontak dengan lawannya, dia 
bertarung untuk dirinya. Olahraga yang 
semi kontak contohnya adalah sepakbola 
dan basket. Kenapa disebut semi kontak, 

KENALI CEDERA SAAT OLAHRAGA
DAN CARA PENANGANANNYA

karena memang tidak ada niatan untuk 
melakukan kontak pada olahraga 
tersebut. Apabila terjadi kontak biasanya 

dianggap foul atau pelanggaran,” kata 
dokter Taufan saat menjadi pembicara 
dalam program EL JOHN Medical Forum 
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yang ditayangkan EL JOHN TV. Program 
ini dipandu oleh Miss Earth Indonesia 
2019 Cinthia Kusuma Rani.

Yang terakhir yang sifatnya kontak, 
yang disengajakan harus pukul-pukulan, 
tinju misalkan terus MMA yang lagi tren 
atau rugby atau American football itu 
yang memang sifatnya harus kontak 
karena sengaja harus tabrak lawannya,” 
sambung dokter Taufan.

Menurut dokter Taufan, ketiga 
olahraga tersebut memiliki resiko yang 
rata-rata cukup sama, tergantung 
pada bagaimana  cara orang tersebut 
dalam  berolahraga. Dokter Taufan pun 
mengambil contoh misalkan sepakbola, 
olahraga ini belum tentu aman dari 
cedera karena menjadi olahraga jeni 
semi kontak. Justru olahraga ini akan 
mengalami cedera serius jika seseorang 
asal dalam bermain sepakbola.

Cedera yang sering terjadi saat 
bermain sepakbola adalah cedera engkel. 
Para pemain sepakbola profesional 
biasanya pernah dalam karirnya 
mengalami cedera engkel, kecuali kiper 
yang jarang kontak langsung dengan 
lawan.

“Sering sekali seseorang itu 
jarang melatih keseimbangannya. Cedera 
engkel sangat berhubungan kemampuan 
keseimbangan seseorang, kemampuan 
sensor otak ke engkelnya, ke otot-otot 
dari engkelnya. Jadi biasanya pesepakbola 

hanya bermain, dia sesuai bakatnya, 
dia akan melatih fisiknya, tetapi tidak 
pernah melatih engkelnya dengan baik. 
Akhirnya pada saat dia main, dia lompat, 
dia mendarat, engkelnya posisinya tidak 
baik akhirnya cedera di situ,” ujar tim 
dokter Persija ini

Kemudian  cedera lainnya yang 
dialami pemain sepakbola adalah cedera 
lutut. Cedera ini menjadi menjadi cedera 
yang tidak diinginkan pemain sepak bola, 
karena jika mengalaminya harus menjalani 
operasi yang biayanya cukup mahal.

“Cedera lutut ini sendiri 
merupakan cedera yang menjadi momok 
bagi pesepakbola. Karena misalkan dia 
cedera lutut  mengalami putus ligamennya 
harus menjalani operasi yang biayanya 
ratusan juta terus dia harus recovery 
selama 6 sampai 9 bulan. Bisa jadi 
putus karirnya jika tidak ditanggung 
klubnya dan itu menjadi momok. Dan 
yang terakhir yang tidak mau ini terjadi 
adalah cedera robeknya otot, jadi bisa 
terjadi pada hamstring, bisa juga terjadi 
pada robekan otot paha,” terang dokter 
Taufan.

Dokter Taufan menjelaskan untuk 
mengatasi cedera saat berolahraga ada 
dua, yakni dengan menggunakan metode 
dingin atau panas. Hampir 90 persen 
pengobatan orang yang mengalami 
cedera saat berolahraga menggunakan 
metode dingin

“Ada istilah umum yang disebut 
sebagai  Rest, Ice, Compression dan 
Elevation. Jadi kita istirahatkan, kita 
berikan es, kita kompres lalu kita angkat 
supaya aliran darahnya turun. Semua 
cedera berikan es, kecuali satu jenis 
cedera yang tidak diberikan es yaitu 
kram. Pada saat dia kram jangan dikasih 
es, berikan yang hangat, berikan cream 
panas, berikan pijatan,” ungkap dokter 
Taufan.

“Kita lihat perkembangannya 
apabila cedera berkurang tidak semakin 
bengkak, tidak makin biru misalkan, ya 
sudah diistirahatkan. Tetapi apabila massif, 
dia menjadi bengkak, biru sekali, nyeri 
sekali, datang ke UGD atau ke rumah 
sakit untuk dicek apakah ada patah atau 
robekan di ligament besar,’ lanjutnya.

Dokter taufan mengajak 
masyarakat untuk memahami cara 
menangani  cedera akibat berolahraga, 
jangan sampai penanganannya salah 
yang dapat berakibat fatal kedepannya. 
Karena itu, masyarakat dituntut perlu  
mengetahui   edukasi yang benar dalam 
pengobatan pertama untuk cedera.

“Misalkan kita tau ini cedera 
engkel tetapi malah dipijat, kita tarik-
tarik engkelnya yang ada robekan yang 
awalnya sebagian malah jadi putus total. 
Apalagi ditangani oleh orang yang tidak 
paham, tidak berdasarkan ilmu media 
dalam penyembuhannya,” ungkap dokter 
Taufan. (Sigit)
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K
ecintaannya terhadap dunia beauty pageant mendorong  Maria 
Sefani untuk ikut ajang kontes kecantikan. Penuh perjuangan harus 
dilalui wanita cantik kelahiran Kepulauan Babel, 8 September  1995 
ini, untuk meraih prestasi di kontes yang dijalaninya tersebut. 

Belum berhasil mendapat gelar, tidak dijadikan Maria untuk 
patah semangat, justru kondisi tersebut membuat Maria semakin termotivasi 
untuk terus belajar dari kekalahan  hingga dapat membanggakan nama 
keluarga maupun daerah yang diwakilinya.

Kegigihan dan semangat ditanamkan Maria dibuktikannya  saat mengikuti 
pemilihan Miss Chinese Indonesia yang diselenggarakan Yayasan EL JOHN 
Indonesia pada Agustus 2021 lalu. Di kontes paling bergengsi di Indonesia itu, 
sarjana ilmu komunikasi itu sukses menyabet gelar Miss Chinese Indonesia 
Medical 2021.

“Yang menjadi latar belakang saya untuk joint di pemilihan Miss Chinese 
Indonesia 2021 itu yang pertama adalah kecintaan saya terhadap bidang 
beauty pageant karena dari SMA, saya di Bangka, saya ikut pemilihan duta 
wisata lalu naik ke tingkat Provinsi pada saat itu Putri Pariwisata pada saat itu 
mungkin belum rezeki saya juga, akhirnya saya ikut joint lagi di Miss Chinese 
Indonesia,” kata Maria saat diwawancarai tim liputan  Inspira, belum lama ini.

Ada seorang yang menjadi inspirasi Maria untuk  terjun ke dunia beauty 
pageant, yakni Artika Sari Devi. Artika adalah pemenang kontes Puteri 
Indonesia 2004 yang mewakili provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ia juga 
sukses menempati posisi 15 besar di ajang Miss Universe 2005.

“Saya melihat sosok beliau yang sampai sekarang pun meskipun sudah 
tidak menjabat sebagai seorang pemenang atau winner, dia tetap berkarya, 
tetap menghasilkan sebuah inspirasi, ide dan motivasi untuk anak-anak 
muda. Nah dia merupakan salah satu inspirasi saya. Kalau ditanya motivasi, 
terus kenapa sih pengen banget joint, kenapa sih pengen banget ada di 
Miss Chinese, itu karena saya pengen bisa dibilang menjadi role model 
untuk generasi-generasi muda, bukan role model di atas panggung saja,” 
ungkap Maria.

Maria ingin seperti Artika Sari Devi yang dapat menjadi inspirasi semua 
orang, sehingga jejaknya meraih gelar di kontes pageant dapat  ditiru oleh 
orang-orang yang senang mengikuti kontes-kontes kecantikan.

KECINTAANNYA
PADA DUNIA PAGEANT
MENDORONG MARIA SEFANI
UKIR PRESTASI DI MCI 2021

Sumber Foto : IB Photography
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sifat negatif saat ikut kontes maupun saat 
menerima gelar,” tutur Maria.

 Selain itu, hal lain yang 
melatarbelakangi Maria ikut di pemilihan 
Miss Chinese Indonesia 2021 adalah tekad 
Maria untuk melestarikan akulturasi 
kebudayaan Tionghoa-Indonesia.  Ajang 
Miss Chinese Indonesia 2021 dijadikan 
wadah bagi Maria agar dapat menjaga 
kelestarian dua kebudayaan tersebut.
Sebelumnya Maria juga sudah bergabung 
dengan sebuah komunitas salah satu 
suku Tionghoa untuk memperdalam 
khasanah tentang akulturasi kebudayaan 
Tionghoa-Indonesia.

“Saya bergabung selama di Jakarta itu 
dengan salah satu Komunitas Tionghoa 
yaitu komunitas Hakka, saya joint di situ 

saya mempelajari budayanya dan di situ 
saya menemukan yang namanya jiwa 
saya, di mana saya sebagai keturunan 
Tionghoa, saya tidak banyak tau tentang 
yang namanya kebudayaan Tionghoa. 
Nah di sini lah saya mengajak teman-
teman yang seumuran saya, generasi 
milenial, untuk lebih tau banyak tentang 
kebudayaan Tionghoa,”  ujar Wanita yang  
menggeluti bidang content writer ini.

Menyandang gelar  Miss Chinese 
Indonesia Medical 2021, Maria telah 
menjalani beberapa program bersama 
sejumlah komunitas, salah satunya 
dengan memberikan healthy kit kepada 
pelayan rumah makan agar tetap 
terjaga kesehatannya di saat melayani 
pengunjung, apalagi di saat pandemi 
ini pelayan rumah makan paling banyak 
berinteraksi dengan pengunjung yang 
berbeda.  Selain itu, usaha rumah makan 
menjadi salah satu usaha yang terdampak 
pandemic Covid-19.

“Menurut saya di masa pandemi 
ini mungkin untuk rakyat yang kurang 
mampu biarlah pemerintah yang bisa 
memberikan kontribusinya, yang bisa 
berbagi, tetapi untuk pelaku-pelaku 
usaha kita juga tidak bisa melupakan 
bukan mereka tidak mampu, tapi mungkin 
disini kita pengusaha F&B banyak sekali 
yang berdampak. Nah di sini kita gimana 
caranya sih bisa berkontribusi selain 
kita beli makan di tempat  mereka 
kita perhatikan juga kesehatan dari 
karyawannya sendiri,” tutup Maria. (Sigit)Namun menurut Maria,  seorang 

pemenang bukan hanya mendapatkan 
gelar di sebuah kontes pageant, pemenang 
sesungguhnya adalah seseorang yang 
dapat melawan dirinya sendiri  baik 
disaat agar tidak terjerumus hal-hal yang 
negatif baik disaat menjalani kontes atau  
di saat menyandang gelar prestisius.

“winner dalam konteks atau dalam 
arti kata saya bisa menang melawan 
diri saya sendiri, saya tetap percaya diri 
meskipun saya lihat kalau pengen winner, 
saingannya kuat-kuat. Meskipun saya 
punya team sendiri sih untuk prepare 
ketika miss Chinese kemarin. Tetapi 
kan saya tidak boleh merendahkan atau 
melihat teman-teman yang lain, jadi tidak 
boleh sombong, angkuh , harus jauh dari 
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Crown : Roku Luxury
Wadrobe : Sopik Permana
Foto : H2 Photography by Hartono Hosea

P
utri Pariwisata Indonesia 2021  Tisya Laura Dewi 
menyatakan kesiapannya berkolaborasi dengan 
unsur-unsur pentahelix untuk memulihkan kembali 
sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf). 
Mengemban amanah ini, Laura merasa memiliki 

tanggung jawab besar untuk membantu  pemerintah 
mengembalikan kejayaan pariwisata tanah air.

Menurut Laura, kolaborasi merupakan cara yang ampuh 
dalam menyelamatkan sektor parekraf yang menjadi salah 
satu sektor terparah terkena dampak pandemi Covid-19. Akan 
sia-sia jika penanganan sektor parekraf  dilakukan secara 
sendiri-sendiri, pasalnya sekor  ini butuh sinergi yang kuat 
antara pemerintah, industri pariwisata, asosiasi , akademisi  
hingga media.

Laura akan berupaya semaksimal mungkin untuk 
bergandengan tangan kepada pihak-pihak yang memiliki 
kaitannya dengan sektor parekraf termasuk Yayasan EL JOHN 
Indonesia. Kepada Yayasan EL JOHN Indonesia, wanita yang 
mahir dalam menari ini mengucapkan terima kasih karena 
telah memberikan wadah untuk menunjukan kepada dunia 
bahwa Indonesia mampu memulihkan kembali sektor parekraf. 

“Sebelumnya terima kasih untuk Yayasan EL JOHN 
Indonesia, terima kasih yang sebesar-besar, jujur aku sangat 
tidak nyangka bisa di posisi ini, dari awal karantina benar-
benar tidak nyangka bisa jadi winner. Tapi Alhamdulillah 
bersyukur dan pesan aku pokoknya aku siap berkolaborasi dan 
berkontribusi bersama EL JOHN dan aku akan memberikan 
yang terbaik, semoga kita bisa sukses bersama Yayasan EL 
JOHN Indonesia,” ucap wanita cantik berdarah Sumatera Barat   
saat diwawancarai tim liputan Travel Club belum lama ini.

“Jadi memang kolaborasi itu adalah  yang utama. Karena 
percuma kalau misalnya pemerintah aja yang kerja tetapi 
masyarakatnya tidak peduli itu akan percuma. Jadi memang 
kolaborasi sangat dibutuhkan masyarakat, pelaku industri wisata 
dan pemerintah. Jadi saya sangat siap untuk berkolaborasi,” 
tambahnya.

PUTRI PARIWISATA 
INDONESIA 2021

SIAP BERKOLABORASI DENGAN 
PENTAHELIX UNTUK PULIHKAN 

SEKTOR PAREKRAF
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Laura menyebut , pemulihan sektor 
parekraf tidak akan berjalan optimal jika 
masyarakat juga tidak peduli terhadap 
pariwisata di negeri sendiri. Oleh karena 
itu,  Laura  ingin mendorong masyarakat 
mencintai pariwisata Indonesia, apalagi 
di tengah pandemi ini kecintaan akan 
pariwisata di tanah air harus diperkuat agar 
sektor jasa yang satu ini dapat cepat pulih.

Menurut Laura, tak hanya sebatas 
mencintai namun ada bentuk nyata  dari 
masyarakat terhadap pariwisata nasional,  
agar kualitas pariwisatanya tetap terjaga 
dan terus meningkat sehingga menjadi 
daya tarik bagi wisatawan mancanegara 
di saat dunia sudah benar-benar  keluar 
dari jeratan pandemi Covid-19

.Luara mengungkapkan, Indonesia 
memiliki potensi pariwisata yang begitu 
hebat yang harus dijaga dan dikem-
bangkan kualitasnya. Karena potensi jika 

digerakan akan 
menjadi sesuatu 
yang dahsyat 
dan dapat 
meningkatkan 
kesejahteraan 
masyarakat.

“Jadi saya 
sangat berharap 
untuk rakyat In-
donesia untuk 
tetap mencin-
tai pariwisata di 
Indonesia dan 
untuk menjaga 
kualitas pari-
wisata di Indo-
nesia, karena 
jangan kuanti-
tasnya aja yang 
kita tingkatkan. 
Kuantitas itu 
harus kita per-
tahankan dan 
kita juga harus 
meningkatkan 
kualitas. Se- 
perti contohnya 
hal-hal kecil saja 
dengan menja-
ga kebersihan, 
minimal sampah 

yang kita punya sendiri buang ke tempat-
nya, memakai masker, mencuci tangan. 
Jadi tindakan-tindakan seperti itu itu 
sangat berpengaruh terhadap kualitas 
pariwisata kita dan lebih mencintai lagi 
pariwisata budaya dan semua yang ada 
di Indonesia karena kita memiliki banyak 
potensi yang akan semakin maksimal kalau 
kita kembangkan,” kata Laura.

Laura juga akan menggerakan generasi 
milenial untuk bersama-sama  memulihkan 
sektor parekraf. Generasi milenial memiliki 
kreativitas yang tinggi  dan mampu 
memberikan ide cemerlang yang dapat 
menjadi daya tarik seseorang. Bicara 
sektor parekraf maka kreativitas dan ide 
adalah yang paling dibutuhkan. Dengan 
kemampuan yang generasi milinel untuk 
dilibatkan membantu sektor pariwisata, 
tidak menutup kemungkinan kebangkitan 
sektor parekraf akan terwujud.

“Fokus aku adalah untuk 
membangkitkan semangat mereka, 
membangkitkan jiwa muda mereka agar 
lebih mencintai pariwisata di Indonesia. 
Mungkin aku akan melakukan dalam bentuk 
apapun, aku akan menyatukan keindahan 
pariwisata, budaya, kuliner, semuanya aku 
satukan dalam satu produk dan nantinya 
aku akan membangkitkan semangat 
jiwa muda untuk tetap di Indonesia dan 
aku akan terus memberikan literasi agar 
kita semua mampu menjaga pariwisata 
di Indonesia sebagaimana kita menjaga 
rumah kita sendiri,” ujar Laura.

Tak ketinggalan, wanita berusia 21 
tahun ini akan gencar melakukan promosi 
pariwisata melalui media sosial. Promosi 
melalui media sosial, menurut Laura 
menjadi jurus jitu  di tengah pandemi 
Covid-19. Media sosial memiliki peran 
penting dalam memperkenalkan suatu 
produk kepada khalayak luas. Karena itu 
Laura ingin memaksimalkan kehadiran 
media sosial sebagai senjata untuk 
mempromosikan sektor parekraf  Indonesia 
kepada masyarakat internasional.

“Kita bisa berkolaborasi dengan sosial 
media, bisa kita gunakan sebaik-baiknya, 
semaksimal mungkin untuk memajukan 
pariwisata. Seperti para influencer atau aku 
sendiri, aku selalu menarik para followers 
ku keluarga ku untuk terus berwisata di 
Indonesia, menggunakan kalimat-kalimat 
menarik dan konten yang menarik di 
sosial media.  Karena sekarang di dunia ini 
siapa sih yang tidak pakai sosial media,” 
tutupnya. (Sigit)
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Kehadiran VIVERE menjadi solusi 
bagi masyarakat yang ingin memenuhi 
kebutuhan interior rumah, kantor, hotel 
hingga restoran. Cukup datang ke gedung 
SOUTH78 di kawasan Gading Serpong, 
Tangerang, Banten, anda sudah dapat 
memilih berbagai desain interior yang 
menarik lengkap dengan furniture-nya.

CEO & Founder VIVERE Group 
Dedy Rochimat mengatakan kehadiran 
VIVERE di SOUTH78 memberi kemudahan 
bagi masyarakat yang sedang mencari 
kebutuhan interior. Di gedung modern dan 
artistic ini,  VIVERE mengusung konsep one 
stop shopping yang artinya menyajikan 
semua kebutuhan hanya pada satu tempat.
Di gedung ini, VIVERE memiliki showroom 
yang terletak di lantai 3 dan 3A dengan 
luas setiap lantainya mencapai 2.000 m2. 

 “Kita mau konsep one stop 
shopping untuk para pemilik rumah yang 
mau bikin rumah atau kantor dan lain-lain, 
dari engselnya, dari lantainya, dari sanitare-

BERLOKASI DI GEDUNG SOUTH78
VIVERE HADIRKAN DESTINASI ONE STOP SHOPPING

nya, wallpaper-nya, semuanya ada pilih 
semua, pasti rumah sudah beres, kata Dedy 
saat menjadi narasumber dalam program 
talk show yakni  Indonesia Business Forum 
yang ditayangkan EL  JOHN TV.Talk show 

ini dilangsungkan di showroom VIVERE 
di lantai 3 SOUTH 78.

Pada 29 Oktober 2021, Dedy 
Rochimat mengajak Duta Besar RI Untuk 
Korea Selatan Gandi Sulistiyanto, Ketua 
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UMUM PSMTI David Herman Jaya, Wakil 
Ketua Bidang Pariwisata PSMTI yang juga 
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia 
Martinus Johnnie Sugiarto serta sejumlah 
pengurus PSMTI lainnya untuk melihat 
showroom VIVERE di South 78. 

Acara ini juga dihadiri Putra Putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia yakni 
Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi dan Putra Kopi Indonesia 2019 
Bagas Soripada.Saat berkeliling, mereka 
mengagumi produk yang dimiliki VIVERE 
yang mayoritas produknya merupakan 
produk buatan sendiri. Sebelum mengajak 
berkeliling ke showroom, Dedy mengundang 
untuk mencicipi kelezatan makanan Shabu 
Hachi yang berada di lantai dua South78.

VIVERE Group menaungi 7 brand 
terkemuka, salah satunya adalah Idemu.  
Idemu adalah brand terbaru dari VIVERE 
yang mengakomodir kebutuhan custom 
furniture untuk rumah ataupun apartment.

Idemu menawarkan solusi dalam 
mengisi dan memanfaatkan ruang dalam 
rumah agar dapat digunakan secara efektif 
dan fungsional, mulai dari wall cabinet, 
kitchen set, wardrobe, bedroom, living 
room, ataupun ruangan lainnya.

“Furniture-nya tinggal ke Idemu. 
Kita datang ceritakan mau begini-begini, 
terus kita ukur, kita desainkan, kalau setuju 
hanya enam minggu datang ke sana terus 
install, kita kontrol sendiri, itu untungnya 
di Idemu,” ujar Dedy Rochimat.

Produk VIVERE banyak mendapat 

penghargaan, baik  penghargaan nasional 
maupun internasional, di antaranya 
mendapat penghargaan sebagai salah 
satu “Top 40 Emerging Companies in 
Indonesia” dari FORBES, pada 2011. Selain 
itu, VIVERE  juga meraih berbagai sertifikat, 
seperti perolehan sertifikasi ISO 9001:2015 
dan Sistem Manajemen Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja ISO 45001:2018.

Di ajang perlombaan, produk-
produk VIVERE pernah menyabet juara 
pertama yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Perindustrian dan hingga 
berita ini dimuat produk-produk VIVERE 
kini sedang dilombakan di Jepang.Pada 
kesempatan ini, Dedy Rochimat  merasa 
bersyukur dapat membangun gedung 
SOUTH78.

 Gedung ini dirancang oleh Sonny 
Sutanto Architects  yang mempresentasikan 
konstruksi bangunan yang progresif dan 
berpandangan maju ke depan. Facade 
gedung didesain lebih ekspresif dan modern 
dengan tetap menonjolkan identitas 
Indonesia artistic.

“Arsiteknya adalah Sonny Sutanto, 
beliau kasih sayap, mungkin filosopinya 
supaya kita bisa berkembang  dan memang 
cita-cita saya punya gedung yang semua 
kita bisa di sini, usaha di sini, showroomnya  
di sini, kemudian juga bisa bergabung 
dengan teman-teman lain untuk one 
stop shopping, kami ada mebelnya, ada 
desainnya jadi cukup datang ke SOUTH78,” 
tutur Dedy Rochimat.

Selain showroom VIVERE,  
SOUTH78 juga terdapat restoran makanan 
ala Jepang   yang sedang hits yakni Shabu 
Hachi. Kehadiran Shabu Hachi tak lepas 
dari ide cemerlang Dedy Rochimat yang 
ingin memberikan fasilitas memadai bagi 
pengunjung VIVERE. Dengan ide itu,  Dedy 
pun berkolaborasi dengan pemilik Shabu 
Hachi untuk mendirikan restoran Shabu 
Hachi di lantai 2 SOUTH78.

“Jadi saya hanya menyiapkan 
bekerjasama, menyiapkan tempat  dan 
sebagainya, supaya Shabu Hachi berada di 
sini dengan tamunya yang banyak sehingga 
menguntungkan gedung kita SOUTH78  
dengan VIVERE juga. Dari Shabu Hachi 
bisa langsung ke showroom-showroom 
VIVERE, jadi saling menguntungkan. Tamu 
saya juga bisa,  habis dari VIVERE bisa ke 
Shabu Hachi,” terang Dedy Rochimat.

Tidak hanya Shabu Hachi, SOUTH78 
juga akan menghadirkan tenat-tenat 
menarik yang dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat yakni Korean lifestyle market 
Iruum dan  VIVERE Hotel ARTOTEL Curated 
yang rencananya akan terealisasi tahun 
depan.

Menurut Dedy Rochimat  kehadiran 
tenant-tenat tersebut  untuk membantu 
pemerintah dalam membuka lapangan 
kerja.“Nanti akan ada Korean Market di 
lantai satu  dan juga aka nada hotel juga, 
hotelnya ada lima lantai, ada 110 kamar akan 
dikelola oleh ARTOTEL tetapi namanya 
VIVERE Hotel, mohon doa restunya dari 
teman-teman semua untuk   kebaikan 
orang banyak dan membuka lapangan 
kerja ,” tutup Dedy Rochimat. (Sigit)
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Direktur Taman Safari Indonesia 
Hans Manansang terpilih sebagai Ketua 
Umum DPP Perhimpunan Usaha Taman 
Rekreasi Indonesia (PUTRI) masa bakti 
2021-2026  melalui Musyawarah Nasional 
(Munas) PUTRI ke-V yang diselenggarakan 
di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, 
10 November 2021.

Pemilihan Ketua Umum baru  PUTRI 
ini, dilakukan secara voting atau pemungutan 
suara.  Sebelumnya ada empat bakal calon 
yang diusung DPP dan para DPD. Para bakal 
calon tersebut yakni Hans Manansang, Teuku 
Sahir Syahali, Poernomo Siswoprasetijo dan 
Syarifuddin Siba, namun kedua bakal calon 
mengundurkan diri yaitu Teuku Sahir Syahali 
dan Syarifuddin dengan alasan agar suara 
peserta pemilihan tidak terpecah-pecah.

Akhirnya, panitia pemilihan 
menetapkan Hans Manansang dan Teuku 
Sahir Syahali yang maju sebagai calon Ketua 

TERPILIH SEBAGAI KETUM PUTRI 2021-2026
HANS MANANSANG AKAN JADIKAN TAMAN REKREASI
SEBAGAI DESTINASI MASA DEPAN

Umum DPP PUTRI. Ada 48 suara sah yang 
diperebutkan kedua calon. Suara-suara 
tersebut berasal dari 7 suara  DPP dan 

sisanya dari DPD yang hadir di acara Munas.
Alhasil Hans Manansang 

mengantongi suara sebanyak 34 suara 
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sedangkan Teuku Sahir Syahali hanya  
memperoleh 14 suara.  Setelah pemungutan 
suara selesai, kedua calon berjabat tangan.
Pada 11 November 2021, digelar acara 
serah terima jabatan dari Ketua Umum 
periode 2016-2021 A.J. Bambang Soetanto 
kepada Ketua terpilih Hans Manansang. 
Serah terima jabatan ini ditandai dengan 
penyerahan bendera pataka dan berita 
acara dari Bambang Soetanto kepada 
Hans Manansang.

Pada kesempatan ini Hans  
menyampaikan terima kasih kepada 
para anggota PUTRI yang memberikan 
kepercayaan untuk memimpin PUTRI lima 
tahun mendatang.

“Terima kasih atas amanah yang 
diberikan kepada saya untuk membawa 
PUTRI jauh lebih baik di masa yang akan 
datang. Kemarin kita baru melewati Hari 
Pahlawan dan saya yakin teman-teman 
semua adalah pejuang pariwisata, jadi 
bagian dari Pahlawan-pahlawan,” kata Hans.

Hans mengungkapkan, ada enam  
program yang disusun dan direalisasikan,  
salah satunya menjadikan  taman rekreasi 
sebagai destinasi masa depan.

“Saya sudah mengusung enam 
program unggulan yang bisa dijalan lima 
tahun kedepan, mulai dari konsolidasi 
internal, sinergi dan komunikasi, 
meningkatkan standar mutu dan kalau 
ke eksternal kita akan menjadikan PUTRI 
sebagai destinasi masa depan. Selain itu, 
kita juga akan mempererat hubungan 

dengan aparat pemerintahan pada masa 
pandemi ini,” kata Hans.

Tak lupa, Hans juga akan meneruskan 
program yang dijalankan Ketua Umum 
periode 2016-2021, seperti sertifikasi sumber 
daya manusia untuk taman rekreasi dan 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
taman rekreasi kecil maupun besar.

“Saya rasa mungkin sama apa yang 
Pak Bambang sampaikan mungkin kalau 
taman wisata yang kecil isunya masih di 
infrastruktur, masih di standar mutu. Kalau 
di taman rekreasi yang besar isunya lebih 
di marketing  atau branding, dua-duanya 
memerlukan sikap dan penanganan yang 
berbeda, tentunya kita harus memperhatikan 
semuanya baik yang kecil supaya bisa 
tumbuh  dan yang besar juga bisa tetap 
sukses,” ujarnya.

Selain itu, Hans juga menyatakan 
kesiapannya menerima masukan dari 
DPD untuk permasalahan yang dihadapi 
daerah dan menyelesaikan secara bersama-
sama, khususnya soal keanggotaan 
PUTRI.“Sepanjang munas pada saat ini 
saya banyak mendengar input dari teman-
teman,  apa yang diharapkan dan bagaimana 
PUTRI bisa menjadi added value buat 
anggotanya,   sehingga anggota saat masuk 
akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa 
dan juga banyak lagi yang ingin bergabung 
dengan PUTRI,” tutup Hans.

Ketua Umum DPP PUTRI masa 
bakti 2016-2021 A.J. Bambang Soetanto 
berharap di bawah kepemimpinan Hans 

Manansang,  PUTRI dapat jauh lebih baik 
kedepan. “Saya selaku Ketua Umum PUTRI 
periode 2016-2021  mengharapkan dengan 
adanya kepengurusan DPP PUTRI 2021-
2026 yang dipimpin oleh Pak Hans saya 
harapkan bisa lebih maju, lebih berkreatif, 
lebih berkembang demi untuk sasaran, 
target dari pada objek kepariwisataan 
Indonesia  dan juga untuk ke kesejahteraan 
baik di lingkungan objek wisata  maupun 
untuk masyarakat pada umumnya,” kata 
Bambang saat diwawancarai tim liputan 
Inspira di lokasi Munas.

Bambang percaya Ketua Umum 
baru ini,  dapat menciptakan inovasi untuk 
membangkitkan gairah wisatawan nusantara 
maupun wisatawan mancanegara untuk 
menikmati objek-objek wisata yang ada 
di Indonesia.

“Dengan kepemimpinan yang 
muda, yang cerdas, yang kreatif, yang tulus  
maka saya percaya  dengan pergantian 
pengurus ini akan membuat PUTRI, akan 
lebih berkembang  dan lebih dikenal oleh 
masyarakat Indonesia dari Aceh sampai ke 
Papua,  sehingga baik itu  untuk turis luar 
negeri maupun  turis dari dalam negeri  bisa 
memanfaatkan apa  yang disajikan para 
objek wisata tersebut termasuk seluruh 
fasilitas pendukungnya,” ujar Bambang.Meski 
tidak menjabat lagi sebagai Ketua Umum, 
Bambang  siap membantu pengurus baru   
untuk membawa PUTRI lebih maju lagi.

“Saya selaku mantan Ketua Umum 
PUTRI periode 2016-2021 saya siap untuk 
memberikan masukan, memberikan saran, 
memberikan pertimbangan kepada pengurus 
yang baru agar bisa berjalan dengan lebih 
baik dan lebih maju,” ungkapnya. (Sigit)
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