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Tinggal hitungan hari lagi kita akan menyambut Natal 2021 dan Tahun 
Baru 2022. Dua moment special tersebut menjadi momen yang ditunggu-
tunggu  karena penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Namun 
disamping itu, kita juga harus terus memanjatkan doa, agar negeri ini 
bebas dari bencana apapun, baik bencana alam maupun kesehatan.

Kita ketahui bahwa belum lama ini kita dikejutkan dengan bencana erupsi 
Gunung Semeru. Gunung yang posisinya berada Kabupaten Lumajang 
ini menghembuskan abu vulkanik yang begitu hebat hingga menutupi 
area yang tak jauh dari Gunung Semeru, mulai dari area persawahan, 
rumah, hingga infrastruktur. Bahkan beberapa infrastruktur ada yang 
rusak akibat hantaman erupsi ini.

Untuk bencana kesehatannya, kita masih diselimuti oleh pandemi Covid-19. Meski tren kasus konfirmasi 
Covid-19 terus turun namun ancaman varian baru ovid-19 masih terjadi. Varian baru tersebut yakni Omicron 
yang kini telah tersebar di banyak negara.

Varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan itu,  kini menjadi perhatian pemerintah Indonesia, pasalnya 
ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah, yakni antisipasi libur Nataru (Natal dan Tahun 
Baru) dan ancaman Omicron.

Bencana erupsi Gunung Semeru dan ancaman Omicron menjadi salah satu topik yang diangkat redaksi 
untuk majalah Inspira Edisi Desember 2021. Dua topik tersebut dipilih karena menjadi perbincangan hangat 
di masyarakat dan  dapat dibaca di rubrik nasional.

Tak hanya rubrik nasional, rubrik pageant juga menyuguhkan informasi yang tak kalah menariknya. 
Informasi yang diulas untuk rubrik pageant yakni Yayasan EL JOHN Indonesia telah memulai masa karantina 
bagi para finalis Putri Bumi Indonesia 2021. Kontes  ini, merupakan bentuk komitmen Yayasan EL JOHN 
Indonesia dalam mengembangkan kemampuan dan bakat  para generasi muda yang ingin berprestasi di 
kancah internasional.

Untuk cover story, redaksi mengulas seorang Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang bertekad ingin 
mewujudkan pemerataan pembangunan di Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Jokowi. Dalam 
ulasan ini, redaksi memuat apa saja yang dihasilkan Menteri Basuki sepanjang tahun  2021.

Di akhir sambutan ini, tak lupa saya untuk menyampaikan terima kasih kepada pembaca yang memilih 
Majalah Inspira sebagai pilihan utama dalam memperoleh informasi. Kepada pihak yang mendukung Majalah 
Inspira tetap eksis, saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga Majalah Inspira dapat terus berkontribusi 
dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Salam sehat buat kita semua.

SALAM PARIWISATA,
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P
andemi Covid-19 yang 
menghantam Indonesia 
pada awal Maret 2020, tidak 
menjadikan hambatan bagi 
Menteri  Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) Dr (HC). 
Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono,  
M.Sc., Ph.D, untuk terus berkarya 
dalam mewujudkan pemerataan 
pembangunan. Semangatnya ini 
ditularkan Basuki  kepada jajaran 
kementerian yang dipimpinnya.

Pada Hari Bakti (Harbak) PU 

ke-76 di kantor Kementerian PUPR 
Jakarta, 3 Desember 2021, Basuki 
menyampaikan apresiasinya kepada 
jajaran PUPR yang telah bekerja keras 
dan penuh dedikasi dalam menjalankan 
tugasnya membangun infrastruktur 
di seluruh Indonesia. Semangat tim 
sangat dibutuhkan agar infrastruktur 
yang dirancang dapat selesai tepat 
waktu sehingga dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat sekitar.

Namun, menurut  Menteri Basuki 
masih ada pekerjaan yang belum 

rampung sehingga semangat tersebut 
harus ditancapkan, apalagi pandemi 
belum tau kapan akan berakhir.

“Saya mengingatkan pada 
kita semua untuk terus memberikan 
kontribusi agar kita dapat segera 
keluar dari pandemi dan ekonomi 
Indonesia dapat pulih kembali,” kata 
Menteri Basuki dalam sambutannya 
pada upacara memperingati Hari 
Bakti (Harbak) PU ke-76 di kantor 
Kementerian PUPR Jakarta, 3 Desember 
2021.

BASUKI 
HADIMULJONO

BERTEKAD WUJUDKAN PEMERATAAN 
PEMBANGUNAN DI INDONESIA
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Menteri Basuki juga 
mengajak jajaran PUPR un-
tuk selalu bersyukur bahwa 
di tengah pandemi, peker-
jaan yang diamanahkan  
kepada Kementerian PUPR 
dapat terselesaikan. Peker-
jaan yang telah dituntaskan 
tersebut diantaranya  pem-
bangunan bendungan.

Tahun ini, sudah ada 
15 bendungan yang pem-
bangunannya telah ram-
pung. Dari 15 bendungan 
tersebut, 11 diantaranya 
telah diresmikan Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi) di-
antaranya Bendungan Tugu, 
Gongseng, Bendo, Kunin-
gan, Paselloreng, dan Karall. 
Bendungan-bendungan ini 
memiliki manfaat yang ban-
yak bagi kehidupan mas-
yarakat seperti irigasi, air 
baku, pengendalian banjir, 
dan pembangkit energy. 
Manfaat dari bendungan ini 
merupakan bentuk komit-
men Pemerintah dalam 
memperhatikan kesejahte- 
raan masyarakat.

Selain bendungan, 
infrastruktur lain yang 
telah tuntas di tahun 2021 
adalah pembangunan jalan 
tol. Data yang dihimpun 
Kementerian PUPR, jalan 
tol yang telah dibangun 
dan beroperasi sepanjang 
101 km dari target 190 km. 
Beberapa ruas tol yang telah 
beroperasi antara lain Jalan 
Tol Serang – Panimbang 
Seksi 1, Balikpapan – Samarinda Seksi 1 
& 5, dan Semanan – Pulo Gebang Seksi A.

Jika tidak ada hambatan, target 
tersebut dapat tercapai akhir tahun 
ini.Dari 101 km jalan tol yang telah 
beroperasi, maka secara keseluruhan 
sudah 2.529 km, pembangunan jalan tol 
yang telah dicapai Kementerian PUPR.

“Kita juga meneruskan pemba-
ngunan jalan nasional perbatasan di 

Kalimantan, Papua, dan NTT. Dari total 
panjang perbatasan 3.628 km, akan 
tersambung jalan sepanjang 3.404 km di 
akhir 2021. Diharapkan jalan perbatasan 
dapat tersambung seluruhnya pada akhir 
tahun 2024,” terang Menteri Basuki.

Tak berhenti di pembangunan 
jalan tol, namun Kementerian PUPR juga 
ikut mendukung pengembangan 5 (lima) 
Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, 

telah dilakukan pembangunan Jalan 
Lingkar Samosir, Penataan Kawasan 
Borobudur, Penataan Kawasan Labuan 
Bajo dan Penataan Kawasan Mandalika 
sebagai dukungan penyelenggaraan 
World Super Bike (WSBK) 2021 beberapa 
waktu lalu.

Kementerian PUPR juga 
telah menyelesaikan tugas khusus 
pembangunan prasarana sarana olahraga 
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mendukung Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XX dan Pekan Paralimpik Nasional 
(Peparnas) XVI di Provinsi Papua.

Kontribusi Kementerian PUPR 
dalam mendorong perekonomian 
masyarakat yang terpuruk pasca 
pandemi COVID – 19 dilakukan melalui 
pembangunan infrastruktur dengan pola 
Padat Karya Tunai (PKT). “Program PKT 
Tahun 2021 dengan anggaran sebesar 
Rp 23,2 Triliun juga telah dilaksanakan 
hingga pelosok tanah air untuk 
membantu membuka lapangan kerja 
bagi 1,2 juta orang yang membutuhkan,” 
tegas Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, 
memasuki tahun 2022, amanah dan 
kepercayaan yang diberikan kepada 
Kementerian PUPR semakin besar,”Kita 
perlu terus merapatkan barisan dan 
meningkatkan kekompakan dalam 
melaksanakan tugas-tugas baru yang 
kita emban.  Persiapan KTT G-20 di 
Bali, penataan Kawasan Mandalika 
menyongsong Moto GP 2022, renovasi 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan 
pembangunan Papua Youth Creative Hub 

di Papua harus kita laksankanan dengan 
sebaik-baiknya,” kata Menteri Basuki.

“Saya ingin mengutip pesan 
Presiden RI Bapak Joko Widodo (Jokowi) 
pada Hari Bakti ke-76 PU, bahwa kedepan 
kita harus membangun lebih banyak lagi 
infrastruktur yang lebih berkualitas, smart 

dan ramah lingkungan. Menciptakan 
konektivitas untuk membuka akses dan 
meningkatkan keterhubungan antar 
wilayah, keterhubungan antar daerah, 
dan meningkatkan efisiensi serta 
meningkatkan produktivitas untuk 
mewujudkan Indonesia Maju,” tambah 
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Menteri Basuki.
Menteri Basuki menekankan, 

terdapat beberapa hal yang harus 
menjadi perhatian dalam melanjutkan 
pembangunan infrastruktur ke 
depan. Pertama, kualitas infrastruktur 
harus benar-benar ditingkatkan, 
karena tuntutan dan harapan publik 
yang semakin tinggi dan besar 
terhadap Kementerian PUPR. Kedua, 
pembangunan infrastruktur harus 
lebih memperhatikan keberlanjutan 
lingkungan dengan mengikuti kaidah-
kaidah green infrastructure.

Selanjutnya Ketiga, dalam 
melaksanakan pembangunan infra-
struktur kita harus senantiasa bekerja 
sesuai dengan Corporate Culture yang 
telah ditanamkan oleh para senior PUPR, 
yaitu Bekerja Keras, Bergerak Cepat, dan 
Bertindak Tepat dalam satu team work 
yang solid.

Selain Corporate Culture tersebut, 
kita juga terus mengim-plementasikan 
Nilai iProve yang meliputi Integritas, 
Profesional, berOrientasi pada Misi, 
Visioner, dan berEtika akhlakul karimah. 
Hal ini sejalan dengan Core Values 

ASN Ber-AKHLAK yaitu, berorientasi 
pelayanan, akuntabel, kompeten, 
harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, 
serta khusus untuk Insan PUPR saya 
ingin kita semua memiliki sifat yang 
kuat, berani, berjiwa seni dan berakhlakul 
karimah.  (Sumber Kementerian PUPR)

PROFIL:
NAMA LENGKAP

Dr (HC). Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, 
M.Sc., Ph.D,                 

TEMPAT TANGGAL LAHIR
Surakarta / 5 November 1954

KARIR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR)  yang dijabatnya ini 
merupakan jabatan kedua di era Presiden 
Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. 
Jabatan pertama sebagai Menteri PUPR  
diemban di era Presiden Jokow. Jabatan 
pertama sebagai Menteri PUPR diterima 

pada Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo 
dan Wakil Presiden Jusuf Kalla periode 

2014–2019.
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Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah 
mendeteksi varian baru Covid-19 dengan 
nama Varian Omicron (B.1.1.5.2.9) 
yang ditemukan di Afrika Selatan dan 
Botswana. Kini varian tersebut telah 
tersebar di banyak negara.

Deteksi Omicron memicu keprihatinan 
global ketika pemerintah di seluruh 
dunia bergegas untuk memberlakukan 
pembatasan perjalanan baru dan 
penjualan pasar keuangan. Indonesia 
pun melakukan hal yang sama dengan 
memperketat kedatangan dari luar 
negeri.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pandjaitan 
mengatakan pemerintah telah 
mengantisipasi untuk mencegah varian 
baru itu masuk ke Indonesia. Caranya 
dengan melarang  WNA yang berasal 
dari negara-negara yang terpapar 

varian baru tersebut.Pemerintah 
telah memutuskan ada 11 negara yang 

CEGAH PENYEBARAN OMICRON, PEMERINTAH PERKETAT

PINTU MASUK UNTUK KEDATANGAN LUAR NEGERI

mengalami penyebaran varian baru ini, 
seperti Jerman, Belgia, Inggris, Israel, 
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Australia, dan Hong Kong. Bahkan, Luhut 
menyebut tidak menutup kemungkinan 
negara yang terpapar dapat bertambah 
mengingat penambahan kasus di 
sejumlah negara akibat varian Omicron 
terus bertambah.

“List dari negara-negara tersebut bisa 
bertambah atau berkurang berdasarkan 
evaluasi secara berkala yang dilakukan 
oleh pemerintah,” ujar Luhut.

Untuk Warga Negara Indonesia 
(WNI) yang baru datang dari 11 negara 
tersebut diperbolehkan masuk namun 
wajib menjalani karantina selama 14 
hari.  Sedangkan bagi WNI dan Warga 
Negara Asing (WNA) yang datang dari 
negara-negara selain yang masuk di 
dalam daftar akan dikarantina selama 
7 hari.

“Akan diberlakukan mulai 29 
November 2021 Pukul 00.01,” imbuh 
Menko Marves.

Untuk pejabat negara juga dilarang 
melakukan perjalanan dinas ke luar negeri 
jika agenda yang dituju tidak terlalu 
penting. “Pejabat negara khususnya 
dilarang melakukan perjalanan ke 
luar negeri,” tegas Luhur sembari  
menambahkan larangan terhadap pejabat 
negara tersebut berlaku kepada seluruh 
lapisan jabatan, terkecuali bagi yang 

melaksanakan tugas penting negara.
Selain pengetatan pintu masuk, 

lanjut Luhut, pemerintah melalui 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
juga akan meningkatkan pelaksanaan 
genome sequencing terutama untuk 
kasus-kasus positif dengan riwayat 
perjalanan dari luar negeri.

“Masyarakat tidak perlu panik 
dalam menyikapi Varian Omicron ini. 
Pemerintah telah mengambil langkah-
langkah pengetatan kedatangan dari luar 
negeri dan akan meningkatkan aktivitas 
genome sequencing untuk mendeteksi 
Varian Omicron ini,” ujarnya.

Luhut menegaskan bahwa kebijakan 
pemerintah ini diambil setelah mendapat 
masukan dari para ahli epidemiologi 
yang dari waktu ke waktu menjadi mitra 
pemerintah dalam membuat keputusan 
terkait penanganan COVID-19 di tanah air.

“Langkah-langkah pengetatan 
perbatasan dan kedatangan dari luar 
negeri ini diambil pemerintah sebagai 
langkah waspada untuk mencegah/
menghambat Varian Omicron ini masuk ke 
Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini dapat 
dievaluasi kembali ketika pemahaman 
kita terhadap Varian Omicron ini bisa 
lebih baik melalui penelitian-penelitian 
yang sedang berjalan saat ini,” tegasnya.

Menko Marves kembali mengingatkan 
semua pihak untuk tetap disiplin 
dalam penerapan protokol kesehatan 
yang didukung oleh implementasi 
PeduliLindungi guna mencegah 
meningkatnya kasus COVID-19. 

Terakhir, Menko Luhut terus 
mengingatkan kembali agar masyarakat 
harus tetap waspada tanpa perlu panik, 
dan mempercayai langkah-langkah 
strategis yang diambil pemerintah ini 
sudah didiskusikan dengan para ahli. 

“Kami mengambil langkah tengah, 
agar ada keseimbangan antara 
penanganan dengan kehidupan 
perekonomian kita. Terus tingkatkan 
protokol kesehatan, patuh dengan 
penggunaan Peduli Lindungi, dan kerja 
sama kita semua dapat membuahkan 
hasil yang maksimal,” tutup Menko Luhut.

Dalam kesempatan yang sama, 
Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin 
menekankan agar masyarakat tidak 
panik dalam menanggapi varian baru ini.

 “Yang penting kita harus waspada. 
Setiap harinya para ahli dari seluruh dunia 
terus meningkatkan kemampuannya 
dalam mendeteksi Covid-19. Yang 
diperlukan tentu ketaatan kita terhadap 
protokol kesehatan dan pemerintah 
akan berusaha dengan maksimal dalam 
mencegah ini semua,” imbuhnya.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE
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Warga Lumajang dan Malang, Jawa 
Timur yang jarak tempat tinggalnya tidak 
jauh dari Gunung Semeru pada Sabtu, 
4 Desember 2021 dikejutkan dengan 
guguran  awan panas yang meluncur  
tebal dari puncak Gunung Semeru.  

Kronologi kejadian yang diamati dari 
Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) 
Gunung Semeru di Pos Gunung Sawur, 
Dusun Poncosumo, Desa Sumberwuluh, 
Kecamatan Candipuro, getaran banjir 
lahar atau guguran awan panas tercatat 
mulai pukul 14.47 WIB dengan amplitudo 
maksimal 20 milimeter.

Pada pukul 15.10 WIB, PPGA Pos 
Gunung Sawur kemudian melaporkan 
visual abu vulkanik dari guguran awan 
panas sangat jelas teramati mengarah ke 
Besuk Kobokan dan beraroma belerang. 
Selain itu, laporan visual dari beberapa 
titik lokasi juga mengalami kegelapan 
akibat kabut dari abu vulkanik.Catatan 
yang dihimpun Pusat Vulkanologi dan 

Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), 
guguran lava pijar teramati dengan jarak 
luncur kurang lebih 500-800 meter 
dengan pusat guguran berada kurang 

GUNUNG SEMERU ERUPSI, PRESIDEN PERINTAHKAN SELURUH JAJARAN 

GERAK CEPAT TANGANI DAMPAK ERUPSI
lebih 500 meter di bawah kawah.

Sebagai respon cepat dari adanya 
kejadian guguran awan panas tersebut, 
Badan Penanggulangan Bencana 
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Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang 
telah mengeluarkan imbauan kepada 
masyarakat dan para penambang untuk 
tidak beraktivitas di sepajang Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Mujur dan Curah 
Kobokan.

Pada 4 Desember 2021 mulai pukul 
13.30 WIB terekam getaran banjir, 
kemudian pada pukul 14.50 WIB teramati 
awan panas guguran dengan jarak luncur 4 
km dari puncak atau 2 km dari ujung aliran 
lava ke arah tenggara (Besuk Kobokan), 
tetapi hingga saat ini sebarandan jarak 
luncur detail belum dapat dipastikan.

Bencana erupsi Gunung Semeru ini 
langsung mendapat respon dari Presiden 
RI Jokowi.  Presiden telah memerintahkan 
segenap jajarannya untuk bergerak cepat 
melakukan langkah-langkah tanggap 
darurat dalam bencana alam erupsi 
Gunung Semeru yang terjadi pada Sabtu, 
4 Desember 2021. Presiden juga telah 
menerima laporan dan terus memonitor 
situasi dari waktu ke waktu.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri 
Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno 
yang memberikan keterangan mewakili 
Presiden Joko Widodo.

“Bapak Presiden sudah 
memerintahkan kepada Kepala BNPB, 
kepada Kepala Basarnas, Menteri Sosial, 
Menteri Kesehatan, Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, dan juga 

kepada Panglima TNI, Kapolri, Gubernur, 
dan Bupati untuk segera melakukan 
tindakan secepat mungkin, melakukan 
langkah-langkah tanggap darurat, mencari 
dan menemukan korban, memberikan 
perawatan kepada korban yang luka-luka, 
dan melakukan penanganan dampak 
bencana,” jelas Mensesneg.

Di samping itu, Presiden juga 
memerintahkan agar bantuan pelayanan 
kesehatan, penyediaan logistik kebutuhan 
dasar pengungsi, serta perbaikan 
infrastruktur dapat diselesaikan dalam 
waktu yang sangat singkat.

Pemerintah juga mengimbau 
kepada masyarakat untuk mengikuti 
arahan petugas di lapangan dan selalu 
meningkatkan kewaspadaan. Apalagi 
Indonesia memang berada di wilayah 
cincin api atau ring of fire yang rawan 
terhadap aktivitas alam seperti erupsi 
gunung berapi semacam ini.

“Kepada kepala daerah dan pejabat 
pemerintah untuk selalu waspada dan 
mengajak masyarakat untuk selalu siaga 
dan waspada, saling bekerja sama untuk 
mengantisipasi datangnya bencana 
semacam ini,” ungkapnya.Atas nama 
Presiden, Wakil Presiden, pemerintah, 
dan seluruh rakyat Indonesia, Mensesneg 
Pratikno juga menyampaikan duka yang 
sangat mendalam atas korban yang 

meninggal dan korban luka-luka.
“Semoga Tuhan Yang Mahakuasa, 

Allah Swt., selalu memberikan pertolongan 
dan perlindungan kepada para korban 
dan juga kepada kita semuanya, serta 
memudahkan kita dalam menghadapi 
setiap tantangan,” tandasnya.

Sebagai respons cepat dari adanya 
kejadian guguran awan panas tersebut, 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Lumajang 
telah mengeluarkan imbauan kepada 
masyarakat dan para penambang untuk 
tidak beraktivitas di sepanjang Daerah 
Aliran Sungai (DAS) Mujur dan Curah 
Kobokan.

“Anggota BPBD Kabupaten Lumajang 
bersama tim gabungan lainnya segera 
menuju lokasi kejadian di sektor 
Candipuro-Pronojiwo untuk melakukan 
pemantauan, kaji cepat, pendataan, 
evakuasi, dan tindakan lainnya yang 
dianggap perlu dalam penanganan 
darurat,” ujar Kepala BNPB Suharyanto.

Selanjutnya, tim BPBD Kabupaten 
Lumajang saat ini tengah mengupayakan 
untuk mendirikan titik pengungsian 
sektoral di Lapangan Kamarkajang, Desa 
Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, 
Lumajang.

“Lokasi pengungsian yang saat ini ada 
dan sudah terisi ada di tiga desa dan di 
dua kecamatan, yaitu di Desa Supiturang 
dan Desa Curah Kobokan di Kecamatan 
Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh di 
Kecamatan Candipuro,” ujarnya.
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Presiden RI  Joko Widodo (Jokowi) 
mengingatkan kepada seluruh 
masyarakat untuk tetap disiplin dalam 
menjalankan protokol kesehatan. Hal 
tersebut, menjadi salah satu upaya 
dalam menangkal ancaman Covid-19 
varian baru yakni Omicron yang saat 
ini sedang melanda banyak negara.

Selain itu, upaya lain adalah 
masyarakat yang belum vaksinasi untuk 
secepatnya melakukan vaksinasi. Untuk 
pelaksanaan vaksinasinya Presiden 
meminta untuk digencarkan termasuk 
kepada jajaran TNI-Polri agar program 
vaksinasi terus digalakan.

“Ancaman ini belum selesai. 
Kita boleh bersyukur, kita boleh 
berbangga tapi tetap harus waspada, 
hati-hati yang namanya sekarang ini 
ancaman gelombang keempat varian 
Omicron, hati-hati,” kata Presiden saat 
memberikan pengarahan kepada Kepala 
Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Tahun 

2021 di Candi Ballroom, Hotel The 
Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, 
Provinsi Bali, pada 3 Desember 2021.

PRESIDEN DORONG PROGRAM VAKSINASI
DIGENCARKAN UNTUK CEGAH VARIAN OMICRON

Turut hadir mendampingi Presiden 
dalam acara tersebut yaitu Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
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Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, 
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, 
Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, 
dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit 
Prabowo.

Presiden meminta kepada pihak-
pihak yang bertugas di wilayah 
perbatasan untuk meningkatkan 
kewaspadaan terhadap masuknya 
varian Omicron tersebut. Kendati 
saat ini varian Omicron masih dalam 
penelitian, namun fakta di lapangan 
varian ini lebih cepat penularannya 
dibandingkan varian delta.

 “Utamanya, Polda-Polda yang 
berkaitan dengan perbatasan dengan 
negara-negara lain karena yang 
membawa bisa orang-orang asing, 
bule-bule, tapi juga dari warga negara 
kita sendiri utamanya tenaga kerja kita 
yang dari luar waktu masuk kembali,” 
ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi 
meminta TNI-Polri beserta  jajarannya 
untuk terus mempercepat dan 
menggencarkan program vaksinasi 
Covid-19 terutama kepada provinsi-
provinsi yang capaian vaksinasinya 
masih rendah.

“Provinsi-provinsi mana yang masih 
harus digencarkan, ada 15 provinsi 
yang masih di bawah 60 (persen). 
Sumsel, Sumbar, NTT, Kalbar, Kalsel, 

Riau, Sulbar, Sulsel, Maluku Utara, 
Sulteng, Papua Barat, Maluku, Sultra, 
Aceh, Papua,” ucap Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga terus 
menekankan pentingnya menjalankan 
protokol kesehatan secara ketat, serta 
meningkatkan upaya pengetesan dan 
pelacakan di setiap wilayah di Indonesia.

“Hati-hati 17 kabupaten/kota 
di 8 provinsi yang mengalami tren 
naik selama 2-3 minggu terakhir ini. 
Naik sedikit saja segera antisipasi, 
walaupun masih dalam hitungan 
puluhan per minggu tapi tetep harus 
segera diantisipasi karena larinya nanti 
bisa ke keamanan, bisa ke politik, 
ketertiban masyarakat, semuanya,” 
tandas Presiden.

Sementara itu, dalam mendeteksi 
keberadaan varian baru COVID-19 atau 
Omicron, Badan Kesehatan Dunia atau 
Wolrd Health Organization (WHO) 
merekomendasikan  upaya whole 
genome sequencing (wgs) di kawasan 
Asia Tenggara.

Juru Bicara Satgas Penanganan 
COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito 
menyatakan hal ini telah dilakukan 
untuk spesimen pelaku perjalanan yang 
baru datang. Beberapa spesimen yang 
telah diambil dari pelaku perjalanan 
internasional yang sudah masuk 
Indonesia sejak pertengahan Oktober 

2021.
“Selain itu, sebagai satu kesatuan, 

tracing juga akan dilakukan sesuai 
prosedur yang ada yaitu mendeteksi 
orang yang pernah berinteraksi dengan 
kasus positif yang datang dari luar 
negeri,” Wiku menjawab pertanyaan 
media dalam agenda keterangan pers 
di Graha BNPB, Kamis (2/12/2021) 
yang juga disiarkan kanal YouTube 
Sekretariat Presiden.

Disamping itu, dalam upaya 
mencegah meluasnya penularan kasus 
di dalam negeri, pemerintah melakukan 
upaya penanganan dini dengan 
penelusuran kontak pasien positif 
COVID-19. World Health Organization 
(WHO) sendiri mengkategorisasikan 
level transmisi virus COVID-19 menjadi 
4 skenario epidemiologi. 

Pertama, kondisi tidak ada kasus. 
Kedua, kasus sporadik atau kondisi 
kemunculan suatu penyakit yang jarang 
terjadi dan tidak teratur pada suatu 
daerah. Ketiga, klaster atau kondisi 
kemunculan kasus yang berkelompok 
pada tempat dan waktu tertentu yang 
dicurigai memiliki jumlah kasus yang 
lebih besar daripada yang teramati. 
Keempat, transmisi komunitas atau 
kondisi penularan antar penduduk 
dalam suatu wilayah yang sumber 
penularannya berasal dari dalam wilayah 
itu sendiri yang terdiri dari tingkat satu 
sampai empat.
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Presiden Joko Widodo meninjau 
langsung Persemaian Modern Rumpin 
di Kecamatan Rumpin, Kabupaten 
Bogor, pada Jumat, 19 November 2021. 
Kunjungan ini menunjukkan keseriusan 
pemerintah Indonesia dalam menangani 
dampak perubahan iklim.

“Kita ingin menunjukkan bahwa 
Indonesia serius dalam menangani 
dampak dari perubahan iklim dan kita 
tunjukkan nursery center ini yang bisa 
setahun memproduksi kurang lebih 12 juta 
bibit,” ujar Presiden dalam keterangannya 
selepas peninjauan.

Presiden tiba di Persemaian Modern 
Rumpin sekitar pukul 09.33 WIB bersama 
sejumlah duta besar negara sahabat, 
yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk 
Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar 
Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, 
Duta Besar Kanada untuk Indonesia 
Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa 
untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country 

Director Bank Dunia Satu Kahkonen.
Selepas melihat video tentang pusat 
persemaian tersebut, Presiden mengajak 

DIHADAPAN DUBES NEGARA SAHABAT
PRESIDEN TEGASKAN INDONESIA SERIUS TANGANI PERUBAHAN IKLIM

para dubes berkeliling meninjau sejumlah 
fasilitas, seperti area perkecambahan, area 
rumah produksi, area aklimatisasi, hingga 



area penanaman terbuka. Sejumlah bibit 
pohon yang disiapkan di sini nantinya 
akan ditanam di lahan-lahan kritis yang 
membutuhkan.

“Tadi saya ditunjukkan mengenai 
bibit albasia atau sengon, kemudian bibit 
eucalyptus, kemudian ada bibit jati, ada 
juga bibit mahoni yang semuanya kita 
produksi di sini dan kita harapkan nanti di 
bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai 
keluar untuk ditanam di tempat-tempat 
yang sering banjir, yang sering longsor, 
yang memerlukan rehabilitasi untuk 
lahan-lahan kritis,” jelasnya.

Presiden berharap dengan 
membangun pusat persemaian seperti 
di Rumpin, bisa memperbaiki lingkungan 
dan menangani dampak perubahan 
iklim di sisi hulu. Presiden menargetkan 
akan membuat kurang lebih 30 pusat 
persemaian serupa dalam tiga tahun 
ke depan.

“Kita akan membikin dalam tiga 
tahun ke depan kurang lebih 30 seperti 
ini dari pemerintah. Tetapi juga saya 
akan memaksa mengharuskan semua 
perusahaan kelapa sawit, perusahaan 
pertambangan untuk juga menyiapkan 
nursery-nursery seperti ini sehingga 
juga akan terjadi perbaikan-perbaikan 
di lingkungan di mana pertambangan 

itu ada, di mana kebun sawit itu ada,” 
tandasnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 
Bakar dalam keterangan tertulisnya 
menyebut bahwa sejak tahun 2020 telah 
dipersiapkan sebanyak enam lokasi pusat 
persemaian dan secara bertahap akan 
dibangun. Beberapa pusat persemaian 
yang akan dibangun meliputi:

1. Pusat Persemaian Rumpin di Provinsi 
Jawa Barat seluas 128 hektare, 
kapasitas 16 Juta bibit;

2. Pusat Persemaian IKN di Kawasan 
Hutan Produksi, Desa Mentawir, 
Kecamatan Sepaku, Kabupaten 
Penajam Paser Utara, Provinsi 
Kalimantan Timur seluas 120 hektare, 
kapasitas 15 juta bibit per tahun;

3. Pusat Persemaian Danau Toba di 
Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, 
Desa Motung, Kecamatan Ajibata, 
Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera 
Utara, luas 37,25 hektare, kapasitas 
5 juta bibit per tahun;

4. Pusat Persemaian Labuan Bajo 
seluas 30 hektare, di Kawasan 
Hutan Produksi Satar-Kodi, 
Nggorang, Kecamatan Komodo, 
Kabupaten Manggarai Barat, 

Provinsi NTT, luas 30 hektare, 
kapasitas 5 juta bibit per 
tahun;
5. Pusat Persemaian 
Mandalika berlokasi di 
Kawasan Hutan Lindung, 
Rembi tan-Sengko l , 
Kecamatan Pujut, Kabupaten 
Lombok Tengah, Provinsi 
NTB, luas 35,25 hektare, 
kapasitas 5 juta bibit per 
tahun; dan
6. Pusat Persemaian 
Likupang di Kawasan 
TWA Batu Putih, Batu 
Putih Bawah, Kecamatan 
Ranowulu, Kota Bitung, 
Provinsi Sulawesi Utara 
seluas 30.33 hektare, 
kapasitas 5 juta bibit per 
tahun.

“Nursery Centre Rumpin akan 
menjadi contoh untuk penyelesaian 
kelima nursery lainnya. Nursery Centre 
Rumpin merupakan model pekerjaan 
public-private partnership (KLHK-PUPR-
APRIL). Pekerjaan utama persemaian 
telah selesai konstruksi. Produksi bibit 
1 juta sebulan atau 12 juta setahun,” ujar 
Menteri LHK.

Turut mendampingi Presiden saat 
meninjau Persemaian Modern Rumpin 
antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris 
Negara Pratikno, dan Bupati Bogor Ade 
Yasin.
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Tak jauh berbeda dengan perayaan hari besar agama lainnya, suasana pada saat perayaan Natal pun sama meriahnya. 
Perayaan yang diperingati setiap tanggal 25 Desember ini biasanya akan selalu diisi dengan kegiatan beribadah bersama, 

berkumpul dengan anggota keluarga dan tentu saja tidak lupa menikmati santapan istimewa khas hari raya Natal.
Sementara itu alunan musik yang memenuhi ruangan dan kerlap-kerlip lampu di pohon Natal, menambah semarak dan 

suka cita Natal. Berbagai macam bingkisan kado juga tak luput dibagi-bagikan sehingga suasana perayaan pun bertambah 
meriah dan keceriaan terpancar dari mereka yang merayakannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu tanda akan dekatnya perayaan Natal yaitu adanya Pohon Natal yang biasanya 
akan kita temui di rumah-rumah saudara kita umat Kristiani. Pohon Natal ini tentu saja bukan pohon sungguhan melainkan 

sebuah miniatur dari pohon cemara. Ukurannya pun beraneka ragam, mulai dari Pohon Natal mini yang biasanya untuk 
dipajang di ruang kamar hingga Pohon Natal berukuran raksasa dengan tinggi puluhan meter yang biasanya untuk dipajang 

di ruang publik, seperti di tengah-tengah kota, hingga tempat-tempat tertentu yang merupakan lokasi berkumpulnya 
orang-orang.

Dari berbagai sumber menyebutkan bahwa tradisi mendirikan Pohon Natal ini diperkirakan berawal dari abad ke-17 yang 
dipraktikkan pertama kali oleh umat Kristiani di Eropa. Yang mana pada saat menjelang Natal, wilayah tersebut memasuki 

musim dingin sehingga satu-satunya pohon yang masih memiliki daun adalah pohon cemara. Dari situlah mereka mulai 
menghias pohon cemara tersebut dengan lampu-lampu agar suasana Natal tampak meriah. Tradisi ini kemudian diteruskan 

dan menyebar ke seluruh dunia hingga saat ini.
Tidak hanya lampu kerlap-kerlip, namun berbagai macam ornamen lainnya juga turut meramaikan hiasan di Pohon Natal. 

Ornamen-ornamen tersebut antara lain bintang kejora yang biasanya dipasang di bagian paling atas pohon. Kemudian pada 
ranting-ranting pohon akan diramaikan dengan gantungan berbentuk kotak kado dan juga bola-bola kecil.

TRADISI NATAL
DI BERBAGAI DAERAH

DI INDONESIA
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MARBINDA,
SUMATERA UTARA

Selain Pohon Natal, tradisi lainnya adalah 
saling berkirim kartu ucapan selamat Natal 
yang dibarengi dengan ucapan selamat 
tahun baru. Konon hal ini dimulai pada tahun 
1843 oleh John Calcoot Horsley dari Inggris. 
Namun tradisi ini sudah sedikit bergeser 
karena berkembangnya teknologi yang 
mana orang lebih memilih mengirimkan 
ucapan selamat Natal dan tahun baru 
melalui pesan elektronik atau juga via 
jejaring media sosial.

Tidak ketinggalan pula tradisi perjamuan 
pada saat Natal yang mana perjamuan ini 
secara sederhana dapat diartikan sebagai 
momen kumpul bersama seluruh anggota 
keluarga. Tuan rumah yang dibantu anggota 
keluarga lainnya akan menyediakan aneka 
ragam menu makanan untuk disantap 
bersama-sama. Namun biasanya anggota 
keluarga yang datang sebagai tamu pun 
akan membawakan buah tangan berupa 
makanan yang juga untuk disantap 
bersama-sama. Perjamuan ini tidak lupa 
didahului dengan memanjatkan doa 
bersama.

Selain itu, ada juga tradisi bagi-bagi 
kado kepada anak-anak yatim di panti 

asuhan. Salin bertukar kado di kalangan 
anak-anak muda, dan juga pemberian kado 
kepada anak-anak oleh para orang tua. 
Namun tradisi bagi-bagi kado ini tetap harus 
mempertahankan ciri khas Kristiani yang 
mana kado yang dipertukarkan hendaknya 
merupakan ungkapan tulus kesalehan 
umat, serta jauh dari kemewahan, unsur 
pamer, dan juga pemborosan.

Selain tradisi-tradisi yang sudah umum 
dilakukan pada saat Natal, namun rupanya 
sejumlah daerah di Indonesia juga memiliki 
tradisi tersendiri yang dilakukan pada saat 
perayaan Natal. Berikut beberapa tradisi 
Natal dari berbagai daerah di Indonesia.

Ternyata menyembelih hewan tidak 
hanya dilakukan oleh umat muslim saja 
yang mana hal tersebut dilakukan pada saat 
hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. 
Namun tradisi serupa yaitu menyembelih 
hewan juga dilakukan di daerah Sumatera 
Utara pada saat datangnya hari raya Natal. 
Kegiatan penyembelihan hewan tersebut 
dikenal dengan sebutan Marbinda.

Bedanya adalah pada jenis hewan yang 
disembelih. Yang mana jenis hewan yang 
disembelih oleh umat muslim adalah sapi, 
kerbau, domba dan kambing sedangkan 
untuk umat Kristiani di Sumatera Utara, 
hewan yang disembelih yaitu sapi, kerbau 
dan babi. Adapun daging hewan yang 
sudah disembelihpun nantinya juga akan 
dibagikan kepada masyarakat sekitar 
sebagaimana halnya daging kurban.

Makna dari diselenggarakannya tradisi 
Natal seperti ini adalah untuk mempererat 
tali persaudaraan antar warga serta juga 

untuk merasakan suka cita menyambut 
hari raya Natal dengan penuh keceriaan.
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Ibukota Jakarta yang merupakan wilayah tinggalnya Suku 
Betawi ini, ternyata juga memiliki tradisi tersendiri saat perayaan 
hari raya Natal. Namun tentu saja hal ini tidak berkaitan langsung 
dengan Suku Betawi yang mana mayoritasnya merupakan pemeluk 
agama Islam.

Tradisi perayaan Natal di Jakarta biasanya dilakukan di salah 
satu daerah yaitu Kampung Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. 
Daerah ini mayoritas memang dihuni oleh warga yang menganut 
agama Kristen, yang mana mereka merupakan warga asli Jakarta 
keturunan Portugis.

Maka pada saat perayaan Natal, budaya dan tradisi-tradisi Natal 
yang dulunya merupakan kebiasaan nenek moyang mereka dari 
bangsa Portugis, kini sudah tidak asing lagi di daerah ini. Bahkan 
terdapat perayaan unik dan khas yaitu tradisi yang bernama Rabo-
Rabo. Di mana “Rabo” dalam bahasa Portugis berarti “mengekor.”

Rabo-rabo ini merupakan sebuah pesta dengan saling 
mengunjungi rumah warga sambil menyanyikan lagu-lagu Natal 
dengan musik keroncong. Uniknya adalah warga yang rumahnya 

Jika bicara soal budaya dan seni, Yogyakarta memang 
merupakan salah satu pionirnya. Rasanya hampir setiap denyut 
nadi Kota Yogyakarta itu dipenuhi dengan darah seni. Hal ini 
tak terkecuali juga tentang perayaan keagamaan.

Tidak hanya berbau mistis, orang Jawa khususnya warga 
Jogja memang sering menggunakan kesenian sebagai media 
perayaan hari raya. Salah satu kesenian tersebut adalah 
kesenian wayang.

Tidak jauh berbeda dengan hari raya agama lainnya, 
perayaan Natal di Yogyakarta juga dirayakan menggunakan 
kesenian wayang, dan cerita yang dimainkan tentu saja tentang 
kelahiran Yesus Kristus. Sedangkan kisah penyaliban Yesus, 
biasanya akan dimainkan ketika Misa Jum’at Agung.

Jika Anda tertarik dengan kesenian wayang terutama acara 
Wayang Kulit Kristus, Anda bisa datang ke gereja-gereja di daerah 
Jogja pada saat perayaan hari raya Natal untuk menyaksikan 
kemeriahan kesenian wayang tersebut.

dikunjungi, kemudian harus mengekor pada rombongan, bergabung 
dan ikut menari untuk mengunjungi rumah berikutnya. Begitu 
seterusnya hingga pada rumah terakhir mereka akan bernyanyi 
dan menari bersama di sepanjang jalan. 

RABO-RABO
JAKARTA

WAYANG KULIT KRISTUS
YOGYAKARTA
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Di Bali, hari raya Natal dirayakan dengan sebuah perayaan 
bernama Ngejot dan Penjor. Sebenarnya tradisi ini biasa 
dilakukan oleh umat Hindu Bali saat perayaan Galungan dan 
juga umat Islam pada saat hari raya Idul Fitri. Namun pada saat 
Natal, tradisi ini juga turut dilakukan oleh umat Kristiani di Bali.

Ngejot merupakan tradisi saling berbagi makanan kepada 
saudara dan tetangga. Tradisi ini sudah dilakukan secara turun 
temurun. Makanan yang dibagikan tidak hanya satu jenis, 
namun akan ada beberapa menu dalam sekali hantaran. Hal 
ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih dan juga 
untuk mempererat hubungan dengan sesama.

Selain Ngejot, ada juga tradisi Penjor yang mana di depan 
rumah akan dihiasi dengan sejenis janur kuning. Hal ini untuk 
menandakan bahwa penghuni rumah tersebut sedang bersuka 
cita menyambut hari raya Natal. Tidak hanya rumah-rumah 
tinggal, namun janur kuning tersebut juga akan menghiasi 
gereja-gereja sebagai tanda perayaan hari raya Natal.

Dalam rangka menyambut kelahiran Yesus Kristus, warga 
Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki sebuah tradisi unik yakni 
menembakkan meriam yang terbuat dari bambu. Kegiatan 
ini tidak hanya dilakukan oleh anak muda saja, namun juga 
banyak orang tua yang ikut memeriahkan tradisi meriam 
bambu tersebut.

Pada zaman dulu, meriam bambu ini hanya dibunyikan ketika 
ada peristiwa kematian tokoh besar di kampung-kampung. 
Karena jarak antar kampung di sana cukup berjauhan, maka 

bunyi meriam tersebut dijadikan sebagai penanda dan sekaligus 
memberi pesan kepada seluruh masyarakat bahwa di salah 
satu kampung telah terjadi kematian.

Namun seiring waktu, meriam bambu tidak hanya dipakai 
sebagai penanda kematian, namun juga sebagai penanda 
perayaan Natal dan tahun baru.

Selama meriam bambu ditembakkan, akan terdengar 
dentuman yang menggema luas. Di sela itu, langit malam 
di Flores pun juga akan dihias dengan pemandangan indah 
kembang api yang penuh warna sehingga menambah semarak 
dan meriah perayaan hari raya Natal di sana.

Anda tidak perlu khawatir dengan meriam bambu yang 
ditembakkan, karena bahan-bahan yang digunakan adalah 
bahan-bahan tradisional dan aman.

NGEJOT DAN PENJOR
BALI

MERIAM BAMBU
FLORES
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Jika Anda datang berkunjung ke Ambon pada akhir tahun, 
maka Anda akan merasakan suasana Natal yang sangat kental 
mulai dari awal bulan Desember. Tidak hanya hiasan di dalam 
rumah saja, namun tempat umum pun juga tak kalah meriahnya 
dengan atribut-atribut Natal.

Salah satu tradisi unik dan khas masyarakat Ambon pada 
saat perayaan hari raya Natal yaitu membunyikan lonceng 
gereja dan sirine. Keduanya dibunyikan secara serempak pada 
saat malam Natal.

Untuk itu jika pada saat tersebut Anda sedang berada di 
kota dengan julukan City of Music ini, maka Anda jangan sampai 
kaget mendengar suara nyaring sirine dan juga lonceng yang 
menggema di seluruh penjuru kota. Kemerihan tersebut juga 
akan diikuti dengan bunyi tembakan kembang api oleh warga 
yang menambah semarak dan meriah suka cita Natal di sana.

LONCENG DAN SIRINE
AMBON
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Perayaan hari raya Natal di tengah-tengah masyarakat Manado 
memang tidak kalah meriah dengan daerah lainnya. Bahkan 
kemeriahan Natal sudah dirayakan sejak awal Desember karena 
bagi mereka suka cita Natal harus dirayakan sepanjang bulan.

Kemeriahan perayaan tersebut juga terlihat dari ketika 
diadakannya tradisi Kunci Taon. Kunci Taon sendiri berarti 
“pengunci tahun”, yang bermakna bahwa perayaan tersebut 
juga dilakukan sebagai penanda penutupan perayaan Natal 
dan sekaligus perayaan tutup tahun.

Dalam festival Kunci Taon ini, warga Manado merayakannya 
dengan berpesta kostum-kostum lucu bertema Natal dan lalu 
berpawai keliling Kota Manado. Tradisi ini biasanya dimulai 
pada awal minggu di bulan Desember. Perayaan ini akan 
terus digelar sepanjang bulan desember hingga hari terakhir 
di tahun tersebut.

KUNCI TAON
MANADO
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Perayaan Natal di Toraja, memang hampir mirip dengan 
perayaan Natal yang dilakukan di Manado. Perayaan yang 
dimulai sejak awal bulan Desember ini yaitu dengan mengadakan 
sebuah festival budaya dan pariwisata yang dikenal dengan 
nama Lovely Desember.

Puncak perayaan tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 
yang dirayakan dengan sebuah prosesi upacara yang dikenal 
dengan sebutan lettoan. Lettoan atau miniatur rumah adat 
toraja yang berbentuk tongkonan itu sendiri merupakan sebuah 
kontes arak-arakan dengan simbol-simbol budaya Toraja yang 
mewakili tiga dimensi kehidupan manusia.

Dalam arak-arakan lettoan itu ada pula yang disebut 
saritatolamban yakni bagian lettoan berbentuk tangga yang 
melambangkan doa dan harapan yang menginginkan kehidupan 
senantiasa lebih baik seperti halnya anak tangga yang selalu 
naik ke atas.

Terdapat juga simbol matahari yang melambangkan sumber 
cahaya kehidupan masyarakat Toraja. Serta juga lettoan biasanya 
dihiasi dengan bunga tabang yang diartikan sebagai sebuah 
simbol kesuksesan dalam kehidupan masyarakat Toraja.

Bakar Batu merupakan sebuah tradisi khas Suku Dani di 
Pegunungan Tengah Papua yang disebut dengan lago lakwi. 
Sementara itu di masyarakat Papua pantai, tradisi ini dikenal 
dengan istilah barapen.

Tradisi Bakar Batu ini merupakan sebuah ritual memasak 
bersama-sama warga satu kampung yang bermakna sebagai 
ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan juga sebagai simbol 
solidaritas yang kuat kepada sesama warga.

Proses tradisi Bakar Batu ini cukup sederhana, yaitu beragam 

makanan seperti daging dan sayuran dikumpulkan bersama 
dengan kayu bakar, lalu ditutup menggunakan kumpulan dan 
rumput. Kayu tersebut kemudian dibakar dan panasnya diserap 
oleh kumpulan batu di atasnya. Panas dari batu tersebut akan 
membuat makanan di dalamnya menjadi matang dengan 
sempurna. Setelah matang, makanan tersebut kemudian 
disajikan di atas daun untuk disantap beramai-ramai.

Tradisi Bakar Batu ini tidak hanya dilaksanakan pada saat 
perayaan Natal saja, namun juga pada perayaan lainnya yang 
mana kadang menghadirkan para pejabat setempat yang ikut 
makan bersama-sama.

LOVELY DESEMBER
TORAJA

BAKAR BATU
PAPUA
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IKAN MAS ARSIK

Bercita rasa gurih pedas, sajian ikan bumbu arsik memang 
selalu menjadi hidangan andalan pada saat perayaan Natal di 
Sumatera Utara. Cita rasa khas yang kompleks ini berasal dari 
perpaduan ragam rempah yang digabungkan menjadi satu. 
Namun ternyata kunci utama bumbu dari masakan arsik ini 
rupanya adalah andaliman yang termasuk dalam suku jeruk-
jerukan dengan nama ilmiah zanthoxylum.

Selain itu tentu terdapat pula campuran bumbu dan rempah-
rempah lainnya sehingga menghasilkan sensasi rasa segar, 
gurih dan juga aroma yang menggoda selera.

Arsik terbuat dari ikan mas yang dimasak. Daerah setempat 
menyebutnya Dekke Na Niarsik yang berarti ikan yang dimasak 
kering. Namun lebih umumnya disebut Ikan Arsik.

Di Batak, sajian Ikan Arsik tidak hanya sekedar makanan untuk 
disantap, namun juga memiliki makna yang mana merupakan 
simbol karunia kehidupan dalam masyarakat Batak. Karena itu 
selain pada saat perayaan Natal, menu Ikan Arsik juga disajikan 
pada upacara-upacara tertentu dalam adat Batak dan memiliki 
makna yang lebih dalam.

Menurut Ketua Akademi Gastronomi Indonesia, Vita Datau 
Messakh, Na Niarsik adalah makanan yang menjadi bagian dari 
adat Batak yang memiliki cerita dari mulai kelahiran, perkawinan, 
hingga meninggal. Karena itu Na Niarsik sangat penting dalam 
upacara adat Batak, terkait dengan siklus kehidupan, dan 
Angka ganjil pada saat penyajian mempunyai arti tersendiri 
dalam acara adat hantaran Ikan Arsik di mana setiap jumlah 
ikan mempunyai makna.

Bagi pasangan yang baru menikah, akan diberikan satu ekor 
Ikan Arsik, sementara bagi pasangan yang baru mempunyai 
anak, akan diberikan tiga ekor Ikan Arsik. Selanjutnya lima 
ekor diperuntukkan bagi pasangan yang baru mempunyai 
cucu dan tujuh ekor Ikan Arsik diperuntukkan bagi pemimpin 
bangsa Batak.

Dalam memberikan masakan arsik ini pun konon tidak 

boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya hula-hula atau 
kerabat dari pihak istri saja yang boleh memberikan, baik itu 
orang tua kandung, saudara laki-laki pihak istri, atau komunitas 
marga pihak istri.

Dalam pembuatan sajian menu Ikan Arsik ini, bahan yang 
digunakan yaitu berupa ikan mas, air perasan jeruk nipis, 
garam untuk melumuri ikan, daun bawang, kacang panjang, 
gula pasir, serai, lengkuas, asam gelugur, asam patikala, bunga 
kecombrang andaliman dan air untuk merebus.

Kemudian untuk bumbu halusnya menggunakan cabai 
merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, kemiri, 
kunyit, jahe, serai dan garam.

Proses pembuatannya pertama bersihkan isi perut ikan 
dan buang bagian insangnya. Sisik ikan tidak usah dibersihkan. 
Cuci bersih ikan lalu lumuri dengan air perasan jeruk nipis dan 
garam. Diamkan selama 15 menit. Masukkan sedikit bumbu 
halus dan kacang panjang ke dalam perut ikan.

Sementara itu siapkan kuali. Susun serai, lengkuas, asam 
gelugur, asam patikala, bunga kecombrang, dan andaliman 
di dasar kuali. Lalu letakkan ikan mas di atasnya. Tuang sisa 
bumbu halus di atas ikan dan ratakan. Kemudian tuang air 
hingga seluruh bagian badan ikan terendam sempurna. Tutup 
kuali lalu masak dengan api sedang.

Ketika air berkurang setengahnya, masukkan daun bawang 
dan sisa kacang panjang. Tutup kuali kembali dan lanjutkan 
memasak. Setelah airnya mengering, pindahkan Ikan Arsik yang 
sudah matang ke dalam wadah dan siap disajikan.Su
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AYAM BUDU-BUDU

Makassar yang terkenal dengan sajian lezatnya yaitu Coto 
Makassar, rupanya memiliki menu khas lainnya yang bernama 
Ayam Budu-budu. Mungkin bagi sebagian orang menu ini 
masih terbilang asing, namun siapa sangka Ayam Budu-budu 
merupakan salah satu menu istimewa yang disajikan pada saat 
perayaan hari raya Natal umat Kristiani.

Dari namanya saja sudah mengisyaratkan bahwa makanan 
yang satu ini sudah pasti unik dan khas. Memang benar, masakan 
yang sekilas wujudnya mirip dengan sup ayam ini, memiliki cita 
rasa khas yang siap memanjakan lidah Anda.

Karena pembuatannya menggunakan air perasan jeruk nipis 
dan juga air asam jawa, maka cita rasa dari Ayam Budu-budu ini 
bisa dibilang sedikit asam namun terasa segar di lidah.

Khas nya lagi dalam pembuatan menu masakan Ayam 
Budu-budu ini biasanya menggunakan daging ayam kampung 
sehingga cita rasanya semakin istimewa dan membuat Anda 
ketagihan ketika menyantapnya.

Untuk proses pembuatan Ayam Budu-budu ini tidak terlalu lama 
dan juga tidak terlalu rumit. Bumbu-bumbu yang digunakanpun 
merupakan bumbu-bumbu dapur yang sering kita temui di 
pasar-pasar tradisional di sekitar kita. Sehingga ketika Anda 
ingin mencoba membuat sajian ini di rumah, Anda pun tidak 
akan sulit menemukan bahan-bahan untuk digunakan. 

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat sajian 
istimewa Ayam Budu-budu ini antara lain yaitu, daging ayam 
kampung, biasanya yang dipakai adalah daging bagian dada atau 

paha. Kemudian air untuk merebus, jahe yang dimemarkan, air 
asam jawa, air perasan jeruk nipis, daun bawang yang dipotong-
potong kecil, garam dan merica secukupnya.

Cara membuatnya pertama-tama, siapkan semua bahan 
yang akan digunakan. Setelah itu, lumuri daging ayam dengan air 

jeruk nipis lalu diamkan selama 15 menit. 
Setelah didiamkan, selanjutnya, rebus ayam 
dengan air secukupnya, hingga tekstur 
dagingnya setengah matang. Setelah itu, 
masukkan jahe dan juga air asam jawa. 
Masak dengan api kecil sampai mendidih. 
Pastikan daging ayam sudah matang 
dengan sempurna, kemudian masukkan 
garam dan juga merica. Aduk hingga 
semua bahan dan bumbu tercampur rata.

Setelah mengoreksi rasa, langkah 
selanjutnya masukkan daun bawang dan 
kemudian matikan api kompor. Angkat 
Ayam Budu-budu, kemudian sajikan di 
mangkuk selagi hangat.

Pada saat penyajian, Anda juga bisa 
menambahkan bawang goreng dan 
juga cabai merah yang diiris-iris di atas 
tumpukan ayam untuk mempercantik 
tampilan dan juga menambah cita rasa 
gurih saat disantap.
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SUP BRENEBON

Sup Brenebon atau lebih familiar dengan nama sup kacang 
merah ini merupakan masakan khas daerah Indonesia timur, 
khususnya di Minahasa, Manado. Layaknya sup pada umumnya, 
Sup Brenebon pun memiliki tekstur kuah yang bening namun 
warnanya agak sedikit merah. Warna merah tersebut berasal 
dari bahan dasar yang digunakan yaitu kacang merah.

Sajian sup yang dibuat dari kacang merah dan sayuran 
ini dihidangkan dalam kuah kaldu daging dengan campuran 
berbagai macam bumbu dan rempah khas Nusantara.

Selain kacang merah dan beberapa jenis sayuran sebagai 
pelengkap, Sup Brenebon ini juga dimasak dengan daging. 
Daging yang digunakan biasanya adalah daging babi. Namun 
saat ini bahan dasar daging yang digunakan tidak hanya terpaku 
pada daging babi saja, tapi juga bisa menggunakan daging sapi, 
dan juga daging ayam. Namun yang menjadi kunci utama untuk 
mendapatkan cita rasa gurih dan segar pada Sup Brenebon 
ini yaitu pada kombinasi bumbu dan rempah yang digunakan.

Sup Brenebon bisa disajikan hanya dengan kacang merah 
dan sayuran saja tanpa daging, atau juga bisa disajikan hanya 
dengan daging saja tanpa kacang merah dan sayuran dan bisa 
dihidangkan dengan campuran dari keduanya yaitu kacang 
merah dan daging.

Konon Sup Brenebon ini merupakan sajian yang berasal 
dari pengaruh masakan Belanda yang kemudian diadopsi 
oleh masyarakat Indonesia bagian timur. Nama “brenebon” 
itu sendiri merupakan pengucapan lokal orang-orang Manado 
yang berasal dari Bahasa Belanda, yaitu bruine bonen. Bruine 
berarti “warna coklat”, sementara bonen berarti “kacang”, 
maka bruine bonen berarti “kacang berwarna coklat”, atau 

lebih tepatnya orang Indonesia menyebutnya dengan nama 
kacang merah.

Pada saat perayaan Natal, Sup Brenebon disajikan sebagai 
salah satu menu utama seperti halnya sajian ketupat pada saat 
hari raya Idul Fitri. 

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Sup 
Brenebon ini di antaranya adalah daging (bisa menggunakan 
daging apa saja), kacang merah kering, bawang putih, bawang 
merah, daun bawang yang diiris, daun seledri, garam, gula pasir, 
merica, pala, cengkih, dan juga penyedap makanan.

Langkah selanjutnya setelah semua bahan-bahan disiapkan, 
Anda bisa memulainya dengan mencuci kacang merah lalu 
merendamnya semalaman agar tidak mengkerut. Setelah 
direndam semalaman, kacang merah tersebut kemudian direbus 
terlebih dahulu sekitar 10 menit. Kemudian masukkan daging 
yang sudah dibersihkan ke dalam rebusan kacang merah. Masak 
menggunakan panci presto selama lebih kurang 25 menit. 
Setelah 25 menit, matikan api dan biarkan panci presto tetap 
tertutup hingga tidak mengeluarkan asap lagi.

Sementara itu tumis bawang putih dan bawang merah yang 
sudah diiris dengan sedikit mentega atau minyak goreng hingga 
bawang berwarna kecoklatan. Setelah itu masukkan bawang 
goreng tersebut ke dalam panci presto berisi rebusan kacang 
merah dan daging. Masukkan semua bumbu-bumbu yang 
sudah disiapkan, dan juga sayuran lainnya sebagai pelengkap. 
Sebelum panci ditutup kembali, pastikan Anda mengoreksi 
rasa terlebih dahulu agar sesuai dengan selera.

Terakhir setelah sup benar-benar matang, Sup Brenebon 
bisa langsung disajikan dalam keadaan hangat. Biasanya 
hidangan Sup Brenebon ini akan disantap bersama nasi putih 
dan juga sambal tumis.
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ekonomi

Pemerintah memberlakukan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) Darurat di Jawa dan Bali serta 
luar Jawa Bali. Ini untuk menindaklanjuti 
lonjakan kasus Covid-19. Efeknya 
pertumbuhan ekonomi nasional bisa 
terganggu dan terjadi pelemahan daya 
beli masyarakat miskin.

Untuk itu pemerintah mengatur 
strategi agar ekonomi tetap terjaga 
selama pengetatan berlangsung. 
Pemerintah kiranya dapat lebih responsif, 
PPKM Darurat harus dibarengi dengan 
pemberian stimulus kepada pelaku usaha 
dan masyarakat kelas menengah bawah 
yang terus tetap digelontorkan atau 
malah ditambah besar nilai nominalnya. 
Pemberian bantuan sosial (bansos) harus 
mulai akan dikucurkan kembali untuk 
masyarakat yang terdampak pandemi. 
Tujuannya guna menciptakan social safety 
net di masyarakat dan memastikan pelaku 
usaha yang terdampak dapat bertahan 
selama PPKM Darurat.

Pemerintah juga harus mendorong 
semua pihak termasuk perbankan, untuk 
melakukan sinergi bersama dalam rangka 
memulihkan ekonomi yang sedang 
terhambat. Perbankan harus pro aktif 
mendukung program pemerintah 
sehingga membantu percepatan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
dalam menghadapi pandemi Covid-19 
gelombang dua ini.

Upaya yang dilakukan perbankan 
dalam program PEN adalah penyaluran 
program-program pemerintah yang 

sifatnya cashless melalui sarana digitali. 
Dengan begitu, bantuan dapat dinikmati 
masyarakat secara cepat dan tepat, namun 

tetap mematuhi protokol kesehatan 
(prokes) yang telah ditetapkan satuan 
tugas (satgas) penanganan Covid-19.

DIGITAL 
BANKING
DAN 
PEMULIHAN 
EKONOMI
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ekonomi

lebih kompetitif dan memenangkan 
persaingan.

Keberadaan digital banking dapat 
menjangkau masyarakat atau pelaku 
usaha yang belum menikmati layanan 
bank. Sebab melalui digital banking, 
bank bisa berkolaborasi dengan sektor 
jasa keuangan lain, seperti fintech 
peer to peer (P2P) lending, koperasi, 
pegadaian, perusahaan pembiayaan, 
lembaga keuangan mikro, marketplace, 
atau e-commerce yang memiliki jaringan, 
kemudahan dan akses lebih luas.

KUNCINYA DIGITAL BANKING

Digital banking menjadi kunci dalam 
mendukung pemulihan ekonomi sekaligus 
mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi 
yang sedang terkontraksi. Badan Pusat 
Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih 
mengalami kontraksi minus 0,74%. Dengan 
angka tersebut, pertumbuhan ekonomi 
Indonesia belum mampu kembali ke zona 
positif, setelah mengalami kontraksi 4 
kali berturut-turut sejak kuartal II-2020 
(berada pada minus 5,32%).

Agar perekonomian bangsa ini tidak 

terlalu jatuh di saat penerapan PPKM 
Darurat bulan Juli ini, maka pemerintah 
terus mendorong perbankan untuk 
melakukan upaya pemulihan ekonomi 
secara protokol kesehatan. Penyaluran 
bantuan sosial bisa lebih masif, namun 
angka penularan Covid-19 tetap dapat 
diredam.

Dengan demikian, program-program 
pemerintah, seperti; penyaluran Kredit 
Usaha Rakyar (KUR) & subsidi bunganya, 
pencairan Bantuan Produktif Usaha Mikro 
(BPUM) sesuai Peraturan Menteri Koperasi 
No 2 tahun 2021, penjaminan Kredit Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 
penjaminan Kredit Korporasi Padat Karya, 
pemberian subsidi bunga UMKM sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan No 85, 
membantu penyaluran bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH), penyaluran 
program Kartu Pra Kerja dan lainnya 
harus terakselerasi dengan baik secara 
digital melalui media digital banking.

Karena dengan digital banking 
memungkinkan nasabah atau calon 
nasabah yang merupakan masyarakat 
penerima bantuan sosial, bisa melakukan 
berbagai transaksi kapan saja dan dimana 
saja, tanpa harus ke kantor cabang bank. 

Sejatinya pandemi telah memberi 
pelajaran berharga, karena merubah 
pola kehidupan masyarakat yang 
sebelumnya bersifat fisik menjadi virtual 
dan menggeser cara-cara konvensial 
keplatform digital. Covid-19 telah 
memaksa manusia beradaptasi untuk 
melakukan aktivitas secara digital. Hal 
tersebut menyebabkan transformasi 
digital menjadi lebih cepat karena 
keterpaksaan keadaan oleh Covid-19. 
Bahkan, lembaga jasa keuangan dan 
bisnis oleh pandemi Covid-19.

Perbankan menyadari, bahwa inisiasi 
digital banking sebenarnya merupakan 
peluang strategis. Berdasarkan data 
Google, Temasek, dan Bain & Company 
(2019), terdapat 92 juta masyarakat 
Indonesia yang belum terlayani bank. 
Selain itu, baru 12% dari 59 juta Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di 
Indonesia yang bisa mengakses layanan 
perbankan.

Covid-19 telah mempercepat 
transformasi digital hingga 5,3 tahun 
lebih cepat. Hal ini dibuktikan melalui 
peningkatan yang signifikan di transaksi 
e-commercem, digital banking, dan 
uang elektronik, terutama sejak adanya 
pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), 
pada 2021 volume transaksi perbankan 
digital yang diwakili transaksi melalui 
saluran phone banking, SMS dan mobile 
banking serta internet banking tumbuh 
41,17% secara tahunan atau menjadi 
4,96 miliar transaksi. Pertumbuhan ini 
merupakan yang tertinggi dalam lima 
tahun terakhir. Sebelumnya pada 2016 
dan 2017, volume transaksi perbankan 
digital tumbuh rata-rata 25%. Sedangkan 
pada 2018 dan 2019, pertumbuhan volume 
transaksi perbankan digital melorot 
menjadi -4,90% dan -31,05%. Sementara 
dari sisi nilai, pada 2021, nilai transaksi 
perbankan digital naik 0,61% atay menjadi 
Rp27.547,29 triliun.

Pada layanan jasa keuangan, 
khususnya perbankan, masyarakat kian 
banyak memanfaatkan layanan digital 
banking untuk melakukan transaksi. 
Dengan demikian, digital banking menjadi 
keharusan bagi perbankan jika ingin 



ekonomi

Hal ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan digital 
banking kepada masyarakat. Sementara dari sisi bank, digital 
banking membuat proses bisnis dan layanan semakin cepat 
sekaligus lebih efisien.

Melalui layanan digital banking, masyarakat penerima 
bantuan program pemerintah akan diberi fasilitas kemudahan 
akses layanan jasa dan produk. Dimana masyarakat dapat 
terhubung dengan ekosistem sektor usahanyya yang ada, data 
kepesertaan program automasi (database terintegrasi antar 
Kementerian/Lembaga/Instansi), transaksi, proses pembukaan 
rekening, alat pembayaran dan transaksi lainnya (dimana dan 
kapanpun). Ini karena semua terdigitalisasi oleh perbankan.

Dengan demikian, digital banking untuk program pemerintah 
akan sangat membantu percepatan penyerapan alokasi anggaran 
pemulihan ekonomi 2021. Yang terdiri dari; dukungan Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan 
korporasi, kesehatan, pelindungan sosial, 
program prioritas, dan insentif usaha 
degan tetap mematuhi protokol kesehatan 
yang ketat. Harapannya, perekonomian 
negeri ini menggeliat tumbuh, meski 
di tengah hantaman gelombang kedua 
pandemi Covid-1.

TRANSAKSI DIGITAL BANKING 
MENINGKAT

Layanan transaksi keuangan melalui 
electronic channel menjadi pilihan nasabah 
di masa pandemi Covid-19. Perbankan 
terus mengoptimalkan digital banking 
di tengah pemberlakuan pembatasan 
kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat. 
Pihak perbankan digital berkomitmen 
untuk terus mengoptimalkan layanan 
digital banking untuk memberikan optimal 
kepada nasabah di Indonesia. 

Melalui optimalisasi layanan digital 
banking, masyarakat diharapkan dapat 
beraktivitas dengan nyaman dan aman 
tanpa perlu keluar rumah. Sampai dengan 

kuartal I/2021, nilai transaksi mobile banking BCA tumbu sebesar 
37,1% dan internet banking tumbuh 24%. Volume transaksi BCA 
mobile meningkat 62% yakni sebesar 2 miliar transaksi dengan 
nilai transaksi sebesar Rp852 triliun. 

Sementara itu, pengguna mobile banking BNI tumbuh 
56,82% pada kuartal kedua tahun ini. Pengguna aktif yang 
menggunakan aplikasi terlihat dari jumlah transaksi yang 
tumbuh. Pada kuartal II/2021, tercatat jumlah transaksi yang 
menggunakan BNI Mobile Banking tumbuh sebesar 54,2%. 
Pertumbuhan jumlah transaksi tersebut diikuti oleh kenaikan 
nominal uang yang ditransaksikan, pada kuartal kedua tahun 
2021 tumbuh 31,8%. 
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BNI menjadi satu dari sedikit 
perbankan nasional yang memu-
tuskan untuk mengkombinasikan 
dua dunia layanan keuangan, 
yaitu conventional bank dengan 
layaknya fintech player. Pada 
kuartal I/2021, jumlah transaksi 
cash management BNI mencapai 
77 juta transaksi. Sekitar 80% 
dari jumlah tersebut atau 62 
juta transaksi merupakan 
transaksi yang dilakukan oleh 
para perusahaan digital yaitu 
e-commerce dan financial 
technology (fintech).

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, 
SE, MBA. 

Dosen Senior.
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Kementerian Koperasi dan UKM 
meluncurkan sekaligus meresmikan 
portal UKM Nasional SMEsta.id 
(Small and Medium Enterprises 
Station). Kehadiran portal nasional ini 
diharapkan bisa mendongkrak target 
UKM ekspor hingga 17 persen secara 
nasional pada 2024.

SMEsta.id merupakan portal 
UKM Nasional berbasis website/katalog 
digital yang menyediakan informasi 
lengkap mengenai program pelatihan 
UKM, pembiayaan, perluasan pasar, 
perizinan dan standardisasi, persyaratan 
dan kriteria ekspor impor, market 
intelligence, serta peluang usaha di 
beberapa negara yang terintegrasi 
secara regional dengan portal ASEAN 
Access.

Portal SMEsta.id adalah hasil 
koloborasi KemenKopUKM bersama 
Kedutaan German melalui ASEAN 
SMEs GIZ (Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH), 

DONGKRAK UKM GO GLOBAL
KEMENKOPUKM LUNCURKAN PORTAL NASIONAL SMESTA.ID

serta Kadin. Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki mengapresiasi hasil 
kolaborasi tersebut serta dukungan 
berbagai pihak dalam mewujudkan 

SMEsta.id.
“SMEsta hadir sebagai dukungan 

kepada UKM Indonesia, terutama dalam 
hal promosi dan perluasan pasar. 
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Launching SMEsta ini diharapkan 
membuka pangsa pasar baru bagi 
UKM ekspor. Sehingga ini menjadi 
bagian dari kenaikan target ekspor 
hingga 17 persen di 2024 bisa tercapai,” 
ucap Teten dalam lauching SMEsta.id 
di Jakarta, 25 November 2021

Turut hadir dalam acara itu, 
Cluster Coordinator ASEAN GIZ Sergey 
Makarov, Principal Advisor ASEAN SMEs 
GIZ Till Ahnert, serta President Director 
International Chamber of Commerce 
Indonesia Ilham Habibie.

“Di 2024 kami optimis UKM 
yang tergabung dalam SMEsta ini bisa 
mencapai 10.000 UKM. Selain itu, target 
30 juta UMKM masuk dalam ekosistem 
digital di 2024. Di mana saat ini telah 
mencapai 16,4 juta atau naik sebesar 
25,6 persen. Angka ini tumbuh luar 
biasa, hampir 105 persen dibanding 
sebelum pandemi yang hanya 8 juta 
UMKM,” kata Teten.

Teten menambahkan, Indonesia 
memiliki potensi ekonomi digital yang 
sangat luar biasa. Hal ini terlihat dari 
transaksi e-commerce yang juga 
naik 54 persen atau lebih dari 3 juta 
transaksi per hari. Tercatat pendapatan 
e-commerce mencapai 44 miliar dolar 
AS atau setara Rp 640 triliun selama 
pandemi dan diproyeksi mencapai 124 
miliar dolar AS atau setara Rp 1.700 
triliun pada 2025.

“Angka tersebut sangat besar. 
Launching SMEsta ini sangat relevan. 
Untuk itu, kami mengajak seluruh 
UMKM nasional untuk masuk portal 
SMEsta, memperluas informasi, serta 
mendorong UMKM berjaya di dalam 
dan luar negeri. Semoga menberikan 
dampak besar bagi UMKM Tanah Air,” 
harap Teten. 

Deputi Bidang UKM Kemen-
KopUKM Hanung Harimba Rachman 
menambahkan, saat ini jumlah UKM 
yang telah bergabung pada Portal UKM 
Nasional SMEsta mencapai 1.521 UKM 
ekspor dan 9 Mitra Pendukung UKM. Ke 
depan diharapkan Portal UKM Nasional 
ini akan diperluas melalui integrasi ke 
dalam laman pengadaan barang dan 
jasa pemerintah (e-katalog dan bela 
pengadaan).

“Serta menjadi katalog promosi 
produk UMK di dalam dan luar 
negeri, dengan dampak yang lebih 
luas khususnya dalam peningkatan 
pertumbuhan ekonomi nasional,” 
ujarnya.

Hanung menegaskan, tujuan 
dari Portal UKM Nasional adalah 
menyediakan informasi terkait pendaf-
taran usaha, perizinan, sertifikasi, 
pelatihan, akses pasar, sampai dengan 
pembiayaan. Serta membangun 
ekosistem UKM, memperkuat jaringan 
dan Database UKM (ekatalog), dan Mitra 

Pendukung Ekspor. Juga mendukung 
verifikasi dan validasi informasi UKM 
ekspor dan Mitra UKM pendukung 
ekspor. 

Di kesempatan yang sama, 
Cluster Coordinator ASEAN GIZ Sergey 
Makarov mengatakan, pihaknya merasa 
terhormat bisa bergabung dan bersama-
sama berkontribusi mendorong 
UMKM Indonesia bisa berkembang 
dan memperluas pasarnya hingga ke 
kawasan regional.

“UMKM Indonesia terbukti 
resilient terhadap krisis yang terjadi saat 
ini. Diharapkan dengan terbentuknya 
SMEsta, UMKM Indonesia terus 
berkontribusi bagi ekonomi nasional,” 
tuturnya.

GIZ dalam hal ini sendiri menjadi 
lembaga non profit pemerintah Jerman 
yang bermitra dengan 130 negara 
di seluruh dunia dalam membantu 
pengembangan perekonomian. 
Kerja sama GIZ ini membantu 
mengembangkan portal SMEsta.id 
bersama KemenKopUKM.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Bank Indonesia dengan Bank 
of China (PBC)  pada 6 September 
2021 telah  memulai implementasi 
kerjasama penyelesaian transaksi 
bilateral dengan mata uang lokal (Local 
Currency Settlement/LCS) antara 
Indonesia dan Tiongkok. Kerangka 
kerjasama dimaksud meliputi, antara 
lain, penggunaan kuotasi nilai tukar 
secara langsung (direct quotation) 
dan relaksasi regulasi tertentu dalam 
transaksi valuta asing antara mata 
uang Rupiah dan Yuan.

Kerangka kerja sama ini disusun 
berdasarkan Nota Kesepahaman yang 
telah disepakati dan ditandatangani 
oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan 
Gubernur PBC, Yi Gang, pada tanggal 
30 September 2020. Penggunaan mata 
uang lokal untuk transaksi perdagangan 
bilateral kedua negara ini disambut 
baik oleh pelaku usaha di Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha 

PELAKU USAHA SAMBUT BAIK IMPLEMENTASI

LCS INDONESIA-TIONGKOK

Indonesia (Apindo)  Hariyadi Sukamdani 
mengatakan implementasi LCS 
merupakan kebijakan  yang ditunggu-
tunggu para pelaku usaha  di kedua 
negara. Akhirnya pada 6 September 

2021, para pelaku usaha  sudah dapat 
menggunakan mata uang lokal untuk 
melancarkan kerjasama bisnisnya.

Hariyadi meyakini, implementasi 
LCS ini dapat lebih efisien dalam 
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melakukan  transaksi perdagangan  
kedua  negara.

“Untuk menjaga perdagangan 
kita lebih efisien dan pertumbuhan 
ekonomi ke depan menjadi stabil,” kata 
Hariyadi dalam webinar Indonesia China 
LCS Implementation Progress & Best 
Practice, 24 November 2021.

 EL JOHN TV juga ikut mena-
yangkan webinar yang bermanfaat ini 
bagi pelaku usaha di Indonesia maupun 
Tiongkok.Hariyadi menambahkan 
implementasi LCS itu terlihat sudah 
mengoptimalkan kemitraan dagang 
dan investasi kedua negara beberapa 
waktu terakhir. Dia berharap pelaku 
usaha mulai beralih menggunakan 
fasilitas pembayaran LCS itu untuk 
mengoptimalkan transaksi mereka.

“LCS telah membuat keuntungan 
kedua negara seperti investasi dan 
neraca perdagangan meningkat dari 
waktu ke waktu,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan 
Vice Chairman of LIT Alim Markus pada 
webinar ini. CEO Maspion Group ini 
menyebut penggunaan mata uang lokal 
ini akan jauh lebih hemat dibandingkan 
harus menggunakan dollar Amerika 
Serikat saat melakukan transaksi 
perdagangan antara pengusaha 
Indonesia dan Tiongkok.  Kondisi 
ini menjadi angin segar bagi kedua 

negara untuk lebih memantapkan lagi 
kerjasama ekonomi.

“Sebagai pengusaha saya 
sudah sejak lama menginginkan 
LCS untuk dilaksanakan karena itu 
menghemat para pengusaha. Saya 
sangat mendukung sekali karena 
bagaimanapun supaya lebih efisien, 
lebih bisa cost down itu lah jalannya,” 
kata Alim Markus.

Sementara itu, Analis Eksekutif 
Bank Indonesia (BI) Beijing Firman 
Hidayat yang menjadi narasumber 
dalam webinar ini mengatakan 
kerjasama LCS ini memberikan beberapa 
manfaat untuk kedua negara, antara 
lain memungkinkan nasabah di dalam 
negeri membuka rekening mata uang 
yuan Cina di Indonesia.Kemudian 
manfaat lainnya menguntungkan bagi 
pengusaha.

“Kerjasama ini memberikan 
fleksibilitas transaksi dengan threshold 
yang lebih longgar dibandingkan 
antara rupiah dengan dolar AS. Selain 
itu, nasabah dapat memperoleh 
pembiayaan dengan mata uang lokal 
mitra di Indonesia untuk kebutuhan 
setelmen ke negara mitra,” kata Firman.

Firman juga menyampaikan 
bahwa transaksi bilateral Indonesia 
menggunakan mata uang lokal atau 

(Local Currency Settlement/LCS) 
dengan Thailand, Malaysia, Jepang, dan 
China, terus menunjukkan peningkatan. 
“Perkembangan transaksi LCS di 
Indonesia terus meningkat. Tren dari 
2018 sejak inisiatif LCS dimulai sampai 
dengan 2021 terus meningkat,” katanya, 

Menurutnya,  kerja sama peng-
gunaan mata uang lokal dalam transaksi 
perdagangan dan investasi tersebut 
akan mengurangi kebergantungan 
terhadap Dolar Amerika Serikat 
(AS). Baca Juga : RI dan China Mulai 
Implementasi LCS, Ini Keuntungannya 
bagi Pengusaha

 “Ini bisa menjadi diversifikasi 
eksposur mata uang selain dolar AS 
sehingga kita tidak terlalu bergantung 
pada mata uang dolar AS,” jelasnya. 

Lebih lanjut, Firman meng-
ungkapkan bahwa  kerja sama LCS 
dengan China menjadi sangat penting, 
mengingat China merupakan negara 
tujuan ekspor utama Indonesia, 
sekaligus negara asal impor bahan 
baku/penolong yang dibutuhkan oleh 
industri di Indonesia. Terlebih lagi, 
China menargetkan menjadi negara 
berpenghasilan tinggi (high income 
country) dan akan meningkatkan 
nominal produk domestik bruto (PDB) 
negara itu dua kali lipat pada 2035. 
(Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada
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Analis Eksekutif Bank Indonesia 
Perwakilan Beijing Firman Hidayat 
mengatakan  International Monetary 
Fund (IMF) telah meramalkan Tiongkok 
menjadi negara yang perekonomiannya 
akan tumbuh konsisten. Terhitung  sejak 
tahun 2020, perekonomian negeri tirai 
bamboo telah menjadi satu-satunya 
negara yang tumbuh positif. Untuk 
tahun ini diperkirakan pertumbuhan 
ekonomi Tiongkok mencapai 8 persen 
dan di tahun 2022  diprediksi dapat 
tumbuh 5,6 persen.

Firman menyebut ekonomi 
Tiongkok juga  memiliki kontribusi yang 
cukup besar bagi ekonomi global yakni 
mencapai 18 persen.

“ Selain itu, ekonomi Tiongkok 
telah menjadi mesin pendorong 
pemulihan ekonomi global pada 
tahun 2020 hingga tahun 2022,” sebut  
Firman saat menjadi narasumber dalam 
webinar bertajuk Indonesia-China LCS 

EKONOMI TIONGKOK DIRAMALKAN TUMBUH POSITIF

INDONESIA BAKAL PEROLEH BENEFIT
Implementation Progress & Best Practice, 
Rabu (24/11/2021). Webinar ini juga 
ditayangkan oleh EL JOHN TV.

Ikut hadir dalam webinar 
tersebut,  antara lain Duta Besar Luar 

Biasa dan Berkuasa Penuh Republik 
Indonesia untuk Republik Rakyat 
Tiongkok  Djauhari  Oratmangun, 
Duta Besar China untuk ASEAN Deng 
Xijun, Ketua Umum APINDO Hariyadi B 
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Sukamdani, Vice Chairman of LIT Alim 
Markus dan Country Manager Bank of 
China perwakilan Hong Kong Zhang 
Chaoyang.

Firman menjelaskan,  Tiongkok 
telah mencanangkan menjadi negara 
dengan negara berpenghasilan tertinggi 
atau high income country pada tahun 
2025. Dengan pencanangan itu, Tiongkok 
pun menargetkan peningkatan secara 
optimal Produk Domestik Bruto (PDB)-
nya pada tahun 2035.

“Apabila Tiongkok bisa 
mewujudkan target ini, tentunya 
Tiongkok akan berpeluang  besar 
menjadi ekonomi yang terbesar di dunia 
dan ini adalah grafik prediksi dari IMF, 
jadi diperkirakan mulai tahun 2030 
ekonomi Tiongkok ini bisa melesat 
tinggi jauh di atas perekonomian AS 
(Amerika Serikat),” kata Firman.

Ada beberapa faktor yang 
membuat Tiongkok percaya diri untuk 
menjadi negara berpenghasilan tinggi, 
antara lain Tiongkok telah bergabung 
dalam kelompok RCEP (Regional 
Comprehensive Economic) atau 
Kemitraan Ekonomi Komprehensif 
Regional .

RCEP adalah perjanjian perda-
gangan bebas yang melibatkan sepuluh 
negara anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (Brunei, 

Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, 
Vietnam) dan lima negara mitranya 
(Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, 
Australia, Selandia Baru)

“RCEP ini adalah merupakan 
kawasan atau free trade area yang 
terbesar di dunia, karena kalau kita 
gabungkan negara-negara RCEP yang 
di dalamnya ada beberapa negara itu, 
itu total kontribusinya mencapai 30 
persen dari total PDB dunia,” ujar  Firman.

“Dan bayangkan Tiongkok juga 
sudah memiliki kerjasama dengan 
ASEAN yang total persentase PDB nya 
kalau digabungkan mencapai sekitar 
20 persen. Jadi memang Tiongkok ini 
kedepan akan memperkuat perdagangan 
dan investasi kawasan melalui kerjasama 
baik RCEP maupun kerjasama ASEAN-
China,” tambanya.

Menurut Firman, RCEP tak 
hanya menguntungkan Tiongkok saja 
namun juga negara peserta lainnya 
termasuk Indonesia. Indonesia yang 
berperan sebagai regional supply change 
menjadi peluang untuk memperkuat 
lagi kerjasama RCEP ini.

“Intinya adalah bahwa seluruh 
anggota RCEP akan memperoleh benefit 
sebagian besar dan tentunya melalui 
investasi dan perdagangan yang lebih 
kuat. Yang paling penting adalah point 

yang ada di RCEP adalah ketentuan 
mengenai rule of origin. Ketentuan 
ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia 
untuk memperkuat peran Indonesia 
dalam regional supply change,” ungkap 
Firman. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada
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Investasi merupakan salah satu 
aspek yang memiliki kontribusi besar 
terhadap produk domestik bruto 
(PDB). Oleh karena itu, Presiden Joko 
Widodo mengingatkan jajarannya 
untuk terus mengawal dan mendorong 
realisasi komitmen investasi di Tanah 
Air.

Demikian disampaikan Presiden 
saat memberikan arahan dalam Sidang 
Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, 
Jakarta, 17 November 2021.

“Kita harus ingat dan harus tahu 
bahwa APBN itu hanya berkontribusi 
kurang lebih 15-an persen terhadap 
PDB kita, artinya memang yang lebih 
banyak adalah swasta, investasi, 
BUMN, kontribusinya lebih gede,” ucap 
Presiden.Presiden menekankan bahwa 
komitmen investasi antara pemerintah 
Indonesia dengan pemerintah Dubai, 
Persatuan Emirat Arab (PEA), harus 
terus dikawal agar secepatnya dapat 
direalisasikan.

PEMERINTAH TERUS DORONG REALISASI

KOMITMEN INVESTASI DI TANAH AIR
“Pertemuan saya dengan Sheikh 

Mohammed bin Zayed, dengan Ruler 
of Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum yang telah kita ketahui 
komitmen investasinya USD44,6 
miliar, ini betul-betul dikawal, diikuti, 

ditindaklanjuti, sehingga betul-betul 
menetas, komitmen investasi sebesar 
USD44,6 miliar tadi,” tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga 
menyebut komitmen investasi pada 
sektor energi dan ekonomi hijau antara 
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pemerintah Indonesia dengan Inggris 
senilai USD9,29 miliar yang perlu untuk 
terus didorong.

“Semuanya harus dikawal dan 
segera ditindaklanjuti. Bolanya ada di 
kita, semuanya, Menko Kemaritiman 
dan Investasi, Menteri Investasi, 
Menteri BUMN, yang terkait dengan 
ini, semuanya, betul-betul harus 
berkonsentrasi agar—Menko Ekonomi, 
agar semuanya yang sudah menjadi 
komitmen itu betul-betul menetas dan 
bisa direalisasikan,” tegas Presiden.

Selanjutnya, Presiden Jokowi 
menuturkan bahwa pengembangan 
ekonomi hijau dan energi baru 
terbarukan (EBT) harus menjadi 
komitmen bersama untuk memastikan 
investasi pada sektor tersebut dapat 
berjalan.“Baik itu pengembangan 
kendaraan dan baterai listrik, serta 
juga pembangunan Green Industrial 
Park di Kalimantan Utara yang 
juga menggunakan energinya dari 
hydropower, ini betul-betul bisa segera 
direalisasikan dan dimulai,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), Bahl Lahadalia optimis 
target investasi Rp900 triliun bakal 
tercapai pada akhir tahun 2021. Saat 
ini, kata Bahlil, target tersebut sudah 
terealisasi 73% dan sisanya akan tercapai 

hingga penutupan kuartal IV.
“Data yang sudah masuk 

ke kami, tapi tidak bisa kami kasih 
data itu, tapi kami kasih gambaran, 
insyaallah mencapai target,” ujar Bahlil 
dalam diskusi secara daring, Minggu 
(5/12/2021).

Keoptimisan Menteri Bahlil 
di dorong dengan pembangunan 
infrastruktur di daerah yang membuat 
realisasi investasi di luar Jawa cepat 
tercapai.”Misal dulu Maluku Utara, siapa 
yang mau investasi di sana, jadi sudah 
mulai merata, dan investasinya itu 
investasi yang hilirisasi, sebagai wujud 
transformasi ekonomi,” terangnya.

Menurutnya, saat ini porsi 
investasi di Indonesia sudah bukan 
hanya didominasi oleh sektor jasa atau 
gudang, namun sudah banyak yang 
melakukan investasi berupa barang 
modal.

“Jadi investasi sekarang itu 
lebih ke sektor produktif manufaktur, 
bangun industri, ini kita dorong untuk 
diperbanyak,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Bahl 
mengungkapkan bahwa tingkat 
kepercayaan investor luar negeri 
terhadap pelayanan yang diberikan 
pemerintah meningkat dibandingkan 
sebelumnya.Ia mencontohkan misalnya 

dengan dampak implementasi UU 
Ciptaker yang cukup melakukan 
perizinan melalui satu pintu melalui 
sistem OSS (Online Single Submission).

“Jadi betul - betul melahirkan 
suatu cara pandang baru bagi dunia 
global dan domestik untuk melakukan 
investasi di Indonesia,” tutup Bahlil.
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Penyakit usus buntu merupakan 
penyakit yang harus dilakukan 
penindakan. Penyakit ini muncul akibat 
adanya peradangan pada usus buntu 
atau apendiks. Bentuknya menyerupai 
kantong kecil atau seperti tabung dan 
tipis yang memiliki ukuran 5 hingga 10 
cm yang terhubung pada usus besar 
dan letaknya ada perut kanan bagian 
bawah.

“Penyakit usus buntu disebabkan 
oleh adanya peradangan pada usus buntu 
tersebut. Itu kenapa, karena adanya 
inspeksi usus buntu. Kenapa bisa terjadi 
infeksi, karena adanya penyumbatan di 
bagian apendiks. apendiks itu panjangnya 
sekitar 10 centimeter dan dia itu berbentuk 
seperti tabung. Jadi adanya penyumbatan 
yang biasanya terjadi akibat dari sisa 
makanan. Jadi lama kelamaan terjadinya 
gangguan aliran darah di usus buntu 
tersebut yang menyebabkan infeksi,” 

TINDAKAN OPERASI CARA TERBAIK UNTUK 
PENANGANAN PENYAKIT USUS BUNTU

kata dr.  M. Nisril Syahputra, M.Ked(Surg), 
Sp.B saat menjadi nara sumber dalam 
program EL JOHN Medical Forum yang 

ditayangkan EL JOHN TV. Program ini 
dipandu oleh Miss Earth Indonesia 2019 
Cinthia Kusuma Rani
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Penderita penyakit usus 
buntu akan merasakan sakit yang jika 
dibiarkan akan menyebabkan infeksi 
dan tidak dapat membahayakan 
nyawa penderitanya jika usus buntunya 
mengalami pecah.  Oleh karena itu 
penanganan terbaiknya adalah operasi.
Dokter Nisril yang merupakan dokter 
spesialis bedah di Rumah Sakit Metta 
Medika ini, mengatakan ada tiga operasi 
yang dilakukan untuk mengatasi penyakit 
usus buntu yakni operasi usus buntu 
terbuka (Apendektomi terbuka) , operasi 
usus buntu laparoskopi (Apendiktomi 
laparoskopi) dan laparotomi.

Apendektomi terbuka dilakukan 
dengan membuat sayatan sepanjang 
5–10 cm pada bagian kanan bawah 
perut. Sayatan ini menjadi akses untuk 
mengangkat usus buntu. Usai usus buntu 
diangkat, sayatan akan ditutup kembali.

Apendektomi terbuka umumnya 
dilakukan ketika usus buntu pasien 
sudah pecah dan infeksinya menyebar. 
Apendektomi terbuka juga menjadi 
metode yang umum dipilih pada pasien 
yang pernah menjalani pembedahan di 
bagian perut.

Sedangkan untuk Apendiktomi 
laparoskopi  dilakukan dengan membuat 
1–3 sayatan kecil di bagian kanan 
bawah perut. Setelah sayatan dibuat, 
laparoskop dimasukkan melalui sayatan 
tersebut untuk mengangkat usus buntu. 

Laparoskop merupakan alat berbentuk 
tabung tipis panjang yang dilengkapi 
kamera dan alat bedah.Saat dilakukan 
apendiktomi laparoskopi, dokter akan 
memutuskan apakah perlu dilanjutkan 
dengan apendektomi terbuka atau tidak. 
Dibandingkan apendektomi terbuka, 
apendiktomi laparoskopi lebih sedikit 
menimbulkan rasa nyeri dan bekas luka.

“Misalnya yang terbaik dengan 
usus buntu biasa , sebentar untuk melihat 
usus buntu itu, kita harus melakukan 
pemeriksaan fisik, penunjang. Dari situlah 
kita akan menentukan operasi yang 
mana yang harus kita tempuh. Tetapi 
kalau yang terbaik sih adalah   Metode 
laparoskopi memakai alat. Di samping 
operasinya sangat minim, luka operasinya 
juga minim juga dan hasil ke pasien juga 
bagus,” ujar dokter Nisril.

Selanjutnya operasi Laparatomi  
bertujuan untuk membuka dinding perut 
agar dapat memiliki akses ke organ perut 
yang memerlukan tindakan tertentu atau 
sebagai prosedur diagnostik. Laparotomi 
dilakukan dengan cara membuat sayatan 
besar pada area di sekitar perut pasien 
yang didahului dengan pemberian 
anastesi.

“Beberapa contoh kondisi yang 
memerlukan laparotomi sebagai bagian 
dari penanganannya adalah penyumbatan 
atau obstruksi usus, perforasi atau 
kebocoran usus, perdarahan rongga 

perut, dan terkadang untuk pengangkatan 
tumor ganas di sekitar perut,” terang 
dokter Nisril.

Lebih lanjut dokter Nisril 
menjelaskan, untuk penderita penyakit 
usus buntu yang memiliki penyakit 
penyerta harus dilakukan koordinasi 
dengan dokter yang menangani penyakit 
penyerta si pasien. Hal ini dilakukan agar 
tindakan operasi tidak membahayakan 
bagi pasien.

“Biasanya kalau pasien-pasien 
disertai penyakit penyerta, penyakit 
bawaan yang lain, maka kita perlu untuk 
bentuk tim kolaborasi dengan dokter 
lain seperti kolaborasi dengan dokter 
anastesinya, dengan dokter penyakit 
dalam, dokter anak kalau misalkan si 
pasien adalah anak-anak atau dengan 
dokter jantung, spesialis bedah,” tutur 
dokter Nisril.

Untuk Ibu hamil yang mengalami 
usus buntu tindakannya pun sama 
dengan pasien yang memiliki penyakit 
penyerta. Karena ibu hamil penanganan 
kehamilannya ditangani dokter 
kandungan, maka koordinasinya pun 
dengan dokter kandungan agar tidak 
beresiko pada kandungan.

“Kita harus memeriksa dengan 
teliti dan menyeluruh karena dengan si 
pasien dengan kondisi seperti itu sedang 
hamil. Hal seperti ini, kita juga harus 
kolaborasi dengan dokter kandungannya 
untuk penanganan yang terbaik seperti 
apa,” ujar dokter Nisril. (sigit)
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Yayasan EL JOHN Indonesia melalui 
unit kerjanya EL JOHN Pageant hari ini, 
Senin (06/12/2021) mulai menggelar 
karantina virtual pemilihan  Putri Bumi 
Indonesia 2021 dengan mengangkat 
tema ‘love and save indonesia’s flora 
and fauna’ . Karantina perdana yang 
disiarkan langsung oleh EL JOHN TV ini,   
dipandu oleh Putri Pariwisata Indonesia 
2021 Tisya Laura Dewi.

Karantina  diawali dengan 
perkenalan dari  masing-masing finalis.  
Memperkenalkan diri ini dilakukan agar 
masyarakat mengenal para finalis, 
khususnya para pageant lover. 

Setelah memperkenalkan diri, para 
finalis langsung mendapat pembekalan 
dari empat  narasumber hebat dan 
berkompeten, yakni Founder Yayasan 
EL JOHN Indonesia Martinus Johnnie 
Sugiarto,  Certified Trainer & Coach Dessy 

KARANTINA VIRTUAL PEMILIHAN
PUTRI BUMI INDONESIA 2021 RESMI DIGELAR

Arnas, S.Ikom, MM, Miss Earth Indonesia 
Ecotourism 2020 Natasha Namoru dan 
Ketua Pernik Nusantara Coreta Louise 

Kapoyos.
Dalam pembekalan pertamanya 

ini, Martinus Johnnie Sugiarto 
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memperkenalkan Yayasan EL JOHN 
Indonesia kepada  finalis. Ia menceritakan  
tujuan didirikannya Yayasan EL JOHN 
Indonesia. 

Yayasan EL JOHN Indonesia   dirikan 
pada 22 Februari tahun 1990 dengan 
tujuan  untuk pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) khususnya generasi 
muda. Dalam pengembangan SDM 
tersebut,  Yayasan EL JOHN Indonesia 
menyiapkan sebuah  panggung berupa 
kontes-kontes pageant. Kini Yayasan EL 
JOHN Indonesia memiliki 15 franchise 
dan menjadi satu-satunya Yayasan yang 
memiliki banyak lisensi kontes pageant 
baik skala nasional maupun internasional.

“Saya waktu itu fokus kepada 
pengembangan sumber daya manusia 
di bidang kepariwisataan, tetapi setelah 
dalam perjalanan itu mengalami beberapa 
perubahan, kita upgrade yang tadinya 
hanya masalah SDM pariwisata terus 
kita kembangkan ke bidang lingkungan 
hidup dan promosi pariwisata. Lantas 
kita terus mendorong membuat yang 
namanya generasi muda Indonesia anak-
anak muda seperti para finalis semua 
mempunyai sebuah panggung.  Jadi kita 
pengen  menyiapkan panggung anak-
anak muda, supaya apa, supaya kalian 
bisa lebih belajar lagi lebih mendorong 
meningkatkan kualitas diri,” kata Tokoh 
Pariwisata Nasional ini.

Menurut Martinus Johnnie Sugiarto, 

Yayasan EL JOHN Indonesia terus 
berkomitmen untuk memberikan ruang 
kepada generasi muda agar dapat 
mengukir prestasi di kontes internasional. 

“Karena itu, Yayasan EL JOHN 
Indonesia tahun ini  merubah nama  
pemilihan Miss Earth Indonesia 
menjadi Putri Bumi Indonesia. Karena 
dengan nama Putri Bumi  Indonesia, 
para pemenang dapat berkesempatan 
mengikuti dua kontes besar dunia yakni 
Miss Earth dan Miss Eco International,” 
ujar CEO EL JOHN Media ini.

Pembekalan lainnya mengenai self 
leadership yang dipaparkan oleh Certified 
Trainer & Coach Dessy Arnas, S.Ikom, MM. 
Kepada para finalis, Dessy menerangkan 
untuk mencapai self leadership, seseorang 
harus memiliki tiga modal yakni intention, 
self confidence dan self efikasi.

“Bagaimana caranya kita bisa punya 
selfeeder kita kita harus punya intention 
dulu. Agar memiliki intention harus punya 
self awareness artinya seseorang harus 
tau dirinya dulu, kenal dirinya dulu. Yang 
kedua harus punya self-confidence,  harus 
percaya diri. Kita akan mempengaruhi 
orang lain harus punya kemampuan juga 
untuk percaya diri ya dan yang ketiga 
modal yang dipunyai adalah self efikasi, 
self efikasi  itu adalah keyakinan dari diri 
kita.  Kita harus yakin mampu melakukan 
dan kita pasti berhasil untuk melakukan 
itu jadi tiga modal ini yang dibutuhkan 

untuk meraih self leadership,” ujar Dessy.

Sementara itu untuk dua narasumber 
yakni Miss Earth Indonesia Ecotourism 
2020 Natasha Namoru  berbagi 
pengalaman mengenai advokasi untuk 
kelestarian bumi. Natasha ingin bumi 
menjadi inspirasi bagi para finalis, 
agar dapat menjalankan advokasinya 
secara berkelanjutan. Sedangkan Ketua 
Pernik Nusantara Coreta Louise Kapoyos 
memberikan pembekalan tentang 
personal branding dan image serta 
social media,

PIC pemilihan Putri Bumi Indonesia 
Bagas Soripada mengatakan karantina 
virtual ini akan berlangsung selama empat 
hari berturut-turut dimulai hari ini Senin, 
6 Desember hingga 10 Desember 2021. 
Setelah itu pada pekan depan akan 
dilakukan deep interview oleh Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto dan  para dewan juri.

“Selain itu, menjelang grand final 
pada tanggal 29 Desember 2021, itu 
kita masih ada waktu dua minggu 
itu,  kita tetap menjalankan karantina 
virtual melalui media campaign. Di mana 
mereka nantinya akan diberikan tugas-
tugas untuk share di social media, live 
di Instagram bersama influencer dan juga 
membuat advokasi video campaign,” kata 
Bagas kepada tim liputan EL JOHN News.

Untuk grand finalnya akan 
dilangsungkan pada 29 Desember secara 
virtual. Bagas memastikan grand final 
Pemilihan Putri Bumi Indonesia 2021 
akan berlangsung semarak. (Sigit)
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Para finalis Putri Bumi Indonesia 
2021 kembali mendapatkan pembe-
kalan dari Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
pada kegiatan karantina virtual kedua, 
7 Desember 2021. Kali ini, pembekalan 
yang diberikan bertajuk “Kecerdasan 
Anda Bukanlah Apa-Apa Jika Tanpa 
Sikap Yang Baik”.

MARTINUS JOHNNIE SUGIARTO
BERPESAN KEPADA FINALIS PUTRI BUMI 
INDONESIA 2021 UNTUK JAGA SIKAP

Martinus Johnnie Sugiarto menga-
takan setinggi apapun pendidikan atau 
jabatan seseorang tidak akan bermakna 
jika sikapnya tidak baik.  Orang akan 
tetap menilai rendah jika attitudenya 
jelek, meski pendidikan yang dimiliki 
tinggi.

“Semua akan tidak berguna, ilmu mu 
yang hebat, pengetahuan yang hebat 

tapi attitude yang jelek maka semuanya 
akan hilang begitu saja dan menjadi 
tidak berharga. Yang tidak berharga 
bukan ilmunya tetapi orangnya. Orang 
tidak akan mau bergaul dengan kita 
karena attitude kita jelek. Orang tidak 
akan mau berada di tengah-tengah 
kita. Kalau ada event, orang tidak mau 
ngajak kita, mereka tidak mau kita hadir 
di sana, karena apa, karena attitude 
yang jelek.” kata Tokoh Pariwisata 
Nasional ini.

Martinus Johnnie Sugiarto mengutip 
apa yang disampaikan Martin Luther 
King Junior bahwa fungsi pendidikan 
adalah mengajar seseorang untuk 
berpikir cerdas dan kritis. Namun jika 
tidak diimbangi karakter yang baik 
makan belum dapat disebut sebagai 
fungsi pendidikan.

“Silahkan untuk kritis, namun kritis 
itu harus dipadukan dengan karakter 
yang baik. Tidak ada gunanya jika 
anda kritis tapi tidak dibarengi dengan 
karakter yang baik, yang santun, yang 
sopan,” ujar CEO EL JOHN Media ini.

Menurut Martinus Johnnie Sugiarto, 
orang yang memiliki sikap atau etika 
yang tidak baik, justru akan merugikan 
diri sendiri, bahkan jika kondisi itu terjadi 
bisa menimbulkan masalah baru.

“Mengatasi rintangan sikap atau 
etika adalah kunci kemenangan, Sering-
sering orang begitu masalah langsung  
ngamuk duluan mencak-mencak duluan,  
akhirnya tidak menyelesaikan masalah 
secara secara apa ya secara intelektual,  
tidak menyelesaikan masalah dengan 
baik bahkan itu dapat menimbulkan 
masalah baru,”  ungkap Martinus 
Johnnie Sugiarto.

Lebih lanjut, Martinus Johnnie 
Sugiarto menjelaskan bahwa musuh 
utama seseorang adalah ego. Ketika 
ego tidak dapat dikelola dengan baik, 
maka masalah akan akan terjadi bahkan 
jika ini terus berulang akan menambah 
panjang masalah yang dihadapi.

Terkadang orang menomorduakan 
ego, justru yang dipakai adalah emosi. 
Hal ini harus dihindari, utamakan untuk 
bisa mengendalikan ego agar aktivitas 
atau komunikasi yang dilakukan dapat 
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berjalan sukses dan tidak ada salah 
paham.

“Siapa musuh kita musuh kita yang 
paling besar sesungguhnya adalah 
ego kita sering kita mempertahankan 
ego dan ujungnya harus bayar mahal. 
Kita sering liat kan orang ribut di jalan 
hanya karena merasa paling benar, 

paling sempurna, sama dia egonya 
ditaruh di depan, itu salah.  Jadi ego 
itulah Sebenarnya musuh kita marilah 
kita mengendalikan kita redam ibu 
kita supaya kita tidak mencak-mencak 
pada waktu yang tidak tepat.

Di penghujung pembekalannya, 
Martinus Johnnie Sugiarto berpesan 

kepada para finalis untuk menjaga sikap 
dan ego di saat menjalankan tugas 
sebagai seorang putri. Jika kedua 
hal tersebut maka tidak menutup 
kemungkinan dapat meningkatkan 
karir di masa yang akan datang. (Sigit)
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Direktur Biorock Indonesia Tasya 
Karissa mengajak para finalis Putri 
Bumi Indonesia 2021 untuk ikut 
mengkam-panyekan penyelamatan 
terumbu karang. Ajakan tersebut 
disampaikan wanita  yang jago 
menyelam ini,  saat memberikan 
pembekalan pada karantina virtual 
Putri Bumi Indonesia 2021, 7 
Desember 2021

Tasya menjelaskan bahwa, saat 
ini ada 60 persen dari luas terumbu 
karang dunia yang mencapai 
200.000 km2 mengalami kerusakan. 
Di Indonesia. Jika ini dibiarkan makan 
setiap tahunnya kerusakan terumbu 
karang akan terus meningkat.

“Bagaimana dengan Indonesia, di 
Indonesia sendiri jumlahnya sekitar 
50000 km2 tapi kekuatan kita adalah 
terumbu karang kita terletak di 

TASYA KARISSA DORONG FINALIS PUTRI BUMI INDONESIA 2021

IKUT AKSI PENYELAMATAN TERUMBU KARANG
terumbu karang dunia atau coral 
triangle center.  Kita punya yang 
paling banyak lebih dari 500 spesies 

sekarang dan lebih dari sepertiga 
yang sudah rusak,” kata Tasya.

Tasya menerangkan, bahwa 
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kebera-daan terumbu karang 
memberikan dampak positif 
bagi kehidupan masyarakat, 
seperti terumbu karang berfungsi 
untuk menahan abrasi. Selain 
itu terumbu karang juga dapat 
membantu nelayan dalam mencari 
ikan, pasalnyarterumbu  karang 
merupakan rumah ikan,  jika 
karangnya rusak makan habitat 
ikan akan ikut punah.

“Pada saat karang rusak manusia 
juga terdampak rumah-rumah 
nelayan bangunan, resort pantai 
yang ada di tepi pantai juga rusak 
karena abrasi. Selain itu juga banyak 
yang kehilangan mata pekerjaan 
nelayan, pemandu wisata, pemilik 
restoran juga akan berkurang 
pendapatannya.  Kalau karangnya 
hilang maka ikannya sendiri juga 
nggak ada. Karena karang adalah 
rumah ikan,” terang Tasya.

Tak hanya itu, kehadiran terumbu 
karang juga berguna bagi kesehatan 
manusia, salah satunya adalah 
kesehatan kulit. “Terumbu karang 
ini luar biasa bahkan teman-teman 
yang suka skin care, itu obatnya 

adanya berasal materi-materi laut, 
dapat membuat kulit lebih bagus, 
kemudian lebih kenyal,” ungkap 
Tasya.

Menurut Tasya, ekosistem 
terumbu karang sangat dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lingkungan laut 
seperti tingkat kejernihan air, 
arus, salinitas dan suhu. Tingkat 
kejernihan air dipengaruhi oleh 
partikel tersuspensi antara lain 
akibat dari pelumpuran dan ini 
akan berpengaruh terhadap jumlah 
cahaya yang masuk ke dalam laut, 
sementara cahaya sangat diperlukan 
oleh zooxanthellae yang fotosintetik 
dan hidup di dalam jaringan tubuh 
binatang

“Kita bisa memastikan air sungai 
tetap bersih. Kenapa air sungai, air 
sungai ini nantinya akan mengalirkan 
ke laut, jadi kalau ada yang untuk 
membersihkan sungai ikutlah dengan 
kita, dengan begitu teman-teman 
juga menyelamatkan karang yang 
ada di lautan,” tutur Tasya.

Selain itu, Tasya juga mengajak 
para finalis mempertahankan gaya 
hidup ramah lingkungan. Gaya 

hidup tersebut dapat membantu 
perkembangan ekosistem terumbu 
karang.

“Pertahankan gaya hidup ramah 
lingkungan, dengan menjaga nutrien 
tetap ada di darat.  Karang tidak 
suka dengan nutrient.  Jadi apa 
yang disukai tanaman sangat tidak 
disukai oleh hewan, karena karang 
merupakan salah satu jenis hewan 
laut,” kata Tasya.

Pada kesempatan ini, Tasya 
berharap para finalis dapat menyukai 
olahraga selam. Sebagai duta 
lingkungan nanti, olahraga selam 
sudah menjadi bagian yang tak 
terpisahkan dari aktivitas finalis. 
Dengan menguasai selam makan 
finalis dapat ikut merawat dan 
membersihkan terumbu karang.

“Menyelam ini,  perlu kemauan 
dan keahlian perlu bisa snorkeling 
menyelam dan ini nggak nggak 
bisa cuma sekali dua kali ini harus 
terus-menerus Karena hewan hidup 
g perlu dijaga  dan dirawat kalau 
kita cuman sekali dua kali itu berarti 
kita hanya mementingkan citra atau 
foto,” ujar Tasya.
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Universitas Tarumanagara (Untar) 
menggelar penandatanganan nota 
kesepahaman atau MoU dengan empat 
institusi perusahaan dan dua institusi 
pendidikan di sela-sela acara Wisuda 
ke-78 di Gedung  Jakarta Convention 
Centre, Senayan, 28 November 2021.

Keempat institusi perusahaan 
tersebut, yakni PT. Gema Graha Sarana Tbk. 
(VIVERE GROUP), PT. Astra Honda Motor, 
PT. Bina Karya Prima dan PT. Duraquipt 
Cemerlang. Sedangkan untuk dua institusi 
pendidikan yang ikut menandatangani 
MoU yaitu SMA Katolik Santo Kristoforus 
1 dan SMA Kristen Yusuf.

MoU ini,  ditandatangani langsung 
oleh Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan, IPU, ASEAN Eng. Untuk 
empat institusi perusahaan dan dua 
institusi pendidikan yang menandatangani 
MoU ini adalah Direktur Utama PT. Gema 
Graha Sarana Tbk /CEO & Founder VIVERE 
Group Ir. Dedy Rochimat, M.M,  HR Division 

UNTAR BERSAMA ENAM INSTITUSI PERUSAHAAN DAN PENDIDIKAN 

TEKEN MOU UNTUK PERKUAT PROGRAM MBKM
Head  PT. Astra Honda Motor  Lucas 
Prana Sunarja, S.T., Direktur PT. Bina 
Karya Prima Jeffry Riady, Direktur PT. 
Duraquipt Cemerlang Ir. Suharto, M.T., 
IPU., Kepala Sekolah SMA Katolik Santo 

Kristoforus 1 F.X. Sri Wahyudi, S.Pd. dan 
Kepala Sekolah SMA Kristen Yusuf Vendi, 
M.M, M. Pd.

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan, IPU, ASEAN Eng mengatakan 

serba serbi

                      60 - INSPIRA - DESEMBER 2021



DESEMBER 2021 - INSPIRA - 61        

serba-serbi

MoU dijalani  untuk  memperkuat program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) 
yang dicanangkan Pemerintah. Tidak hanya 
bermanfaat bagi perguruan tinggi namun 
program ini juga memberikan dampak 
positif bagi dunia industri dan sekolah.

“Hari ini kami menandatangani 
MoU dengan enam institusi, ada dari 
perusahaan, yang dapat dijadikan  menjadi 
tempat mahasiswa magang, kerja praktek, 
kemudian juga melakukan penelitian, juga 
ada dengan sekolah, sekolah ini SMA, di 
mana SMA ini juga akan membutuhkan 
kompetensi Universitas Tarumanagara di 
dalam meningkatkan kualifikasi kompetensi 
mahasiswa dan dosen dan juga untuk 
membangun link supaya nanti saat 
mereka sudah lulus SMA bisa bergabung 
di Universitas Tarumanagara,” kata Prof 
Agustinus saat diwawancarai tim liputan 
Travel Club usai acara wisuda.

“Nanti pakar-pakar dari Untar juga 
akan hadir di sekolah, di perusahaan-
perusahaan yang tadi membangun MoU 
dan mereka juga akan hadir di kampus 
untuk mengajar sebagai praktisi, jadi ini 
mutual benefit antara kami Universitas 
Tarumanagara dengan institusi-institusi 
tadi yang membangun kolaborasi MoU,” 
sambungnya.

Penandatanganan MoU ini 
disambut baik oleh Direktur Utama PT. 
Gema Graha Sarana Tbk /CEO & Founder 
VIVERE Group Ir. Dedy Rochimat, M.M. 
Kepada tim liputan El John News, Dedy 

Rochimat mengatakan Kerjasama ini 
dapat melengkapi kebutuhan yang dimiliki 
perguruan tinggi dan dunia industri.

“Saya kira kerjasama ini sangat 
penting antara industri dengan perguruan 
tinggi, kami saling membutuhkan, kami 
sebagai industri juga sangat membutuhkan 
perguruan tinggi untuk menunjang semua 
kegiatan kita. Kami juga sebagai industri 
memang ini saling membutuhkan dan kami 
juga bisa mensupport pada mahasiswa 
yang ingin praktek kerja maupun akhirnya 
yang mencari pekerjaan. Dan terus kita 
kembangkan ini menjadi suatu ekosistem,” 
kata Dedy Rochimat.

Menurut Dedy Rochimat, Untar 
merupakan perguruan tinggi yang tidak 
diragukan lagi reputasinya dalam mencetak 
lulusan terbaik yang siap terjun ke dunia 
kerja.

“Universitas Tarumanagara 
ini adalah salah satu yang terus 
mengembangkan entrepreneurship. 
Saya kira ini sangat penting karena apa 
yang kita pelajari kita bisa kembangkan 
di masyarakat, di ekonominya maupun 
di segala bidang dan saya yakin kalau 
begini terus tentunya akan membangun 
SDM-SDM yang tanggung untuk bangsa 
dan negara kita tercinta ini,” ungkap Dedy 
Rochimat sembari mendorong perguruan 
tinggi lainnya untuk berkolaborasi dengan 
dunia usaha.

Seperti diketahui pada Wisuda 
ke-78, mahasiswa-mahasiswi yang 

diwisuda sebanyak  1.340 orang dari 
lulusan Sarjana, Profesi, Magister, dan 
Doktor. Pelaksanaan wisuda yang telah 
mengantongi   izin dari pemerintah ini, 
menerapkan protokol kesehatan ketat dan  
berlangsung secara pass-through maupun 
daring serta disiarkan langsung melalui 
channel Youtube Untar. Acara wisuda 
berlangsung selama dua hari, Sabtu dan 
Minggu, 27-28 November 2021. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Dewan pengurus (Paguyuban 
Sosial Marga Tionghoa Indonesia) di 
delapan cabang kota dan kabupaten 
Jawa Barat resmi dilantik untuk periode 
2021-2025. Kedelapan cabang kota dan 
kabupaten tersebut yakni Kabupaten 
Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupaten 
Bandung, Kota Depok, Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Sumedang, Kota Bogor dan 
Kota Cirebon.

Mereka dilantik oleh Ketua PSMTI 
Provinsi Jawa Barat Suwanda Holy pada 
25 November 2021 di aula lantai tiga 
Gedung YDSP (Yayasan Dana Sosial 
Priangan) Bandung. Acara pelantikan 
yang ditayangkan oleh EL JOHN TV ini, 
digelar dengan menerapkan protokol 
kesehatan ketat dan membatasi tamu 
undangan serta disediakan jaringan 
online bagi anggota PSMTI yang ingin 
menyaksikan jalannya pelantikan.

Selain anggota yang dilantik juga 

KETUA PSMTI JAWA BARAT LANTIK PENGURUS

DI DELAPAN CABANG KABUPATEN/KOTA

hadir secara langsung yakni pengurus 
PSMTI Pusat yakni Sekretaris Umum 
PSMTI Eddy Hussy, Wakil Ketua Umum 

PSMTI Departemen Hukum dan Ham dan 
Advokasi Keng Joe Hok serta Ketua Forum 
Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi 
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Jawa Barat Hj. Popong Otje Djundjunan 
serta perwakilan PSMTI luar daerah dan 
perwakilan komunitas Tionghoa Bandung .

Acara pelantikan diawali dengan 
laporan dari Ketua Panitia Sangga 
Rustandi. Dalam laporannya, Ketua Panitia 
menyampaikan terima kasih kepada pihak-
pihak yang membantu penyelenggaraan 
pelantikan ini.

“Kami ucapkan terima kasih kepada 
seluruh tamu undangan dan keluarga 
besar paguyuban sosial marga Tionghoa 
Indonesia PSMTI atas kesediaannya untuk 
menghadiri acara ini selanjutnya kepada 
semua pihak yang telah membantu baik 
berupa donasi tenaga dan pikiran sehingga 
acara dapat terselenggara dengan 
baik maka kami mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya Semoga 
semua kebaikan yang telah diberikan 
mendapatkan balasan dari Tuhan Yang 
Maha Esa,” kata Sangga.

Setelah laporan dari Ketua 
Panitia acara dilanjutkan dengan prosesi 
pelantikan yang di dahulukan dengan 
pembacaan surat keputusan pengurus 
untuk delapan cabang kota/kabupaten. 
Surat ini dibacakan oleh Sekretaris Umum 
PSMTI Jawa Barat Lita Dahlia.

Kemudian, Ketua PSMTI Jawa 
Barat Suwanda Holy membacakan 
Ikrar pengurus yang dilantik dalam 
menjalankan tugasnya lima tahun 
kedepan. Ikrar ini dibacakan di hadapan 
para ketua di delapan cabang/kota yang 

dilantik. Selanjutkan dilakukan acara 
penandatangan dokumen, penerimaan 
surat pengangkatan, penyerahan bendera 
pataka PSMTI.

Dalam sambutannya, Ketua PSMTI 
Jawa Barat Suwanda Holy mengucapkan 
selamat datang kepada pengurus yang 
telah dilantik kedalam keluarga besar 
PSMTI. Pelantikan ini menandakan tugas 
dan tanggung jawab sebagai pengurus 
telah dimulai.Suwanda yakin pengurus 
delapan kota/kabupaten di Jabar 
dapat memberikan kontribusinya untuk 
kemajuan PSMTI kedepan dan negara. 
Sebagai etnis keturunan Tionghoa bahwa 
sudah sepatutnya untuk memberikan 
sumbangsihnya kepada negara, karena 
etnis Tionghoa juga merupakan warga 
negara Indonesia yang wajib bersama 
membangun negeri ini.

“Terima kasih sekali untuk semua 
ketua-ketua tari yang baru dilantik setelah 
dilantik tentunya harus disadari tanggung 
jawab sekarang harus dimulai karena 
bapak bapak itu merupakan duta duta 
duta duta untuk memajukan kita sebagai 
bangsa Indonesia yang kartun yang kita 
suku Tionghoa mati hidupnya kita untuk 
Indonesia,” ujar Suwanda. 

“Kita sadar bahwa ketika kita masuk 
ataupun mengelola sepatu Ormas tidak 
menguntungkan secara materi malahan 
kita harus siap keluar materi waktu Tenaga 
pikiran dan perasaan tapi Hidup hanya 

sekali kita harus meninggalkan kenangan 
janganlah kita meninggalkan yang buruk 
kita harus mendengar kenangan yang baik 
untuk Indonesia,” tambahnya.

Para pengurus yang dilantik 
ini mendapat wejangan dari Dewan 
Kehormatan PSMTI Herman Widjaja. Ia 
mengucapkan selamat atas suksesnya 
upacara pelantikan ini. Dia memuji berbagai 
kegiatan sosial yang dilakukan PSMTI 
Jabar di masyarakat.

“Sejak merebaknya wabah Covid-19 
hingga saat ini kami telah menjalin tali 
silaturahmi dengan semua pihak. Kami 
bangga bekerja sama dan bergandeng 
tangan dalam Masyarakat Tionghoa Peduli 
Bandung melaksanakan kegiatan bakti 
sosial dan amal yang telah berlangsung 
ratusan kali,” ujarnya.

Wejangan lainnya datang dari 
Ketua Umum PSMTI David Herman Jaya 
yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum 
PSMTI Departemen Hukum dan Ham 
dan Advokasi Keng Joe Hok.  Dalam 
wejangannya, Ketua Umum PSMTI 
mengatakan bahwa pengurus yang baru 
dilantik telah menyatakan tekadnya untuk 
siap memberikan tenaga dan pikirannya 
sehingga dapat mengeluarkan karya-karya 
terbaik bagi PSMTI dan Negeri ini.

“Menjadi pengurus berarti siap 
berkarya bagi bangsa Indonesia melalui 
psmti. Teruslah bekerja sama dengan 
organisasi lain yang ada di daerah dan 
tulislah Solid sebagai pengurus Terimalah 
perbedaan pendapat sebagai sarana 
untuk memberikan yang terbaik untuk 
PSMTI,” kata Ketua Umum PSMTI. (Sigit)
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Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) Provinsi Sumatera 
Selatan (Sumsel) kini memiliki nahkoda 
baru yakni seorang pengusaha sukses 
di  Paelmbang, Kurmin Halim. Ia terpilih 
sebagai Ketua PHRI Sumsel periode 
2021-2026,  melalui Musyawarah 
Daerah (Musda)  VIII PHRI Sumsel yang 
diselenggarakan di Hotel The Zuri 
Palembang, 10 Desember 2021.

Acara Musda VIII ini, mengangkat 
tema, menyandang tema “Membangkitkan 
Kembali Industri Hotel dan Restoran 
Provinsi Sumsel di Tengah Pandemi 
Covid-19”. Turut hadir dalam acara 
tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru, 
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani 
dan Sekjen PHRI Maulana Yusran dengan 
menerapkan protokol kesehatan ketat.

Kurmin Halim terpilih  secara 
aklamasi setelah ketua PHRI lama Herlan 

TERPILIH SEBAGAI KETUA PHRI SUMSEL 
PERIODE 2021-2026, KURMIN HALIM DITANTANG 
BUAT GEBRAKAN UNTUK SEKTOR PAREKRAF

Asfiudin yang kembali maju sebagai ketua 
tidak lolos administrasi. Sebelum disahkan 
menjadi Ketua PHRI Sumsel, pihak panitia 

menanyakan kepada para pemegang hak 
suara, apakah sepakat untuk memilih 
Kurmin Halim untuk memimpin PHRI 



Sumsel lima tahun mendatang. 75 pemilih 
suara yang hadir dalam Musda, semuanya 
kompak memilih Kurmin Halim menjadi 
Ketua PHRI Sumsel yang baru.

Setelah terpilih Kurmin Halim 
dan Badang Pengurus Daerah PHRI 
Sumsel langsung dilantik oleh Ketua 
Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dan 
disaksikan langsung oleh Gubernur 
Sumsel Herman Deru.

Gubernur Sumsel Herman Deru 
mengucapkan selamat kepada  Kurmin 
Halim yang terpilih sebagai  Ketua PHRI 
Sumsel. Orang nomor satu di Sumsel itu 
menantang Kurmin Halim untuk membuat 
gebrakan yang lebih dahsyat dalam 
memperkenalkan sektor pariwisata dan 
potensi investasi di Sumsel kepada dunia.

“Selamat kepada Pak Kurmin 
yang sudah dipercaya secara aklamasi 
dan dilantik menjadi Ketua PHRI Sumsel. 
Saya ingin setelah dilantik Ketua intensif 
berkomunikasi dengan Pemprov maupun 
Pemkab. Serta mempromosikan 
pariwisata dan segala jenis yang berkaitan 
dengan investasi agar orang banyak 
dan nyaman datang ke Sumsel,” kata 
Gubernur Sumsel.

Menurut Gubernur Sumsel, PHRI 
Sumsel  juga harus ikut serta dalam 
membuat event pariwisata. Kreasi 
dan inovasi dari PHRI Sumsel sangat 
dibutuhkan untuk menciptakan event-
event yang berkualitas dan memiliki 

daya tarik untuk wisatawan
“Kita contohkan misal kemarin 

kita adakan event Sriwijaya Ranau Gran 
Fondo peserta datang dari dalam dan 
luar negeri dan berhasil jadi agenda 
nasional karena sudah digelar tiga kali 
berturut-turut. Dalam waktu kita adakan 
lagi Sriwijaya Marathon di Pagaralam. Nah 
ide-ide seperti ini yang kita harapkan,” 
ujar Gubernur Sumsel.

Hal senada juga disampaikan  
Ketua Umum PHRI , Hariyadi .Sukamdani. 
Ia  mengatakan, sektor ekonomi kreatif 
dan daerah pariwisata di Palembang 
dibawah ketua baru ini memiliki peran aktif 
untuk memajukan Pariwisata di Sumsel. 
Dan PHRI terpilih bisa segera menyusun 
event bersama dengan pemerintah daerah.

Kepengurusan PHRI nantinya 
bisa dengan stakeholder dan pelaku 
pariwisata lainnya bisa menentukan 
program- program yang bisa memajukan 
daerah

“Kita akan mengadakan event 
karna dengan memperbanyak event 
yang akan meningkatkan pariwisata 
yang sudah lama tertidur dan saatnya 
untuk menaikkan kembali pariwisata 
palembang,”ungkapnya.

Sementara itu, Tokoh Pariwisata 
Nasional yang juga mantan Ketua PHRI 
Sumsel Martinus Johnnie Sugiarto  
menyambut gembira atas terpilihnya 
Kurmin Halim secara aklamasi sebagai 

Ketua PHRI Sumsel.
Kepada tim liputan EL JOHN News, 

Martinus Johnnie Sugiarto mengatakan  
dalam kondisi Covid 19 yang melanda 
dunia, semua bisnis Pariwisata dan hotel 
terganggu karena minat melakukan 
perjalanan oleh sebagian besar masyarakat 
menurun sangat tajam.

 “Perjalanan betul betul hanya 
dilakukan dengan sangat terpaksa dan 
lama tinggal juga menjadi pendek, 
karena sebelum covid melanda, selalu 
perjalanan bisnis ditambah satu atau 
dua hari untuk menikmati pariwisata 
dan kuliner. Sekarang sebagian besar 
begitu urusan bisnis selesai langsung 
pulang sehingga sangat diperlukan 
seorang tokoh seperti Kurmin yang dapat 
memperkuat semua potensi anggota 
dan calon anggota PHRI Sumsel untuk 
mencari terobosan kreatif agar semua 
anggota PHRI dapat tetap bertahan 
di masa pandemi ini dengan produk 
produk atau langkah langkah pelayanan 
yang lebih kreatif namun harus tetap  
memperhatikan protokol kesehatan,” 
kata CEO EL JOHN Media ini.

Ketua PHRI Sumsel terpilih Kurmin 
Halim mengatakan kedepannya dirinya 
akan membuat terobosan baru untuk 
mendongkrak pariwisata di Sumsel. Tak 
hanya itu, program dari pengurus lama 
juga akan tetap dijalankan.

“Kita mengucapkan terima kasih 
kepada ketua PHRI periode terdahulu 
Herlan Asfiudin yang telah membesarkan 
nama PHRI di Sumatera Selatan,Program 
beliau selama ini sangat baik dan akan 
saya teruskan dan juga akan membuat 
program -program baru untuk kejayan 
PHRI Sumsel,” ungkapnya.

“Kita ketahui bahwa kondisi 
Sumsel untuk Pariwisatanya sangat 
luar biasa oleh karena itu harus lebih 
maju dibawah kepemimpinan saya 
kedepannya,kedepannya kita juga 
akan menggandeng dan bekerjasama 
pemerintah Provinsi Sumsel serta kota / 
Kabupaten Se-Sumsel,”tambahnya. (Sigit)
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