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Patut kita syukuri, rintangan dan tantangan telah kita lewati di 
tahun 2021. Kini kita telah masuk ke tahun 2022 dan tentu harapan 
kita semua di  tahun ini adalah keinginan yang belum tercapai 
dapat terwujud.

Salah satu upaya untuk mencapai keinginan yang belum terwujud, 
yakni dengan belajar dari apa yang pernah terjadi di tahun 2021. 
Pengalaman yang pahit di tahun sebelumnya,  tidak boleh terulang 
kembali di tahun 2022 dan capaian yang positif di tahun 2021 
harus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan agar lebih baik 
lagi di tahun 2022.

Kendati  demikian kita harus tetap waspada, karena  meski telah berganti tahun, pandemi 
Covid-19 masih terjadi bahkan varian baru yakni Omicron telah masuk ke Indonesia dan angka 
penularannya terus naik. Ancaman omicron ini masih menjadi topik  yang diangkat redaksi di 
Majalah Inspira edisi Januari 2022. 

Redaksi mengangkat soal kesiapan Pemerintah dalam membuat skenario untuk menghadapi 
lonjakan kasus Covid-19 yang ditimbulkan dari varian Omicron. Selain itu, topik menarik lainnya 
datang dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Di akhir tahun, Kemendag sukses melepas 
ekspor yang nilainya cukup fantastis. Hal tersebut membuktikan bahwa tahun 2021, ekonomi 
Indonesia terus menuju perbaikan. Tak hanya itu, Redaksi juga mengulas target pertumbuhan 
ekonomi di 34 provinsi pada tahun 2022.

Topik lainnya yang wajib dibaca yakni adalah penyerahan mahkota dan sash kepada lima besar 
Putri Bumi Indonesia 2021. Dengan diterimanya  mahkota dan sash , maka tugas lima besar Putri 
Bumi Indonesia 2021  dalam melestarikan bumi siap diaplikasikan.

Untuk Cover Story, redaksi mengangkat upaya  Menteri ESDM Arifin Tasrin dalam  mengenjot 
investasi di sektor energy dan sumber daya mineral. Apa yang saja hasil dari Upaya sang Menteri 
dapat dibaca di rubrik Cover Story.

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

SALAM PARIWISATA,
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D
i tengah tantangan 
pemulihan ekonomi 
nasional akibat pan-
demi Covid-19, sektor 
energi dan sumber 

daya mineral tetap memberikan 
torehan manis dari kinerja 
Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM) sepanjang 
tahun 2021. Hal tersebut tidak lepas 
dari kepemimpinan Menteri ESDM  
Arifin Tasrif yang telah berjalan 

tiga tahun.
Bagi Menteri Arifin,  pandemi 

Covid-19 bukan  kendala untuk 
berkarya, justru masa pandemi ini, 
dijadikan momentum untuk terus 
berinovasi demi kemajuan energi 
nasional. Capaian yang dihasilkan  
Kementerian ESDM sepanjang 
tahun 2021,  salah satunya adalah 
realisasi investasi di sektor energy 
dan sumber daya mineral yakni 
mencapai US$ 28,2 miliar.

Angka tersebut hampir 
menyentuh dari target yang 
ditetapkan yakni sebesar US$ 
34,8 miliar. Kendati demikian, 
torehan investasi  melebihi capaian 
investasi pada tahun 2020 yang 
hanya mencapai US$ 26,3 miliar.

“Pada 2021 investasi 
terealisasi di sektor Kementerian 
ESDM mencapai US$ 28,2 miliar 
atau 107% dari tahun 2020,” ujar 
Menteri ESDM Arifin.

ARIFIN TASRIF 
TOREHKAN HASIL POSITIF 

UNTUK INVESTASI SEKTOR ESDM
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Sub sektor migas menjadi sub 
sektor terbesar yang menyumbang 
investasi di tahun 2021, yakni sebesar 
US$ 15,9 miliar, kemudian diikuti sub 
sektor ketenagalistrikan senilai US$ 6,8 
miliar dan diikuti  dengan  sub sektor 
minerba US$ 4,1 miliar serta sub sektor 
EBTKE US$ 1,4 miliar

Untuk tahun ini, pemerintah 
menetapkan target investasi sektor 
ESDM sebesar US$ 32,6 miliar. Terdiri 
dari sub sektor migas sebesar US$ 17 
miliar, sub sektor ketenagalistrikan US$ 
7,6 miliar, sektor minerba US$ 5 miliar 
dan sub skor EBTKE sebesar US$ 3 miliar.

Menurut Arifin, guna menggenjot 
peningkatan investasi, Kementerian 
ESDM telah melakukan langkah-langkah 
strategis. mulai dari pemberian insentif, 
mengatasi kendala pembebasan lahan, 
mem-permudah proses perizinan, 
mendorong pertumbuhan demand listrik 
untuk smelter, kawasan ekonomi khusus, 
kawasan industri, serta pelanggan 
besar lainnya, serta mengatasi dampak 
Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan 
terhambatnya aktivitas belanja modal 
dan mobilitas tenaga kerja.

 Tak hanya investasi, selama 
tahun 2021, Kementerian ESDM 
juga menorehkan hasil positif untuk 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sektor ESDM yakni sukses  menembus 
realisasi sebesar 156% dari target yang 
ditetapkan.

“Realisasi Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 
2021 mencapai Rp189,2 triliun atau 156% 
dari target Rp121,2 triliun,” terang Menteri 
Arifin.

Realisasi PNBP tersebut, papar 
Arifin, terdiri dari PNBP minyak dan gas 
bumi sebesar Rp103,2 triliun, mineral dan 
batubara sebesar Rp75,5 triliun, EBTKE 
sebesar Rp1,9 triliun dan penerimaan 
lainnya sebesar Rp8,6 triliun. Penerimaan 
lainnya tersebut terdiri dari iuran badan 
usaha hilir migas, DMO Migas, penjualan 
data, jasa sewa, penerimaan BLU, dan 
lainnya.

“Kementerian ESDM terus 
mendorong peningkatan PNBP antara 
lain melalui peningkatan lifting migas, 

pengawasan kegiatan produksi mineral 
dan batubara serta panas bumi,” jelas 
Arifin.

 Sementara itu, demi 
menjaga daya beli masyarakat dalam 
pemulihan ekonomi, pemerintah tetap 
mempertahankan pemberian subsidi 
energi. untuk subsidi energi pada 2021 
realisasinya mencapai Rp 131,5 triliun, 
terdiri dari subsidi BBM dan LPG sebesar 
Rp 83,7 triliun dan subsidi listrik sebesar 
Rp 47,8 triliun.

Pada tahun 2022 nanti, subsidi 
energi dianggarkan sebesar Rp134 triliun, 
dengan rincian Rp77,5 triliun untuk 

subsidi BBM dan LPG, serta Rp56,5 triliun 
subsidi listrik

Kementerian ESDM juga memiliki 
torehan apik atas kinerjanya sepanjang 
tahun 2021, diantaranya Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara 
(LHKPN) dan E-LHKPN terbaik, Startegis 
Nasional Pencegahan Korupsi KPK 
terbaik, BMN Awards 2 tahun berturut-
turut, geoportal terbaik, Government 
Public Relations dan media sosial terbaik, 
BKN Awards dan Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBMM).

Selanjutnya mendapat predikat 

cover story



opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) 5 tahun berturut-turut, Energy 
Management for Building and Industry 
Category from ASEAN Energy Awards 
2021, anugerah meritokrasi (Sangat Baik), 
pengelolaan arsip (Sangat Memuaskan), 
Kepatuhan Tinggi Standar Layanan 
Publik Ombdusman, Kualitas Pelaporan 

PMB dan Lelang Awards Ketegori Non 
Eksekusi (juara 2).

Kemudian guna mendukung 
pemanfaatan dan pengembangan energi 
di tingkat daerah, hingga tahun 2021 
Dewan Energi Nasional telah mengawal 
penyelesaian Rencana Umum Energi 

Daerah (RUED) di 22 provinsi. Selebihnya, 
1 provinsi masuk proses fasilitasi nomor 
register di Kemendagri, 7 provinsi masuk 
dalam Propemperda, dan 4 provinsi 
sudah memiliki draf Rancangan Peraturan 
Daerah RUED, tetapi belum ada anggaran 
tahun 2021. (Sumber Kementerian ESDM)
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PROFIL:
NAMA LENGKAP

Ir. Arifin Tasrif                 
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Jakarta/19 Juni 1953
KARIR

Sebelumnya menjabat sebagai Menteri 
ESDM, beliau adalah Duta Besar Indonesia 
untuk Jepang. Selain itu, beliau juga pernah  
menjabat sebagai Direktur Utama PT Pupuk 

Indonesia. Dirut pertama BUMN pupuk 
setelah holdingisasi yang dilakukan oleh 
Kementerian BUMN.  Oleh Kementerian 

BUMN, beliau ditugaskan untuk 
mengkoordinasikan produksi dan distribusi 

lima perusahaan pupuk nasional.
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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 

PRESIDEN MINTA BUMN DAN SWASTA
LIBATKAN BUMDESA DALAM TRANSFORMASI EKONOMI

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 pena-
nganan dengan kehidupan 
perekonomian kita. Terus 
tingkatkan protokol kese-

hatan, 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

EL JOHN MEDIA
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Wakil Bupati Belitung Isyak 
Meirobie,S.Sn.,M.Si mendukung 
implementasi Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) yang dijalani 
Universitas Tarumanagara (Untar). Dalam 
implementasi tersebut,  Untar mengusung 
empat program pengabdian masyarakat, 
yang pertama program pendampingan 
UMKM. Program ini, merupakan program 
yang dibutuhkan Belitung dalam menjaga 
keberlangsungan UMKM di Belitung.

Seperti diketahui,  UMKM menjadi 
salah satu usaha yang terkena dampak 
paling parah akibat pandemi Covid-19. 
Dari ribuan UMKM di Belitung, kini tinggal 
ratusan yang masih bertahan, apalagi 
ada keterbatasan yang dihadapi UMKM 
Belitung yakni dalam  membuat desain 
kemasan.

“Saya sendiri melihat dan menyaksikan 
bagaimana Untar membantu mereka 
untuk dibedah setiap produknya, mulai 
dari packaging-nya kontennya sudut 

pandangnya dan juga bagaimana 
membangun narasi dan story telling. 
Ini penting sekali buat kami, karena 
produk-produk kami sudah saatnya Naik 

PEMKAB BELITUNG DUKUNG PROGRAM UNTAR
DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI MBKM

kelas,” ungkap Wabup Isyak  saat menjadi 
keynote speaker dalam kegiatan Seri 
Seminar Nasional Untar secara virtual, 
28 Desember 2021
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Program yang kedua yakni 
pengembangan resiliensi remaja di 
Sekolah Menengah Atas di era industri 4.o.” 
Ini juga sesuai sekali dengan kebutuhan 
zaman, sehingga remaja bisa beradaptasi 
dan bisa menyesuaikan dengan keadaan 
atau masalah yang mereka hadapi di 
industri 4.0, sekarang ini dimana kita 
lihat bahwa transformasi digital terjadi 
begitu cepat di era pandemic,” sambung 
alumni Untar ini.

Yang ketiga, adalah program 
pengenalan potensi serat alam sebagai 
bahan komposit untuk menghasilkan 
produk ramah lingkungan. “Bahagia 
sekali saya dengan program ini, karena 
produk-produk Belitung saat ini sedang 
dipersiapkan sebagai salah satu 
kandidat rapat-rapat tingkat menteri, 
mudah-mudahan nanti pemerintah 
pusat menunjuk  Belitung sebagai tuan 
rumahnya di Agustus,” lanjut Wabup Isyak.

Dan yang keempat, yaitu program 
pendampingan bagi guru sekolah dalam 
pembelajaran STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics) 
menggunakan Internet of Things. 
“Kehadiran Tarumanegara tentunya ini 
menjadi sebuah cermin bagi kami untuk 
lari lebih kencang dan untuk bisa cepat 

melakukan perubahan-perubahan dan 
mempersiapkan tantangan masa depan 
dengan membaca masalah lebih utuh,” 
ungkap Wabup Isyak.

Menurut Wabup Isyak kualitas 
Untar sebagai PTS tidak diragukan lagi 
dalam mengembangkan kemampuan 
mahasiswanya dan juga tekad Untar 
untuk membangun daerah

“Kami membutuhkan pendampingan 
dan tentunya kolaborasi dengan lembaga-
lembaga di luar pemerintah daerah salah 
satunya adalah Universitas Tarumanagara. 
Untar sejak dulu sudah dikenal sangat 
dekat dengan Belitung, bukan hanya 
karena banyak warga kami yang kuliah 
di Untar, tapi Untar sangat Sigap dan 
cepat bisa mendampingi daerah dan 
mengambil keputusan yang tepat.” Ujar 
Wabup Isyak

Rektor Untar Prof. Dr. Ir. Agustinus 
Purna Irawan, IPU, ASEAN Eng, 
mengatakan  program pengabdian 
masyarakat akan terus dilakukan Untar. 
Hal tersebut sesuai dengan komitmen 
Untar dalam membangun kolaborasi 
dengan daerah.

“Kita upayakan untuk kita lakukan 
secara kontinyu, berkelanjutan, dengan 

membangun kolaborasi dengan semua 
pemangku kepentingan yang lain. Untar 
kebetulan juga mempunyai kolaborasi 
yang sangat baik dengan pemda 
Belitung maka apa Pak Wakil Bupati 
berkenan hadir disini,  juga berkolaborasi 
dengan banyak perguruan tinggi yang 
lain, maka teman-teman juga berkenan 
hadir untuk bersama-sama membangun 
suatu komunitas bersama di dalam 
rangka meningkatkan kemampuan kita 
kompetensi kita sebagai dosen, sebagai 
peneliti maupun juga sebagai komunitas 
ilmuwan intelektual,” ujar Prof. Agustinus. 
(Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Mayoritas orang menempatkan pernikahan sebagai salah satu momen terpenting dalam kehidupan mereka. Saat-saat paling 
membahagiakan yang bukan hanya dirasakan bagi kedua calon mempelai saja, namun juga bagi orangtua, saudara, kerabat 

serta juga sahabat. Karena itulah biasanya momen-momen seperti ini menjadi suatu hal yang harus dirayakan dengan 
menggelar sebuah pesta resepsi dengan beragam bentuk prosesi yang harus dijalani.

Di Indonesia sendiri, selain pengesahan pernikahan secara agama dan juga pencatatan negara, ada lagi satu prosesi lainnya 
yang harus dijalani oleh kedua keluarga yaitu rentetan tradisi di daerah setempat yang sudah dilakukan secara turun-

temurun. Hal ini memang bukan suatu kewajiban, namun untuk melestarikan adat istiadat suatu daerah, maka prosesi ini 
jarang terlewat pada setiap acara pernikahan digelar.

Tradisi yang dijalani di satu daerah dengan daerah lainnya atau antar suku yang berbeda tentu saja tidak sama. Setiap 
daerah dan suku memiliki tradisi masing-masing dan bahkan rentetan upacara sebelum dan sesudah pengesahan 

pernikahannya pun cukup panjang. Salah satu suku di Indonesia yang hingga saat ini masih melestarikan tradisi tersebut 
yaitu Suku Bugis yang mayoritas berdomisili di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.

Selain dikenal memiliki prosesi adat dan juga ritual-ritual sakral yang cukup panjang, pernikahan adat Bugis juga familiar 
sebagai pernikahan dengan uang mahar yang fantastis. Selain uang mahar, dalam tradisi adat Suku Bugis, juga dikenal 

adanya uang panai yang mana nominalnya juga tidak kalah fantastis dari uang mahar-nya.

PROSESI PERNIKAHAN 

ADAT BUGIS

Yulia Gumay

                      18 - INSPIRA - JANUARI 2022

indonesia tourism forum



indonesia membangun

JANUARI 2022 - INSPIRA - 19        



indonesia tourism forum

                      20 - INSPIRA - JANUARI 2022

EL JOHN MEDIA

S
elama ini mungkin masih banyak 
yang beranggapan bahwa 
mahar dan uang panai itu sama, 
namun sebenarnya mahar dan 
uang panai adalah dua hal yang 

berbeda. Karena membayar mahar dalam 
hukum Islam merupakan suatu kewajiban 
bagi calon suami yang diberikan kepada 
calon istri dan merupakan hak mutlak 
seorang perempuan yang akan dinikahkan 
tersebut.

Sedangkan uang panai merupakan 
suatu biaya yang harus diberikan oleh 
pihak calon mempelai laki-laki kepada 
pihak calon mempelai perempuan sebagai 
sebuah tradisi dari Suku Bugis yang mana 
uang tersebut digunakan untuk membiayai 
seluruh kebutuhan dalam menjalankan 
serangkaian acara pernikahan dan juga 
resepsi. Rangkaian acara yang dimaksud 
bisa berupa penyewaan gedung, konsumsi, 
dekorasi pelaminan, dokumentasi, riasan 
pengantin, pakaian pengantin, cincin dan 
biaya terkait lainnya. Dengan serangkaian 
prosesi acara tersebut, maka tidak heran 
jika biaya yang dikeluarkan oleh pihak 
laki-laki pun tergolong besar karena 
harus menanggung semua pembiayaan 
tersebut.

Sejarah adanya uang panai tersebut 
masih samar-samar. Konon ada yang 
menyebut bahwa uang panai pertama 
kali diciptakan untuk melindungi 
perempuan Suku Bugis dari orang-
orang Belanda yang gemar menikahi 

perempuan Suku Bugis dengan mudah, 
pada masa penjajahan. Karena itulah untuk 
melindungi perempuan-perempuan Suku 
Bugis, diadakannya tradisi pembayaran 
uang panai sehingga dengan hal itu akan 
mengangkat martabat perempuan-
perempuan Suku Bugis, Makassar.

Namun seiring waktu, setelah masa 
penjajahan berlalu, uang panai tersebut 
tetap diterapkan dalam tradisi Suku Bugis, 
sebagai bentuk perlindungan orangtua 
terhadap anak perempuannya yang akan 
dilamar oleh seorang laki-laki. Namun 
selain itu, tidak jarang juga besaran 
uang panai yang ditetapkan oleh satu 
keluarga malah dijadikan sebagai ajang 
adu gengsi oleh para orangtua dengan 
tetangga atau kerabat-kerabat mereka.

Besaran uang panai ini juga ditetapkan 
berdasarkan tingkat pendidikan anak 
perempuan yang akan dilamar. Meski 
demikian, semua itu kembali lagi kepada 
kesepakatan kedua belah pihak. Karena 
jika kedua keluarga sama-sama sepakat 
untuk menikahkan anaknya tanpa 
harus adanya niat adu gengsi dengan 
tetangga, maka ke semua biaya yang 
ditimbulkan dalam prosesi tersebut bisa 
saja dibayarkan bersama-sama tanpa 
harus membebankan kepada pihak 
laki-laki saja.

Dari segi pandangan umum, 
adanya uang panai yang diterapkan 
pada Suku Bugis ini, menyimbolkan 
bahwa perempuan Suku Bugis adalah 

sesuatu yang sangat berharga dan 
sulit untuk dimiliki kecuali bagi laki-
laki yang benar-benar serius dan mau 
memperjuangkannya.

Namun tentu saja pendapat yang 
demikian ini masih terdapat banyak pro 
dan kontra sehingga tidak bisa disimpulkan 
begitu saja. Hal ini dikarenakan tidak 
semua laki-laki memiliki kemampuan yang 
sama ketika hendak melamar perempuan 
yang dicintainya. Begitu juga dengan 
pihak keluarganya yang belum tentu 
juga dari kalangan orang berada.

Maka kembali lagi pada persoalan 
kesepakatan antar kedua belah pihak. 
Yang mana pihak perempuan tidak 
menetapkan uang panai secara sepihak 
melainkan masih memberi kesempatan 
tawar-menawar kepada pihak laki-laki 
yang datang meminang. Demikian juga 
pihak laki-laki harus paham betul bahwa 
sebelum mempersunting anak perempuan 
orang, tentu harus memiliki kesiapakan 
mental dan materi yang cukup karena 
setiap orangtua dari pihak perempuan 
pastilah menginginkan kehidupan yang 
layak bagi anak perempuannya setelah 
menikah nantinya. 

Beberapa rangkaian prosesi 
pernikahan pada adat Suku Bugis di 
antaranya sebagaimana dijelaskan pada 
poin-poin berikut;
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Prosesi Mammanu’-manu’ dan Madduta ini dilakukan sebelum 
upacara pernikahan.  Jika seorang laki-laki sudah mantap untuk 
memilih perempuan yang akan ia nikahi, maka dari pihak laki-laki 
akan mengutus seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi 
untuk mencari tahu apakah perempuan yang ingin ia pinang 
tersebut sudah dilamar oleh orang lain atau belum. Apabila belum, 
maka pihak laki-laki bisa mendatangi orangtua calon mempelai 
perempuan untuk meminta izin agar bisa menikahi anaknya. 

Jika pihak keluarga calon mempelai perempuan menerima 
pinangan sang laki-laki, maka momen ini juga dimanfaatkan untuk 
membahas besaran nilai uang panai dan mahar yang akan diberikan. 

Setelah menyebarkan undangan pernikahan, prosesi selanjutnya 
adalah Mappasau Botting yang berarti merawat pengantin. Ini 
merupakan ritual awal dalam upacara pernikahan. Acara ini 
berlangsung selama tiga hari berturut-turut sebelum datangnya 
hari pernikahan. Selama tiga hari tersebut pengantin menjalani 
perawatan tradisional seperti mandi uap dan menggunakan bedak 
hitam dari campuran beras ketan, asam Jawa dan juga jeruk nipis.

Setelah itu akan ditutup dengan prosesi Cemme Passih yang 
merupakan mandi tolak bala yang dilakukan untuk meminta 
perlindungan Tuhan dari segala mara bahaya ketika menjalani 
proses pernikahan hingga menjalani bahtera rumah tangga. 
Upacara ini umumnya dilakukan pada pagi hari, sehari sebelum 
hari pernikahan. 

MAMMANU’-MANU’ DAN MADDUTA

Setelah tahap peminangan selesai, prosesi pernikahan adat 
Bugis selanjutnya adalah tahap Mappetuada. Acara Mappetuada 
ini bertujuan untuk mengumumkan apa saja yang telah disepakati 
sebelumnya mengenai tanggal pernikahan, mahar, uang panai 
dan keperluan lainnya untuk prosesi pernikahan.

Biasanya dalam prosesi Mappetuada ini, pinangan diresmikan 
dengan cara pihak laki-laki memberikan hantaran berupa perhiasan 
kepada pihak perempuan.

MAPPETUADA

MAPPASAU BOTTING & CEMME PASSIH
Su

m
be

r F
ot

o 
: c

dn
.id

nt
im

es
.co

m
Su

m
be

r F
ot

o 
: c

dn
.p

op
be

la
.co

m

Su
m

be
r F

ot
o 

: a
kc

dn
.d

et
ik

.n
et

.id



JANUARI 2022 - INSPIRA - 23        

indonesia tourism forum

Karena mayoritas Suku Bugis merupakan pemeluk agama Islam, oleh karena 
itu di dalam proses pernikahan adat Bugis, ada ritual khatam Al-Qur’an dan 
juga memohon do’a kepada Allah SWT agar pernikahan dapat berjalan lancar 
yang disebut dengan Mappanre Temme. Proses ini biasanya dilakukan di rumah 
dengan memberikan suguhan berbagai macam kue-kue tradisional Bugis.

Setelah ritual ini selesai, kemudian ada lagi ritual yang disebut dengan 
Mappacci. Mappacci adalah proses memberikan daun pacar ke calon mempelai 
sebagai bentuk doa restu. Biasanya jumlah orang yang diundang untuk 
memberikan daun pacar ini tergantung status sosial calon mempelai.

Orang-orang yang diundang untuk mengikuti Mappacci biasanya merupakan 
pasangan yang pernikahannya bahagia dan kedudukan sosialnya baik. Semua 
itu dimaksudkan agar calon mempelai kelak bisa mengikuti jejak pasangan 
tersebut. Perlengkapan Mappacci berupa sarung tujuh susun sesuai derajat 
keningratan, daun pisang, daun pacar yang ditumbuk halus, rokok, dan juga 
jagung kering.

Mappenre Botting berarti mengantar mempelai laki-laki ke 
rumah mempelai perempuan. Mempelai laki-laki diantar oleh 
iring-iringan tanpa kehadiran orangtuanya. Iring-iringan tersebut 
biasanya terdiri dari indo botting (inang pengantin) dan passepi 
(pendamping mempelai).

Setelah itu adalah lagi prosesi Madduppa Botting atau 
penyambutan kedatangan mempelai laki-laki. Penyambutan 
ini biasanya dilakukan oleh dua orang penyambut, satu remaja 
perempuan dan satu remaja laki-laki. Dua orang pakkusu-kusu 
(perempuan yang sudah menikah), dua orang pallipa sabbe (orangtua 
laki-laki dan perempuan setengah baya sebagai wakil orangtua 
mempelai perempuan) dan seorang perempuan penebar wenno.

Mappasili sendiri merupakan prosesi siraman. Prosesi siraman ini 
bertujuan untuk tolak bala dan membersihkan calon mempelai lahir 
dan batin. Biasanya air siraman atau Mappasili diambil dari tujuh mata 
air dan juga berisi tujuh macam bunga. Selain itu terdapat juga koin di 
dalam air Mappasili.

Selesai acara Mappasili, para tamu undangan yang hadir akan 
memperebutkan koin yang terdapat di dalam air Mappasili. Koin yang 
didapatkan akan diberikan kepada anaknya yang belum menikah. 
Hal ini dilakukan karena adanya kepercayaan pada orang Suku Bugis 
yang mana hal tersebut akan mempermudah seorang anak bertemu 
dengan jodohnya.

Selain itu, saudara dan sepupu dari calon mempelai yang belum 
menikah biasanya akan ikut dimandikan setelah calon mempelai selesai. 
Semua itu dilakukan agar saudara dan sepupu dari calon mempelai juga 
segera dipertemukan dengan jodohnya.

MAPPASILI / TUDAMMPENNI

MAPPENRE BOTTING DAN MADDUPPA 
BOTTING
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Selesai akad nikah, proses pernikahan adat Bugis selanjutnya adalah 
Mappasikarawa. Pada proses ini, mempelai laki-laki akan dibimbing untuk 
masuk ke kamar pengantin dan bertemu dengan istrinya secara resmi.

Namun sebelum memasuki kamar, akan ada ritual ketuk pintu. 
Ketuk pintu ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada pihak keluarga 
mempelai perempuan agar diperbolehkan masuk. setelah memasuki 
kamar, kemudian dilakukanlah ritual Mappasikarawa.

Mappasikarawa adalah bentuk sentuhan pertama dari suami ke 
istrinya. Biasanya sentuhan tersebut diutamakan ke pundak, karena 
melambangkan hubungan sejajar antara suami dan istri di dalam rumah 
tangga. Selain itu juga dilakukan sentuhan ke ubun-ubun, dada atau perut. 

Terakhir adalah pemakaian sarung yang kemudian dijahit. Ini 
menandakan agar pasangan yang baru menikah terus bersatu dalam 
pernikahan tersebut. Setelah ritual Mappasikarawa ini selesai, dilanjut 
dengan sungkem kepada orangtua dan juga keluarga yang dituakan 
dari mempelai perempuan.

Dalam prosesi ini, kedua pengantin menanggalkan busana 
pengantin mereka. Setelah itu pengantin laki-laki umumnya 
mengenakan celana panjang hitam, kemeja panjang putih dan 
kopiah. Sementara pengantin perempuan menggunakan rok 
atau celana panjang, kebaya dan kerudung. Kemudian pengantin 
laki-laki dililitkan tubuhnya dengan tujuh lembar kain sutera yang 
kemudian dilepas satu persatu.

MAPPASIKARAWA / MAPPASILUKA

Acara terakhir dari prosesi pernikahan adat Bugis adalah 
Mapparola, yang merupakan kunjungan balasan dari mempelai 
perempuan ke rumah orangtua mempelai laki-laki. Mempelai 
perempuan juga akan membawa seserahan yang berisi perlengkapan 
pribadi serta kue-kue tradisional untuk mempelai laki-laki. Kunjungan 
ini merupakan momen penting bagi masyarakat Bugis karena 
kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai perempuan 
diterima dengan baik di keluarga mempelai laki-laki.

Di Mapparola inilah mempelai kembali sungkem kepada 
orangtua dan kerabat yang dituakan dari mempelai laki-laki. 
Setelah acara Marola ini selesai, kedua mempelai akan kembali 
ke rumah mempelai wanita.

MAROLA / MAPPAROLA

MALLUKKA BOTTING
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Sehari setelah hari pernikahan berlangsung, kedua pengantin, 
bersama dengan keluarga pengantin perempuan melakukan 
ziarah ke makam leluhur mereka. Ziarah ini merupakan bentuk 
penghormatan dan syukur atas pernikahan yang telah dilaksanakan 
dan berlansung lancar.

Sebagai penutup rangkaian acara pernikahan, kedua keluarga 
pengantin akan bertemu lagi di rumah pengantin perempuan. 
Kegiatan ini bertujuan untuk membangun tali silaturahmi antara 
kedua keluarga.

ZIARAH MASSITA BESENG
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Tokoh pariwisata nasional Martinus 
Johnnie Sugiarto menilai tahun 2022 
akan menjadi era kebangkitan sektor 
pariwisata tanah air. Namun, untuk 
menuju ke era tersebut dibutuhkan 
sinergi yang kuat antara Pemerintah 
dan stakeholder pariwisata. Sinegeri 
yang harus dibangun yakni, para unsur 
pemerhati pariwisata  harus dapat 
menggencarkan promosi wisata di 
dalam  negeri.

CEO EL JOHN Media ini, melihat cukup 
sulit,  jika sektor pariwisata mengharapkan 
kunjungan wisatawan mancanegara 
(wisman), pasalnya munculnya varian baru 
Covid-19 menjadi penyebab warga negara 
asing (WNA) menunda pelesiran ke negara 
lain. Apalagi kebijakan banyak negara, 

PEMERINTAH DIDORONG GENCARKAN
BERWISATA DI DALAM NEGERI
UNTUK ERA KEBANGKITAN PARIWISATA DI TAHUN 2022
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termasuk Indonesia yang melarang 
warganya berwisata ke luar negeri.

“Akibatnya bukan hanya kita 
membatasi turis asing ke negara kita, 
tapi banyak juga negara yang meminta 
agar masyarakatnya membatasi diri 
keluar negeri, apa lagi jika hanya untuk 
berwisata. Oleh karena itu, pelaku wisata 
Indonesia yang masih mengharapkan 
kunjungan wisata dari mancanegara 
mungkin bisa memikir ulang rencananya, 
karena akan sulit tercapai,” kata Martinus 
Johnnie Sugiarto kepada tim liputan EL 
JOHN News, belum lama ini.

Menurut Martinus Johnnie Sugiarto, 
kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) 
dapat  memberikan angin segar untuk 

sektor pariwisata.  Agar kunjungan wisnus 
tersebut dapat meningkat, maka yang 
diperlukan adalah promosi destinasi 
wisata secara gencar melalui wadah 
yang tepat, seperti media massa dan 
media sosial.

“Harapan kebangkitan wisata kita 
sudah seharusnya lebih fokus ke wisata 
dalam negeri saja, Pemerintah diharapkan 
bisa lebih mensosialisasikan wisata dalam 
negeri, menghimbau agar masyarakat 
menahan diri untuk tidak berwisata ke 
luar negeri kecuali utk kepentingan bisnis, 
dinas yang memang tidak bisa dihindari, 
tapi untuk berwisata cukup dalam negeri 
saja,” ujar Martinus Johnnie Sugiarto.

“Pemerintah daerah juga dianjurkan 

membuat promosi destinasi ( bukan 
produk ) yang gencar, untuk provinsinya, 
kota nya atau kabupaten nya, karena 
begitu ekonomi bangkit, masyarakat 
sudah punya uang untuk berwisata, 
tentu yang terpikir oleh mereka adalah 
destinasi yang gencar dipromosikan,” 
tambahnya.

Namun, akan sia-sia jika  promosi 
destinasi  yang digencarkan tidak diiringi 
dengan  upaya dalam penanganan 
pandemi Covid-19. Saat ini, upaya 
Pemerintah dalam mengatasi pandemi 
terlihat hasilnya, yakni laju kasus Covid-19 
tidak terus melonjak, meskipun kini 
sedang dihadapi ancaman varian Omicron. 
Tidak menutup kemungkinan varian 
baru tersebut juga dapat diatasi,  jika 
Pemerintah dan masyarakat dapat 
berkolaborasi.

“Harapan ini baru bisa tercapai apabila 
penyebaran Covid 19 dengan berbagai 
varian dapat dikendalikan oleh pemerintah 
secara baik, tanpa kondisi yang kondusif, 
susah untuk mendorong bangkitnya 
pariwisata dalam negeri,” ungkap Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia ini.

Pada kesempatan ini, Martinus Johnnie 
Sugiarto berharap Pemerintah dapat 
membantu kelangsungan hidup industri 
pariwisata. Bantuan yang diberikan 
pemerintah dapat berupa kemudahan 
bagi  pelaku usaha pariwisata untuk 
tetap beroperasi.

“Industri Pariwisata dalam negeri yang 
sudah terdampak parah, hendak nya bisa 
difasilitasi oleh Pemerintah, misalnya 
dengan menanggung bunga pinjaman 
dari Bank, memberikan pinjaman lunak 
baru, membebaskan PBB dan retribusi-
retribusi lain. Hal ini perlu dipikirkan 
oleh Pemerintah, karena apabila industri 
pariwisata dalam negeri sampai tutup, 
maka Pemerintah akan sulit mencari 
investor baru. Jadi akan sangat bijak 
bagi Pemerintah, apabila bisa terus 
mendukung usaha-usaha yang sudah 
ada, jangan sampai mereka bangkrut,” 
tutup Martinus Johnnie Sugiarto. (Sigit)
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BABAT GONGSO

Kuliner khas Semarang lainnya yaitu Babat Gongso. Bagi 
orang-orang yang tinggal di luar Kota Semarang atau di luar 
Pulau Jawa mungkin nama Babat Gongso juga terdengar unik, 
namun ternyata kata “gongso” dalam bahasa setempat berarti 
“tumis”. Jadi Babat Gongso bisa diartikan dengan babat yang 
ditumis atau babat tumis.

Untuk membuat Babat Gongso, babat yang digunakan adalah 
babat segar yang dipotong kecil-kecil dan dicampur dengan 
bumbu gongso. Pada zaman dulu, orang-orang menikmati 
Babat Gongso dengan nasi putih hangat, namun saat ini kuliner 
yang bisa dinikmati pagi, siang hingga malam hari ini selalu 
disandingkan bersama dengan nasi goreng babat.

Pembuatan Babat Gongso menggunakan daging jeroan 
dan dimasak dengan cara ditumis. Sajian ini cocok buat Anda 
pecinta kuliner dengan cita rasa pedas manis. Penyajian menu 
yang satu ini tergolong sangat sederhana, tapi rasanya dijamin 
akan menggugah selera Anda. Terlebih jika Anda termasuk 
orang-orang yang tidak hanya sekedar penasaran dengan cita 
rasanya, namun termasuk pecinta jeroan, Anda bakal merasa 
terpuaskan dengan sajian daging babat yang empuk, renyah 
dan menyatu dengan bumbu yang kental.

Tapi bagi Anda yang tidak suka dengan jeroan, tidak perlu 
berkecil hati, karena Anda masih bisa makan bersama dengan 
teman-teman Anda dibawah tenda warung Babat Gongso, 
karena biasanya beberapa warung juga menyediakan pilihan 
menu lainnya seperti telur dan daging ayam gongso.

Babat Gongso biasanya menggunakan babat jarit atau 
babat yang berlapis-lapis dengan warna hitam. Tapi jika Anda 
tidak suka warna hitam babatnya bisa dikerok terlebih dahulu 
hingga putih. Babat ini harus direbus dengan bumbu agar 
aromanya lebih enak dan empuk.

Meskipun proses pembuatannya tidak mudah, namun 
Anda tetap bisa memasak Babat Gongso Semarang dengan 

bahan-bahan berikut ini, babat jarit, bawang putih, garam, 
daun salam, dan air, minyak sayur, bawang merah, kecap manis, 
merica bubuk, air. Sedangkan bumbu halusnya menggunakan 
bahan-bahan seperti, cabe merah besar, cabe keriting, cabe rawit 
merah, bawang merah, bawang putih, terasi goreng dan garam.

Proses pembuatannya pertama rendam babat segar dalam 
air hangat yang diberi sedikit air kapur sirih. Kemudian gosok-
gosok hingga seluruh kotorannya larut. Lalu cuci dan bilas 
beberapa kali hingga bersih.

Taruh babat dalam panci dan tuangi air. Tambahkan bawang 
putih, garam dan daun salam. Masak dengan api sedang hingga 
babat empuk. Lalu angkat babat dan potong-potong dengan 
ukuran 3x1 cm.

Untuk membuat bumbu halus, pertama tumbuk semua 
bahan bumbu hingga benar-benar halus. Lalu panaskan 
minyak dan tumis bawang merah hingga wangi. Masukkan 
potongan babat, aduk hingga rata. Tambahkan bumbu halus, 
kecap manis, merica dan air. Aduk hingga mendidih. Masak 
hingga kuah sedikit susut. Angkat lalu sajikan dengan acar 
timun dan nasi hangat.

Jika Anda lebih suka dengan cita rasa lebih pedas, pada 
saat menumis tambahkan cabe rawit merah yang diiris.

Untuk menyingkat waktu pembuatannya, Anda bisa membeli 
babat yang sudah setengah matang dan dibersihkan di pasar. 
Jadi di rumah Anda tinggal merebus kembali hingga empuk. 
Atau bisa juga dimasak dengan panci presto. 
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SOTO SEMARANG

Tidak jauh berbeda dengan sajian soto pada umumnya, 
Soto Semarang memiliki kuah soto yang bening dari kaldu 
ayam kampung. Rasa dari sotonya tidak terlalu berat dan terasa 
segar di tenggorokan. Selain sajian soto yang berkuah bening, 
beberapa penjual ada juga yang menambahkan sedikit kunyit 
sehingga kuah kaldunya menjadi sedikit kekuningan dan dengan 
taburan bawang putih goreng membuat cita rasanya semakin 
menggoda lidah.

Biasanya Soto Semarang disajikan dengan aneka menu sate 
seperti, sate kerang, sate usus, dan sate telur puyuh. Tak lupa 
juga dengan aneka menu gorengan seperti mendoan dan tahu.

Menurut sejarahnya, asal mula kata “Soto” berasal dari 
makanan khas Tionghoa yang bernama “Caudo” yang pertama 
kali populer di wilayah Semarang. Dari kata Caudo tersebut 
kemudian lambat laun mengalami perubahan menjadi Soto dan 
orang Makassar menyebutnya dengan kata Coto. Begitu pula 
dengan orang Pekalongan yang menyebutnya dengan kata Tauto.

Makanan khas Tionghoa ini tidak hanya mengalami perubahan 
pada namanya saja, namun juga olahan bumbu yang digunakan 
juga berbeda karena menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia. 
Semakin berkembang hingga akhirnya muncullah berbagai menu 
makanan khas seperti Soto Kudus, Soto Madura, Soto Bangkong, 
Coto Makassar hingga Soto Semarang.

Hingga saat ini, racikan bumbu yang digunakan untuk 
membuat soto tidak hanya terpengaruh oleh budaya Tionghoa 
saja, namun juga terdapat sentuhan budaya India yang mana 
penggunaan kunyit menyerupai pembuatan kari dari India.

Karena soto merupakan campuran dari berbagai tradisi, maka 
asal usul yang sebenarnya menjadi sulit ditelusuri.

Untuk bahan dasar dalam pembuatan Soto Semarang sendiri 
umumnya menggunakan ayam kampung jago yang sudah tua 
sehingga kaldunya sangat gurih pekat.

Jika Anda ingin mencoba membuatnya di rumah, Anda bisa 
menyiapkan bahan-bahan yang digunakan di antaranya adalah, 
ayam kampung, daun salam, daun jeruk, serai, gula pasir, daun 
bawang, bawang putih, kemiri, merica, kunyit, jahe dan garam.

Untuk isian soto menggunakan, mie soun dan taoge. Sementara 
itu untuk pelengkap isian menggunakan daun seledri, bawang 
putih goreng, jeruk nipis dan sambal rawit merah.

Proses pembuatannnya pertama potong ayam kampung 
menjadi 4 bagian, lalu cuci bersih dan tiriskan. Didihkan air dalam 
panci, masukkan potongan ayam dan rebus dengan api kecil.

Untuk membuat bumbu halus, tumbuk atau giling semua 
bahan bumbu hingga benar-benar halus. Panaskan 4 sdm minyak 
dalam wajan, tumis bumbu halus hingga matang dan harum. 
Tambahkan gula pasir, daun salam, daun jeruk dan serai. Aduk 
hingga harum lalu angkat.

Masukkan bumbu halus tersebut ke dalam rebusan ayam, 
masak dengan api kecil hingga daging ayam menjadi empuk. 
Tambahkan daun bawang dan matikan api kompor. Lalu angkat 
ayam dan tiriskan. Suwir- suwir daging ayam dan sisihkan.

Untuk penyajiannya, tata mie soun, taoge dan ayam suwir 
dalam sebuah mangkuk. Siram dengan kaldu panas. Lalu taburi 
bawang putih goreng dan seledri. Sajikan dalam keadaan panas 
dengan semua bumbu pelengkapnya. Soto Semarang siap 
untuk disantap.
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TAHU GIMBAL

Nama kuliner yang satu ini memang cukup unik. Karena 
ketika pertama kali mendengar kata “gimbal”, pikiran orang-
orang pasti mengacu kepada seseorang yang memiliki rambut 
berbentuk gimbal. Namun ternyata di daerah Jawa Tengah, 
kata gimbal dipakai untuk menamai sebuah menu makanan 
hingga terdengar unik dan membuat banyak orang penasaran 
dengan rupa dari kuliner tersebut.

Tahu Gimbal yang merupakan makanan khas Kota Semarang 
ini, berbahan dasar tahu goreng, rajangan kol mentah, taoge, 
telur goreng, lontong dan gimbal. Di bagian akhir sebelum 
disajikan, Tahu Gimbal ini disiram dengan kuah kacang yang 
ditumbuk kasar. 

Sekilas penampilan Tahu Gimbal ini memang hampir sama 
dengan menu ketoprak atau pecel pada umumnya karena sama-
sama memakai kuah kacang, namun jika dilihat dari bahan-
bahannya tentu sangat berbeda. Racikan kuah kacangnya pun 
juga tidak sama persis karena kuah kacang untuk Tahu Gimbal 
dibuat sedikit encer.

Diberi nama Tahu Gimbal bukan karena penjualnya yang 
berambut gimbal, namun kata gimbal tersebut berasal dari 
campuran bahan kuliner yaitu udang goreng yang dilumuri 
dengan tepung terigu, air, dan beberapa bumbu dapur serta 
sedikit taoge, yang kemudian digoreng sehingga menghasilkan 
bentuk yang padat menggumpal atau dalam bahasa jawa 
disebut dengan “kempel”. Bentuk tersebut dianggap menyerupai 
rambut manusia yang gimbal, sehingga udang goreng lebih 
dikenal dengan sebutan gimbal udang.

Tahu Gimbal diperkiran sudah menjadi makanan khas 
masyarakat Semarang sejak abad ke-19, pada awalnya sajian 

ini menggunakan tahu dengan jenis tahu “pong” yaitu tahu 
yang kosong di bagian dalamnya dan akan mengembang 
jika digoreng secara matang. Namun seiring berkembangnya 
variasi makanan tradisional, penggunaan jenis tahu pong sudah 
digantikan dengan tahu isi yang lebih padat.

Hingga saat ini Tahu Gimbal masih banyak diminati oleh 
masyarakat yang tinggal di Kota Semarang. Selain itu, para 
wisatawan yang datang pun juga tidak mau ketinggalan 
untuk mencicipi sajian Tahu Gimbal ini ketika berwisata ke 
Kota Semarang.

Jika Anda belum sempat datang ke Kota Semarang untuk 
mencicipi langsung kuliner Tahu Gimbal ini, Anda bisa mencoba 
membuatnya sendiri di rumah karena bahan-bahan yang 
digunakan sangat mudah didapat di pasar-pasar tradisional 
sekitar Anda. 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam membuat 
kuliner Tahu Gimbal ini di antaranya adalah, tahu goreng, cabai 
rawit, bawang putih, kacang goreng, cuka, petis udang, daun 
seledri, bawang merah goreng, kecap manis, dan kol mentah.

Bahan untuk membuat gimbal udang di antaranya adalah, 
udang-udang kecil, tepung beras, bawang putih, ketumbar, 
jintan, kencur, kemiri, garam, air dan minyak kelapa.
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Pemerintah Presiden Jokowi 
menetapkan perkiraan pertumbuhan 
ekonomi untuk di 34 provinsi Indonesia 
pada 2022. Setiap provinsi dipatok 
berbeda-beda, mulai dari yang terkecil 
2,7 % sampai dengan pertumbuhan 
tertinggi di 9,4 %.

Untuk mendukung pertumbuhan 
Ekonomi di setiap provinsi, pemerintah juga 
harus melakukan perubahan konsentrasi 
pembangunan yang semula Jawa sentris 
menjadi Indonesia sentris. Sehingga 
distribusi pertumbuhan ekonomi tidak 
terkonsentrasi di satu daerah saja tetapi 
dapat adil dan merata ke seluruh wilayah 
Indonesia.

Berikut Perkiraan Target Pertumbuhan 
Ekonomi di 34 provinsi Indonesia pada 2022:
1. Aceh 3,7 % – 4,6 %
2. Sumatera Utara 5,2 % – 5,8 %
3. Riau 2,3 % – 2,7 %

4. Kepulauan Riau 4,8 % – 5,5 %
5. Sumatera Barat 5,4 % – 5,7 %
6. Jambi 4,3 % – 4,9 %

7. Kep. Bangka Belitung 4,5 % – 5,4 %
8. Bengkulu 4,9 % – 5,2 %
9. Sumatera Selatan 5,8 % – 6,5 %

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI 2022 
DI 34 PROVINSI
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namun tetap melimpah dan dilakukan 
secara hati-hati. Perry mengatakan, 
langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi 
adanya kemungkinan bank sentral AS 
atau The Fed mulai menempuh kebijakan 
pengurangan likuiditas atau tapering off 
di tahun depan. 

“Kami yang merumuskan kebijakan 
makro harus pandai-pandai menjaga 
stabilitas ini dari tapering, tapi tetap 
berikan dukungan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Bagi BI buat suatu bauran pro 
stability dan pro growth,” kata Ketua 
Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana 
Ekonomi Indonesia (ISEI) ini.

Lebih lanjut Perry memastikan 
likuiditas di perbankan hingga saat ini 
masih melimpah. Pasalnya, hingga 19 Juli 
2021 Bank Indonesia sudah melakukan 
suntikan likuiditas sebesar Rp 101,10 

triliun. Kemudian, Bank Indonesia juga 
telah membeli SBN di pasar perdana 
mencapai Rp 124,13 triliun, terdiri atas 
Rp 48,67 triliun melalui mekanisme 
lelang utama dan Rp 75,46 triliun melalui 
mekanisme greenshoe option (GSO).

“Likuiditas perbankan tetap 
melimpah, karena Bank Indonesia 
lakukan quantitative easing sangat 
besar. Suku bunga sudah turun meski 
harus dorong lebih turun lagi dan juga 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lakukan 
relaksasi pengaturan klasifikasi kredit 
atau restrukturisasi kredit dengan POJK 
48/ POJK.03/2020,” kata Perry. 

Tidak hanya likuiditas yang longgar 
untuk mendukung perekonomian, juga 
tercermin pada uang beredar dalam arti 
sempit M1 dan luas M2 yang tumbuh 
masing-masing 17% yoy dan 11,4% yoy 

10. Lampung 4,8 % – 5,3 %
11. DKI Jakarta 5,8 % – 6,2 %
12. Banten 5,0 % – 5,9 %
13. Jawa Barat 4,7 % – 5,7 %
14.  Jawa Tengah 5,0 % – 5,8 %
15. Jawa Timur 5,2 % – 5,7 %
16. Bali 5,5 % – 6,3 %
17. D.I. Yogyakarta 5,0 % – 5,7 %
18. NTB 4,2 % – 5,3 %
19. NTT 6,3 % – 6,9 %
20. Kalimantan Utara 5,4 % – 6,3 %
21. Kalimantan Barat 5,3 % – 6,0 %
22. Kalimantan Timur 5,3 % – 5,7 %
23. Kalimantan Tengah 5,6 % – 6,5 %
24. Kalimantan Selatan 4,5 % – 5,0 %
25. Sulawesi Barat 5,5 % – 6,0 %
26. Sulawesi Selatan 6,4 % – 7,6 %
27. Sulawesi Tenggara 6,3 % – 7,0 %
28. Sulawesi Tengah 8,8 % – 9,4 %
29. Gorontalo 6,1 % – 7,1 %
30. Sulawesi Utara 4,5 % – 5,5 %
31. Maluku Utara7,5 % – 8,5 %
32. Maluku 5,8 % – 6,2 %
33. Papua Barat 5,6 % – 6,3 %
34. Papua 6,0 % – 6,5 %

BI TETAP DUKUNG PERTUMBUHAN 
EKONOMI

Gubernur Bank Indonesia Perry 
Warjiyo memastikan arah kebijakan 
moneter yang akan diambil bank sentral 
pada tahun depan menjaga stabilitas, 
namun akan disertai sejumlah kebijakan 
yang mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertama, kebijakan makroprudensial 
Bank Indonesia juga diarahkan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi. 
Kemudian yang kedua, digitalisasi sistem 
pembayaran akan terus dilakukan Bank 
Indonesia. Ketiga, pendalaman pasar 
keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan 
ekonomi. Keempat untuk mendukung 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 
dan kelima mendorong ekonomi keuangan 
syariah. Jadi, untuk tahun ini semua 
instrumen untuk pro growth, dan tahun 
depan instrumen moneter lebih pro 
growth,” kata Perry Warjiyo.

Selain stabilitas nilai tukar rupiah, 
kebijakan moneter Bank Indonesia 
tahun 2022 juga mulai secara bertahap 
mengurangi sedikit-sedikit likuiditas 
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pada Juni 2021. 
“Kondisi likuiditas perbankan lebih 

dari cukup tercermin pada rasio alat 
likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/
DPK) yang tinggi yakni 32,95% dan 
pertumbuhan DPK sebesar 11,28% yoy,” 
tuturnya.

KECEPATAN VAKSINASI DAN STIMULUS 

Pada kesempatan yang sama, Perry 
mengungkapkan pemulihan ekonomi 
negara maju dan negara berkembang 
akan berbeda di tahun ini disebabkan isu 
kecepatan vaksinasi dan besarnya stimulus 
fiskal dan moneter yang digelontorkan 
di negara maju, sehingga mendorong 
pemulihan ekonomi berlangsung lebih 
cepat. 

“Negara yang vaksinasinya cepat, 
penurunan kasus Covid-19 juga lebih 
cepat, begitu pula negara dengan 
(gelontoran) stimulus fiskal dan moneter 
yang lebih besar maka recovery juga 
lebih cepat,” tutur Perry.

Dia menyebut ekonomi Amerika 
Serikat dan Tiongkok diproyeksikan 
akan lebih cepat pulih, didorong oleh 
permintaan domestiknya yang meningkat. 
Hal ini juga tercermin dari hasil proyeksi 
yang dilakukan Bank Indonesia bahwa 
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat 
tahun ini mencapai 6,8% dan tahun 
depan 3,5%. Sementara itu, pertumbuhan 

ekonomi Tiongkok tahun ini akan tembus 
di 8,4% dan tahun depan turun menjadi 
5,5%. 

“Sehingga pertumbuhan ekonomi 
tahun ini lebih baik dari pertumbuhan 
ekonomi global 5,8 % dan tahun 
depan 4,3 %. Tetapi terjadi divergensi 
pertumbuhan ekonomi antarnegara, 
semakin cepat vaksinasi semakin besar 
stimulus lebih cepat recover. Kemudian, 
bagi negara yang baru lakukan vaksinasi, 
maka pemulihan ekonomi juga baru 
akan terjadi di kemudian, itu beberapa 

aspek di sejumlah negara 
berkembang,” tegasnya. 

Karena itu, untuk 
mengejar ketertinggalan 
dengan cara mempercepat 
vaksinasi agar proses 
ekonomi domestik segera 
pulih. Pasalnya, pemulihan 
ekonomi global akan 
berdampak positif bagi 
Indonesia, khususnya sisi 
ekspor, karena meningkatnya 
permintaan komoditas dari 
negara- negara maju.

Secara keseluruhan, 
Bank Indonesia 
memproyeksikan kinerja 
ekonomi Indonesia tahun 
ini hanya mencapai kisaran 
3,5- 4,3%, atau lebih rendah 

dari proyeksi sebelumnya. Penurunan 
proyeksi ini juga tidak lepas dari pengaruh 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. 

“Setelah kami melihat suatu kalibrasi 
dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali dan 
dengan melihat implikasi berbagai 
perkembangan global, semula bisa 
tumbuh 4,1-5,1% atau 4,6%. Namun dengan 
kondisi sekarang pertumbuhan ekonomi 
jadi 3,5% hingga 4,3%% dengan titik 
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tengah 3,9%,” tuturnya. 
Untuk tahun depan, kata Perry, 

pertumbuhan ekonomi domestik akan 
mampu mencapai 4,6% hingga 5,4% 
didukung oleh kenaikan ekspor, karena 
perbaikan ekonomi global, kenaikan 
konsumsi, investasi sejalan dengan 
kemajuan vaksinasi dan implementasi 
Undang-Undang Cipta Kerja.

PROYEKSI CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit 
transaksi berjalan atau current account 
deficit (CAD) pada 2021 akan mencapai 
kisaran -1,4% hingga -0,6%. 

Perry menyampaikan bahwa 
rendahnya defisit transaksi berjalan di 
akhir tahun tidak terlepas dari belum 
pulihnya kinerja impor sejalan dengan 
permintaan domestik yang belum 
menguat. 

Sedangkan kinerja ekspor mulai 
terdongkrak didorong oleh pemulihan 
ekonomi di negara maju yang mendukung 
peningkatan permintaan eskpor dari 
Indonesia. “current account deficit 
(CAD)  rendah karena ekspor bagus, 
sementara impor belum meningkat 
karena permintaan domestik belum 
kuat,” katanya. 

Adapun berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan 

Indonesia pada semester I-2021 
mencatatkan surplus US$ 11,86 miliar, jauh 
lebih tinggi dari capaian pada semester 
I-2020 sebesar US$ 5,42 miliar. 

Peningkatan surplus disebabkan 
oleh pertumbuhan kinerja ekspor yang 
lebih tinggi dari impor. Nilai ekspor pada 
semester I-2021 tercatat mencapai US$ 
102,87 miliar, sementara impor mencapai 
US$ 91,01 miliar. 

Lebih lanjut, Perry mengatakan bahwa 
saat ini harga komoditas dunia tengah 
mengalami peningkatan. Karena itu, 
momentum kenaikan harga komoditas 
harus dimanfaatkan untuk mendorong 
ekspor. 

“Indeks harga komoditas ekspor 
naiknya tinggi tahun ini, naik 35,3% berarti 
memang berbagai harga komoditas naik. 
Apa itu kelapa sawit maupun tembaga, 
besi, dan baja sehingga itu kenapa 
pertumbuhan ekonomi di luar jawa 
seperti di wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, 
sudah di atas 5% atau 6%,” tuturnya. 

Kendati begitu, dia menjelaskan 
bahwa untuk saat ini yang perlu menjadi 
perhatian yakni mendorong penyaluran 
kredit atau pembiayaan ke sektor riil 
tidak hanya dari sisi suplai melainkan 
juga sisi demand. 

Pasalnya, saat ini kondisi likuiditas 
di perbankan melimpah karena Bank 
Indonesia melakukan quantitative easing 

dalam jumlah yang besar per 19 Juli 2021 
mencapai Rp 101,10 triliun. Kemudian, 
dukungan dari suku bunga acuan yang 
tetap berada pada level yang rendah 3,5%. 

“Tahun lalu (pertumbuhan kredit) 
mencapai -2,4%, tahun ini bisa didorong 
pada kisaran 4% hingga 6%, memang 
lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 
6% hingga 8%. Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan (KSSK) sudah lakukan 
koordinasi dan sudah ada paket kebijakan 
KSSK untuk meng-address sisi suplai 
dan perbankan,” jelasnya.

INFLASI SAMPAI 2024

Sementara itu inflasi hingga akhir 
tahun 2021 berada dalam kisaran 
sasaran target 3,0% pulus minus 1%. 
Bank Indonesia tetap berkomitmen 
menjaga stabilitas harga dan memperkuat 
koordinasi kebijakan dengan pemerintah, 
baik di tingkat pusat maupun daerah 
melalui Tim Pengendali Inflasi, termasuk 
menjaga pasokan selama implementasi 
kebijakan pembatasan mobilitas.

Pemerintah Indonesia menargetkan 
inflasi bakal melandai selama periode 
tahun 2022 sampai tahun 2024, yaitu 
dari 3% menjadi 2,5%. Hal ini tertuang 
dalam Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang 
Sasaran Inflasi 2022, 2023 dan 2024. 
Pasal 2 ayat 3, merinci sasaran inflasi 
2022 adalah 3%. Kemudian, 2023 tetap 
3% dan 2024 turun menjadi 2,5%. Target 
ditetapkan dengan deviasi 1%.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi memimpin pelepasan pasan 
ekspor senilai Rp35,03 atau setara 
USD 2,44 miliar. Dalam pelepasan 
ekspor ini, Mendag Lutfi menegaskan 
bahwa ekonomi nasional mulai pulih. 
Momentum ini harus terus dijaga secara 
serius agar perekonomian Indonesia 
bisa lebih cepat bangkit dan tumbuh.

“Hari ini saya melepas ekspor 
senilai Rp35,03 triliun secara serentak 
di 18 titik di 62 kabupaten/kota di 26 
provinsi di Indonesia secara hibrida. 
Pelepasan ekspor ini merupakan 
kolaborasi dan kerja sama dari 
seluruh pemangku kepentingan, baik 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan para pelaku usaha untuk mendorong 
pemulihan ekonomi nasional, serta 
meningkatkan kinerja ekspor nasional. 
Saya berharap pelepasan ekspor ini 
dapat memotivasi kalangan dunia 

LEPAS EKSPOR SENILAI RP35,03 TRILIUN
MENDAG EKONOMI NASIONAL MULAI PULIH

usaha untuk terus mempertahankan 
dan memperluas pasar ekspornya,” 
ujar Mendag Lutfi. 

Mendag Lutfi memimpin 

pelepasan ekspor dalam acara 
“Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021” 
yang dilaksanalam secara hibrida yang 
diikuti 278 eksportir dari 62 kabupaten/
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kota di 26 provinsi pada 23 Desember 
2021, dengan lokus utama di PT Toyota 
Motor Manufacturing Indonesia,

Karawang International Industrial 
City, Jawa Barat. Pemerintah, lanjut 
Mendag Lutfi, didorong untuk fokus 
pada peningkatan kinerja ekspor 
dalam rangka percepatan pemulihan 
ekonomi nasional. “Secara simultan, 
pertumbuhan ekspor yang signifikan 
juga akan mendorong inovasi dan 
peningkatan kualitas industri dalam 
negeri. Kedua hal ini merupakan fondasi 
utama untuk memulihkan ekonomi 
nasional dan mewujudkan cita-cita 
Indonesia Maju 2045,” tegas Mendag.

Mendag Lutfi menyampaikan, 
Kementerian Perdagangan sering 
bertemu dan berdiskusi dengan 
eksportir. “Kami selalu motivasi 
para pelaku usaha untuk berani 
mengeksplorasi peluang pasar baru 
di kawasan emerging markets dan 
pasar nontradisional. Terlebih dengan 
adanya ketidakpastian di negara-
negara pesaing, kita justru dapat 
memanfaatkan potensi ekspor yang 
selama ini belum dioptimalkan seperti 
Afrika, Asia Selatan, Asia Barat, Eropa 
Timur dan negaranegara di kawasan 
Oseania,” ujar Mendag.

Sejumlah pimpinan pemerintah 
pusat dan daerah turut hadir di wilayah 
akreditasi masing-masing antara lain 
Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry 
Sambuaga, Gubernur Riau Syamsuar, 
Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul 
Fatah, Wakil Gubernur Kalimantan 
Timur Hadi Mulyadi, Bupati Karawang 
Cellica Nurrachadiana, Bupati Gresik 
Fandi Akhmad Yani, Walikota Salatiga 
Yuliyanto, Walikota Semarang Hendrar 
Prihadi, dan Wakil Bupati Boyolali 
Wahyu Irawan.

Sedangkan dari kalangan 
pengusaha dan asosiasi turut hadir 
Presiden Direktur PT Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia Warih 
Andang Tjahjono, Wakil Ketua Umum 
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia Shinta Widjaja Kamdani, serta 
perwakilan dari Gabungan Perusahaan 
Ekspor Indonesia (GPEI) dan Asosiasi 
Pengusaha Indonesia (APINDO).

“Pertumbuhan ekspor nonmigas 
yang terus menerus surplus hingga 
akhirnya meraup nilai ekspor 
bulanan tertinggi sepanjang sejarah 
ini, bukan hanya hasil kerja keras 
pemerintah pusat, tetapi juga para 
eksportir dan pemerintah daerah. 
Maka dari itu, acara hari ini sekaligus 

bentuk apresiasi kepada 
pemerintah di tingkat 
provinsi, kota maupun 
kabupaten yang sehari-hari 
melayanikebutuhan para 
eksportir,” jelas Mendag.

Selain lokus utama 
di Karawang, Jawa Barat, 
terdapat 17 titik pelepasan 
yang terkoneksi langsung 
secara daring yang meliputi 
Pangkal Pinang (Bangka 
Belitung); Pelalawan dan 
Pekanbaru (Riau); Lampung; 
Bogor dan Bekasi (Jawa 
Barat); Salatiga, Boyolali, 
dan Semarang (Jawa 
Tengah); Gresik dan Sidoarjo 
(Jawa Timur); Yogyakarta; 
Mataram (NTB); Pontianak 
(Kalimantan Barat); 
Samarinda (Kalimantan 
Timur), serta Serang dan 

Banten (Jawa Barat).
Secara keseluruhan, terdapat 

26 Provinsi yang mendukung acara 
Pelepasan Ekspor Akhir Tahun 2021. 
Adapun provinsi tersebut yaitu Sumatra 
Barat, Kepulauan Riau, Riau, Bengkulu, 
Bangka Belitung, Lampung, Banten, 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta,Jawa 
Timur, Bali, Kalimantan Utara, 
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 
Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara 
Barat, Nusa Tenggara Timur.
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi menyatakan dalam sembilan 
tahun ke depan pada 2030, ekonomi 
digital Indonesia akan tumbuh 800 
persen. Pertumbuhan sebesar ini harus 
dimanfaafkan anak muda Indonesia 
dengan menjadi entrepreneur di 
bidang teknologi. Pelaku usaha muda 
harus menciptakan disrupsi ekonomi 
digital dan harus bisa menciptakan 
nilai tambah di Indonesia.

Hal ini disampaikan Mendag Lutfi 
saat menghadiri Digital Technopreneur 
Festival (DTF) 2021 dan Socio 
Technopreneur Campus (STC) 2021 
di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta 
beberapa waktu lalu. 

 Acara ini digelar oleh 
Kementerian Investasi bekerja sama 
dengan Himpunan Pengusaha Muda 
Indonesia (Hipmi).“Ekonomi digital 
Indonesia akan tumbuh dari Rp632 
triliun pada 2020 menjadi Rp 4.531 

PADA 2030, EKONOMI DIGITAL RI TUMBUH 800 PERSEN

MENDAG AJAK KAUM MUDA JADI ENTREPRENEUR

triliun pada akhir 2030 atau tumbuh 
800 persen dalam sembilan tahun ke 
depan,”tegasnya.

Menurut Mendag Lutfi, disrupsi 
di dalam teknologi menjadi hal yang 

penting untuk pelaku ekonomi baru. 
Pada 2020, ekonomi Indonesia secara 
produk domestik bruto (GDP) sekitar 
Rp15.400 triliun atau setara USD 1,1 
triliun dan pada akhir 2030, akan 
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tumbuh sekitar 1,5 kali lipat antara 
Rp24.000 triliun—Rp30.000 triliun.
Pertumbuhan terbesar sebesar 34 
persen berasal dari perdagangan secara 
elektronik dengan nilai sekitar Rp1.908 
triliun atau USD 120 miliar. Namun, yang 
terpenting adalah bidang pendidikan 
sebesar 3 persen dengan nilai Rp160 
triliun dan kesehatan sebesar 8 persen 
dengan nilai sekitar Rp476 triliun.

Dua hal tersebut sangat 
pentingkarena membantu generasi 
emas (golden generation), generasi 
penerus Indonesia.“Pendidikan sangat 
penting, hari ini, lulusan SMA hanya 60 
persen dari angkatan kerja. Di masa 
yang akan datang harus dikonversi 
menjadi 99 persen. Untuk mengejar 
hal tersebut, harus didukung teknologi 
pendidikan,”jelas Mendag Lutfi.

Terkait kesehatan, lanjutnya, 
setiap dokter yang lulus harus 
menanggung 600 pasienbaru. “Oleh 
sebab itu, kita harus mendapatkan 
teknologi untuk memberikan layanan 
kesehatan kepada angkatan kerja 
muda,”tandasnya.Mendag.

Lutfi menjelaskan, pada 2020, 
ekonomi digital Indonesia tercatat 
sebesar USD 44,0 miliar akan 
tumbuh delapan kali lipat menjadi 
USD 323,6 miliar pada 2030. Artinya, 
akan tumbuh enam kali lebih besar 

dibanding Malaysia, tujuh kali lebih 
besar dibanding Filipina, sembilan kali 
lebih besar dibanding Singapura, dan 
empat kali lebih besar dari Vietnam.

“Jika indeks per kapita naik dari 
USD 162,8/kapita menjadi sama dengan 
Malaysia sebesar USD 1.403,1/kapita, 
maka ekonomi digital Indonesia tumbuh 
menjadi USD 417 miliar. Ini merupakan 
salah satu yang paling besar,”terang 
Mendag Lutfi.Dikatakan Mendag Lutfi, 
tren ke depan diantaranya 5G, Internet 
of Things (IoT), blockchain,kecerdasan 
buatan, dan cloud computingakan 
mengubah dan mempengaruhi hidup 
masyarakat Indonesia.

“Kelima teknologi tersebut 
akan menembus batas ruang dan 
waktu. Teknologi pertanian (agritech), 
teknologikeuangan (fintech), teknologi 
Pendidikan (edutech), dan teknologi 
kesehatan (healthtech) akan berubah 
selamanya dan ini harus diantisipasi 
pelaku ekonomi baru di masa yang 
akan datang,”imbuhnya.

Digital Technopreneur Festival 
2021 dan Socio Technopreneur Campus 
2021 merupakan terobosan Kementerian 
Investasi dan Hipmi untuk menciptakan 
wirausaha baru sebagai inventor startup 
dan menjadikan program kampus 
merdeka sebagi media untuk mencetak 
wirausaha baru guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi digital dalam 
negeri.

“Saat ini, kita bisa melihat 
perkembangan ekonomi digital yang 
sangat cepat dan sehingga kita harus 
terus berkolaborasi bersama dengan 
pemerintah dan universitas untuk 
menciptakan inovasi di era baru ini, 
dengan banyak potensi yang terbuka 
untuk ekonomi digital. Meskipun 
ekonomi digital Indonesia berkontribusi 
sebanyak 4 persen terhadap PDB 
nasional tahun 2020,” ungkap Ketua 
Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) 
Hipmi Mardani H Maming.

Mardani menambahkan, Hipmi 
akan terus menciptakan inovasi dan 
berkolaborasi dengan pemerintah 
dalam ekonomi digital, lewat program 
Hipmi yang berpedoman pada tujuan 
Hipmi untuk menciptakan pengusaha-
pengusaha baru dan menaikkan kelas 
pengusaha dari kecil ke menengah, 
dari menengah ke besar dan juga 
IPO tentunya. Seperti IPB University, 
Universitas Andalas, Universitas 
Mulawarman, Universitas Halu Oleo dan 
Univesitas Cenderawasih merupakan 
perguruan tinggi yang bekerjasama 
dengan Hipmi serta Kementerian 
Investasi RI untuk program Socio 
Technopreneur Campus, yang dimana 
mendorong hadirnya inovasi-inovasi 
dalam dunia ekonomi digital.
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Melon merupakan nama buah 
yang termasuk suku labu-labuan atau 
cucurbitaceae. Tumbuhan semusim 
ini sifatnya merambat dan menjalar, 
memiliki rasa manis dan hampir 95 
persen mengandung air. Kandungan 
air yang banyak pada buah melon 
bahkan bisa menghilangkan dahaga 
saat dikonsumsi dan dapat juga dijadikan 
jus atau camilan segar saat cuaca panas. 

Buah dengan nama ilmiah Cucumis 
Melo ini, termasuk jenis buah yang sering 
dikonsumsi sebagai makanan selingan 
atau penutup. Umumnya juga dijadikan 
campuran es buah. Kebanyakan orang 
biasanya menyukai buah ini karena 
rasanya yang manis dan segar.

Melon juga memiliki kandungan 
vitamin K. Tak hanya itu, kandungan 
seperti magnesium dan folat yang 
ada di dalamnya menjadi komponen 
utama untuk menjaga dan meningkatkan 
kesehatan tulang.

MELON
TUMBUHAN SEMUSIM YANG KAYA KANDUNGAN AIR

Namun, beberapa ahli berpendapat 
bahwa mengkonsumsinya Melon secara 
berlebihan dapat meningkatkan risiko 
bahaya yaitu berupa diare dan perut 
kembung. Hal ini disebabkan karena 

melon mengandung sorbitol, yang 
merupakan senyawa gula. 

Akar Melon
Tanaman Melon memiliki sistem 
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perakaran tunggang dengan dua bagian 
seperti akar utama dan akar literal. 
Bagian akar utama memiliki ukuran 
mencapai 15-20 cm dari pangkal batang. 
Sedangkan bagian akar sekunder dengan 
luas sebarannya mencapai 35-45 cm.

Batang Melon
Batang pada tanaman Melon 

berwarna hijau muda dengan bentuk 
segi lima berlekuk dengan 3-7 lekukan 
dan bergaris tengah 8-15 cm. Bagian 
permukaan batang terdapat lapisan 
berupa bulu-bulu kasar, selain itu batang 
melon memiliki buku atau ruas-ruas 
yang menempel pada tangkai daun.

Daun Melon
Daun pada tanaman Melon berwarna 

hijau berbentuk oval reniformis menjari 
bersudut lima. Daun berlekuk dengan 
jumlah lekukan 5-7, diameter 8-15 cm, 
dan panjang tangkai daun 4-10 cm. 

Bunga Melon
Tanaman Melon memiliki bunga 

yang tumbuh dari ketiak daun. Bunga 
tumbuh bergerombol dengan jumlah 
3-6 buah. Pada bagian ketiak daun 
tumbuh bunga jantan yang ditopang 
dengan tangkai pipih panjang. Pada 
bunga jantan hanya terdapat mahkota 
bunga, benang sari dan tidak memiliki 

bakal buah. Sedangkan bunga betina 
tumbuh pada ruas percabangan di ketiak 
daun. Bunga betina memiliki mahkota, 
putik dan bakal buah.

Buah Melon
Buah Melon berbentuk bulat dan 

lonjong dengan warna hijau, kuning 
sampai hijau tua. Bagian dalamnya 
terdapat daging buah yang berwarna 
hijau, kuning sampai jingga, dan memiliki 
biji. Ketebalan kulit buah sekitar 1-2 mm 
yang keras dan kuat.

Biji Melon
Biji buah melon berwarna coklat 

muda dengan ukuran panjang 0,9 mm 
dan diameter 0,4 mm. Setiap satu buah 
melon memiliki jumlah biji sekitar 500-
600 biji.

 
BUDIDAYA BUAH MELON

Tanaman Melon menjadi salah satu 
komoditas yang memiliki peluang bagus 
untuk dikembangkan.  Tanaman Melon 
akan tumbuh optimum pada suhu 25°C 
- 30°C dan curah hujan antara 1500-
2500 mm/tahun. 

Melon yang ditanam pada dataran 
menengah yaitu berkisar 200-900 dpl 
berpengaruh positif terhadap kualitas 
buah, seperti daging buah tebal, tekstur 
lebih baik, rongga buah kecil dan rasa 
yang lebih manis.  

Agar mendapatkan hasil terbaik saat 
panen, beberapa langkah berikut kiranya 
bisa diterapkan saat menaman Melon, 
yaitu pertama perhatikan musim tanam, 
musim tanam yang dianjurkan untuk 
penanaman Melon adalah saat awal 
bulan musim kemarau. Karena pada 
musim ini tanaman dapat memperoleh 
sinar matahari secara maksimal dan 
untuk meminimalisir serangan penyakit.

Selain itu, Anda juga harus kenali 
media tanam. Media tanam yang baik 
untuk Melon adalah tanah gembur yang 
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mengandung unsur hara makro dan 
mikro lengkap.

Lokasi lahan untuk tanaman 
melon sebaiknya lahan yang mudah 
pengairannya, tidak berangin kencang, 
bukan daerah rawan banjir, dan mudah 
dijangkau kendaraan saat panen tiba.

Selanjutnya, sebelum melakukan 
proses penanaman Melon sebaiknya 
Anda juga harus mengenali  terlebih 
dahulu lokasi area penanaman tersebut 
sehingga Anda bisa menentukan Melon 
jenis apa yang sebaiknya Anda tanam 
agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Cara Melakukan Pembibitan 
Pertama-tama rendam benih 

melon dengan Pupuk Organik Cair 
GDM Spesialis Tanaman Buah dan air 
hangat bersuhu 45 – 50 °C selama 5 
jam untuk mengaktifkan sel dorman 
benih dan mencegah penyakit tular 
benih sehingga benih tumbuh cepat, 
seragam dan sehat.

Lalu tiriskan benih yang telah 
direndam dan peram dengan kain selama 
2×24 jam. Setelah muncul calon akar 
pindahkan benih ke dalam tray semai 
yang telah diisi media semai. Buat 

media semai selalu lembab dengan 
menyemprotkan Pupuk Organik Cair 
GDM Spesialis Tanaman Buah + GDM 
Black BOS setiap 6 jam sekali dan 
tutup dengan daun pisang atau taruh 
di tempat gelap.

Dalam 2 hari benih mulai 
berkecambah dan pindahkan ke tempat 
yang terkena sinar matahari agar bibit 
dapat berkembang dengan bagus. 
Selalu jaga kelembaban dengan rutin 

menyemprot Pupuk Organik Cair GDM 
Spesialis Tanaman Buah setiap pagi 
dan sore hari.

Cara Pengolahan Lahan Tanam Buah 
Melon

Pertama, bajak tanah sedalam 20 
cm agar kondisi tanah menjadi gembur, 
kemudian taburi dengan GDM SaMe 
Granule Bio Organic agar kaya akan unsur 
hara makro dan mikro dalam tanah. Jika 
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pH tanah dibawah 6 sebaiknya taburi 
dengan kapur dolomit pada bedengan. 

Lalu semprot dengan GDM Black BOS 
untuk mencegah penyakit tular tanah dan 
menyediakan bakteri menguntungkan 
pada tanah sehingga tanah selalu 
terjaga kesehatan dan kesuburannya. 
Selanjutnya buat bedengan dengan 
lebar 100 cm, tinggi sekitar 20 cm dan 
jarak antar bedeng 50 cm. Saat musim 
hujan tinggi bedengan dapat dibuat 
hingga 50cm untuk antispasi lahan 
terendam air.

Lalu setelah itu tutup bedengan 
menggunakan plastik mulsa untuk 
menjaga kelembaban, mencegah 
tumbuhnya gulma dan menghalau 
datangnya hama.

MANFAAT MELON BAGI KESEHATAN

• Menurunkan Tekanan Darah
 Pola makan yang banyak 

mengandung sayur dan buah dapat 
membantu menurunkan tekanan 
darah serta penyakit jantung. 
Terlebih lagi bila makanan yang Anda 
konsumsi rendah natrium dan kaya 
akan kalium. Kalium dalam Melon 
dapat membantu menyeimbangkan 
kembali volume darah. Dengan 
begitu, tekanan darah berangsur 
menurun.

• Memenuhi Kebutuhan Gizi Ibu Hamil
 Selama kehamilan, ibu memerlukan 

asupan vitamin dan mineral yang 
lebih tinggi dari biasanya. Ibu hamil 
mungkin juga sedang tidak berada 
pada kondisi terbaiknya karena 
sistem imun yang cenderung 
lebih lemah. Kalium pada buah 
ini membantu menjaga kesehatan 
pembuluh darah dan jantung, vitamin 
C memperkuat sistem imun, dan 
vitamin B6 mendukung pertumbuhan 
tulang belakang janin.

• Membantu Tidur Lebih Nyenyak
 Melon mengandung vitamin B6 

yang membantu merangsang 
pembentukan serotonin. Serotonin 
yaitu zat kimia otak dengan banyak 
fungsi, di antaranya membuat mood 
stabil, menimbulkan rasa bahagia, 
dan membuat Anda tidur lebih 
nyenyak. Vitamin B6 juga memicu 
produksi melatonin, hormon yang 
membuat Anda mengantuk pada 
malam hari.

• Baik Untuk Pencernaan
 Buah melon dapat menjadi solusi 

bagi Anda yang susah buang air 
besar. Manfaat ini tidak lain berasal 
dari kandungan air dan serat pada 
melon. Kandungan serat melon 

memang tidak setinggi buah-
buahan lain, tapi ini justru bagus 
untuk orang yang belum terbiasa 
makan makanan tinggi serat. Dengan 
menambah asupan serat sedikit demi 
sedikit, perut akan mulai terbiasa 
mengeluarkan feses secara teratur.

• Baik Untuk Kesehatan Mata
 Tak kalah dari wortel, buah 

melon ternyata juga berpotensi 
menyehatkan mata Anda. Manfaat 
melon yang satu ini berasal dari 
lutein dan zeaxanthin. Keduanya 
tergolong sebagai karotenoid, yakni 
zat yang merupakan bahan baku 
vitamin A. Lutein dan zeaxanthin 
juga merupakan antioksidan yang 
mampu melindungi jaringan mata. 
Perlindungan ini mungkin dapat 
mengurangi risiko kerusakan mata 
akibat sinar matahari, pertambahan 
usia, dan lingkungan.

• Memperkuat Sistem Imun dan 
Mencegah Infeksi

 Melon termasuk buah dengan 
vitamin C yang bermanfaat bagi 
imun tubuh. Menurut penelitian 
dalam jurnal Nutrients, vitamin C 
mempercepat perpindahan sel-sel 
imun ke area infeksi dan merangsang 
sel tertentu untuk memakan bakteri.

• Mencerahkan Kulit Secara Alami
 Jika Anda ingin mencerahkan 

kulit secara alami, cobalah 
mengonsumsi melon setiap hari. 
Melon mengandung vitamin C 
yang penting untuk pembentukan 
kolagen. Kolagen yaitu protein 
yang menyusun, memelihara, dan 
memperbaiki jaringan kulit Anda. 

• Membantu Mengontrol Gula Darah
 Walaupun rasanya manis, melon 

termasuk buah yang aman 
dikonsumsi penderita diabetes. 
Ini karena kandungan air dan 
serat pada melon memperlambat 
penyerapan gula dalam tubuh 
sehingga mencegah dan menurunkan 
gula darah dengan cepat. 
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Patah tulang merupakan salah 
satu penyakit yang pemulihannya 
butuh proses. Ada tahapan yang harus 
dilakukan si pasien agar tulang yang 
patah dapat kembali normal. Untuk 
menunjang proses tersebut dibutuhkan 
layanan fisioterapi yakni sebuah proses 
perawatan yang bertujuan memulihkan, 
memelihara dan memaksimalkan 
fungsi fisik secara keseluruhan, setelah 
terjadinya cedera, penyakit maupun 
kecacatan.

Fisioterapi juga dapat membantu 
mengurangi risiko cedera dan penyakit 
tertentu dengan menjaga postur tubuh. 
Proses fisioterapi mencakup rehabilitasi, 
pencegahan cedera, serta promosi 
kesehatan dan kebugaran.

Syamsudin, Amd.Ft menjelaskan 
orang yang mengalami patah tulang, 
langkah pertama yang dilakukan 
adalah tindakan dari dokter ortopedi. 

LAYANAN FISOTERAPI DIBUTUHKAN
UNTUK PERCEPAT PENYEMBUHAN PATAH TULANG

Dalam menangani patah tulang, dokter 
ortopedi akan menanyakan keluhan yang 
dirasakan, kronologis kejadian, dan 

riwayat kesehatan. Setelah itu, dokter 
akan melakukan pemeriksaan fisik, 
khususnya pada area yang mengalami 
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cedera atau patah tulang.
Pemeriksaan ini dilanjutkan 

dengan pemeriksaan pendukung 
menggunakan foto Rontgen, untuk 
melihat kondisi tulang dan jenis 
patahannya. Ada tiga yang dipilih 
dokter ortopedi tergantung kasus yang 
dialami si pasien yakni Pemasangan gips, 
pemakaian sling atau perban khusus 
dan Operasi

“Patah tulang ini adalah kondisi 
yang emergency ya, yang membutuhkan 
penanganan medis segera. Jadi tim 
dokter dulu yang menangani, nah 
di sini fisioterapi itu tujuannya untuk 
menunjang, jadi menunjang kesembuhan 
pasien supaya di masa pemulihan tidak 
ada masalah baru yang muncul,” kata 
Syamsudin saat menjadi narasumber 
dalam program EL JOHN Medical Forum 
yang ditayangkan di EL JOHN TV. Program 
ini dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani 
(Miss Earth Indonesia 2019).

Ahli Madya Fisioterapi menjelas-
kan selama fisioterapi, koordinasi 
dengan dokter ortopedi tetap dilakukan 
agar penanganan fisioterapi tidak 
menimbulkan masalah baru. Disaat 
pasien patah tulang, maka  otot yang 
berhubungan dengan tulang yang patah 
tersebut tidak dapat digerakan, akibatnya 
si pasien akan mengalami kekakuan 
persendian.

“Di masa pemulihan dibutuhkan 
fisioterapi untuk apa, contohnya begini 
kita patah di bagian lengan atas tapi 
karena selama masa imobiliasi. Jadi 

imobi l isas i 
itu dibiarkan 
tangannya 
untuk tidak 
gerak. Jadi 
selama itu 
akan ada 
masalah baru 
yang muncul, 
contohnya apa 
kekakuan sendi 
nya, kemudian 
ada penurunan 
o t o t n y a . 
Inilah peran 
f i s io te rap i 

supaya bagaimana persendiannya tadi 
bisa normal kembali luas gerakannya. 
Terus otot yang tadi menurun bisa naik 
kembali kekuatannya,” terang Syamsudin.

Menurut Syamsudin, ada dua 
fase fisioterapi untuk pasien patah 
tulang, yakni saat masa pemulihan dan 
saat kondisi tulang yang patah sudah 
sembuh. Untuk masa pemulihan, biasanya 
pasien akan merasakan rasa nyeri yang 
pengobatannya dapat ditunjang oleh 
layanan fisioterapi. 

Meski dokter ortopedi memberi-
kan obat penahan nyeri, tidak ada 
salahnya jika layanan fisioterapi saat masa 
pemulihan tetap dilakukan agar dapat 
mempercepat proses penyembuhan 
Namun untuk layanan fisioterapi di masa 
pemulihan akan diberikan tergantung 
dari kondisi pasien, karena tidak semua 
kondisi pasien sama pasca menjalani 
operasi patah tulang. Hal ini sangat 
dipengaruhi oleh kondisi kesehatan, 
bentuk badan, kebiasaan, dan aktivitas 
pasien. Fisioterapis akan memberikan 
perawatan yang sesuai dengan kebutuhan 
dan kondisi masing-masing pasien.

Ahli fisioterapi juga akan 
memberikan saran dan informasi 
tentang hal-hal yang dapat memengaruhi 
kehidupan sehari-hari si pasien, seperti 
bagaimana teknik mengangkat 
atau membawa barang yang benar 
dan sebagainya yang membantu 
mempercepat proses penyembuhan.

“Jadi tehnik yang kita pakai pun 
disini memang harus sesuai dengan 

kondisi pasien ya, jadi tidak semua asal 
kita gerakin. Jadi ada tehnik-tehniknya 
sendiri. Contohnya misal tekniknya harus 
pakai isometric. Isometric ini adalah 
gerakan yang kontraksi otot yang tidak 
melibatkan gerakan. Tujuannya adalah 
untuk supaya posisi tulang yang baru 
patah itu tetap aman,” ujar Syamsudin.

“Untuk fase kedua yakni fase 
penyembuhan,  menurut Syamsudin si 
pasien akan dicoba untuk beradaptasi 
dengan lingkungan. “Jadi dengan kondisi 
pasca cederanya, pasca patah tulang 
atau rehabilitasi yang lumayan lama, 
di sini kita mengajarkan bagaimana 
adaptasi kembali kemudian meningkatkan 
kapasitas fisiknya yang tadi mungkin 
dia kerjanya ga terlalu maksimal, jadi 
sekarang bagaimana kita supaya dia bisa 
balik lagi seperti dulu,” tutur Syamsudin.

Selama fisioterapi, si pasien 
akan dibantu dengan alat penunjang 
fisioterapi. Hal ini penting karena alat 
dapat membantu proses pemulihan otot.

“Selain kita punya modalitas 
fisioterapi sendiri, kita juga punya 
alat-alat ya, misalkan untuk latihan 
pembebanan, nah kita pakai ada yang 
namanya, anggaplah dia patahnya di 
bagian kaki, nah kita adalah latihan 
nama alatnya itu Ankle Weight. Jadi kaya 
pemberat gitu untuk melatih penguatan 
otot-ototnya, kemudian ada juga alat-alat 
lain yang memang kita butuhkan untuk 
dipakai latihan. Contoh kaya walker yang 
bisa dipakai sama pasien selama masa 
pemulihan,” ujar Syamsudin. (Sigit)
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Pemerintah terus memantau 
secara ketat perkembangan kasus 
COVID-19 terutama untuk mengantisipasi 
lonjakan kasus karena varian Omicron 
yang saat ini telah terdeteksi di sekitar 
90 negara termasuk Indonesia. Menteri 
Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar 
Pandjaitan menyampaikan bahwa 
hingga saat ini respons Indonesia 
dalam menghadapi varian Omicron 
masih cukup bagus.

“Terkait dengan perkembangan 
kasus Omicron yang terjadi di Indonesia 
dapat kami informasikan bahwa kasus 
COVID-19 masih berada pada tingkat yang 
rendah pasca ditemukan kasus pertama 
Omicron di Indonesia,” ujar Luhut dalam 
keterangan pers usai Rapat Terbatas 
mengenai Evaluasi Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
yang dipimpin oleh Presiden RI Joko 

PEMERINTAH SIAPKAN SKENARIO
HADAPI KEMUNGKINAN PENINGKATAN KASUS OMICRON

Widodo (Jokowi) belum lama ini.
Meskipun kasus COVID-19 masih 

terkendali pada tingkat yang rendah, 

Menko Marves menegaskan bahwa 
pemerintah akan tetap menggunakan 
level PPKM sebagai basis pengetatan 
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kegiatan masyarakat. Selain itu 
pemerintah juga mempersiapkan 
skenario dalam menghadapi kemungkinan 
terjadinya lonjakan kasus akibat varian 
Omicron.

“Kami menggunakan threshold 
10 kasus per juta penduduk per hari atau 
setara dengan 2.700 kasus per hari. 
Kami akan mulai melakukan pengetatan 
ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 
kasus per hari. Pengetatan lebih jauh 
akan dilakukan ketika tingkat perawatan 
rumah sakit dan tingkat kematian nasional 
maupun provinsi kembali mendekati 
threshold level 2,” terangnya.

“Pemerintah terus mewaspadai 
hal ini dengan mendorong seluruh 
pemerintah daerah beserta Forkopimda 
setempat agar kembali mengontrol 
kebijakan penerapan PeduliLindungi yang 
saat ini penggunaan mingguannya turun 
di level 74 persen di kabupaten Jawa-Bali. 
Pemerintah daerah dan Forkopimda juga 
terus mendorong untuk tidak kendur 
melakukan tracing,” ujarnya.

Selain itu pemerintah juga terus 
mendorong peningkatan cakupan 
vaksinasi terutama di daerah yang capaian 
dosis pertamanya masih di bawah 50 
persen.

Imbauan Agar Masyarakat Tidak 
Bepergian ke Luar Negeri

Pada kesempatan itu, Luhut juga 
kembali mengimbau masyarakat agar 
tidak melakukan perjalanan ke luar negeri 
yang tidak esensial di tengah merebaknya 
penyebaran kasus Omicron secara global.

“Pemerintah mengimbau 
masyarakat untuk tidak melakukan 
perjalanan ke luar negeri karena begitu 
parahnya keadaan sekarang mengenai 
Omicron di seluruh dunia,” ujarnya.

Pemerintah, imbuh Luhut, juga 
melakukan pengetatan pintu kedatangan 
internasional baik melalui darat, laut, 
maupun udara.

“Pemerintah sangat mempertim-
bangkan untuk peningkatan masa 
karantina menjadi 14 hari jika penyebaran 
varian Omicron ini semakin meluas. Jadi 
saya mohon kita semua menahan diri, 
kita jangan ingin mengulangi masa yang 
begitu mencekam pada Juli tahun ini,” 
ujarnya.

Untuk mengantisipasi melonjak-
nya pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) 
yang tiba di Indonesia, pemerintah 
juga menyiapkan tempat-tempat atau 
wisma karantina baru untuk menjaga 
agar kondisi kepulangan PPLN tetap 
kondusif dan sesuai protokol kesehatan 
yang ada.

“Pemerintah juga sedang 
menyiapkan dan ini Jenderal Suharyanto, 
Kepala BNPB, sedang menyiapkan 

kesiapan Bandara Juanda sebagai pintu 
masuk baru bagi PPLN yang akan pulang 
ke tanah air,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Luhut 
mengungkapkan bahwa pemerintah 
menambah daftar negara yang untuk 
sementara waktu dilarang masuk ke 
Indonesia.  Sebelumnya terdapat 11 
negara yang saat ini dibatasi masuk ke 
Indonesia yaitu Afrika Selatan, Botswana, 
Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, 
Mozambique, Nambia, Eswatinie, Lesotho, 
dan Hongkong. Warga Negara Indonesia 
(WNI) dari negara tersebut tetap dapat 
memasuki Indonesia dengan melakukan 
karantina selama 14 hari.

“Mengikuti perkembangan 
terjadi, pemerintah akan melakukan 
penambahan negara UK (United 
Kingdom), Norwegia, dan Denmark, dan 
menghapus Hongkong dalam daftar 
tersebut untuk mempertimbangkan 
penyebaran kasus Omicron yang cepat 
di ketiga negara,” ujarnya.

Menko Marves menegaskan, daftar 
negara tersebut akan terus dievaluasi 
berdasarkan perkembangan kasus yang 
terjadi di setiap negara.

“Ini terus kita monitor. Jadi saya 
kira tiap minggu kita akan lihat kalau nanti 
banyak negara lain yang menyebar makin 
parah ya kita juga akan menyesuaikan,” 
tandasnya.
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Bali bukan hanya kaya akan destinasi 
wisata alam, namun jantung pariwisata 
Indonesia itu, juga memiliki beragam 
kuliner. Tidak salah jika Bali sebut  
sebagai  wisata kuliner unggulan 
yang dimiliki Indonesia, bahkan Bali 
juga digadang-gadang sebagai wisata 
kuliner dunia.

KADEK MUTIARA VALENTINA
BERTEKAD PERKENALKAN KULINER BALI 
KEPADA DUNIA

Kuliner menjadi salah satu unsur 
pembentuk pariwisata. Bahkan, di 
negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, 
sudah ada tur khusus wisata gastronomi, 
tidak hanya sebatas wisata kuliner. Di 
Indonesia sendiri, wisata kuliner masih 
menjadi pemanis atau pelengkap dari 
tur wisata ketika mengunjungi suatu 

daerah, sedangkan wisata gastronomi 
masih sangat jarang.

Oleh karena itu,  Bali dihadirkan untuk 
membuktikan bahwa kuliner bukan  hanya 
menjadi pelengkap, tetapi bisa menjadi 
daya tarik bagi wisatawan untuk datang. 
Beraneka macam kuliner bisa ditemukan 
di Bali mulai makanan khas Bali sendiri, 
nasional hingga internasional. Apalagi, 
keindahan alam Bali  dapat menambah 
suasana menikmati kuliner di Bali tidak 
terlupakan.

Melihat potensi kuat tersebut, Miss 
Culinary Tourism Indonesia 2021 Kadek 
Mutiara Valentina terpanggil untuk ingin 
melestarikan dan mempromosikan kuliner 
Bali. Sejumlah program kerja pun sudah 
disusun gadis cantik kelahiran 14 Februari 
2001 itu, salah satunya adalah festival 
kuliner.

“Tiara berkolaborasi dengan sejumlah 
komunitas akan membuat sebuah Festival 
Kuliner itu yang pastinya bertempat di 
Bali tetapi untuk Festival Kuliner tersebut 
itu ada kuliner di seluruh Indonesia jadi 
masyarakat Bali dan juga masyarakat 
yang di luar Bali bisa berkunjung ke Bali 
untuk mencoba kuliner kuliner di seluruh 
Indonesia,” kata Tiara saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News.

Festival kuliner yang diinisiasi Tiara 
akan digelar jika kondisi sudah benar-
benar aman dari pandemi Covid-19, 
apalagi saat ini muncul ancaman varian 
baru Omicron yang telah terdeteksi di 
Indonesia.

Seperti diketahui, Bali selalu dipilih 
menjadi festival kuliner,  sebut aja ada 
Ubud Food Festival.  Festival ini adalah 
petualangan kuliner lintas budaya selama 
tiga hari dengan makanan Indonesia 
sebagai bintangnya. Menampilkan 
masakan Indonesia yang beragam, koki 
inovatif, dan produk lokal yang luar biasa 
telah menjadi inti dari setiap UFF. Setiap 
tahun, Festival menyambut penonton dan 
koki dari dekat dan jauh untuk belajar 
tentang Indonesia melalui masakannya.

Selain akan menggelar festival 
kuliner, program lainnya yang dijalankan 
Tiara adalah mempromosikan kuliner  
Bali kepada dunia melalui media 
sosial. Promosi tersebut kini sedang 
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dijalankan Tiara, bahkan lebih gencar. 
Hal ini dilakukan  agar wisatawan dapat 
mengenal lebih dekat kuliner yang 
ada di Bali dan ada rasa penasaran 
wisatawan untuk mencicipinya sehingga 
memutuskan untuk berkunjung ke Pulau 
Dewata.

Tiara menyebut sosial media 
menjadi wadah yang efektif dalam 
mempromosikan atau memperkenalkan 
suatu produk termasuk kuliner. “Sangat 
efektif ya, Tiara sudah membuktikan apa 
yang Tiara posting khususnya kuliner Bali 
sudah banyak dikomentari follower Tiara, 
bahkan mereka ada yang ingin datang 
ke Bali untuk merasakan kuliner-kuliner 

tersebut,” ungkap Tiara.
Tiara pun juga siap berkolaborasi 

dengan pemerintah maupun stakeholder 
pariwisata untuk membangun kuliner 
Bali sebagai kuliner yang paling dicari 
wisatawan. Tiara menilai kolaborasi 
merupakan cara yang ampuh dalam 
mencapai tujuan bersama.

Dalam kesempatan ini Tiara mengajak 
generasi muda untuk mencintai kuliner 
Indonesia. Bangga dengan makanan 
negeri sendiri adalah salah satu upaya 
dalam melestarikan kuliner-kuliner lokal. 
Tiara ingin generasi muda meninggalkan 
kebiasan untuk makan makanan impor. 
Saat ini gerai makanan impor sudah 

menjamur namun kondisi tersebut tidak 
boleh dijadikan alasan untuk melupakan 
makanan di daerah sendiri.

“Sangat disayangkan ya sekarang 
banyak gerai makanan dari luar sana, 
malah yang makanan sendiri sedikit 
gerainya. Jadi saya ingin mendorong 
generasi muda lebih mencintai makan 
daerah sendiri, dengan mencintai 
makanan sendiri maka sudah ikut 
melestarikannya,” tutur Tiara.

Pada kesempatan ini Tiara tidak 
lupa mengucapkan terima kasih kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang telah 
memberikan wadah untuk berprestasi dan 
berkarya. “Terima kasih untuk Yayasan EL 
JOHN Indonesia yang sudah menyediakan 
wadah khususnya bagi kami kaum muda 
untuk bisa mengembangkan diri dan 
role model untuk kaum muda lainnya,” 
kata Tiara.

Tiara juga menyampaikan rasa terima 
kasih kepada pihak yang mendukungnya 
terutama tim yang telah bekerja 
keras membantu Tiara di pemilihan 
Putri Pariwisata Indonesia 2021 yang 
diselenggarakan Yayasan EL JOHN 
Indonesia

“Ini adalah rezeki Tiara, yang diberikan 
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan juga 
ditambah dukungan dari orang tua dan 
tim. Kepada tim, yang sudah bekerja keras 
Tiara ucapkan terima kasih karena sudah 
membantu Tiara dari awal pemilihan 
hingga mendapat gelar Miss Culinary,” 
ujar Tiara. (Sigit)
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Rasa senang dan bahagia terpancar 
dari wajah lima besar Putri Bumi 
Indonesia 2021 saat menerima mahkota 
dan sash yang diserahkan pada  11 
Januari 2022.  Mahkota dan sash 
tersebut diserahkan oleh Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto kepada masing-
masing lima besar di  Permata Hijau 
Suites, Kebayoran Lama, Jakarta 
Selatan.

Mereka adalah  Eunike Suwandi 
(Putri Bumi Indonesia 2021), Jessica 
Grace (Putri Lingkungan Indonesia 
2021), Maria Stella  (Putri Bumi Indonesia 
Udara 2021), Angela Tumbo (Putri Bumi 
Indonesia Air 2021) dan Magdalena 
Putri (Putri Bumi Energi Hijau 2021).

Tak hanya mahkota dan sash, para 
Putri juga mendapatkan piala dan 
souvenir dari pihak sponsor yakni 

MAHKOTA DAN SASH RESMI DITERIMA
LIMA BESAR PUTRI BUMI INDONESIA 2021 UCAPKAN TERIMA KASIH 
KEPADA YAYASAN EL JOHN INDONESIA

Marina, Biskuit Kokola dan Teh Dia
Sebelum menerima, mahkota dan 

sash, para Putri mendapat pembekalan 

dari Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto. 
Kepada para lima besar, Founder 
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Yayasan EL JOHN Indonesia berharap 
para pemenang Putri Bumi Indonesia 
2021  dapat mewujudkan aksi nyata 
dalam menjaga dan merawat bumi.

“Saya menyampaikan ucapan 
selamat kepada semua pemenang 
terutama kepada lima besar, kita 
berharap semoga mereka bisa 
memberikan kontribusi nyata sesuai 
dengan sash yang mereka dapat, 
melakukan kegiatan-kegiatan dan nanti 
pada saatnya mereka ke internasional, 
tentu harus dapat memberikan kesan-
kesan positif bagi Indonesia, bahwa 
Putri Bumi Indonesia telah mendorong 
masyarakat untuk ikut mengambil 
bagian dalam pelestarian bumi kita 
yang indah ini,” kata Tokoh Pariwisata 
Nasional ini.

Para lima besar mengucapkan 
terima kasih kepada Yayasan EL JOHN 
Indonesia yang telah memberikan 
wadah untuk berkarya. Gelar yang 
diterima ini akan digunakan sebaik-
baiknya  untuk pelestarian bumi.

“Terima kasih kepada Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Daddy 
Johnnie yang memberikan kepercayaan 
bagi saya sebagai Putri Bumi Indonesia 
2021. Mahkota ini sebelumnya saya lihat 

ada di Ka Monica (Miss Earth Indonesia 
2020) sekarang sudah ada di kepala 
aku. Ini menjadi kehormatan yang 
besar. Aku ga mau ini menjadi beban   
justru ini aku kembangkan lagi, aku 
tidak mau pakai mahkota ini untuk foto 
cantik di Instagram, tapi mau pakai 
mahkota ini untuk mewujudkan aksi 
nyata menyelamatkan bumi,” kata 
Eunike Suwandi (Putri Bumi Indonesia 
2021) saat diwawancarai tim liputan 
EL JOHN News.

“Terima kasih banyak kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia dan Daddy 
(Founder Yayasan EL JOHN Indonesia) 
yang telah memberikan kesempatan 
kepada Grace untuk mendapatkan 
gelar ini Putri Lingkungan Indonesia 
2020, ini merupakan suatu kehormatan 
buat Grace mendapatkan gelar ini 
dan terima kasih juga sudah dapat 
menyediakan panggung untuk anak-
anak muda agar dapat berkreasi dan 
berkreativitas di dunia,”  ujar Jessica 
Grace (Putri Lingkungan Indonesia 
2021) pada kesempatan yang sama.

“Terima kasih banget karena sudah 
mempercayakan Stella sebagai Putri 
Bumi Indonesia Udara 2021. Semoga 
gelar ini menjadi amanah dan semoga 

Stella bisa memaksi-
malkan semua poten-
si untuk berkolaborasi 
bersama Yayasan EL 
JOHN Indonesia untuk 
membangun dan men-
ciptakan generasi muda 
yang mampu menye-
lamatkan lingkungan 
bersama-sama,” ung-
kap Maria Stella  (Putri 
Bumi Indonesia Udara 
2021),

“Aku senang sekali 
ya akhirnya dapat 
menerima mahkota 
dan sash, terima kasih 
Yayasan EL JOHN 
Indonesia dan Daddy. 
Ini menjadi kesempatan 
yang besar buat aku 
untuk mengembangkan 
diri, sekali lagi terima 

kasih buat Yayasan EL JOHN Indonesia,” 
tutur Angela Tumbo (Putri Bumi 
Indonesia Air 2021)

“Saya sangat berterima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia 
dan bersyukur bisa mendapatkan gelar 
ini sebagai Putri Bumi Energi Hijau 2021. 
Ini menjadi pengalaman yang luar biasa 
dan menjadi gelar yang luar biasa juga 
bagi saya sebagai anak Indonesia. Ini 
adalah langkah awal bagi saya untuk 
berbuat dan bermanfaat bagi bumi yang 
saya tinggalin ini sebagai tempat tinggal 
saya, tempat hidup saya di Indonesia 
dan sudah tidak sabar untuk melakukan 
aksi nyata untuk bumi,” Magdalena 
Putri (Putri Bumi Energi Hijau 2021).

Seperti diketahui, para pemenang 
ini diumumkan saat Malam Grand 
Final Putri Bumi Indonesia 2021 yang 
dilangsungkan secara virtual dan 
disiarkan langsung oleh  EL JOHN 
TV pada Rabu (29/12/2021). Tahun 
ini,  pemilihan  Putri Bumi Indonesia 
2021 mengangkat tema ‘love and save 
indonesia’s flora and. Tema tersebut 
dipilih untuk menggencarkan lagi 
penyelamatan tumbuh-tumbuhan dan 
hewan yang ada di Indonesia. (Sigit)
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Rabu, 29 Desember 2021, menjadi 
hari istimewa bagi Eunike Suwandi, 
pasalnya di hari itu, gadis cantik 
kelahiran 12 Agustus 2001 ini, terpilih 
sebagai Putri Bumi Indonesia 2021 
melalui Malam Grand Final Putri Bumi 
Indonesia 2021 yang diselenggarakan 
Yayasan EL JOHN Indonesia secara 
virtual. Eunike terkejut namanya 
keluar sebagai peraih gelar tertinggi 
di salah satu kontes paling bergengsi 
di Indonesia itu.

Selama mengikuti kontes ini, Eunike 
hanya memasang target dapat tembus 
ke 10 besar, namun takdir berkata lain 
justur nama Eunike keluar sebagai 
pemenang. Padahal pemilihan Putri 
Bumi Indonesia menjadi kontes pertama 
yang diikuti  mahasiswi semester lima 
di  LSPR Communication and Business 
Institute itu

RAIH GELAR PUTRI BUMI INDONESIA 2021
EUNIKE SUWANDI AKAN SUARAKAN PENANGANAN SAMPAH
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Persiapan yang dilakukan Eunike 
hanya memaksimal potensinya agar 
dapat menjadi  yang terbaik. Prestasi 
yang diraihnya ini,  tidak lepas dari 
dukungan keluarga dan tim yang telah 
membantu Eunike saat menjalani masa 
karantina hingga grand final

“Yang pasti keluarga ya, keluarga 
banyak support ke aku. Lalu  tim aku, 
sebenarnya aku kolaborasi sih sama 
orang. Aku cari tim di Instagram, karena 
platform yang kita gunakan sekarang 
itu kan instagram, jadi aku cari-cari tim  
di Instagram untuk aku ajak kolaborasi, 
mulai dari fotografer, videographer dan 
editor itu semuanya dari Instagram,” 
saat di wawancarai tim liputan Travel 
Club belum lama ini.

“Terima kasih kepada Founder 
Yayasan EL JOHN Indonesia Daddy 
Johnnie yang memberikan kepercayaan 
bagi saya sebagai Putri Bumi Indonesia 
2021. Mahkota ini sebelumnya saya lihat 
ada di Ka Monica (Miss Earth Indonesia 
2020) sekarang sudah ada di kepala 
aku. Ini menjadi kehormatan yang 
besar. Aku ga mau ini menjadi beban   
justru ini aku kembangkan lagi, aku 
tidak mau pakai mahkota ini untuk foto 
cantik di Instagram, tapi mau pakai 
mahkota ini untuk mewujudkan aksi 
nyata menyelamatkan bumi,” tambah 
Eunike.

Mengikuti kontes ini,  menjadi modal 
bagi Eunike untuk memperdalam ilmu 
tentang pelestarian lingkungan, apalagi 
gelar sebagai Putri Bumi Indonesia 2021 
sudah resmi dipegang Eunike, karena 
itu Eunike siap untuk mewujudkan aksi 
nyata untuk menyelamatkan bumi.

Isu lingkungan  yang menjadi 
prioritas Eunike adalah sampah. Eunike 
melihat sampah merupakan persoalan 
klasik yang sulit untuk diselesaikan, 
padahal pemerintah sudah banyak 
mengeluarkan berbagai kebijakan 
untuk menyelesaikan masalah sampah.

Menurut Eunike, untuk mengatasi 
sampah yang perlu dibangun adalah 
pemahaman masyarakat akan dampak 
buruk yang ditimbulkan sampah. Karena 
itu, Eunike akan memanfaatkan media 
sosial pribadinya seperti Instagram 
untuk gencar  mengedukasi dan 
mengajak masyarakat untuk tidak 
membuang sampah pada tempatnya.

Menurut Eunike, mengajak 
masyarakat membuang sampah pada 
tempatnya merupakan aksi awal dan 
akan terus berlanjut hingga masyarakat 
menyadari bahwa sampah bukan barang 
yang main asal buang namun juga harus 
pilah, karena ada selain berdampak 
buruk ada sisi positif yang dihasilkan 
dari sampah.

“Bagaimana caranya kita akan 

memulai secara pelan-pelan, mulai dari 
buang sampah di tempatnya dulu, lalu 
kita tingkatkan lagi tahapannya buang 
sampahnya di pilah, kita tingkatkan 
lagi agar kita bisa mengurangi sampah 
berlanjut ke pengurangan sampah 
plastic. Jadi pelan-pelan, kalau seperti 
kita akan bisa karena sudah terbiasa. 
Jadi kita dibiasain dulu pelan-pelan 
sehingga nanti hasilnya menjadi 
maksimal,” ujar Eunike.

Eunike menilai, wadah yang cocok 
untuk mengkampanye penanganan 
sampah adalah media sosial (medsos). 
Wadah ini, dapat menjangkau lebih 
luas masyarakat, bukan hanya di 
Indonesia saja namun juga hingga ke 
dunia. Apalagi saat ini, pengguna media 
sosial terus meningkat dan menjadikan  
medsos sebagai salah satu saluran 
informasi yang mudah diterima.

“Saya akan bangun kesadaran 
masyarakat dulu melalui Instagram 
saya karena di instagram saya paling 
banyak menyuarakan advokasi saya 
mengenai lingkungan hidup. Jadi 
dengan Instagram itu lah saya akan 
ajak followers dan teman-teman saya 
untuk dukung program yang saya buat 
ini, karena program ini bukan buat saya 
tapi buat bumi, buat kebaikan kita 
semua. Jadi harapan saya semuanya 
dapat mengikuti program yang saya 
buat,” ungkap gadis yang memiliki 
tinggi 170 cm ini.

Eunike menyadari bahwa program 
yang disusun tersebut tidak dapat 
maksimal jika tidak  bersinergi dengan 
pihak-pihak terkait. Untuk pertama, 
Eunike akan menjaga kerjasama para 
komunitas pecinta alam.

“Saya fokusin itu ke komunitas-
komunitas kecil dulu. Seperti awal 
di karantina saya juga fokuskan ke 
komunitas, karena komunitas kecil 
seperti pecinta alam itu  banyak, 
cuma kita kurang aware sama mereka 
jadi disitulah saya akan ajak mereka 
kerjasama, saya akan merangkul mereka 
jadi kita kerjasama, semakin dilihat, 
semakin banyak orang yang ikutan 
nantinya akan jadi semakin baik,” tutur 
Eunike.
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Panitia pelaksana Jakarta E-Prix 
menunjuk Ancol sebagai lokasi sirkuit 
Formula E 2022. Informasi ditunjukkannya 
Ancol disampaikan langsung Ketua 
Pelaksana Jakarta E-Prix 2022 Ahmad 
Sahroni melalui jumpa pers di Jakarta, 
22 Desember 2021

Sahroni mengatakan, pihak 
Formula E Operations sebagai wakil 
Federasi Otomotif Internasional (FIA).telah 
mengizinkan Ancol dijadikan sirkuit balap 
mobil listrik bergengsi tersebut. “Baru 
tadi pagi (22 Desember 2021) diberikan 
approval sirkuit penyelenggaraan Formula 
E adalah di Ancol,” ujar Sahroni.

Sahroni menjelaskan, butuh kajian 
mendalam untuk menentukan Ancol. 
Formula E Operations harus melakukan 
penelitian apakah Ancol layak dijadikan 
lokasi sirkuit Formula E di Jakarta.

Menurut Sahroni, Ancol dipilih 
karena lokasinya yang tidak mengganggu 
jalan umum. Selain itu, Ancol juga 

ANCOL RESMI DIPILIH SEBAGAI SIRKUIT 
FORMULA E PADA JUNI 2022

merupakan salah satu ikon kota Jakarta.
“Kenapa dipilih Ancol karena 

Ancol dinamis, ikonik Jakarta dan tidak 

mengganggu jalan prasarana masyarakat 
yang lain,” ujar Sahroni

Diketahui, selain Kawasan Ancol, 

community update

                      60 - INSPIRA - JANUARI 2022



JANUARI 2022 - INSPIRA - 61        

community update

empat lokasi lain yang menjadi alternatif 
adalah JIExpo, kawasan Jalan Sudirman, 
kawasan sekitar Jakarta International 
Stadium (JIS), dan kawasan Pantai 
Indah Kapuk. Dari alternative tersebut 
mengerucut dua nama yakni Ancol dan 
JIEXpo Kemayoran, namun berdasarkan 
kajian Ancol menjadi calon kuat sirkuit 
Formula E.

Menurut Sahroni, dampak ekonomi 
dari penyelenggaraan Formula E Jakarta 
mencapai 78 juta poundsterling Inggris atau 
setara Rp 1,4 triliun. Dampak ekonomi, kata 
Sahroni, bukan hanya sebatas pendapatan 
untuk pendapatan asli daerah (PAD) DKI 
Jakarta, tetapi secara keseluruhan.

“Dampak ekonominya sekitar 78 
juta poundsterling, bisa sampai segitu, 
itu seluruhnya,” ujar Sahroni

Dampak ekonomi ini juga, kata 
Sahroni, bukan hanya berasal dari 
keuntungan penjualan tiket, tetapi juga 
event-event supporting, seperti balapan 
lain sebelum penyelenggaraan Formula 
E pada 4 Juni 2022.

“Formula E ini akan ditonton sama 
170 negara dan miliaran orang dari seluruh 
dunia juga nonton,” tandas dia.

Sementara itu, Direktur Utama 
PT Jakarta Propertindo Widi Amanasto 
menjelaskan, bentuk sirkuit Formula E 
disesuaikan seperti kuda lumping

“Sudah ditetapkan di Ancol, seperti 

apa sirkuitnya? Itu seperti bentuk kuda 
lumping,” ucap Widi.

Nantinya, lokasi sirkuit Formula E 
di Ancol atau yang diberi nama Jakarta 
International Eprix Circuit akan memiliki 
panjang lintasan 2,4 km dengan 18 
tikungan. Jakarta International Eprix Circuit 
juga akan memiliki trek lurus sepanjang 
600 meter dengan arah lintasan searah 
jarum jam.

Sementara itu, PT Jakarta 
Propertindo (Jakpro) ditunjuk sebagai 
penanggung jawab penyelenggaraan 
Formula E.Direktur Utama PT Jakpro, 
Widi Amanasto, menyebut jika tender 
kontraktor untuk pembangunan sirkuit 
Formula E sedang berjalan.

 Menurut dia, tender sudah 
diadakan sejak beberapa waktu lalu, meski 
tak merinci kapan mulai dan selesainya. “Ya 
sudah kita lakukan (tender),” kata Widi.

Terkait dengan pengerjaan sirkuit 
Formula E atau Jakarta E-Prix, Direktur 
Pengelolaan Aset Jakpro Gunung Kartiko 
sebelumnya meyakini proyek tersebut 
dapat rampung pada April 2022.  Seiring 
dengan target tersebut, kata Gunung, 
Jakpro akan memulai proses lelang tender 
secara terbuka untuk mencari kontraktor 
yang ditargetkan kelar akhir Januari 2022.  

Dengan demikian, sambungnya, 
proses pengerjaan sirkuit bisa dimulai 
pada awal Februari 2022 sehingga bisa 

rampung sesuai dengan target, yaitu April 
2022, sebelum kemudian FIA [Fédération 
Internationale de l’Automobile] melakukan 
pengecekan.  

Dia menambahkan biaya untuk 
pembangunan sirkuit ajang Formula E 
secara keseluruhan berasal dari kantong 
swasta. Gunung menyebutkan sudah 
ada beberapa sponsor yang masuk di 
antaranya dari brand minuman, makanan, 
bank.  Namun dia belum bisa menyebutkan 
secara spesifik perusahaan-perusahaan 
yang sudah stand by menjadi sponsor 
untuk ajang Formula E yang dijadwalkan 
terselenggara pada Juni mendatang. 

Namun dia belum bisa 
menyebutkan secara spesifik perusahaan-
perusahaan yang sudah stand by menjadi 
sponsor untuk ajang Formula E yang 
dijadwalkan terselenggara pada Juni 
mendatang.  

Persiapan sirkuit, sambungnya, 
Jakpro sudah menyiapkan logistik untuk 
pembangunan sirkuit, mulai dari aspal, 
hingga fasilitas penduking seperti barier, 
pagar, dan fasilitas lain untuk menjamin 
keselamatan para pembalap.  Peralatan 
tersebut, kata Gunung, sudah dibeli pada 
medio 2019-2020 dan tinggal dikirim ke 
lokasi pembangunan. Beberapa peralatan 
sudah berada di Cikarang. Selanjutnya, 
Jakpor akan segera melakukan impor 
dari China.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA



community update

                      62 - INSPIRA - JANUARI 2022

Ketua Umum Perhimpunan 
Tionghoa Indonesia (INTI) Teddy Sugianto 
mengucapkan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang menyampaikan ucapan 
selamat kepadanya, saat terpilih kembali 
sebagai Ketua Umum INTI periode 2021-
2025 pada Munas ke V  Perhimpunan 
INTI yang berlangsung 18-19 Desember 
2021 lalu di Jakarta.

Menurut Teddy, ucapan selamat  
tersebut merupakan harapan kepada 
perhimpunan INTI agar dapat membantu 
Pemerintah dalam menyelesaikan 
permasalahan bangsa. Salah satu yang 
memberikan ucapan selamat  adalah 
orang nomor satu di Indonesia yakni 
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada saat berlangsungnya 
Munas ke V Perhimpunan INTI,  Presiden 
menyampaikan berbagai pesan di 
antaranya meminta Perhimpunan INTI 
untuk melanjutkan  kontribusi menjaga 

PERHIMPUNAN INTI SIAP JALANI PESAN PRESIDEN

BANTU PULIHKAN EKONOMI NASIONAL

semangat persaudaraan dan persatuan.
Presiden juga menaruh harapan 

besar kolaborasi perhimpunan INTI dengan 

Pemerintah terus berlanjut dan berjalan 
harmonis kedepannya. Jokowi juga 
menyinggung beberapa kemungkinan 
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kolaborasi lanjutan, khususnya  bidang 
ekonomi.

Teddy mengaku ini merupakan 
tantangan yang harus  dihadapi 
Perhimpunan INTI. Bahkan dengan 
pengalaman puluhan tahun bermitra 
dengan Pemerintah, Teddy optimis 
Perhimpunan INTI dapat menjawab 
harapan dari Presiden.

“Beban kita memang luar biasa 
ya ada ucapan selamat dan harapan 
dari Bapak Presiden. Jadi  kita punya 
tanggung jawab ini,  betul-betul harus 
kita pikul bersama. Tetapi memang INTI 
sudah ada pengalaman 22 tahun dengan 
dukungan dari  masyarakat, dan  teman-
teman yang lain, saya rasa untuk yang 
akan datang yang paling penting kita 
orang tekun bagaimana untuk jalankan 
program-program sesuai harapan dari 
Bapak Presiden” kata Teddy saat menjadi 
narasumber program EL JOHN TV.

Selain Ketua Umum, hadir sebagai 
narasumber yakni Sekjen Perhimpunan 
INTI Candra Jap dan Bendahara Umum 
Perhimpunan INTI Nurjati Tanuwidjaja. 
Program ini dipandu oleh host Bagas 
Soripada (Putra Kopi Indonesia 2019) dan 
co host yakni Founder Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto.

 Teddy menjelaskan untuk 
merealisasikan pesan dari Presiden, 
Perhimpunan INTI akan melihat 

skala prioritas. Pesan Presiden yang 
diprioritaskan untuk direalisasikan 
Perhimpunan INTI yakni membantu 
Pemerintah memulihkan perekonomian 
nasional. Upaya tersebut sesuai dengan 
program pemerintah yang menetapkan 
tahun 2022 menjadi tahun pemulihan 
ekonomi pasca pandemi.

Peran Perhimpunan INTI untuk 
membantu pemulihan ekonomi yang 
mengembangkan UMKM dan juga sektor 
pertanian. Bahkan Perhimpunan INTI 
dengan otoritas di China telah sepakat 
untuk menjalin kerjasama investasi, hanya 
saja kesepakatan tersebut terhenti akibat 
pandemi Covid-19. Kedepan kerjasama 
ini kembali dihidupkan untuk membantu 
pemulihan ekonomi nasional.

“Tapi  ini juga tidak seterusnya 
tertutup begini ya, yang akan datang 
dari China juga sudah banyak rencana 
mau kirim, mereka punya professor-
profesor. Dikirim ke  Indonesia ngajarin 
petani-petani kita, selain dari pangan 
beras, ada juga nanti  mengembangkan 
tanaman herbal,” ujar Teddy

Bicara herbal sangat 
menguntungkan,  karena di China butuh 
Indonesia yang kaya bahan herbal. Jika 
tanaman herbal ini dapat dikembangkan 
dengan bantuan dari Profesor China 
tidak menutup kemungkinan hasil 
pengembangan tanaman herbal ini 

dapat diekspor ke China sehingga dapat 
membantu devisa negara.

Sekjen Perhimpunan INTI Chandra 
Jap mengatakan  sektor pertanian menjadi 
salah satu sektor yang menjadi perhatian 
INTI. Sektor ini masuk empat program 
besar Perhimpunan INTI yakni ketahanan 
pangan, ketahanan budaya, ketahanan 
ekonomi dan ketahanan sipil.

Chandra menjelaskan untuk sektor 
pertanian ini, Perhimpunan INTI sedang 
mengembangkan metode baru untuk 
menghasilkan panen padi yang berlimpah. 
Upaya tersebut telah diujicobakan di Kediri, 
Jawa Timur dan jika tidak ada hambatan 
bulan ini akan panen. Jumlah panennya 
pun bisa mencapai 10 ton dengan satu 
hektar luas tanam.

“Mulai pada bulan Agustus yang 
lalu kita bikin penanaman bibit padi 
hibrida. Jadi kalau normalnya petani kita 
pakai bibit biasa atau metode biasa satu 
hektar paling maksimal empat sampai 
enam ton. Sudah pembibitan di Kediri 
selama 10 tahun ditemukan oleh Profesor 
dari Tiongkok, lalu kita coba  dan bulan 
ini mau panen, itu kurang lebih 10 ton, 
jadi kenaikan bisa dua kali lipat. Memang 
program ketahanan pangan ini, kita akan 
coba di beberapa daerah,” kata Chandra.

Chandra mengaku sudah banyak 
daerah yang ingin menjalin kerjasama 
dengan Perhimpunan INTI untuk 
mengembangkan metode baru menanam 
padi.” Banyak sekali daerah yang tertarik 
dengan metode ini dan ini akan kita 
kembangkan terus ke daerah,” ungkap 
Chandra. (Sigit)
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Komitmen Yayasan EL JOHN 
Indonesia untuk berbagi kasih kepada 
sesama tidak akan pernah putus. Pada 
5 Januari 2021,  Yayasan EL JOHN 
Indonesia kembali menyalurkan bantuan 
berupa sejumlah dus biskuit Kokola 
kepada masyarakat yang membutuhkan, 
melalui Susteran Santa Felicia KYM 
Kedoya.

Bantuan tersebut diterima oleh 
perwakilan Susteran Santa Felicia KYM 
Kedoya Suster Louise Marie Malau KYM di 
kediamannya di kawasan Green Garden, 
Jakarta Barat.

Suster Louise Marie Malau KYM 
mengucapkan rasa syukur dan terima 
kasih kepada para pengurus Yayasan 
EL JOHN Indonesia atas  bantuan ini

MELALUI SUSTERAN SANTA FELICIA KYM KEDOYA
YAYASAN EL JOHN INDONESIA KEMBALI SALURKAN BANTUAN
UNTUK MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN



“Suster komunitas Santa Felicia 
Kedoya menyatakan rasa syukur dan 
terima kasih sebanyak-banyaknya kepada 
Ibu Maria Hartini (Pengawasan Yayasan 
EL JOHN Indonesia) dan Yayasan El John 
Indonesia yang telah memberikan cintanya 
yang luar biasa kepada sesama yang 
sangat membutuhkan telah kami terima 
beberapa makanan-makanan ringan,” 
kata Suster Louise saat diwawancarai 
tim liputan EL JOHN News.

Suster Louise mendoakan  Yayasan 
EL JOHN Indonesia  dapat berkembang 
dan dapat kemudahan dari Tuhan Yang 
Maha Esa dalam menjalan tugas-tugasnya. 

Untuk pengurus Yayasan juga didoakan 
selalu diberi kesehatan dan perlindungan 
oleh Tuhan.

“Untuk semua pengurus yayasan 
dan juga untuk karyawan karyawati serta 
Ibu  Maria Hartini pasti diberikan berkat 
yang luar biasa kesehatan rezeki yang 
melimpah dan usaha-usaha karya setiap 
hari diberkati Tuhan dan menghasilkan 
buah melimpah untuk kehidupan,” ucap 
Suster Louise.

Suster Louise mengatakan, jika 
tidak ada hambatan bantuan ini akan 
disalurkan dalam waktu dekat. Penyaluran 
bantuan akan diserahkan kepada para 

pekerja jalanan dan orang-orang yang 
hidup di bantaran kali.

“Bantuan ini akan diserahkan 
kepada saudara-saudara kita yang miskin, 
saudara-saudara  kita yang bekerja di 
jalan raya yang tugasnya membersihkan 
Jalan Raya juga teman-teman yang ada 
di sekitar pinggiran kali yang sangat-
sangat miskin dan pasti mereka merasa 
senang,” ujar Suster Louise.

Suster Louise menjelaskan, 
bahwa siapapun yang memiliki niat  tulus 
membantu sesama kelak akan berikan 
balasan yang terbaik  dari  Tuhan Yang 
Maha Kuasa, seperti yang dilakukan 
Yayasan EL JOHN Indonesia.

“Tuhan tidak tutup mata untuk 
semua kebaikan dan cinta yang telah di 
diperbuat oleh para pengurus Yayasan 
El John dan semua karyawan-karyawati 
beserta  Ibu Maria  Hartini. Tuhan 
senantiasa berkarya dalam diri para 
pengurus dan karyawan-karyawan dan 
juga Ibu Hartini sehingga cinta Tuhan 
itu yang ada dalam diri Yayasan dan 
semua karyawan semakin dirasakan 
oleh saudara-saudara kita yang miskin,” 
ungkap Suster Louise.

Sebelumnya beberapa waktu 
lalu, Yayasan EL JOHN Indonesia juga 
telah memberikan bantuan berupa 20 
dus mie instan kepada Susteran Santa 
Felicia KYM Kedoya. Bantuan tersebut 
disalurkan berkat kerjasama Yayasan EL 
JOHN Indonesia dan DAAI TV.
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