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Halo sahabat  Inspira, apa kabar, semoga anda semua 
dalam keadaan sehat sehingga terus dapat berkarya. 
Kita patut bersyukur,   perkembangan kasus Covid di 
bulan Ramadan ini terus menurun. Tentu kondisi tersebut 
harus dijaga, dengan sungguh-sungguh menjalani aturan 
protokol kesehatan yang telah ditetap Pemerintah.

Menurunnya kasus Covid-19 juga menjadi kabar baik 
bagi mereka yang kangen mudik lebaran,  karena sudah 
dua tahun pemerintah meniadakan mudik lantaran 
terjadinya lonjakan kasus.  Oleh karena itu, pada Lebaran 
tahun ini, Pemerintah telah memberi lampu hijau bagi 
masyarakat yang ingin mudik dengan syarat penuhi 
protokol kesehatan yang telah ditetapkan.  

Presiden Joko Widodo juga  telah mengumumkan  cuti bersama Lebaran yang dimulai dari 29 April, 
4-6 Mei 2022.  Cuti tersebut dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang ingin mudik maupun balik.

Pemerintah memprediksi Lebaran tahun ini ada 85 juta orang yang melakukan mudik. Jumlah 
yang sangat besar dan belum pernah terjadi di setiap mudik Lebaran.  Dengan jumlah yang sangat 
besar tersebut, Pemerintah berupaya untuk mempersiapkan segalanya yang berkaitan dengan 
mudik, mulai dari moda transportasi hingga infrastruktur jalan, Informasi mudik ini menjadi salah 
satu informasi yang diulas  majalah Inspira edisi April 2022.

Selain itu, juga diulas tekad Menteri Agama Menteri Agama (Menag)  Yaqut Cholil Qoumas 
dalam menjaga kerukunan umat beragama. Menag telah menetapkan tahun 2022 menjadi tahun 
toleransi, dengan demikian keharmonisan umat beragama harus tercipta dari seluruh nusantara. 
Ulasan tentang Menag ini, dapat dibaca di rubrik Cover Story.

Ulasan yang tak kalah menariknya datang dari rubrik EL JOHN Selebritis. Di rubrik ini, ada cerita 
dari Putra Anti Narkoba Indonesia 2019 Deris Nagara yang menceritakan pengalamannya saat 
menjalankan ibadah puasa. Ada cerita lucu dan unik yang disampaikan Putra binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia itu..

Sebagai penutup, saya sampaikan terima kasih kepada sahabat Inspira yang selalu setia membaca 
majalah Inspira dan menjadikan majalah ini sebagai sumber informasi yang dapat memberikan 
inspirasi. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan selamat menjalankan 
ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 H.

SALAM PARIWISATA,
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Sejak terpilih sebagai Menteri 
Agama (Menag) pada 23 Desember 
2020,  Yaqut Cholil Qoumas telah 
menancapkan komitmennya untuk  
menjaga kerukunan umat beragama 
di Indonesia.  Bahkan tahun 2022 ini, 
Menag mencanangkan sebagai tahun 
toleransi.

“Saya meyakini Indonesia 
mampu, sebab karakter dasar 
masyarakatnya adalah sangat toleran 
dan sangat menghargai perbedaan. 
Berawal dari pencanangan Tahun 
Toleransi di 2022, kita ingin menjadikan 
Indonesia barometer kehidupan yang 

rukun dan harmoni dalam keberagaman 
dunia,” jelas Gus Yaqut, sapaan akrab 
Menag.

Menag menginginkan Indonesia 
di bawah kepemimpinan Presiden Joko 
Widodo menjadi barometer kerukunan 
umat beragama di dunia karena memiliki 
toleransi yang baik. Untuk mengetahui 
perkembangan kerukunan dan 
keberagaman di Indonesia, Kemenag 
pun menyusun religiosity index yang 
juga dikenal dengan Indeks Kerukunan 
Umat Beragama (KUB).

Launching Indeks KUB ini pun 
bernilai strategis sebagai bagian dari 

solusi. Maka dari itu, konsep moderasi 
beragama dan memperkuat kondisi 
kerukunan umat beragama menjadi 
pilihan tepat.

Di penghujung 2021, Kemenag 
pun merilis nilai Indeks KUB. 
Berdasarkan survei yang dilakukan 
Balitbang Diklat Kemenag, Indeks KUB 
tahun 2021 masuk kategori baik. Nilainya 
berada pada rerata nasional 72,39 atau 
naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya.

“Kami bersyukur nilai KUB 
mencapai nilai tinggi. Artinya, kinerja 
Kementerian Agama lebih baik,” imbuh 
Politikus PKB ini.

YAQUT CHOLIL QOUMAS 
CANANGKAN TAHUN 2022

SEBAGAI TAHUN TOLERANSI
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Namun, menurutnya, mendapat-
kan nilai baik bukanlah hal yang mudah. 
Untuk itu, diperlukan kerja sama dan 
sinergi seluruh pihak Kemenag dan 
pemangku kepentingan.

“Indeks KUB bukan hanya 
melihat keberhasilan kita tapi yang 
paling penting adalah pemetaan 
masalah, prediksi masalah, dan 
deteksi masalah. Karena indeks KUB 
dibangun dari beberapa variabel, yaitu 
toleransi, kerja sama, dan kesetaraan,” 
pungkasnya.

Menag  menegaskan pengem-
bangan toleransi dan kerukunan 
antarumat beragama merupakan 
karya bersama para tokoh agama, 
para menteri agama, umat, dan juga 

aparatur Kementerian Agama dari 
masa ke masa.

“Pengembangan toleransi 
dan kerukunan antarumat beragama 
merupakan karya bersama para Tokoh 
Agama, para Menteri Agama dan 
aparatur Kementerian Agama dari 
masa ke masa,” tutur Menag.

Dikatakan Menag, pengalaman 
membuktikan toleransi dan kerukunan 
tidak tercipta hanya dari satu pihak, 
sedangkan pihak yang lain berpegang 
pada hak haknya sendiri. Kemenag pun 
tengah mengembangkan moderasi 
beragama, agar toleransi dan kerukunan 
yang sudah ada lebih mengakar di 
dalam kehidupan sehari-hari bangsa.

“Di negara yang berdasarkan 
Pancasila ini, tidak ada diktator 
mayoritas atau tirani minoritas. Dalam 
kaitan itu, semua umat beragama 
dituntut untuk saling menghormati 
hak dan kewajiban masing-masing, 
di mana hak seseorang dibatasi oleh 
hak-hak orang lain,” kata Menag.

 “Pancasila adalah ideologi 
pemersatu yang merangkum nilai-nilai 
keindonesiaan sebagai bangsa yang 
beragama. Sila pertama dan utama 
Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa, meneguhkan identitas nasional 
sebagai bangsa yang beragama dan 
bermoral,” sambungnya.

cover story



Menag menjelaskan komitmen 
religius dan moralitas menjadi 
barometer apakah suatu bangsa 
dapat menjadi bangsa yang besar atau 
tidak. Sejalan dengan itu, tugas dan 
tanggungjawab sejarah bagi seluruh 
bangsa Indonesia adalah mengisi negara 
yang berKetuhanan Yang Maha Esa ini 
sejalan dengan asas demokrasi dan 
kedaulatan rakyat.

“Bangsa Indonesia, dari 
generasi ke generasi harus bisa 
menjaga komitmen nasional tentang 
landasan bernegara di tengah 
dahsyatnya percaturan global di bidang 
geopolitik, ekonomi, kebudayaan, ilmu 
pengetahuan, teknologi dan lain-lain,” 
tandas Menag.

Menag tak lupa, setiap 
kunjungan kerja ke daerah,  ia selalu 
menyampaikan pesan kepada kepala 
daerah  dan tokoh agama setempat agar 
dapat membantu menjaga kerukunan 
umat beragama di daerahnya. Salah 
satunya saat Menag berkunjung ke 
Kalimantan Selatan (Kalsel).

Di Bumi Lambung Mangkurat 
itu, menag berpesan kepada  tokoh 
agama di Kalsel untuk bersama 
sama merawat keindahan toleransi 
beragama Kalimantan Selatan adalah 
salah provinsi yang agamis dan pluralis 

dengan berbagai perbedaan, berbeda 
suku, budaya, bahasa, dan agama. 
Namun, sikap saling menghargai dan 
menghormati satu sama lain sangat 
terasa sehingga masyarakat bisa 
hidup berdampingan dan saling bantu 
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PROFIL:
NAMA LENGKAP

H. Yaqut Cholil Qoumas                 
TEMPAT TANGGAL LAHIR
Rembang, 4 Januari 1975

KARIR
Beliau menjabat sebagai Menteri Agama di 
Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Desember 

2020. Sebelumnya, ia pernah menjadi 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Beliau 
adalah putra dari K.H. Muhammad Cholil 
Bisri, salah satu pendiri PKB dan saudara 

dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU), K.H. Yahya Cholil Staquf

membantu. Masyarakat mengedepankan 
sikap toleransi sehingga minoritas 
dan mayoritas saling melindungi dan 
mengayomi.

Selain di Kalsel, Menag juga 
mengapresiasi kerukunan umat 
beragama di Papua. Hal tersebut 
disampaikan Menag saat Perayaan 

Ibadah ucapan syukur Hari Pekabaran 
Injil (HPI) ke-167 tahun pada awal 
Februari 2022 lalu.

(sumber kementerian agama)
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Untuk menjamin kesiapan moda 
transportasi pada masa mudik Lebaran 
tahun 2022, Menteri Koordinator bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
(Menko PMK) Muhadjir Effendy 
bersama dengan Menteri Perhubungan 
(Menhub) Budi Karya Sumadi melakukan 
peninjauan ke sejumlah lokasi pusat 
pemberangkatan arus mudik di DKI 
Jakarta. Ini mudik pertama setelah 
dua tahun dilarang karena pandemi. 
Pemerintah memutuskan cuti bersama 
26 April-6 Mei. 

Tinjauan ini dilakukan  ke bandara  
dan stasiun untuk memastikan kesiapan 
masing-masing unit keberangkatan 
dalam melayani pemudik.

“Karena sudah dua tahun tidak mudik, 
Seperti yang disampaikan Menhub, hasil 
survei Kemenhub untuk pelaku mudik 
nanti jumlahnya diperkirakan diatas 85 
juta orang. Maka dari itu kita berupaya 

jauh-jauh hari untuk menyiapkannya,” 
ungkap Menko PMK saat konferensi pers 
dengan awak media pasca peninjauan 

85 JUTA ORANG DIPERKIRAKAN MUDIK
PEMERINTAH PASTIKAN PERSIAPAN SEBAIK MUNGKIN

di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dan 
Stasiun Pasar Senen, 7 April 2022

Sebagaimana diketahui, sebelumnya 
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Presiden telah menyetujui mudik 
diperbolehkan dan meminta instansi 
terkait agar pelaksanaan perjalanan mudik 
tahun ini diatur secara tepat dan ketat 
sehingga tidak menimbulkan risiko-risiko 
yang tidak perlu dan masyarakat bisa 
mudik dengan selamat sampai tujuan. 

“Kita harus mempersiapkan sebaik-
baiknya aturan mudik, karena masih di 
dalam masa pandemi. Meskipun kasus 
sudah menurun tapi waspada kita harus 
tetap tinggi,” kata Muhadjir.

Menko PMK mengecek seluruh 
kesiapan transportasi mulai dari prosedur 
yang disiapkan baik di Bandara maupun 
Stasiun. Termasuk gerai untuk vaksinasi 
baik dosis 1 dan 2 maupun booster yang 
menjadi persyaratan perjalanan bagi 
mereka yang akan mudik.

“Sekaligus juga kondisi pesawat 
dan keretanya. Kita ingin betul nanti 
untuk supervisi pemeriksaan terhadap 
kondisinya harus dilaksanakan dengan 
sungguh-sungguh sehingga jangan 
sampai ada kejadian yang tidak diharapkan 
selama mudik. Baik pemberangkatan 
maupun baliknya,” jelas Menko PMK.

Sementara itu Menhub Budi Karya 
Sumadi mengatakan, untuk perjalanan 
udara pihaknya bersama Menko PMK 
mereview apa yang sudah dipersiapkan 
oleh Airnav, Angkasa Pura II dan seluruh 
sektor yang ada di bandara dalam 

menghadapi arus mudik lebaran 2022 
sehingga tagline “Mudik Aman Mudik 
Sehat” dapat dilaksanakan.

“Menurut hasil survei Kemenhub nanti 
untuk jumlah pemudik bisa diatas 85 
juta orang sementara yang melalui jalur 
udara ada sembilan juta orang. Dan tentu 
saja bandara Soetta menjadi titik sentral 
bandara lain. Jadi harus dilaksanakan itu 
tagline kita,” ungkap Menhub.

Menhub juga mengatakan, jumlah 
pesawat relatif menurun dibandingkan 
tahun sebelumnya oleh karena itu harus 
ada kompensasi dimana masa operasi 
pesawat lebih lama dibanding masa 
operasi bandara.

“Bahkan sudah disampaikan oleh 
Dirjen Angkasa Pura II saat ini durasinya 
sudah 24 jam sehingga pesawat itu 
rotasinya lebih banyak,” ujar Menhub.

Hal lainnya, ujar Menhub, yang menjadi 
perhatian Presiden ialah pengontrolan 
terhadap safety dan kesehatan. Oleh 
karena itu pihaknya berpesan agar prokes 
dilaksanakan dengan baik, dua kali vaksin 
dan satu kali booster. “Semoga apa yang 
kita laksanakan  ini bermanfaat untuk 
warga,” tandasnya.

Adapun untuk perjalanan darat dalam 
hal ini PT.KAI, menurut laporan dari 
Dirjen Perkeretaapian PT.KAI Zulfikri, 
jumlah warga yang akan mudik melalui 
jalur kereta diperkirakan hingga 7,6 juta 
warga. Untuk itu PT.KAI juga diimbau 
untuk melaksanakan persiapan mudik 
lebaran dengan baik dan melakukan 
kontrol dengan detail.

“Satu hal yang penting mereka yang 
berjalan adalah mereka yang sudah dua 
kali vaksin dan booster,” tambahnya. 
Stasiun Senen menyediakan fasilitas 
vaksinasi Covid setiap hari. 

Sesuai arahan Menko PMK, Menhub 
meminta PT.KAI untuk mengangkut 
sepeda motor pada saat mudik dan tidak 
dibebankan biaya untuk kendaraannya.

“Kemenhub juga akan mengadakan 
mudik gratis dengan motor, tapi orangnya 
bayar kalau naik kereta api. Kalau yang 
dengan bus disediakan dengan truk, 
untuk motornya juga gratis,” tutupnya.

indonesia membangun
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PT Kereta Api Indonesia (Persero) 
mempersiapkan pendekatan preventif 
dan antisipatif dalam menjamin 
keamanan dan memastikan keselamatan 
pelanggan LRT Jabodebek saat 
soft launching pada bulan Agustus 
mendatang.

 Saat ini KAI sudah memasuki masa 
pengujian GoA 3 pada lintas pelayanan, 
sehingga KAI akan mengujicobakan LRT 
Jabodebek secara otomatis dengan 
sangat hati-hati.

 VP Public Relations KAI Joni 
Martinus mengatakan, KAI bersama-
sama dengan para stakeholder lainnya 
telah mengevaluasi insiden pada masa 
uji coba sebelumnya, sehingga kejadian 
serupa tidak akan terjadi di kemudian hari.

 “KAI telah mempersiapkan strategi 
komprehensif dan mengembangkan 
protokol keselamatan yang ketat di seluruh 
proses pengujian hingga pengoperasian 

LRT nantinya,” papar VP Public Relations 
KAI Joni Martinus.

 Upaya pencegahan tersebut di 

SOFT LAUNCHING AGUSTUS 2022
KAI PASTIKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LRT JABODEBEK

antaranya adalah dengan melakukan 
serangkaian pengujian, pengecekan, 
dan perawatan yang dilakukan berkala 
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oleh tenaga yang kompeten dan diawasi 
oleh para ahli di bidangnya. Hal ini 
dilakukan mengingat LRT Jabodebek 
akan dioperasikan sistem secara otomatis.

 “Walaupun tanpa adanya masinis, 
otomatisasi sistem yang bekerja dengan 
baik sesuai pemrograman akan dengan 
sendirinya menjamin keselamatan,” 
jelas Joni.

Sistem otomatis yang terpadu 
ini terdiri dari dua komponen kunci, 
yaitu persinyalan dan telekomunikasi. 
Persinyalan akan mengatur jarak antar 
kereta, melakukan akselerasi dan 
pengereman secara otomatis. Sedangkan 
telekomunikasi yang mengatur komunikasi 
data, pengaturan suplai daya dan proteksi 
dari sisi kelistrikan.

 Prevensi juga diaplikasikan KAI 
dengan melatih SDM khusus mengenai 
seluruh aspek operasional LRT Jabodebek 
agar dapat berjalan dengan aman dan 
selamat, serta menerapkan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kondisi 
darurat, baik di dalam kereta maupun 
di stasiun.

 Dalam mengantisipasi kondisi darurat, 
rangkaian kereta dilengkapi interkom 
kontak darurat, sensor api dan asap, 
serta deteksi anjlokan dan tabrakan yang 
otomatis menghentikan kereta seketika. 
Selain sensor dan alat deteksi, KAI pun 
telah menempatkan Alat Pemadam Api 

Ringan (APAR) dan palu pemecah kaca 
di dalam rangkaian LRT Jabodebek.

Pemantauan intensif pun dilaksanakan 
melalui CCTV yang dipasang di seluruh 
rangkaian kereta dan di stasiun. Tak hanya 
itu, guna keperluan evakuasi, seluruh 
stasiun LRT Jabodebek menyediakan 
connecting bridge.

 Train Attendant dan tenaga security 
juga senantiasa bertugas memastikan 
keselamatan dan kenyamanan perjalanan 
penumpang dari keberangkatan hingga 
sampai di tujuan.

 Pada 1 April 2022, pemerintah 
melalui Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 

Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi 
Karya Sumadi, dan Wakil Menteri BUMN 
Kartika Wirjoatmodjo telah mengunjungi 
proyek LRT Jabodebek untuk memastikan 
proses pengujian GoA 3 berjalan dengan 
lancar. Rombongan sempat mengikuti 
pengujian sistem GoA 3 dari Stasiun 
Harjamukti hingga Stasiun TMII dan 
Depo LRT di Bekasi Timur.

“Pengujian berjalan lancar dan proses 
tersebut akan terus kita laksanakan 
pada seluruh lintas dan sarana dengan 
penuh kehati-hatian. Pemerintah juga 
mengapresiasi kinerja tim dan karya anak 
bangsa sehingga proyek pembangunan 
ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Joni

 Sampai dengan April 2022, progres 
LRT Jabodebek mencapai 81,45%. LRT 
Jabodebek ditargetkan soft launching 
pada 17 Agustus 2022 dan beroperasi 
secara komersial setelahnya.

 “KAI berkomitmen dalam 
menyediakan layanan LRT Jabodebek 
yang aman dan nyaman melalui berbagai 
kebijakan dan komitmen keselamatan 
selama masa pengujian dan pada saat 
mulai melayani masyarakat,” tutup Joni.

Hal yang sama dilontarkan  Menhub 
terkait apsek keselamatan LRT 
Jabodebek. Ia  mengatakan, aspek 
keselamatan menjadi aspek utama dalam 
pembangunan transportasi massal. Ia 
berpesan, kepada seluruh pihak yang 
terlibat dalam pekerjaan proyek LRT 
Jabodebek memiliki etos kerja yang 
mengutamakan keselamatan.

indonesia membangun
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Kekayaan budaya serta tradisi-tradisi unik di tengah-tengah masyarakat 
Indonesia memang tidak pernah habis untuk dibahas. Ciri khas budaya di 

masing-masing daerah, serta perbedaan-perbedaan yang membuat kita menjadi 
pusat perhatian dunia, merupakan satu hal yang patut dilestarikan bersama. 
Salah satunya yaitu kesenian tari yang dimiliki oleh masing-masing daerah 

dengan ciri khasnya tersendiri.
Tarian tradisional yang biasanya juga diiringi dengan alunan musik dari alat-

alat musik tradisional yang disertai dengan lantunan lagu-lagu daerah, memiliki 
latar belakang yang berbeda-beda. Terciptanya sebuah tarian tradisional 

sesuai dengan kondisi alam, sosial serta budaya yang berkembang di tengah 
masyarakat di tempat tersebut.

Selain sebagai hiburan yang ditampilkan pada perayaan acara-acara tertentu, 
tarian tradisional yang meskipun tercipta secara spontanitas, biasanya 

memiliki makna tersendiri untuk menggambarkan suatu keadaan yang terjadi 
dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, kemunculan tarian-tarian 

tradisional ini tidak bisa diperkirakan dimulai sejak kapan. Hal ini karena waktu 
penyebarannya di masyarakat yang juga sangat beragam.

KESENIAN TARI 
TRADISIONAL 
JAWA, BALI, NTB, DAN NTT

Yulia Gumay
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Tari Cokek merupakan tarian tradisional yang berkembang 
pada abad ke-19 Masehi di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. 
Tarian Cokek hampir mirip dengan Tari Sintren dari Cirebon atau 
sejenis ronggeng di Jawa Tengah.

Kata “cokek” itu sendiri diambil dari nama seorang Tionghoa 
yang merupakan salah seorang tuan tanah di daerah tersebut, 
Tan Sio Kek. Hal ini bermula dari adanya pentas hiburan yang 
diadakan oleh masyarakat setempat. Dalam pesta rakyat tersebut, 
Tan Sio Kek mempersembahkan tiga orang penari sebagai wujud 
partisipasinya dalam pesta rakyat. Berawal dari pertunjukan 
itulah, kemudian para penari ini menjadi terkenal dan membuat 
kelompok tari yang kemudian tariannya dinamakan Tari Cokek. 

Pembukaan pada Tari Cokek yaitu wawayangan. Penari Tari Cokek 
berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti 
irama gambang kromong. Gerakan ini kemudian dilanjutkan 
dengan ajakan kepada para penonton untuk ikut bergabung 
menari. Ajakan tersebut dilakukan dengan cara mengalungkan 
selendang ke leher sambil menariknya maju ke depan. 

Tari Cokek memiliki keistimewaan lain yaitu busana yang 
dipakai para penari Tari Cokek adalah kebaya yang terbuat dari 
kain sutra, berwarna hijau, merah, kuning, dan ungu.  

Tari Yapong berasal dari kreasi Suku Betawi. Tarian yang 
menggambarkan pergaulan anak muda ini berjenis tari kontemporer 
dan diciptakan oleh seorang seniman bernama Bagong Kussudiardja. 
Para penari yang terlibat dalam Tari Yapong ini akan berekspresi 
gembira dan memainkan tangan serta kakinya secara bergantian. 
Dalam perkembangannya hingga sekarang ini, Tari Yapong mengalami 
sedikit perubahan dengan menambah gerakan-gerakan tertentu.

Penari Tari Yapong biasanya terdiri dari 5-10 orang perempuan 
dan di beberapa pertunjukan kadang juga menampilkan para 
penari laki-laki.

Tema cerita yang diangkat dari tarian ini yaitu adegan menyambut 
Pangeran Jayakarta bernama Fatahillah yang berhasil merebut kota 
Pelabuhan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Peristiwa tersebut 
menjadi inspirasi untuk kisah Tari Yapong ini, di mana para penari 

yapong digambarkan sebagai rakyat kecil yang mengekspresikan 
kegembiraan mereka. Sedangkan kata “Yapong” itu sendiri 
sebenarnya tidak memiliki arti khusus. Namun nama tarian ini 
diambil dari teriakan para penari yang meneriakkan kata “ya ya 
ya” dan musik pengiring berbunyi “pong pong pong”.

Kostum yang dikenakan pada Tari Yapong berwarna terang 
dan dipadukan dengan kain batik khas Betawi. Warna terang dan 
cerah pada kostum tersebut dipengaruhi oleh kesenian Tionghoa. 
Sedangkan untuk hiasan kepala, para penari memakai penutup 
kepala berupa mahkota yang berhiaskan bunga. 

Tari Yapong diiringi musik tradisional Betawi seperti rebana 
hadroh, rebana biang, dan juga rebana ketimpring. Namun seiring 
waktu, alat musik yang digunakan semakin beragam, contohnya saja 
pemakaian gamelan dan tetabuhan. Alat musik ini menghasilkan 
irama yang bersemangat dan gerakan tari yang dinamis.

Tari Yapong pertama kali dipentaskan pada acara ulang 
tahun Jakarta ke-450 di tahun 1977. Pentas seni Tari Yapong ini 
ditampilkan selama 2 hari yaitu 20-21 Juni 1977.

TARI COKEK, BANTEN 

TARI YAPONG, BETAWI
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Tari Jaipong yang berasal dari Provinsi Jawa Barat diciptakan 
oleh seniman asal Karawang dan Bandung yakni Gugum Gumbira 
dan H. Suanda sekitar tahun 1975. Tari Jaipong ini mulanya hanya 
berkembang di daerah Karawang dan Bandung saja. Namun 
karena gerakan tariannya merupakan perpaduan dari beberapa 
kesenian tradisional seperti Wayang Golek, Pencak Silat, dan Ketuk 
Tilu, sehingga akhirnya tarian ini dikenal luas oleh masyarakat 
khususnya di daerah Jawa Barat karena gerakannya yang sangat 
unik, dinamis dan atraktif.

Tari Gambyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa 
klasik yang berasal dari wilayah Surakarta. Tarian ini pada awalnya 
digunakan untuk upacara ritual pertanian yang bertujuan untuk 
kesuburan padi dan perolehan panen yang melimpah, namun 
seiring waktu Tari Gambyong juga ditampilkan untuk sebuah 
pertunjukan, acara resepsi perkawinan dan juga peyambutan tamu.

Gambyong terdiri dari berbagai macam koreografi, dan yang 
paling dikenal adalah Tari Gambyong Pareanom dan Tari Gambyong 
Pangkur. Meskipun banyak macamnya, tarian ini memiliki dasar 
gerakan yang sama, yaitu gerakan tarian tayub/tlèdhèk. 

Berbeda dengan tarian tradisional lainnya, Tari Jaipong 
memiliki ciri khas terutama pada Tari Jaipong gaya kaleran yakni 
keceriaan, erotisme, humanisme, semangat, spontanitas dan juga 
kesederhanaannya. Selain itu, iringan alat musik degung akan 
menambah suasana ceria sehingga banyak orang pun jadi ikut 
menari saat menonton tarian ini. Berikut ini 4 gerakan dalam tari 
jaipongan Bukaan, Pencungan, Ngala, Mincit

Hingga saat ini, meskipun banyak hiburan modern yang 
bermunculan di tengah masyarakat Jawa barat, namun kesenian 
tradisional Jaipongan yang biasa dipentaskan untuk menyambut 
tamu besar kenegaraan, masih tetap diminati dan menjadi hiburan 
yang menarik bagi masyarakat.

Secara umum, Tari Gambyong terdiri atas tiga bagian, yaitu 
awal, isi, dan akhir. Yang menjadi pusat dari keseluruhan tarian ini 
terletak pada gerak kaki, lengan, tubuh, dan juga kepala.  

Pakaian yang digunakan pada Tari Gambyong bernuansa 
kuning dan hijau sebagai simbol kemakmuran dan kesuburan. 
Sebelum tarian dimulai, selalu dibuka dengan gendhing pangkur. 
Teknik gerak, irama iringan tari dan pola kendhangan mampu 
menampilkan karakter tarian yang luwes, kenes, kewes, dan tregel.

TARI JAIPONG, JAWA BARAT

TARI GAMBYONG, JAWA TENGAH
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Reog merupakan sebuah tarian tradisional dari daerah 
Ponorogo, Jawa Timur yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan 
mengandung unsur magis. Penari utama dalam tarian ini adalah 
orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah 
beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. 

Ada dua ragam bentuk Reog Ponorogo yang dikenal saat ini, 
yakni Reog Obyog dan Reog Festival. Reog Festival atau Reog 
modern biasanya dipentaskan dalam beberapa acara seperti 
pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar Nasional. Sedangkan 

Tarian yang dikenal memiliki gerakan yang luwes dan bersifat 
sakral ini berasal dari Yogyakarta yang dulunya hanya dipentaskan 
di lingkungan Keraton Yogyakarta dalam peringatan acara tertentu 
saja. Namun, kini Tari Serimpi sudah bisa dinikmati secara bebas 
dalam berbagai acara kebudayaan masyarakat setempat.

Tarian ini bermula dari masa Kerajaan Mataram, ketika Sultan 
Agung memerintah pada tahun 1613-1646. Serimpi menjadi tarian 
sakral yang ditampilkan pada peringatan naik tahta sultan dan 
acara kerajaan. Pada tahun 1775 kerajaan Mataram pecah menjadi 
Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta, dan hal inipun 

Reog Obyog sering pentas di pelataran atau jalanan tanpa 
mengikuti pakem tertentu.

Berdasarkan lokakarya pengusulan ICH UNESCO tanggal 15-
16 Februari 2022, Reog Ponorogo masuk dalam Daftar Warisan 
Budaya Tak benda (WBTb), UNESCO. 

Seni Reog Ponorogo terdiri dari beberapa rangkaian 2 sampai 
3 tarian pembukaan. Tarian pertama biasanya dibawakan oleh 
6–8 pria gagah berani dengan pakaian serba hitam, dengan muka 
dipoles warna merah. Para penari ini menggambarkan sosok singa 
yang pemberani. Berikutnya adalah tarian yang dibawakan oleh 
6–8 gadis yang menaiki kuda. Pada Reog tradisional, penari ini 
biasanya diperankan oleh gemblak, yaitu penari laki-laki yang 
berpakaian wanita. 

berdampak pada tarian Serimpi di kedua wilayah tersebut.
Ada tiga unsur komposisi dalam gerak Tari Serimpi dari 

Yogyakarta yaitu unsur gerak tari, unsur tata busana, dan tema 
cerita yang diambil. Yang mana tarian ini mengambil cerita dari 
Mahabarata, cerita Menak, dan juga legenda Jawa. Sedangkan pola 
sajian Tari Serimpi dibagi menjadi 3 bagian yaitu maju gawang, 
tarian pokok, dan mundur gawang.  

TARI REOG, JAWA TIMUR

TARI SERIMPI, YOGYAKARTA
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tidak asing lagi, bahkan wisatawan mancanegara pun mengenal 
tarian yang dipentaskan dalam kelompok yang membentuk 
lingkaran ini. Tari Kecak biasanya dipentaskan bersamaan dengan 
drama tarian lainnya dalam cerita Ramayana. Gerakannya cukup 
sederhana, para penari berdecak dan mengeluarkan suara “cak, 
cak” sambil menggerakan kedua tangannya di udara.

Tari Kecak mempertontonkan puluhan atau bahkan lebih, 
penari laki-laki yang duduk berbaris membentuk sebuah lingkaran. 

Tari Gandrung merupakan sebuah tarian yang berasal dari 
kebudayaan di Pulau Lombok. Tari Gandrung biasanya dibawakan 
oleh para penari dengan cara berpasangan antara pria dan wanita.

Tari Gandrung Lombok ini sebenarnya hampir sama dengan 
Tari Gandrung yang ada di Jawa maupun Bali. Namun terdapat 

Menurut sejarahnya, lingkaran ini menggambarkan salah satu 
peristiwa dalam cerita Ramayana saat barisan kera membantu 
Rama melawan Rahwana.

Kecak berasal dari ritual Sanghyang, yaitu tradisi tarian yang 
penarinya berada pada kondisi tidak sadar atau kesurupan. 
Pada kepercayaan penduduk setempat, dalam tarian ini mereka 
melakukan komunikasi dengan Tuhan atau ruh para leluhur dan 
kemudian menyampaikan harapan-harapannya.

Tari Kecak Bali diinisiasi oleh dua tokoh yaitu satu orang 
penari dari Bali bernama Wayan Limbak, dan seorang pelukis dari 
Jerman, Walter Spies. Pada tahun 1930-an mereka menciptakan 
Tari Kecak berdasarkan tradisi Sanghyang dan bagian-bagian 
kisah Ramayana.

beberapa perbedaan yang menjadi ciri khasnya yaitu dari segi 
gerakan, kostum dan juga penyajian pertunjukannya.

Menurut beberapa sumber sejarah yang ada, Tari Gandrung 
Lombok ini sudah ada sejak jaman ekspedisi Kerajaan Majapahit 
ke Indonesia bagian timur. Konon tarian ini awalnya digunakan 
untuk menghibur para prajurit setelah pulang dari medan perang. 
Dengan iringan dari beberapa perangkat Gambelan yang ada, para 
penari wanita menari sambil mengajak satu persatu para prajurit 
untuk menari secara berpasangan. Tradisi tersebut kemudian 
terus berkembang dan dikenal dengan Tari Gandrung atau dalam 
masyarakat Suku Sasak dikenal dengan sebutan Tari Jengger.

Pada pertunjukan awal Tari Gandrung Lombok ini biasanya 
diiringi oleh berbagai musik tradisional seperti saron, pemugah, 
galung, gong, jegogan, gendang, suling, terompet dan sebagainya. 
Selain diiringi dengan berbagai alat musik tradisional, Tari Gandrung 
ini juga dilengkapi dengan suara nyanyian dari para penarinya.

Untuk kostum yang digunakan pada pertunjukan Tari Gandrung 
Lombok ini cukup bervariasi. Pada penari wanita biasanya 
menggunakan baju lengan pendek, kain kemben dan kain panjang. 
Sedangkan pada bagian kepala menggunakan gelungan atau 
mahkota. Selain itu, juga terdapat berbagai aksesoris seperti sabuk 
dan penutup dada yang diikatkan di leher penari. Untuk kostum 
para penari pria biasanya lebih bebas, bisa juga menggunakan 
pakaian adat masyarakat Lombok.

TARI KECAK, BALI

TARI GANDRUNG
NUSA TENGGARA BARAT
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Tari Cerana merupakan bentuk ucapan selamat datang atau 
tarian penyambutan dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gerakan 
tari adat Nusa Tenggara Timur ini dilakukan oleh beberapa penari 
wanita, dengan membawa wadah berbentuk kotak berisi sirih 
dan pinang. Tari Cerana merupakan salah satu tarian yang sangat 
terkenal di Pulau Timor sebelah barat dan Pulau Rote. Tarian ini 
sering ditampilkan di berbagai acara penyambutan tamu penting, 
maupun rombongan wisatawan yang datang ke sana.

Tari Cerana ini biasanya diakhiri dengan menyajikan sirih dan 
pinang di dalam cerana sebagai simbol dari penerimaan masyarakat 
terhadap tamu yang datang dengan hati yang tulus, bersih dan 
penuh kasih. Selanjutnya, tamu yang hadir akan mengunyah sirih 
dan pinang tersebut sebagai simbol tamu menyambut baik apa 
yang diberikan oleh masyarakat sehingga akan terjalin hubungan 
yang harmonis.

Tari Cerana diiringi dengan alat musik tradisional NTT yaitu 
Sasando dan nyanyian yang antara lain berbunyi bolele bo tanah 
Tirnor lelebo yang berarti “baik tidak baik, tanah Timor adalah 
lebih baik”.

Pakaian yang digunakan oleh para penari pada Tari Cerana 

ini adalah pakaian adat. Penari wanita menggunakan kain sarung 
panjang yang membalut tubuh mereka dari dada sampai mata 
kaki. Di bagian rambut penari biasanya di konde khas Kupang dan 
dihiasi dengan ikat kepala berbentuk bulan sabit. Selain itu, penari 
wanita juga dilengkapi dengan berbagai aksesoris seperti gelang, 
kalung, serta sabuk yang berbentuk khas. Sedangkan untuk penari 
pria menggunakan pakaian adat seperti baju lengan panjang, 
sarung, dan kain selempang yang khas dengan penutup kepala.

TARI CERANA, NUSA TENGGARA TIMUR
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COTO MAKASSAR

Coto Makassar atau yang juga biasa disebut Coto Mangkasara 
ini diperkirakan sudah ada semenjak masa Kerajaan Gowa 
yaitu tepatnya pada abad ke-16, di Kabupaten Takalar, Desa 
Paddinging. Yang mana dulunya hidangan coto bagian daging 
sapi sirloin dan tenderloin biasanya disajikan kepada keluarga 
kerajaan saja. Sementara untuk masyarakat biasa atau para 
abdi dalem pengikut kerajaan, hanya bisa menyantap bagian 
jeroannya saja. Namun seiring waktu berlalu, Coto Makassar 
sudah bisa dinikmati oleh siapa saja, tanpa memandang status 
sosial dan menjadi sajian khas kuliner Makassar.

Bahkan makanan tradisional yang biasanya disantap 
dengan ketupat ataupun nasi ini, sejak November 2008 terpilih 
sebagai salah satu menu yang dihidangkan pada penerbangan 
domestik salah satu maskapai di Indonesia dengan rute dari 
dan ke Makassar.

Untuk memasak Coto Makassar ini, diperlukan waktu yang 
cukup lama sehingga nantinya menghasilkan cita rasa yang 
sangat menggugah selera. Umumnya dalam membuat Coto 
Makassar menggunakan daging sapi, namun banyak juga 
yang menggunakan jeroan seperti otak, lidah, limpa, hati, 
paru, jantung, babat dan lain-lain. Daging dan semua jenis 
jeroan yang diolah tersebut dipotong kecil seperti dadu lalu 
dibumbui dengan bumbu khusus yang telah diracik dengan 
menggunakan rempah-rempah tradisional.

Perlu Anda ketahui bahwa untuk membuat Coto Makassar 
dengan cita rasa yang enak dan gurih, diperlukan sekitar 40 
macam rempah dan bumbu-bumbu yang biasa disebut Rampa 
Patang Pulo. 

Adapun aneka bumbu dan rempah yang digunakan antara 
lain seperti bawang merah, bawang putih, cabai, lada, jintan, 
ketumbar, kemiri, pala, foeli, cengkih, daun jeruk, daun salam, 
daun kunyit, daun serai, daun seledri, daun bawang, lengkuas, 
jahe, asam, garam, gula, kayu manis, dan juga tauco. Selain 

bumbu dan rempah-rempah tersebut, biasanya hidangan Coto 
Makassar juga akan dilengkapi dengan kacang tanah, irisan 
daun bawang dan bawang goreng serta juga air perasan jeruk 
nipis yang dicampurkan pada saat dihidangkan. 

Uniknya lagi hidangan Coto Makassar ternyata memakai air 
cucian beras dan kacang tanah yang disajikan sesaat sebelum 
disantap, digerus halus sehingga teksturnya menjadi kental 
dengan cita rasa gurih yang kuat. 

Adapun cara membuat Coto Makassar memang terbilang 
sedikit rumit dan butuh keahilan untuk mendapatkan cita rasa 
yang diinginkan, namun tidak ada salahnya Anda mencoba 
dirumah dengan resep dan panduan yang sudah banyak 
dicontohkan.

Untuk membuat Coto Makassar, pertama Anda harus merebus 
daging dan jeroan secara terpisah hingga empuk. Lalu tiriskan 
airnya dan sisihkan kaldu daging lebih kurang sebanyak 1 liter. 
Kemudian tumbuk atau giling halus kacang tanah yang sudah 
disangrai dan sisihkan. Semua bumbu yang sudah dihaluskan 
ditumis hingga harum. Lalu tambahkan lengkuas, jahe, daun 
jeruk, daun salam dan juga serai. Aduk terus hingga wangi. 
Kemudian angkat dan masukkan ke dalam panci. Setelah 
itu tambahkan kaldu daging, kacang tanah halus, potongan 
daging dan jeroan, lalu masak dengan api kecil hingga semua 
bumbu meresap.

Terakhir, tuangkan air cucian beras dan gula. Masak hingga 
kuah menjadi kental dan bumbu meresap. Setelah daging 
dan jeroan dirasa benar-benar empuk, lalu matikan api. Coto 
Makassar siap disajikan.Su
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SOP KONRO

Makanan khas Makassar yang satu ini biasanya menjadi 
salah satu sajian istimewa pada saat Hari Raya Idul Adha. Hal 
ini dikarenakan Idul Adha merupakan hari raya kurban sehingga 
menjadi waktu yang sangat tepat untuk membuat Sop Konro 
karena bahan dasarnya menggunakan daging dan tulang iga 
sapi atau kerbau. Kata “konro” itu sendiri berasal dari bahasa 
Makassar yang berarti iga.

Konon awal mula munculnya Sop Konro ini bahan dasar 
yang digunakan hanya daging dan iga kerbau saja yang dimasak 
dengan cara sederhana. Kemudian pada awal tahun 90-an, barulah 
masyarakat mencoba mengolah Sop Konro ini menggunakan 
bahan dasar daging dan tulang iga sapi.

Sop Konro pada umumnya dimasak berkuah dengan campuran 
berbagai jenis bumbu dan rempah tradisional, terutama ketumbar, 
yang menghasilkan cita rasa dan aroma yang kuat. Namun selain 
dimasak berkuah, ternyata Sop Konro bisa diolah dengan versi 
kering yaitu dengan cara dibakar sehingga namanya menjadi 
“konro bakar”. Konro bakar ini juga bisa disantap dengan kuah 
sup, namun biasanya disajikan secara terpisah.

Kuah Sop Konro ini berwarna coklat kehitaman. Warna gelap 
yang dihasilkan tersebut berasal dari campuran rempah-rempah 
dan bumbu terutama buah kluwek yang memang berwarna 
hitam. Selain itu Sop Konro juga akan menghasilkan cita rasa 
yang sedikit pedas.

Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk membuat Sop 
Konro antara lain seperti iga sapi atau kerbau, ketumbar, buah 
kluwek, pala, kunyit, asam, kayu manis, daun jeruk, cengkih, 
daun salam, serai, dan garam. Kemudian terdapat bumbu lainnya 

untuk dihaluskan seperti kemiri, bawang putih, bawang merah 
dan lengkuas cincang.

Proses memasak Sop Konro ini juga terbilang cukup rumit 
dan dibutuhkan ketelitian sehingga akan menghasilkan cita 
rasa yang pas dan daging yang empuk. Langkah pertama yang 
harus Anda lakukan untuk memasak Sop Konro yaitu merebus 
iga dengan air yang cukup. Kemudian masukkan daun salam, 
daun jeruk, dan serai. Masak hingga daging menjadi empuk.

Sementara itu tumis bumbu-bumbu yang 
sudah dihaluskan dengan sedikit minyak goreng 
hingga matang dan berubah warna. Lalu 
masukkan buah kluwek yang sudah dibersihkan 
dan aduk sebentar. Setelah itu masukkan 
bumbu-bumbu yang sudah ditumis ke dalam 
panci yang berisi iga rebus, lalu masak hingga 
semua bumbu meresap dan iga sapi matang 
dengan sempurna.

Setelah matang, sisihkan setengah air 
rebusan iga, lalu masukkan air asam dan didihkan 
kembali. Setelah benar-benar matang dan 
aromanya tercium wangi, matikan api kompor 
dan hidangkan Sop Konro dalam keadaan panas.

Sop Konro biasanya dimakan dengan nasi 
atau ketupat yang sudah dipotong-potong 
kecil. Tambahkan juga bawang goreng, emping, 
sambal dan air perasan jeruk nipis untuk cita 
rasa yang gurih dan menggugah selera. 
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PALLUBASA

Sama halnya seperti Coto Makassar, pembuatan Pallubasa 
juga menggunakan bahan dasar berupa jeroan sapi. Proses 
memasaknya pun hampir sama dan begitu pula saat penyajiannya. 
Namun yang membedakan antara Pallubasa dengan Coto 
Makassar yaitu racikan bumbu dan juga tekstur kuah Pallubasa 
yang lebih kental daripada kuah Coto Makassar. Selain itu, dalam 
penyajiannya Pallubasa dihidangkan bersama kelapa kering 
yang sudah digoreng, sedangkan Coto Makassar disantap 
bersama ketupat.

Kata Pallubasa berasal dari dua kata yaitu “pallu” dan “basa”. 
“pallu” artinya “masak/memasak”, sedangkan “basa” artinya 
“basah/kuah”. Jadi jika digabungkan bisa berarti “memasak 
kuah” atau “makanan berkuah”.

Di Makassar terdapat salah satu warung yang menyajikan 
menu Pallubasa dan sudah sangat populer di kalangan pecinta 
kuliner. Salah satunya yaitu Pallubasa Serigala yang sudah 
dirintis sejak tahun 1986. Meski nama Pallubasa Serigala ini 
terbilang unik dan tidak biasa untuk nama sebuah makanan, 
namun demikian warung tersebut sudah sangat melegenda di 
kalangan wisatawan yang sering berkunjung ke daerah Makassar.

Adapun bumbu dan rempah-rempah yang digunakan untuk 
membuat Pallubasa di antaranya daging sapi has dalam yang 
dipotong dadu, air, kelapa parut disangrai, serai, lengkuas, 
kayu manis, gula merah, cengkih, air asam jawa, garam dan 
bisa juga tambahkan kaldu sapi sesuai selera.

Sementara untuk bumbu yang dihaluskan di antaranya adalah, 
bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, jahe, pala 
bubuk, ketumbar bubuk, jintan, dan minyak goreng. Selain itu 
siapkan juga bumbu pelengkap seperi bawang goreng, daun 

bawang yang sudah dirajang kecil, serta air perasan jeruk nipis.
Seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk memasak 

Pallubasa tidak jauh beda dengan proses membuat Coto 
Makassar, pertama yang harus Anda lakukan adalah tumis 
semua bumbu halus dengan sedikit minyak goreng hingga 
harum. Kemudian masukkan potongan daging sapi dan aduk-
aduk hingga tercampur merata dengan semua bumbu. Lalu 

masukkan gula merah, serai, lengkuas, kayu manis, 
dan cengkih. Aduk lagi hingga semua tercampur rata.

Selanjutnya tuangkan air ke dalam panci dan 
masukkan kaldu bubuk, aduh hingga merata hingga 
air mendidih. Kemudian masukkan air asam jawa, 
garam, kelapa sangrai dan juga kecap manis sesuai 
selera. Aduk lagi hingga merata dan masak hingga 
daging menjadi empuk dan kuahnya mengental. 
Kemudian koreksi rasa, jika sudah pas, sajikan 
Pallubasa dalam keadaan hangat, dan Pallubasa 
pun siap untuk disantap.

Terakhir Anda pun bisa menambahkan kuning telur 
yang disebut sebagai alas. Caranya ambil telur ayam 
yang masih mentah, dan tuangkan kuning telur ke 
dalam panci adonan yang masih mengepul. Biasanya 
kuning telur yang dipakai menggunakan telur ayam 
kampung, sehingga bisa dipastikan kuah Pallubasa 
akan terasa semakin gurih dan menggoda selera.



indonesia tourism forum

APRIL 2022 - INSPIRA - 29        

PALLUMARA

Namanya memang mirip dengan Pallubasa, namun tentu saja 
dua jenis kuliner ini memiliki perbedaan. Salah satunya yaitu jika 
Pallubasa menggunakan bahan dasar daging sapi, sedangkan 
Pallumara berbahan dasar daging dan juga kepala ikan.

Secara garis besar, Pallumara diartikan makanan yang 
diolah dengan bahan dasar ikan dan dimasak dengan kuah 
kental. Pallumara itu sendiri terdiri dari dua jenis yaitu Pallumara 
dan juga Pallukacci. Keduanya hampir sama, namun yang 
membedakannya adalah Pallumara dimasak menggunakan 
asam jawa, sementara Pallukacci menggunakan irisan mangga 
yang dikeringkan untuk mendapatkan cita rasa asam atau kecut. 
Selain itu antara kedua makanan ini juga terdapat perbedaan 
dalam proses memasaknnya.

Untuk memasak Pallumara diperlukan bahan-bahan seperti 
ikan kakap, jeruk nipis, garam, air, daun kunyit, daun ikat, daun 
jeruk, bawang merah, bawang putih, gula merah, minyak goreng, 
cabai merah giling, ketumbar bubuk, lada bubuk, kemiri, merica 
bubuk, jahe, lengkuas, kunyit bubuk, air asam jawa, tomat, 
kemangi, cabai rawit sesuai selera dan juga daun bawang.

Setelah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, langkah 
selanjutnya Anda perlu membersihkan ikan terlebih dahulu. 
Setelah itu haluskan bumbu-bumbu seperti bawang merah, 
bawang putih, ketumbar dan juga kunyit. Panaskan minyak dan 
mulailah menumis bumbu-bumbu halus terlebih dahulu. Tumis 
hingga harum kemudian masukkan serai, daun jeruk, tomat, 
bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris halus, cabai 
merah yang sudah dibuang bijinya dan iris halus, cabai rawit, 
dan juga masukkan ikan yang sudah dibersihkan. Aduk hingga 

bumbu meresap.
Selanjutnya tambahkan air asam jawa, gula merah, merica 

bubuk, kaldu ayam sesuai selera dan juga air. Aduk lagi dan 
biarkan mendidih hingga ikan matang dengan sempurna. Setelah 
daging ikan matang, lalu angkat dan sajikan di dalam mangkuk. 
Jangan lupa tambahkan daun kemangi sebagai hiasan agar 
terlihat lebih segar dan sajikan dalam keadaan hangat.

Dalam menyantap Pallumara ini, biasanya orang-orang 
lebih senang memakan bagian kepala ikan yang 
terdapat banyak tulang-tulang di sana. Hal ini 
memang memberikan sensari tersendiri karena harus 
memisahkan satu persatu bagian tulang-tulangnya 
alias dipreteli untuk menemukan daging-daging yang 
melekat dengan cara diisap.

Cita rasa segar dari daging ikan yang sudah 
dibaluri bumbu dan rempah-rempah tradisional, 
dijamin membuat Anda ketagihan menyantap 
Pallumara ini. Ditambah lagi rasa gurih dari kemiri 
serta aroma harum dari serai dan daun kunyit yang 
semakin menggugah selera Anda. Jika Anda pecinta 
pedas, Anda pun bisa menambahkan sambal dalam 
sajian Pallumara yang Anda santap.

Bagi Anda yang sedang berwisata ke Makassar, 
Anda dapat dengan mudah menemukan warung 
yang menyediakan menu Pallumara, terutama 
warung-warung makan yang menyedikan menu 
seafood. Lokasinya banyak ditemukan di kawasan 
kuliner Ujung Pandang.
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JALANGKOTE

Selain beberapa menu sajian makanan berat, Makassar pun 
punya kuliner khas yang cocok dijadikan camilan pagi atau pun 
sore hari. Pastinya Anda pun sudah tidak asing lagi dengan nama 
Jalangkote yang merupakan makanan ringan khas Makassar 
yang berbentuk sama dengan pastel. Hanya saja perbedaannya 
Pastel memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan dengan 
Jalangkote yang memiliki kulit luar lebih tipis sehingga lebih 
ringan dan kriuk saat digigit.

Perbedaannya juga terdapat pada cara penyajian yang 
mana Pastel biasanya dimakan dengan cabe rawit, sedangkan 
Jalangkote dimakan dengan sambal cair yang sudah diracik 
dengan campuran cuka dan cabai. Tidak hanya sampai di situ, 
rempah dan isian yang digunakan pun tidak sepenuh sama.

Jalangkote itu sendiri berasal dari bahasa Makassar yang 
mana “jalang” berarti “jalan” sedangkan “kote” berarti berteriak. 
Hal ini menandakan Jalangkote memang merupakan kuliner 
khas Indonesia khususnya Makassar sedangkan Pastel, ada yang 
menyebut bahwa camilan tersebut berasal dari Portugis yang 
sudah dimodifikasi dengan menggunakan rempah-rempah 
tradisional sesuai dengan lidah orang Indonesia.

Jika Anda berkunjung ke daerah Makassar, Anda akan 
dengan mudah menemukan camilan Jalangkote ini. Menurut 
beberapa sumber, Jalangkote dijual hampir diseluruh wilayah 
Sulawesi Selatan. Walaupun dengan varian isi yang berbeda-
beda, namun kesamaannya yaitu terdapat pada saus cabai 
yang disajikan. 

Pada umumnya bahan isian Jalangkote terdiri dari wortel dan 
kentang yang dipotong dadu. Lalu ada juga yang menambahkan 
tauge, laksa atau soun yang ditumis dengan bawang putih, 

bawang merah, merica serta bumbu-bumbu lainnya. Lalu ada 
juga yang menambahkan daging cincang seperti daging sapi, 
daging ayam, daging ikan, bahkan daging kuda.

Selain itu bisa juga menambahkan telur rebus yang sudah 
dipotong-potong kecil sesuai selera dan juga beberapa jenis 
sayuran. Sedangkan rempah-rempah yang digunakan di 
antaranya adalah pala, jintan dan bumbu lainnya.

Untuk membuat kulit Jalangkote, biasanya menggunakan 
bahan dasar seperti tepung terigu, telur, santan, mentega, 
dan juga garam.

Cita rasa Jalangkote dominan gurih dan asin. Namun ada 
juga yang membuat cita rasa berbeda seperti manis dan juga 
pedas. Hal ini tentu saja menyesuaikan selera masing-masing 
orang. Untuk cita rasa manis, biasanya ada yang menambahkan 
isian dari ubi jalar sedangkan untuk cita rasa pedas, isiannya 
yang berupa soun, kentang atau worter biasanya ditumis 
dengan campuran cabai merah.

Cita rasa pedas bisa juga didapatkan dari saus cabai dan cuka. 
Untuk saus itu sendiri selain rasa pedas juga terdapat cita rasa 
manis dan juga asam yang membuat Anda dijamin ketagihan 
untuk mencocol Jalangkote dengan saus khas Makassar itu.

Sebagai camilan, Jalangkote memang pas dinikmati saat 
bersantai bersama orang-orang terdekat Anda. Bisa sambil 
minum teh, kopi atau bersantai sambil menonton TV.
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Kesetaran gender kini sudah semakin merata ke hampir 
segala bidang. Dalam hal kepemimpinan pun nyaris tidak 
ada perbedaan. Saat ini sudah banyak wanita menjadi 
pemimpin layaknya pria.

Namun tentunya, dalam memimpin mereka akan memiliki 
gaya kepemimpinan berbeda. Baik dalam ketegasan hingga 
kemampuan untuk mengambil suatu keputusan. Berikut ini 
beberapa penjelasan mengenai perbedaan antara pemimpin 
wanita dan pemimpin pria.

Gaya komunikasi
Menurut American Psychological Association, wanita cenderung 

memiliki gaya kepemimpinan yang lebih kooperatif dan partisipatif. 
Sementara pria cenderung lebih banyak memberi perintah dan 
mengontrol. Mereka lebih berorientasi pada tugas dan pengarahan, 
sementara wanita lebih demokratis.

Pria memberikan arahan bagi karyawan mereka, sementara 
wanita mendorong karyawan untuk menemukan arah mereka 
sendiri. Gaya kooperatif melibatkan lebih banyak percakapan 
dan mendengarkan, memang membutuhkan lebih banyak waktu 
tetapi membuat karyawan merasa lebih dihargai.

Sistem reward
Wanita sering memotivasi karyawan mereka dengan membantu 

mereka menemukan harga diri dan kepuasan dalam bekerja, ini 
juga berfungsi sebagai reward bagi para karyawan.

Wanita membantu karyawan menemukan identitas mereka 
dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Laki-laki lebih cenderung 
menggunakan pendekatan kepemimpinan transaksional dalam 
memberikan insentif untuk berhasil dan hukuman bagi yang gagal.

Tentu saja, salah satu gender bisa terus belajar untuk berhasil 
dalam salah satu gaya kepemimpinan ini.

Perbedaan yang terjadi dalam kepemimpinan antara manajer 
pria dan wanita dapat berguna secara bersamaan, karena pemimpin 
transaksional dapat memastikan akuntabilitas sementara pemimpin 
transformasional memotivasi dan menginspirasi.

WANITA ATAU PRIA YANG LEBIH BAIK 
DALAM MEMIMPIN ?
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Self-Branding
Pria cenderung pandai membranding diri mereka sendiri, 

yang berarti mereka akan membiarkan orang lain tahu tentang 
kesuksesan dan kekuatan mereka. Sedangkan wanita lebih cenderung 
bersikap rendah hati atau diam tentang prestasi mereka sendiri.

Untuk berhasil menjadi pemimpin, wanita harus belajar branding 
diri mereka sendiri dengan berbagi prestasi dan keterampilan 
mereka. Akan sulit bagi seseorang untuk maju sebagai pemimpin 
jika orang tidak memperhatikan kemampuannya. Branding juga 
membuat pemimpin lebih menghargai posisinya saat ini.

Kenyataannya adalah bahwa perbedaan antara gaya 
kepemimpinan pria dan wanita dapat memperluas kumpulan 
kreativitas dan inovasi perusahaan. Ini meningkatkan keberhasilan 
perusahaan mana pun ketika pria dan wanita sama-sama 
dipromosikan ke posisi tingkat tinggi. 

Jadi, siapa yang lebih baik menjadi pemimpin, pria atau wanita?
Masyarakat melihat sedikit perbedaan antara pria dan wanita 

pada beberapa sifat kepemimpinan di atas. Mayoritas orang 
mengatakan bahwa ketika membicarakan soal kecerdasan dan 
inovasi — berdasarkan empat survei global terpisah dari PEW 
Research Center, Harvard Business Review, Business Tech dan 
Business Insider, pria dan wanita menampilkan kualitas yang 
sama besar. Dan hampir keseluruhan masyarakat tidak melihat 
perbedaan gender dalam ambisi, kejujuran dan ketegasan.

Namun, masih banyak yang membedakan kualitas kepemimpinan 
antara pria dan wanita berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, 
pemimpin pria mencetak skor yang lebih tinggi dalam aspek 
membuat keputusan-keputusan sulit dan penanganan isu-isu 
kontroversial atau krisis, dengan tenang dan penuh percaya diri.

Menariknya, dalam survei milik Harvard Business Review, 
hanya tiga dari 12 kategori profesi yang dinilai oleh masyarakat 
bahwa pria memiliki efektivitas yang lebih unggul daripada 
“pesaing” wanitanya, dan dua di antaranya — customer service 

dan fungsi administratif — secara tradisional dianggap sebagai 
lahan pekerjaan para wanita. Malah, keunggulan terbesar wanita 
dalam ranking efektivitas dibandingkan pria umumnya lebih 
terdapat di bidang fungsional yang biasanya sangat didominasi 
oleh kaum pria antara lain sales, general management, Research 
and Development (R&D), Information and Technology (IT) dan 
product development).

Publik juga lebih cenderung untuk menilai wanita menjadi sosok 
pemimpin yang lebih teratur dan terorganisir daripada pria, dan 
jarang yang menilai sebaliknya. Selain itu, menurut temuan survei, 
responden menilai pemimpin wanita lebih tinggi pada memimpin 
laki-laki dengan menjadi “sosok yang memberikan contoh”; lebih 
baik dalam berkomunikasi secara terbuka dan transparan; lebih 
mungkin untuk mengakui kesalahan; dan mengeluarkan potensi 
terbaik dalam diri orang lain.

Selain itu, masyarakat lebih cenderung menilai bahwa wanita 
lebih memiliki sifat kasih sayang dan menunjukkan kompetensi 
‘mengasuh’, seperti mengembangkan potensi orang lain dan 
membangun hubungan. Di semua kasus survei, wanita memang 
menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada pria.

Dan, dua dari ciri klasik seperti “cepat mengambil inisiatif” dan 
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“bekerja demi mendapatkan hasil” yang 
selama itu melekat sebagai kekuatan pria, 
justru didominasi oleh pemimpin wanita 
yang mencetak skor tertinggi. Sebaliknya, 
kaum pria hanya menduduki peringkat 
pertama di satu kategori kompetensi 
manajemen, menurut survei Harvard 
Business Review — yaitu kemampuan 
mengembangkan perspektif strategis.

Salah satu survei juga menemukan 
bahwa, secara global, pria hampir 
terkalahkan oleh perempuan mereka — 
54% dibandingkan 46% — sebagai jenis 
kelamin yang diharapkan penduduk dunia 
untuk mengarahkan kita melalui tantangan 
dalam lima tahun ke depan.

Apa kesimpulannya?

Menurut Ketchum Leadership 
Communication Monitor, survei ini bukannya 
digunakan sebagai ketukan palu bahwa 
setiap pemimpin dunia masa depan harus 
wanita, dan pria tidak lagi memiliki tempat 
dalam kepemimpinan. Sebaliknya, sudah 
saatnya untuk mengabaikan gagasan 
kuno masyarakat tentang peran gender di 
tempat kerja. Perempuan akan unggul saat 
diberi kesempatan untuk bersinar. Begitu 
pula dengan pria, terutama ketika mereka 
juga merasa perlu untuk membuktikan diri 
dalam peran non-tradisional.

Yang menjadi benang merah dari semua 
survei ini adalah tidak ada gender yang lebih 
baik daripada yang lain. Temuan survei lebih 
berfokus pada bagaimana pria dan wanita 
dapat mengembangkan keterampilan 
kepemimpinan dan kemampuan mereka 
dan tidak ada bidang tertentu yang khusus 
disediakan untuk satu gender atau yang lain.

Apa yang diperlukan untuk 
mengembangkan seorang pemimpin 
besar, baik laki-laki atau perempuan, 
adalah kesediaan mereka sendiri untuk 
mengembangkan diri, diberikan kesempatan 
untuk tumbuh melalui tugas pekerjaan 
yang menantang dan dukungan melalui 
pendampingan dan pembinaan dari para 
pemimpin senior.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Kementerian Perindustrian 
(Kemenperin) dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Polri) akan 
bersinergi membentuk satuan tugas 
(satgas) dalam upaya pengawasan 
produksi dan distribusi program 
minyak goreng sawit (MGS) curah 
dengan harga eceran tertinggi (HET) 
Rp14 ribu. Jika ditemukan pelanggaran 
dalam prosesnya, kedua pihak akan 
menindak tegas.

“Kami ingin program ini ada 
progresnya sesuai yang diharapkan oleh 
Presiden. Untuk itu, kami melakukan 
rapat pembahasan dan evaluasi ini agar 
bisa segera diakselerasi,” ujar Menteri 
Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang 
Kartasasmita, dikutip dari laman resmi 
Kemenperin, 5 April 2022

Menperin menegaskan, pihaknya 
telah mengeluarkan Peraturan Menteri 

KEMENPERIN-POLRI BENTUK SATGAS 
PENGAWASAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI MINYAK GORENG CURAH

Perindustrian (Permenperin) Nomor 
8 Tahun 2022 tentang Penyediaan 
Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan 

Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha 
Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh 
Badan Pengelola Dana Perkebunan 
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Kelapa Sawit (BPDPKS). Regulasi ini 
mendorong industri MGS menjalankan 
kewajiban untuk menyediakan minyak 
goreng curah untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil.

“Regulasinya sudah memadai, 
semua sudah diatur, termasuk sanksi bagi 
perusahaan yang tidak patuh terhadap 
aturan yang sudah digariskan dalam 
Permenperin 8/2022 tersebut,” ujarnya.

Sanksi itu, lanjut Agus, misalnya 
terkait dengan produk yang tidak sesuai 
dengan alokasi dan jumlah, berdasarkan 
yang sudah ditetapkan Kemenperin.

“Selain itu juga adanya tindakan 
berkaitan dengan repacking, ini tidak 
boleh dilakukan pada MGS curah. Juga 
sama sekali tidak boleh disalurkan untuk 
industri menengah maupun besar. Ini yang 
akan kami kawal di lapangan,” tegasnya.

Tak hanya produsen saja, 
kebijakan penyediaan berbasis industri 
juga mewajibkan seluruh distributor 
yang menyalurkan minyak goreng curah 
bersubsidi, mulai dari distributor 1 (D1), 
Distributor 2 (D2), dan lini distribusi di 
bawahnya.

“Sudah ditetapkan margin 
di level distributor dengan rata-rata 
Rp600 per kilogram, di tingkat pengecer 
rata-rata Rp1.000 per kilogram. Policy 
terkait margin sudah dikeluarkan Dirut 
BPDPKS, ini sangat penting supaya HET 

bisa tercapai di lapangan,” paparnya.
Menperin menyebutkan, sampai 

saat ini sudah ada 72 kontrak atau 72 
perusahaan yang terlibat dalam program 
MGS curah.

“Dalam jumlah kontrak tersebut, 
telah memenuhi kebutuhan yang cukup 
bagi kebutuhan nasional per hari dan 
juga meng-cover ke mana saja produsen 
harus mengeluarkan distribusi di wilayah 
kerja masing-masing,” imbuhnya.

Pemerintah telah merombak total 
kebijakan terkait penyediaan minyak 
goreng curah, dari yang semula berbasis 
perdagangan menjadi kebijakan berbasis 
industri. Kebijakan berbasis industri ini 
juga diperkuat dengan penggunaan 
teknologi informasi berupa Sistem 
Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) 
dalam pengelolaan dan pengawasan 
produksi distribusi minyak 
goreng curah.

Pada kesempatan 
yang sama, Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo memaparkan 
bahwa Polri dan 
Kemenperin sepakat 
untuk membentuk 
satgas gabungan untuk 
melakukan pengawasan 
dan pemantauan di pihak 
produsen, distributor 

tingkat I hingga IV, serta tingkat pengecer 
selama 24 jam penuh.

“Oleh karena itu untuk memastikan 
ketersediaan di pasar betul-betul ada, 
kami Bersama Menperin membentuk 
satgas gabungan yang akan ditempatkan 
mulai di level kantor pusat para produsen, 
yang personelnya berasal dari kepolisian 
dan Kemenperin. Khususnya di beberapa 
produsen besar, pengawasan proses 
produksi dilakukan melekat selama 24 
jam,” kata Sigit.

Dengan adanya pengawalan 
melekat selama 24 jam penuh itu, Kapolri 
berharap, minyak goreng khususnya jenis 
curah dapat terjamin ketersediaannya 
guna memenuhi kebutuhan dari 
masyarakat. Serta, harga penjualannya 
pun sesuai dengan kebijakan HET yang 
ditetapkan oleh pemerintah.

 “Karena memang ada 
kekhawatiran, keragu-raguan terkait 
dengan penggantian. Dan itu sudah 
ditegaskan bahwa, semuanya yang 
sudah diikat dengan kontrak badan sawit 
pasti akan diberikan subsidi. Karena itu 
tugas dari produsen adalah bagaimana 
kemudian memastikan produksinya sesuai 
dengan kontrak yang telah ditetapkan. 
Kalau ini bisa berjalan 50 persen saja, 
seharusnya di pasar terpenuhi,” ujar Sigit.

Oleh karena itu, Kapolri menekan-
kan, dalam melakukan pengawasan dan 
pemantauan melekat selama 24 jam, 
pihak Polri akan mengerahkan personel 
dari Satgas Pangan tingkat pusat, daerah, 
intelijen hingga Bhabinkamtibmas untuk 
melakukan pengecekan ketersediaan dan 
stabilitas harga minyak goreng curah 
di pasaran.
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Menteri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin 
Uno mengajak investor dari negara 
Australia untuk menanamkan inves-
tasinya di Indonesia, khususnya di sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif untuk 
mewujudkan pariwisata berkualitas 
dan berkelanjutan sebagai upaya 
mengakselerasi kebangkitan ekonomi 
dan pembukaan lapangan kerja di 
Indonesia. 

Menparekraf Sandiaga Uno 
dalam kunjungan kerjanya ke Australia 
melakukan pertemuan dengan member 
dari Australia Indonesia Business Council 
(AIBC). Dalam pertemuan itu Menparekraf 
Sandiaga mengundang member dari AIBC 
untuk dapat menanamkan investasinya 
di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif 
tanah air.

“Kami menargetkan realisasi 

MENPAREKRAF UNDANG INVESTOR AUSTRALIA 
BERINVESTASI DI SEKTOR PAREKRAF INDONESIA

investasi di sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif bisa mencapai 2,45 miliar dolar 
AS. Untuk itu, kami mengundang para 
member AIBC untuk berinvestasi dan kami 

(Pemerintah Indonesia) akan sepenuhnya 
memfasilitasi,” kata Menparekraf Sandiaga 
Uno pada 6 Maret 2022

Pariwisata dan ekonomi kreatif 
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merupakan sektor yang sangat penting 
di Indonesia. Dua sektor tersebut menjadi 
rumah bagi 34 juta masyarakat Indonesia 
dalam menggantungkan hidupnya.

Karenanya pemerintah Indonesia 
secara optimal akan memastikan 
pariwisata dan ekonomi kreatif dapat 
berkembang dengan baik. Terutama di 
lima destinasi super prioritas yang telah 
ditetapkan pemerintah. Yakni Borobudur, 
Mandalika, Labuan Bajo, Danau Toba 
dan Likupang.

“Investasi di sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif diharapkan dapat 
membuka 1,1 juta lapangan kerja baru yang 
berkualitas di Indonesia,” kata Sandiaga.

Lebih lanjut Menparekraf 
menjelaskan, pengembangan pariwisata 
dan ekonomi kreatif Indonesia diarahkan 
pada pengembangan pariwisata dan 
ekonomi kreatif yang lekat dengan nilai-
nilai berkualitas dan berkelanjutan. Hal 
ini dikatakannya juga sesuai dengan tren 
baru pariwisata dan ekonomi kreatif yang 
personalized, customized, localized and 
smaller in size.

Indonesia dengan kekuatan 
sumber daya alam dan budaya memiliki 
potensi yang sangat besar untuk 
menghadirkan nilai-nilai keberlanjutan 
di sektor parekraf. Hal ini dapat 
dimaksimalkan oleh investor untuk 
melihat peluang usaha yang dibarengi 
dengan terciptanya lapangan kerja 

sehingga dapat memberikan dampak 
positif bagi masyarakat.

“Termasuk di sektor ekonomi 
kreatif, dimana Indonesia menjadi negara 
terbesar ketiga di dunia jika melihat pada 
kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB 
Amerika dengan Hollywood dan Korea 
dengan K-Pop,” kata Sandiaga.

Pengembangan pariwisata dan 
ekonomi kreatif di Indonesia juga akan 
difokuskan dalam kegiatan event. Seperti 
G20, WCCE, juga World Tourism Day 
yang akan digelar di Indonesia.

Menparekraf mengungkapkan, 
masa-masa penghujung krisis merupakan 
waktu yang tepat bagi para investor untuk 
berinvestasi. Di mana, peluang-peluang 
usaha dan perekonomian mulai kembali 
terbuka.

Dari krisis justru tercipta peluang-
peluang baru dengan inovasi, adaptasi, 
dan kolaborasi. Ia mencontohkan 
bagaimana dirinya memulai usaha ketika 
terjadi krisis di tahun 1997.

“Investasi saat krisis akan 
mendatangkan banyak keuntungan, good 
investment return, namun perlu dengan 
strategi yang matang,” kata Sandiaga.

Sebelum melakukan pertemuan 
dengan member AIBC, Menparekraf telah 
bertemu dengan Menteri Perdagangan, 
Pariwisata, dan Investasi Australia, The 
Hon Dan Tehan di Commonwealth Offices, 
4 Treasury Pl, East Melbourne VIC 3002, 

Treasure Place, Melbourne, Australia di 
hari yang sama. 

Dalam pertemuan tersebut, 
Menparekraf mempromosikan sejumlah 
destinasi wisata di Indonesia yang dapat 
dikunjungi oleh wisatawan asal Australia.

“Ini trip pertama ke luar negeri 
sebagai Menparekraf, dan langsung 
ke Australia, karena jumlah wisatawan 
Australia yang datang ke Indonesia begitu 
besar, bahkan Bali sudah menjadi rumah 
kedua bagi mereka,” ujar Menparekraf.

Sebelum pandemi COVID-19 
melanda, jumlah kedatangan wisatawan 
Australia ke Indonesia cukup signifikan. 
Tercatat pada tahun 2019 ada sekitar 1,4 
juta wisatawan yang berkunjung. Lalu, 
mengalami penurunan pada Februari 
2021 menjadi 220 wisatawan.

“Menteri Australia saat bertemu 
menyampaikan bahwa Indonesia begitu 
cantik. Dan kita sadari bahwa COVID-19 ini 
membawa dampak besar pada pariwisata 
di kedua belah negara,” jelas Menparekraf.

Menparekraf menegaskan 
bahwa Indonesia tidak hanya memiliki 
Bali sebagai tujuan wisata masyarakat 
Australia. Lebih dari itu, Indonesia memiliki 
deretan destinasi wisata yang cantik 
dengan kekayaan alam dan budaya 
yang lekat dengan kearifan lokalnya. 
Tentu hal ini akan membuat wisatawan 
Australia semakin tertarik untuk datang 
ke Indonesia.
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Himpunan Kerukunan Tani 
Indonesia (HKTI)  menjalin kerjasama 
dengan Lembaga Dana Kemanusiaan 
Kerajaan Qatar, Qilaa International Group 
untuk membuat aplikasi pertanian. 
Kerjasama ini,  ditandatangani langsung 
oleh Ketua Umum HKTI Jenderal TNI 
(Purn) Dr. H. Moeldoko, SIP dan Ketua 
Dewan Direksi Qilaa International Group 
Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul 
Rahman Al Thani di Sekretariat DPP 
HKTI Jl. Taman Lawang No.1, Menteng, 
Jakarta Pusat, 28 Maret 2022

Moeldoko menyambut baik 
kerjasama yang terbangun atas 
hubungan istimewa antara Indonesia dan 
Qatar. “Saya mengucapkan terima kasih 
kepada Sheikh Abdul Aziz bin Abdul 
Rahman untuk proyek ini, mengingat ini 
merupakan kemitraan strategis jangka 
panjang antara Qilaa Group dan HKTI,” 
kata Moeldoko.

HKTI BERSAMA QIRAA INTERNATIONAL GROUP
JALIN KERJA SAMA BANGUN APLIKASI PERTANIAN

Moeldoko  mengungkapkan 
kehadiran aplikasi pertanian ini, dapat 
memudahkan petani Indonesia dalam 

menopang aktivitas. Kemudahan yang 
didapat antara lain cepat tersalurkannya  
informasi-informasi  terkini seputar 
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pertanian maupun teknologi pertanian.
Tak hanya petani, aplikasi 

juga menjadi pegangan HKTI untuk 
berkomunikasi dengan para petani 
seperti inovasi yang akan dibangun, 
permasalahan yang dihadapi  petani 
dan lain sebagainya.

“Ini suatu hal yang sangat baik 
untuk kepentingan HKTI untuk bisa 
menjangkau para petani yang luas dan 
terbangun sebuah komunikasi yang 
intens antara petani dan HKTI, sehingga 
ada sebuah aliran informasi bisa diikuti 
oleh para petani dengan baik,” kata 
Kepala Staf Kepresidenan ini.

Menurut Moeldoko, aplikasi ini 
akan terus dikembangkan sehingga 
nantinya  dapat dijadikan wadah untuk 
menjual komoditas pertanian. Seperti 
diketahui, saaat ini para petani masih 
kesulitan dalam memasarkan produknya.

“Tahapan berikutnya bahwa pada 
akhirnya, aplikasi ini  dapat digunakan 
sebagai marketplace, sehingga nanti 
para petani bisa transaksi di dalamnya, 
itu tahapan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Selain itu, Moeldoko berharap 
aplikasi ini dapat dijadikan solusi untuk 
mengimbangi antara supply dan demand 
sehingga harga komoditas pertanian 
dapat stabil

“Selama ini banyak terjadi gejolak 
harga karena kita tidak memahami 

supply dan demand. Tapi kalau itu 
terorganisasi dengan baik, maka  akan 
memberikan kepastian. Tidak seperti 
sekarang yang terkadang-kadang naik 
kemudian jatuh merosot ke bawah. 
Aplikasi ini diharapkan nanti bisa seperti 
itu,” harap Mantan Panglima TNI ini.

Sementara itu, Ketua Dewan 
Direksi Qilaa International Group 
Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin 
Abdul Rahman Al Thani menekankan 
pentingnya proyek ini, terutama karena 
proyek ini akan gratis untuk kepentingan 
semua anggota HKTI dan akan menjadi 
manfaat besar bagi mereka dan 
memfasilitasi mereka dalam berbagai 
aspek kehidupan pertanian.

“Kita akan memberikan banyak 
hal yang gratis di aplikasi ini. Kita juga 
akan memberikan edukasi dan sekolah 
gratis bagi anak-anak petani. Setiap tiga 
bulan kita akan mengadakan kompetisi 
untuk para petani dengan  hadiah 
menarik. Kita juga akan memberikan 
sumbangan mulai dari perbaikan rumah, 
pakaian dan lain-lain,” tutur Abdul 
Rahman Al Thani.

Jika tidak ada hambatan, dalam 
waktu sebulan kedepan,  aplikasi ini 
sudah dapat di download secara gratis.

Usai menandatangani kerjasama 
pembuatan aplikasi pertanian, Moeldoko 
bersama Sheikh Abdul Aziz bin Abdul 

Rahman Al Thani melakukan  panen 
budidaya ikan lele yang ada di halaman 
sekretariat HKTI. Pada kesempatan ini 
Moeldoko mengatakan bawa budidaya 
lele tidak harus dengan membangun 
kolam namun dapat memanfaatkan 
wadah lain seperti drum.

“Lele adalah sumber protein yang 
sangat baik bagi rakyat Indonesia. Kita 
berharap para masyarakat di mana pun 
berada anda bisa berbuat seperti ini bisa 
menggunakan drum bisa menggunakan 
apapun untuk kebutuhan gizi anak-anak 
kita,” tandas Moeldoko.

Rangkaian acara di sekretariat 
HKTI pada senin petang,  ditutup dengan 
pengarahan Moeldoko kepada seluruh 
Ketua DPD HKTI se-Indonesia. Dalam 
arahannya Moeldoko mengajak para 
DPD HKTI untuk memperkenalkan  
nama HKTI hingga ke penjuru nusantara, 
dibarengi dengan upaya konkret HKTI 
dalam membantu para petani

“Masyarakat Indonesia yang 
tau HKTI hanya  34,6 persen. Untuk 
itu, disamping kita mempromosikan 
organisasi, kita juga melakukan Langkah-
langkah nyata di daerah. Kenalkan 
organisasi ini dengan baik  kepada public, 
jangan sampai masyarakat bingung 
HKTI yang mana ini, makanya anda para 
DPD HKTI  harus menjawab,  jangan 
sampai masyarakat bingung” tegas 
Moeldoko. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Sawo atau buah dengan nama ilmiah 
Achras zapota ini merupakan tanaman 
buah berupa pohon yang dapat tumbuh 
besar dan berbuah lebat. Daunnya cukup 
rindang sehingga bisa digunakan sebagai 
tempat bernaung dari sengatan panas 
matahari. Pohon sawo dapat tumbuh 
hingga setinggi 30-40 meter. Bercabang 
rendah dan berkulit kasar dengan warna 
batang abu-abu kehitaman sampai 
cokelat tua. Keseluruhan bagian pohon ini 
mengandung lateks yaitu getah berwarna 
putih susu yang kental dan bisa dijadikan 
lem atau pernis.

Daun sawo merupakan daun tunggal, 
terletak berseling dan sering mengumpul 
pada ujung ranting. Helai daunnya bertepi 
rata, sedikit berbulu dengan warna hijau 
tua mengkilap. Bentuk daun bundar telur, 
jorong sampai agak lanset. Berukuran 
3,5 – 15 cm. Pangkal dan ujung daun 
berbentuk baji, bertangkai, dan tulang 
daun utamanya menonjol di sisi sebelah 
bawah.

Bunga-bunga tunggal pohon sawo 
terletak di ketiak daun di dekat ujung 
ranting, bertangkai 1-3 cm dan kerap 

BUAH SAWO
KAYA SERAT DAN PENANGKAL RADIKAL BEBAS

menggantung. Diameter bunga sekitar 
1,5 cm, sisi luarnya berbulu kecoklatan 
dan berbilang enam. Sedangkan kelopak 
bunga biasanya tersusun dalam dua 
lingkaran. Mahkota berbentuk genta 
dan putih.

Sawo juga merupakan pohon buah 
yang berumur panjang. Pohon dan 

buahnya dikenal dengan beberapa 
nama seperti sawo, sauh atau ciku dalam 
sebutan bahasa Malaysia.

Tanaman yang sebelumnya berada 
di daerah tropis Guatemala, Amerika 
Tengah, Meksiko, dan Hindia Barat ini 
telah menyebar ke berbagai negara di 
dunia, termasuk Indonesia.

Tanaman Buah sawo dapat tumbuh 
dengan baik pada daerah dengan 
ketinggian hingga 900 mdpl, dengan 
curah hujan sekitar 1.250 mm/tahun 
hingga 2.500 mm/tahun serta dapat 
tumbuh pada berbagai suhu tetapi jangan 
terlalu panas karena dapat merusak 
pertumbuhan buah. Sawo akan tumbuh 
dengan baik pada jenis tanah aluvial, 
berpasir dan tanah lempung dengan 
pH sekitar 6-7.

Buah sawo yang sudah matang 
berkulit tipis yang lembut dan kadang-
kadang memasir, berwarna coklat 
kemerahan dan agak kekuningan. Saat 
ditekan sawo akan terasa empuk dan 
mengandung banyak air. Saat dipetik, 
buah yang sudah matang juga akan 
mudah terlepas dari tangkainya. Getahnya 
pun jauh lebih sedikit dibandingkan 
dengan buah sawo yang masih muda.

Memiliki rasa yang manis dan tekstur 
yang lembut, buah ini bisa Anda konsumsi 
dalam keadaan segar tanpa diolah. 
Akan tetapi buah sawo juga dapat 
diolah menjadi jus, selai atau topping 
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berbagai makanan. Sari buah sawo 
dapat dipekatkan menajdi sirup atau 
difermentasi menjadi anggur atau cuka.

Di Amerika, getah pohon sawo 
disadap lalu dikentalkan menjadi chicle 
yang merupakan bahan permen karet 
alami. Getah ini juga diolah menjadi aneka 
bahan baku industri sebagai pengganti 
getah perca dan bahan penambal gigi.

Kegunaan lainnya adalah kayu sawo 
yang berkualitas bagus tergolong kayu 
keras dan berat, dengan tekstur halus dan 
pola warna yang menarik. Kayu ini sering 
dijadikan bahan perabot dan ukir-ukiran, 
termasuk untuk pembuatan patung. Kayu 
sawo juga terbilang awet, tahan terhadap 
serangan jamur dan serangga.

Selain itu kulit kayu sawo juga sangat 
berguna karena menghasilkan tannin, 
yang secara tradisional digunakan para 
nelayan sebagai bahan pencelup layer 
dan alat pancing. Beberapa bagian pohon 
sawo pun juga digunakan sebagai bahan 
obat-obatan tradisional untuk mengatasi 
diare, demam dan juga bahan bedak 
untuk memulihkan tubuh sehabis bersalin.

JENIS BUAH SAWO

Sawo Hitam
Sawo hitam atau Diospyros nigra ini 

merupakan salah satu jenis sawo yang 
sulit ditemukan karena buah ini sudah 

sangat langka. Di Indonesia mungkin 
Anda sangat asing dengan jenis sawo 
ini. Alasannya karena habitat asli buah 
tropis ini berasal dari negara Meksiko, 
Kolombia, dan Amerika Tengah.

Bentuk sawo hitam ini bundar seperti 
tomat dengan kulit buah berwarna hijau 
akan tetapi daging buahnya berwarna 
coklat kehitaman. Rasanya sangat manis 
seperti menyerupai puding coklat. Selain 
langka harga sawo ini juga mahal, di mana 
satu butir sawo ini dibanderol dengan 
harga Rp150.000.

Sawo Mentega

Sawo mentega atau yang biasa 
disebut dengan sawo Belanda ini adalah 
buah sawo yang berasal dari Amerika 
Tengah, tepatnya di Meksiko bagian 
Selatan. Akan tetapi untuk saat ini sawo 
Belanda sudah menyebar ke beberapa 
negara dan sudah banyak yang menanam, 
termasuk di Indonesia.

Jenis sawo mentega ini mempunyai 
tinggi sekitar 30 meter, meskipun 
kebanyakan umumnya hanya mempunyai 
tinggi 20 meter. Sawo Belanda ini memiliki 
tampilan yang mencolok, karena buah ini 
mempunyai kulit dan daging di dalamnya 
yang berwarna kuning cerah. Kulitnya 
mempunyai tekstur yang licin seperti 
berlilin.

Sawo Kecik

Seperti namanya sawo kecik 
mempunyai ukuran yang paling kecil 
di antara jenis sawo lainnya. Sawo 
ini biasa disebut dengan sawo Jawa. 
Pohon jenis sawo kecik ini mempunyai 
ukuran yang sedang dan tinggi sekitar 
25 meter dengan diameter batang 
100 cm. Buahnya mempunyai bentuk 
yang bulat telur kecil dengan rasa yang 
sepet-sepet manis. Kulitnya berwarna 
merah sampai keunguan dan mengkilap, 
termasuk ke dalam genus Manilkara. 
Tanaman sawo kecik ini pun sudah mulai 
langka keberadaannya.

Sawo Duren

Sawo Duren atau Chrysophyllum 
cainito ini termasuk keluarga Sapotaceae 
dari genus Chrysophyllum. Sawo duren 
dikenal sebagai sawo apel, sawo hejo, 
sawo kadun atau kenitu.

Sawo ini mempunyai warna coklat 
keemasan dengan bentuk lonjong 
sampai bundar telur terbalik. Buahnya 
berbentuk bulat sampai oval dengan 
warna hijau kekuningan sampai ungu 
dengan mempunyai diameter 5-10 cm. 
Sawo ini memiliki kulit yang cukup tebal 
seperti kulit manggis, namun untuk bagian 
luarnya tidak keras seperti manggis. 
Daging buahnya mempunyai warna putih 
lembut atau ungu dan rasanya manis.

Sawo Mentimun

Sawo mentimun yaitu sebuah 
varietas baru dari buah sawo. Sawo 
mentimun mempunyai bentuk yang tidak 
seperti sawo pada umumnya. Sawo ini 
mempunyai bentuk lonjong memanjang 
seperti mentimun. Meskipun namanya 
sawo mentimun, namun rasanya tetap 
segar seperti buah sawo pada umumnya. 
Jenis sawo ini mempunyai kulit buah yang 
berwarna coklat dan kasar. Ukurannya 
yang besar membuat sawo ini mempunyai 
daging buah yang cukup tebal. 
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Penyakit jantung bawaan yang terjadi 
pada anak tentu bukan yang diharapkan 
para orangtua. Semua orangtua ingin 
anaknya terlahir dengan sehat dan 
tumbuh kembang dengan normal. 
Namun tak dipungkiri jika penyakit ini 
masih menjadi ancaman jika orang tua 
mengabaikan pentingnya kesehatan.

Dokter Spesialis Jantung Siloam 
Hospital Bogor dr. Tengku Budiansyah, 
MHA, Dp.JP.FIHA mengatakan ada dua 
faktor penyebab, si bayi mengalami 
jantung bawaan yakni kelainan genetic 
yang diwariskan orang tua kepada si 
bayi dan faktor lingkungan.

Untuk  faktor genetic ini,  banyak 
memiliki klasifikasinya, seperti Down 
syndrome dan kelainan genetic yang 
satu ini sudah  dikenal banyak masyarakat 
sebagai faktor yang  dapat menyebabkan 
penyakit jantung bawaan.

Selain itu, ada kelainan genetic yang 

PENYEBAB DAN PENGOBATAN
PENYAKIT JANTUNG BAWAAN

dikenal dengan Turner syndrome, yaitu 
kelainan genetik yang hanya menyerang 
wanita. Banyak anak sindrom tersebut 
akan lahir dengan penyakit jantung 
bawaan, yang biasanya merupakan jenis 

masalah penyempitan katup atau arteri
“Untuk faktor lingkungan bisa karena 

infeksi rubella, dia yang berdampak 
pada PDA (Persisten Duktus Arteriosus 
Persisten), gangguan pada PDA, di 
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bagian jantung ada tambahan lagi 
yang seharusnya tidak ada tambahan, 
ada tambahan saluran lagi, kemudian 
terjadinya ASD (Atrial Septal Defect), ASD 
itu artinya bagian atrium itu mengalami 
kebocoran  itu akibat dari rubella,” kata 
dr. Tengku saat menjadi narasumber 
dalam program EL JOHN Medical Forum 
yang ditayangkan EL JOHN TV. Program 
ini dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani 
(Miss Earth Indonesia 2019).

Dokter Tengku menjelaskan, dari 
faktor tersebut akan timbul gejala yang 
menunjukan si bayi terkena penyakit 
jantung bawaan. Gejalanya yakni si bayi 
yang telah dilahirkan akan mengalami 
biru, karena ada masalah di proses 
tekanan darah oleh jantung. Pada 
umumnya permasalahan di proses 
tekanan darah ini terjadi karena si bayu 
hanya memiliki ventrikel satu, seharusnya 
ventrikel di jantung ada dua. Ventrikel 
adalah ruang jantung yang mempunyai 
tanggung jawab untuk memompa darah 
meninggalkan jantung.

Dengan ventrikel satu maka daya 
kerja akan lebih keras keras untuk 
memompa darah ke paru-paru dengan 
arteri pulmonalis dan mengalirkannya ke 
seluruh tubuh. Selain itu tidak menutup 
kemungkinan darah kotor dan darah 
bersih akan bercampur sehingga 
menyebabkan bayi menjadi biru.

“Selain itu ada gejala lain, seperti 
tumbuh kembang terlambat, kemudian 
dia batuk berulang, gangguan menyusui, 

jadi saat dia menyusui mungkin dia 
kehilangan nafas, itu gejala yang penting 
yang bisa seorang ibu lihat ketika bayi 
atau anak-anak mengalami kondisi tadi 
bisa dicurigai anak tersebut atau bayi 
tersebut mengalami jantung bawaan,” 
terang dokter Tengku.

Menurut dokter Tengku, penyakit 
jantung bawaan ini dapat diketahui tidak 
harus si bayi sudah dilahirkan namun 
dalam kandungannya pun sudah dapat 
terdeteksi.  “Kalau kita lihat usia kapan 
pada wanita hamil bisa dideteksi, berapa 
risensi mengatakan pada usia 8 sampai  
22 minggu saat hamil, itu bisa dilakukan 
deteksi 4D,” ujar dokter Tengku.

  “Kalau ibu misalnya mempunyai 
penyakit jantung bawaan apakan dengan 
gejala sianosis, biasanya kami bagian 
jantung mempercepat kala dua. Jadi 
pasa melahirkan itu ada berapa kala, ada 
yang kala satu, dua,  tiga, empat dan kala 
dua kita percepat, dengan tujuan tidak 
memperberat hemodinamik, wanita yang 
hamil disertai penyakit jantung bawaan. 
Jadi untuk cara melahirkan pada bayi 
yang menderita penyakit jantung bawaan 
tidak berkorelasi, itu tergantung indikasi  
Obgyn (obstetri ginekologi), kalau dari 
Obgyn mengatakan ini indikasi SC (Seksio 
Sesarea), maka SC adalah pilihannya,” 
tambahnya.

SC adalah proses persalinan dengan 
melalui pembedahan di mana irisan 
dilakukan di perut ibu (laparatomi) dan 
rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan 

bayi. Operasi sesar umumnya dilakukan 
ketika proses persalinan normal melalui 
vagina tidak memungkinkan karena 
berisiko kepada komplikasi medis lainnya. 
Sebuah prosedur persalinan dengan 
pembedahan umumnya dilakukan oleh 
tim dokter yang beranggotakan spesialis 
kandungan.

Untuk pengobatannya, dokter Tengku  
menyebut ada beberapa cara diantaranya 
perbaikan katup jantung dengan 
anuloplasti, yaitu menggunakan ring 
untuk mengencangkan atau menguatkan 
katup yang bocor. Selain itu juga, dapat 
dilakukan dengan mengganti katup 
dengan katup buatan yang terbuat dari 
material biologis atau material mekanik 
buatan sintetik sesuai indikasi.

Tak hanya itu, ada acara lain yang 
dapat dijalankan untuk mengobati 
penyakit jantung bawaan yakni dengan  
Transplantasi katup dengan organ donor 
dari orang lain atau dengan pengobatan 
konservatif.

“Jadi pengobatan jantung bawaan 
itu bisa dengan cara lewat arteri, seperti 
orang pasang ring jadi alatnya itu akan 
mengembang di jantung sehingga 
bisa ditutup lewat kateterisasi tidak 
melalui pembedahan. Tetapi kalau si 
pasien mengalami jantung bawaan yang 
menyebabkan sianotik  yang berat jadi 
berubahnya itu jadi tertukar terus aliran 
darahnya itu harus dilakukan pembedahan  
dan itu operasi besar dan pengobatan 
yang lain secara konservatif,” ungkap 
dokter Tengku. (Sigit)
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Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pandjaitan 
mengungkapkan akselerasi pemulihan 
ekonomi di tanah air kini mulai dirasakan 
seiring semakin membaiknya pandemi 
Covid-19.

“Meski sempat menurun, tetapi 
pemulihan ekonomi Indonesia dapat 
bangkit dengan cepat dan menunjukkan 
tren yang sangat positif sejak akhir 
Februari,” ujar Luhut dalam keterangan 
pers usai Rapat Terbatas (Ratas) 
mengenai Evaluasi Pemberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) yang dipimpin oleh Presiden 
RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana 
Merdeka, Jakartam 4 April 2022.

Akselerasi pemulihan ekonomi yang 
terlihat salah satu dari indeks belanja 
masyarakat. Saat indeks tersebut mulai 
ada peningkatan

EKONOMI MENUNJUKAN KEBANGKITAN 

SEIRING MEMBAIKNYA SITUASI PANDEMI

“Ini dapat terlihat dari indeks 
belanja dari Mandiri Institute yang 
kembali meningkat di semua wilayah, 
bahkan wilayah Bali dan Nusa Tenggara 
mencapai tingkat tertinggi sejak pandemi 

melanda,” ujarnya.
Luhut tak memungkiri, situasi 

pandemi yang terus membaik juga 
memicu meningkatkan aktivitas dan 
kegiatan masyarakat, bahkan aktivitas 
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dan kegiatan tersebut dapat dikatakan 
yang tertinggi sejak pandemic melanda 
Indonesia.

“Ini memperlihatkan bahwa kondisi 
dan situasi pandemi di Indonesia 
terkendali dengan sangat baik yang 
pada akhirnya membentuk rasa aman 
dan nyaman di dalam masyarakat kita 
untuk beraktivitas,” ujarnya.

Tak hanya aktivitas masyarakat, 
aktivitas di sektor industri juga terus 
membaik dan dan mencatatkan 
pertumbuhan positif selama tujuh bulan 
berturut-turut. Peningkatan aktivitas ini, 
ujar Luhut, berdampak pada peningkatan 
penyerapan tenaga kerja pada sektor 
manufaktur.

Dengan semakin terkendalinya 
pandemi di tanah air, lanjut Luhut, 
pemerintah telah melakukan sejumlah 
pelonggaran aktivitas masyarakat serta 
bersiap untuk melakukan transisi dari 
pandemi ke endemi. Berdasarkan data the 
global normalcy index yang dikeluarkan 
majalah The Economist, Indonesia berada 
di angka 68 dari 100 sebagai kondisi 
normal.

“Salah satu yang masih kita harus 
perbaiki adalah kapasitas penerbangan 
internasional yang masih jauh dari normal. 
Untuk itu, pemerintah akan melakukan 
langkah-langkah, antara lain membuka 
bandara internasional di antaranya 
Yogyakarta, Medan, Makassar, Pekanbaru,” 
ujarnya.

Selain itu, Menko Marves menambah-
kan, kebijakan visa akan terus direlaksasi 
mendekati aturan sebelum pandemi. 
Pelonggaran juga akan dilakukan bagi 
pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

“Aturan tes PPLN masuk Indonesia 
juga akan kita relaksasi hingga jumlah 
penerbangan yang masuk dapat 
meningkat tanpa menyebabkan penum-
pukan di bandara. Untuk detail mengenai 
ini akan dituangkan di dalam Surat Edaran 
Satgas (Penanganan COVID-19) yang 
akan segera dikeluarkan,” tegasnya.

Terkait perkembangan situasi pandemi 
di tanah air, Luhut menyampaikan bahwa 
kasus harian COVID-19 telah menurun 
tajam hingga 97 persen dibandingkan 
saat puncak kasus varian Omicron.

“Kasus aktif secara nasional juga 
turun hingga 83 persen dari puncak 
kasus (Omicron) yang lalu, sehingga 
sekarang ini berada di bawah 100 ribu 
kasus aktif,” ujarnya.

Kemudian, angka perawatan pasien 
COVID-19 di rumah sakit menurun hingga 
85 persen serta tingkat keterisian tempat 
tidur atau bed occupancy rate (BOR) 
berada pada level yang rendah yaitu 
enam persen. Jumlah pasien meninggal 
pun menurun drastis hingga 88 persen 
dibandingkan saat puncak kasus Omicron.

 “Dari data-data yang di atas, kami 
menarik kesimpulan bahwa kondisi varian 
Omicron di Indonesia saat ini berada 
pada posisi yang terkendali,” ujarnya.

Untuk wilayah Jawa-Bali, lanjut Luhut, 
juga terus mengalami penurunan sangat 
signifikan dalam semua aspek, seperti 
kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit, 
hingga tingkat kematian. Penurunan tren 
kasus COVID-19 juga berimbas pada level 
asesmen kabupaten/kota di Jawa-Bali.

“Saat ini sudah tidak terdapat lagi 
kabupaten/kota yang berada di level 4. 
Sebanyak 93 persen kabupaten/kota di 
Jawa dan Bali sudah pada berada pada 
level 1 dan 2, hanya tersisa sembilan 
kabupaten/kota yang masih di level 
3,” pungkasnya.

Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional
Sementara itu di kesempatan 

yang sama, Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian (Menko Ekon) 
menyampaikan bahwa realisasi Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
Tahun 2022 hingga 1 April mencapai 
Rp29,3 triliun.

“Per April realisasinya Rp29,3 
triliun atau 6,4 persen dari alokasi 
Rp455,62 (triliun),” ungkap Airlangga 
dalam keterangan pers usai Rapat 
Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh 
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin 
(04/04/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

Secara rinci Menko Ekon memaparkan, 
untuk Penanganan Kesehatan telah 
direalisasikan anggaran sebesar Rp1,55 
triliun. Sedangkan untuk Perlindungan 
Masyarakat mencapai Rp22,74 triliun. 
Anggaran Perlindungan Masyarakat 
ini digunakan untuk Program Keluarga 
Harapan (PKH), Kartu Sembako, 
Program Prakerja, Bantuan Langsung 
Tunai (BLT) Desa, dan Bantuan Tunai 
Bagi Pedagang Kaki Lima, Warung, dan 
Nelayan (PKLWN).

“Ini untuk PKH, Sembako, Prakerja, 
BLT Desa, dan Bantuan Pedagang Kaki 
Lima, Warung, dan Nelayan,” ujarnya. 

Kemudian realiasi untuk Penguatan 
Pemulihan Ekonomi mencapai 
Rp5,02 triliun. Menutup keterangan 
persnya, Airlangga menyampaikan 
bahwa pemerintah juga akan kembali 
menggulirkan Bantuan Subsidi Upah 
Bagi Pekerja/Buruh atau BSU.
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KUMPUL BERSAMA KELUARGA 
JADI  MOMEN TERINDAH 
BAGI DERIS NAGARA 
SAAT MENJALANKAN IBADAH PUASA

P
utra Anti Narkoba Indonesia 2019 dan Pemuda 
Inspiratif Kemenpora 2021 Deris Nagara, 
menceritakan pengalamannya saat menjalankan 
ibadah puasa. Cerita ini disampaikan Deris saat 
menjadi narasumber dalam program  Pesona 

Ramadan yang ditayangkan EL JOHN TV dengan tema 
‘Cerita Ramadan Anak Rantau Deris Nagara’.

Program ini dipandu oleh Laura (Putri Pariwisata 
Indonesia 2021) dan Eunike Suwandi (Putri Bumi 
Indonesia 2021)

Deris mengungkapkan momen yang paling dinanti 
menyambut datangnya bulan Ramadan adalah bersama 
keluarga.  Seperti diketahui Deris lebih banyak waktunya  
di Cikarang karena harus menjalankan kuliah di President 
University. Pulang ke Bandung atau Ciamis menjadi hal 
yang mutlak bagi Deris agar dapat menunaikan ibadah 
puasa bersama keluarga.

“Jadi jelang puasa H min satu atau dua, aku udah 

di rumah agar dapat merasakan kebersamaan dengan 
keluarga menyambut datangnya Ramadan,” kata Deris.

Untuk menu bukanya,  Deris  tak pernah lupa dengan 
kurma. Buah khas Timur Tengah ini selalu menjadi menu 
pembuka buka puasa Deris bersama keluarga.  Dengan 
memakan satu butir kurma, Deris merasakan berkah 
puasa yakni rasa lapar hilang pada saat itu.

Menu lainnya yang tak pernah ketinggalan  Deris 
pada bulan Ramadan, adalah ayam atau daging. Dua 
menu ini dipilih karena menjadi menu favorit Deris.

“Yang bisa aku makan itu adalah ayam dan daging 
sapi itu aja udah kalau seafood aku ga bisa karena aku 
alergi nah kalau dalam suasana Ramadan keluarga aku 
selalu bikin ada rendang juga, ada gulai terus kaya 
lontong kari. Tapi aku juga bukan tipikal orang yang bisa 
makan banyak dan juga makanan yang bumbunya terlalu 
kental, kalau ada itu semua paling aku pilih ayam goreng 
aja,” ujar Putra Binaan Yayasan EL JOHN Indonesia ini.
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Tak sekedar menikmati menu buka 
puasa, pria tampan kelahiran 4 Mei 
1997 ini ternyata suka membantu 
keluarganya mengolah makanan.  
Deris menyukai dunia memasak 
meskipun hobi yang satu ini belum 
tersalurkan secara utuh.

Bagi Deris membantu keluarganya 
masak di bulan Ramadan dapat 
menambah pengalamannya tentang 

tata boga.
“Jadi aku lebih suka bantu masak 

dari pada makan, tapi yang aku suka 
itu kue-kuenya, kaya nastar terus kue 
salju. Jadi aku bantu keluarga aku 
masak karena aku suka masak kaya 
bikin dessert dan cookies,” tutur Deris

Cerita lain di bulan Ramadan yang 
tak pernah dilupakan Deris adalah 
buka puasa bersama atau yang dikenal 

dengan bukber. Kegiatan ini selalu 
diikuti Deris saat masa SMA, namun 
ketika kuliah di President University, 
Deris jarang hadir karena jarak 
Cikarang dan Ciamis yang terlalu jauh.

Bahkan saat SMA, Deris menjadi 
penggagas buka puasa bersama. 
Sambil bercanda, Deris mengatakan 
jika bukan dirinya yang menjadi 
inisiator buka puasa bersamanya 
akan sepi.

Pada kesempatan ini Deris 
mohon doa restu dari  Yayasan 
EL JOHN Indonesia bersama tim 
dan para pageant lovers untuk 
keberangkatannya ke Amerika 
Serikat untuk melanjutkan kuliah 
S-2 di Columbia University.

Saat ini persiapan untuk menuju ke 
negeri paman Sam itu terus dilakukan 
Deris.  Dapat berkuliah di Amerika 
Serikat dijadikan Deris sebagai kado 
untuk almarhumah mamanya.

“Harusnya aku kan ke Amerika  di 
bulan Januari kemarin, cuma dengan 
proses sedemikian rupa akhirnya 
Agustus jadi setelah Ramadan ya. Ini 
menjadi kado buat mama yang udah 
ga ada, karena mama ingin aku kuliah 
di Amerika jadi ini pas banget kuliah 
aku di Columbia University jadi kado 
untuk mama,” ungkap Deris. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA



                      52 - INSPIRA - APRIL 2022

EL JOHN
SELEBRITI

Putri Bumi Indonesia 2021, Eunike 
Suwandi  melakukan panen Melon 
Hydroponic di Area Perkebunan 
Yayasan Swara Peduli Indonesia di Jalan 
Pemancingan Bahri, Klender, Duren Sawit, 
Jakarta Timur,pada 6 April 2022.

Dalam melakukan panen melon  ini,  
Eunike tak sendiri, ia  didampingi  PLT 
Kepala Seksi Ketahanan Pangan, Kelautan 
dan Pertanian Suku Dinas Ketahanan 
Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP)  
Jakarta Timur , Siti Halimah dan Hardi 
selaku Perwakilan Yayasan Swara Peduli 
Indonesia.

Perkebunan Melon dengan sistem 
hydroponic  ini, digarap oleh sejumlah 
istri pemulung yang menjadi binaan 
Yayasan Swara Peduli Indonesia. Selama 
melakukan proses tanam ini, Sudin KPKP 
Jakarta Timur selalu memberikan edukasi 
dan pendampingan agar melon yang 
ditanam dapat berbuah manis.

Jenis melon yang sedang panen 
ini, adalah melon Chamoe atau yang 
dikenal dengan melon korea. Varietas 

melon in,i selintas mirip dengan timun 
suri, karena ukurannya yang mini dan 
warna buahnya kuning.  

PUTRI BUMI INDONESIA 2021
BERSAMA DINAS KPKP DKI DAN YAYASAN SWARA PEDULI 
INDONESIA LAKUKAN PANEN MELON HYDROPONIC
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Buah melon jenis ini,  memiliki kadar 
air hingga mencapai 90% dan sudah 
memenuhi syarat untuk dapat diekspor.  
Tujuan mengembangkan melon chamoe 
dengan sistem hidroponik dikarenakan 
untuk mencegah penularan serangan 
hama dan penyakit tanaman melon. 
Perawatan tanaman pun juga lebih 
mudah, dimana penyiraman dan 
pemupukan dapat  dilakukan secara 
otomatis dan bersamaan.

Melon yang sedang panen tersebut,  
terdapat di dalam green house dengan 
media tanam pipa. Tak hanya melon 
Chamoe, di perkebunan ini juga 
ditanam melon jenis Golden Alisha 
yang diperkirakan akan panen beberapa 
minggu kedepan

Eunike mengaku senang dapat 
dilibatkan dalam kegiatan yang penuh 
manfaat ini dan tak lupa, ucapan terima 
kasih disampaikan Putri binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia itu kepada Dinas 
KPKP Provinsi DKI Jakarta, Sudin KPKP 
Jakarta Timur dan Yayasan Swara Peduli 
Indonesia yang menggagas proses 
penanaman Melon mulai dari awal 
tanam  hingga panen.

Eunike berharap, ada bantuan lain 

yang diberikan pemerintah kepada 
para pemulung di lokasi ini,  yang telah 
membuktikan usaha dalam melakukan 
budidaya melon.

“Ada 700 kepala keluarga yang 
mayoritas pemulung di lokasi  ini, 
dan  salah satu bentuk usaha 
mereka adalah perkebunan ini. Ini 
membuktikan bahwa mereka bisa 
menghasilkan yang bermanfaat dan  
memiliki potensi yang sama dengan 
kita semua,” ujar mahasiswi cantik  di  
LSPR Communication and Business 
Institute ini.

Eunike pun siap untuk menjalin 
kolaborasi dengan Dinas KPKP Provinsi 
DKI Jakarta, Sudin KPKP Jakarta Timur 
dan Yayasan Swara Peduli Indonesia 
dalam mengembangkan tanaman 
hydroponic di Jakarta.

“Saya senang dapat berkolaborasi 
semoga dapat berkelanjutan dan saya 
juga siap untuk mempromosikan 
komoditas pertanian yang ada di 
Jakarta,” ungkap Eunike

PLT Kepala Seksi Ketahanan Pangan, 
Kelautan dan Pertanian Sudin KPKP 
Jakarta Timur Siti Halimah   berharap 
kedepannya Eunike bisa terus 

membantu pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta mempromosikan produk-produk 
pertanian petani lokal DKI Jakarta.

Ia menjelaskan pihaknya membu-
tuhkan lebih banyak relawan lagi untuk 
membantu menggarap lahan pertanian 
di Jakarta agar memaksimalkan 
produktivitas masyarakat, utamanya 
masyarakat kurang mampu.

“Kita akui ya kita butuh relawan 
seperti mba Eunike, karena dengan 
bantuan relawan maka akan dapat 
mempermudah dalam mengembangkan 
komoditas pertanian yang ada di kota 
Jakarta,” ujar Siti Halimah.

Sementara itu, Hardi selaku 
Perwakilan Yayasan Swara Peduli 
Indonesia mengatakan garapan 
perkebunan Melon ini telah ada Sejak 
tahun 2016, beberapa pihak telah 
membantu pembangunan lahan ini 
salah satunya Kementerian Sosial.

Ia berharap melalui aktivitas 
Eunike di Lahan Perkebunan ini, bisa 
mengundang banyak tokoh baik 
pemerintah maupun swasta untuk 
tergerak membantu memaksimalkan 
lahan perkebunan yang juga dilengkapi 
dengan perpustakaan mini untuk anak-
anak para pemulung. (Sigit)
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Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) kini memiliki pemimpin 
baru, ia adalah Wilianto Tanta. Pengusaha 
sukses asal Makassar itu, terpilih sebagai 
Ketua Umum PSMTI masa bakti 2022-
2026 secara aklamasi melalui Munas 
ke-VII PSMTI yang dilangsungkan di 
Phinisi Ballroom Hotel Claro Makassar, 
Sulawesi Selatan (Sulsel) 22 Maret 2022

Sepak terjang Wilianto di PSMTI bukan 
baru ini saja, namun ia sudah menorehkan 
tinta emas buat PSMTI Sulsel. Saat menjadi 
Ketua DPD PSMTI Sulsel, Wilianto berhasil 
membesarkan nama PMSTI dan dikenal 
luas oleh masyarakat Sulsel

Sebenarnya pencalonan Wilianto  
sebagai calon tunggal Ketua Umum PSMTI 
ini, sudah diketahui saat Munas hari pertama, 
21 Maret 2022.  Pada saat itu, satu bakal 
calon yakni Eddy Hussy mengundurkan 
diri dan satu bakal calon lagi yaitu Dedy 
Rochimat tidak jadi mencalonkan diri 
dengan alasan yang bijaksana yakni  agar 

keharmonisan PSMTI tetap terjaga. 
Setelah ditetapkan, Wilianto kemudian 

dilantik sebagai Ketua Umum PSMTI 
periode 2022-2026. Pelantikan Wilianto 
dilakukan oleh Ketua Sidang Raymond 
Arfandy dengan menanyakan kepada   

Wilianto mengenai ketersediaannya dilantik 
sebagai Ketua Umum

“Apakah saudara Wilianto Tanta  
bersedia dilantik sebagai Ketua Umum 
PSMTI periode 2022-2026,” tanya Raymond.

Pertanyaan Raymond langsung dijawab 

WILIANTO TANTA TERPILIH SECARA AKLAMASI
SEBAGAI KETUA UMUM PSMTI PERIODE 2022-2026
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bersedia  oleh Wilianto secara tegas dan 
disambut tepuk tangan  peserta Munas. 
Setelah pelantikan, dilanjutkan penyerahan 
pataka kepada Wilianto.

Dalam sambutannya Wilianto 
mengucapkan terima kasih kepada para 
peserta Munas yang telah mempercayakan 
dirinya memimpin PSMTI untuk empat 
tahun kedepan. Untuk menjalani amanah 
ini, Wilianto akan melanjutkan program 
yang pernah dijalankan Ketua Umum 
sebelumnya David Herman Jaya.

Wilianto mengatakan amanah ini,  harus 
didukung agar dapat membesarkan lagi 
nama PSMTI kedepan “Tanpa dorongan 
motivasi dan kerjasama dari Bapak Ibu 
sekalian serta rekan rekan rekan sekalian, 
maka saya tidak mampu melaksanakan 
amanah ini. Paguyuban  ini adalah rumah 
besar Suku Tionghoa di Indonesia. Mari 
kita bersama-sama membawa PSMTI 
lebih baik lagi untuk kepentingan bersama 
dan kepentingan rakyat Indonesia,” kata 
pemilik Hotel Claro Makassar ini.

Selama memimpin PSMTI, Wilianto 
akan menerapkan slogan tidak ada dusta 
di antara kita. Menurut Wilianto,  slogan ini 
akan dijadikan pegangan oleh kepengurusan 
PSMTI yang baru dalam setiap menjalankan 
tugasnya.

Selain itu,, keberhasilan Wilianto 
membesarkan nama PSMTI Makassar 
juga akan diadopsi ke kepengurusan pusat. 
Keberhasilan Wilianto diantaranya  tidak 
pernah putus dalam memberikan bantuan 
kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Saya dengan pengurus Sulsel, itu ada 

iuran anggota,  ada arisan, dan juga ada 
donatur. Nah semua ini  yang kita pakai 
untuk. membantu masyarakat umum di 
sekitar kita yang membutuhkan, baik itu 
warga Tionghoa atau warga di luar suku 
Tionghoa,” ujar Wilianto.

Tak hanya itu, Wilianto juga akan 
memperkuat kolaborasi dengan pemerintah 
pusat maupun daerah serta TNI-POLRI 
dalam mengatasi permasalahan bangsa. 
“Kita tetap harus menjalin hubungan dengan 
pemerintahan pusat dan daerah seperti 
Gubernur, Bupati, Walikota,Camat, Lurah, 
TNI dan Polri. Kita harus terus melakukan 
komunikasi dengan pemerintah, karena 
apa, .karena kita adalah warganya, kita 
tinggal di negara Indonesia, jadi membantu 
pemerintah harus dilakukan,” ungkap 
Wilianto.

Lebih lanjut Wilianto berjanji akan  
memperluas jaringan PSMTI hingga ke 
daerah. Menurutnya kehadiran PSMTI 
di banyak daerah dapat membantu 
masyarakat yang membutuhkan dan 
juga membantu Pemerintah Daerah dalam 
menyukseskan pembangunan daerah.

“Pasti di masa jabatan saya ini, saya 
akan upayakan dari SPMTI terbentuk di 
seluruh 34 provinsi  Kabupaten/Kota nya. 
Yang mana sekarang baru 30. Yang aktif 25 
berarti ada Sembilan yang belum aktif kan. 
Nanti wakil ketua yang  saya tunjuk, akan 
mengurus pembentukan provinsi-provinsi 
baru dan juga membentuk kabupaten/kota 
yang belum terbentuk,” ujarnya.

Pada kesempatan ini, Wilianto juga 
mengumumkan  formatur kepengurusan 

yang berjumlah 11 orang. Formatur ini 
akan bertugas membentuk kepengurusan 
resmi masa tugas 2022-2026. Wilianto 
menargetkan tiga bulan untuk membentuk 
kepengurusan. (Sigit)

Seperti diketahui, Munas ke-VII PSMTI 
dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi 
Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman di 
Phinisi Ballroom Hotel Claro, Makassar pada 
21 Maret 2022. Munas dihadiri seribu lebih 
peserta dari 26 Provinsi serta Kabupaten/
Kota. Acara ini  menerapkan protocol 
kesehatan ketat kepada  peserta yang 
hadir. Munas ke-VII ini mengambil tema 
‘Bersatu Hati Menjadikan PSMTI Mandiri 
dan Tangguh’.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman 
Sulaiman mengucapkan selamat kepada 
PSMTI atas terselenggaranya Munas ke-VII 
ini.  PSMTI bagi orang nomor satu di Sulsel 
ini, merupakan mitra setia Pemprov   dalam 
menyukseskan pembangunan di Sulsel.

Menurut Gubernur Andi, tidak sedikit 
bantuan yang diberikan PSMTI  kepada 
masyarakat Sulsel. Perhatian PSMTI kepada 
masyarakat yang membutuhkan begitu 
besar sehingga tidak ragu lagi dalam 
membantu meringankan beban masyarakat.

“Kalau kami data, itu bantuan paling 
banyak datang dari Marga Tionghoa, selalu 
ikut untuk membantu baik yang tercatat 
maupun yang tidak tercatat. Karena kenapa, 
karena mereka ini peduli kalau di sekitarnya 
susah. Bahkan mereka membantu saya 
sampai ke wilayah Sulawesi Barat,” kata 
Gubernur Andi dalam menyampaikan 
sambutannya. (Sigit)
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Ketua Umum PSMTI terpilih  WIlianto 
Tanta memiliki slogan yang akan pedoman 
dalam memimpin organisasi Tionghoa 
terbesar di Indonesia ini. Slogan tersebut 
yakni ‘tidak ada dusta di antara kita’.

Slogan ini, menjadi pegangan hidup 
Wilianto dalam meniti karir. Terbukti dengan 
slogan tersebut, bisnis Wilianto terus 
berkembang hingga memiliki banyak hotel 
di Makassar maupun di daerah lain. Selain 
hotel, Wilinato juga memiliki perusahaan 
kontraktor.

Tak hanya di bisnis, slogan tersebut 
juga digunakan Wilianto saat menahkodai 
PSMTI Sulawesi Selatan selama dua periode. 
Alhasil Wilianto berhasil membesarkan 
nama PSMTI Sulawesi Selatan.

Wilianto mengatakan ketika orang 
masuk dalam organisasi maka orang 
tersebut harus siap kerja ikhlas dan jujur.  
Jika suatu organisasi diisi oleh orang-orang 
yang jujur,  niscaya organisasi tersebut 
dapat terus berkembang dan namanya 
akan menjadi besar.

“Ini  kan bukan bisnis  tapi kebersamaan. 
Kalau kita mau saling percaya  dan gotong 
royong berarti kita harus terbuka. Jangan 
ada yang disembunyikan. Kalau ada 
yang disembunyikan atau tidak terima, 
akan muncul perpecahan, berarti bukan 
Paguyuban lagi,” kata Wilinato kepada tim 
liputan Inspira, di Makassar, 23 Maret 2022.

Menurut Wilianto, PSMTI adalah 
organisasi sosial,  maka orang-orang 
yang bergabung di organisasi ini adalah 
orang-orang yang berjiwa sosial, apalagi 
nama PSMTI dikenal oleh pemerintah 
sebagai organisasi yang sering membantu 
masyarakat yang membutuhkan. Oleh 
karena itu, Wilianto menyebut  kehadiran 
PSMTI untuk kepentingan masyarakat.

“Ini kita kan mau guyub untuk 
kepentingan suku Tionghoa, untuk 
kepentingan masyarakat umum juga. Jadi 
jangan ada dusta di antara kita  kalau mau 
berhasil  supaya bisa saling merangkul,” 
terang Wilianto.

Wilianto akan menerapkan slogan 

‘tidak ada dusta di antara kita’ hingga ke 
daerah. Diharapkan Kepengurusan PSMTI 
di tingkat Kabupaten/Kota menerapkan 
slogan yang sama.

“Jadi slogan saya terapkan bukan hanya 
di pusat namun juga sampai ke daerah. 
Karena orang pertama itu tidak mau selalu 
dibohongi. Kalau kamu bohong berarti 
tidak dipercaya lagi. Kedua tepati janji dan 
ketiga menghargai. Karena semua orang 
itu mau dihargai,” ujar Wilianto.

Seperti diketahui Wilianto terpilih 
sebagai Ketua Umum PSMTI periode 
2022-2026 melalui Munas ke-VII PSMTI 
yang berlangsung di Hotel Claro Makassar 
pada tanggal 21-22 Maret 2022. Pengusaha 
sukses asal Makassar itu terpilih secara 
aklamai,  karena satu bakal calon yakni 
Eddy Hussy mengundurkan diri dan satu 
bakal calon lagi yaitu Dedy Rochimat tidak 
jadi mencalonkan diri dengan alasan yang 
bijaksana yakni  agar PSMTI tidak pecah.

Wilianto juga telah membentuk tim 
formatur untuk mencari orang-orang yang 
duduk di kepengurusan PSMTI pusat. Orang-
orang yang pernah duduk di kepengurusan 
era Ketua Umum David Herman Jaya juga 
akan dilibatkan Wilianto. Ditargetkan  
dalam waktu tiga bulan kepengurusan 
PSMTI pusat periode 2022-2026 sudah 
terbentuk.

NAHKODAI PSMTI, 
WILIANTO TANTA USUNG SLOGAN 
TIDAK ADA DUSTA DI ANTARA KITA
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Menyambut musim semi, 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
pada Minggu pagi (10/04/2022),  
melaksanakan Sembahyang Leluhur  
bersama yang  dilangsungkan di kantor  
sekretariat Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia  di  Jalan Mangga Besar Raya 
Blok 38 BY Jakarta Barat.

Sembahyang Leluhur diikuti pengurus 
dan seratus anggota Perkumpulan Marga 
Xiao Indonesia dengan menerapkan 
protokol kesehatan. Mereka yang hadir 
di antaranya ketua Umum Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia Joko Saputra,  
Sekjen Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia Tjia Apeng, Wakil Ketua Umum 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
Ismanto Siaw dan Ketua Umum Marga 
Xiao Internasional Martinus Johnnie 
Sugiarto.

Sembahyang Leluhur ini,  merupakan 
sembahyang yang pertama kali digelar 

Perkumpulan Marga Xiao Indonesia di 
rumah sendiri yakni di kantor  sekretariat 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia  di  

Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat.
Kantor ini,  telah diresmikan oleh 

Ketua Umum Perkumpulan Marga Xiao 

PERKUMPULAN MARGA XIAO INDONESIA 
GELAR SEMBAHYANG LELUHUR SAMBUT MUSIM SEMI
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Indonesia Joko Saputra dan Ketua Dewan 
Pengawas Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia Lukman Samsuddin pada  
pada tanggal 25 Januari 2022 lalu. 

Ketua Umum Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia Joko Saputra mengapresiasi 
antusias anggota Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia yang mengikuti 
sembahyang leluhur ini.  Sembahyang  
Leluhur merupakan upaya untuk tetap 
menunjukkan bakti kepada leluhur, dan 
juga memperkokoh persatuan dalam 
keluarga dan yang segaris keturunan. 

“Dengan terwujudnya keakraban di 
antara Marga Xiao, tentu akan semakin 
mengeratkan persaudaraan di antara 
mereka sehingga akan saling kenal-
mengenal, saling kompak dan tumbuh 
rasa percaya, keakraban, dan bisa pula 
saling tolong-menolong antar sesama 
mereka,” kata Joko saat diwawancarai 
tim liputan Inspira. 

Hal senada juga dilontarkan,  Sekjen 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia Tjia 
Apeng. Ia merasa bangga, sembahyang 
leluhur di rumah sendiri mendapat 
antusias yang begitu besar  dari anggota 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia. 

“Hari ini dengan kondisi masih Covid, 
begitu antusiasnya yang hadir dan kita 
sebagai pengurus merasa bangga sekali 
dengan adanya antusias dari warga. 
Seterusnya sembahyang leluhur akan di 
sini terus di gedung sendiri,”ujar Apeng 

kepada tim liputan Inspira. 
“Kita itu selalu sembahyang leluhur  

setahun dua kali. Jadi di bulan keempat  
dan bulan kedelapan atau kesembilan. 
Jadi untuk kedepannya,  kita selalu ada 
kan setahun dua kali dan mungkin kita 
bisa tambah 3 kali saat perayaan Imlek,” 
tambanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
Ismanto Siaw merasa bersyukur akhirnya 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia dapat 
melaksanakan sembahyang leluhur di 
gedung sendiri. Menurutnya, kehadiran 
gedung  ini adalah bukti nyata bahwa 
Perkumpulan Marga Xiao di Indonesia 
terus berkembang.

Ismanto berharap  gedung ini  dapat 
dijadikan wadah untuk menggali potensi 
yang dimiliki anggota Marga Xiao 
Indonesia terutama generasi muda. 
Sehingga bukan hanya  kegiatan spiritual 
yang diselenggarakan di gedung ini,  
namun juga dapat melahirkan kegiatan-
kegiatan positif yang banyak manfaat.

“Mudah-mudahan kedepannya 
dengan gedung sendiri dan bagus 
ini, kita dapat mengembangkan diri 
menggali potensi yang ada, mungkin 
dari pendidikan dan juga bisnis yang 
melibatkan para generasi muda Dan 
diharapkan juga kedepan gedung ini 
dapat diperluas sehingga menjadi gedung 
yang lebih besar lagi, “ tutur Ismanto.

Wakil Ketua Umum Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia Joppy Saputra 
juga merasakan kebanggannya dapat 
melaksanakan sembahyang leluhur di 
gedung sendiri. Kehadiran gedung ini, 
dapat memompa semangat para anggota 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia untuk 
bersembahyang.

“Saya sangat bangga untuk pertama 
kali kita masuk ke rumah sendiri dan dapat 
melaksanakan sembahyang leluhur, jadi 
benar-benar puas sekali karena sudah 
resmi memiliki rumah yang selama ini 
belum terealisasi karena berbagai hal 
termasuk adanya pandemi ini,” ungkap 
Joppy.

Sembahyang leluhur di kantor 
Sekretariat Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia mendapat apresiasi dari  Wakil 
Ketua Perkumpulan Marga Xiao Jambi 
Ameng Siaw. Ia berjanji kembali ke Jambi 
akan menceritakan kabar gembira ini 
kepada para keturunan Marga Xiao yang 
ada di Jambi.

“Saya apresiasi banget ya dengan 
kehadiran gedung ini, kehadiran gedung 
ini menjadi kebanggan buat kita semua 
dan saya akan memberitahu kepada para 
keturunan Marga Xiao di Jambi tentang 
gedung ini dan mudah-mudahan bisa 
datang ke sini,” kata Ameng. (Sigit)
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Joko Saputra kembali terpilih sebagai 
Ketua Umum Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia untuk masa bakti 2022-2025.  
Pengusaha sukses ini, terpilih secara 
aklamasi melalui kegiatan jamuan makan 
siang yang dilangsungkan di  Restoran  
Fortune Star pada 10 April 2022.

Penetapan Joko Saputra sebagai Ketua 
Umum Perkumpulan Marga Xiao untuk 
periode kedua ini, dilakukan oleh Ketua 
Umum Marga Xiao Internasional Martinus 
Johnnie Sugiarto. Sebelumnya, Tokoh 
Pariwisata Nasional itu,  menanyakan 
kepada para anggota untuk usulan 
dicalonkan kembali Joko Saputra sebagai 
Ketua Umum dan dengan tegas para 
anggota menerima usulan tersebut.

Penetapan dilakukan dengan 
penyerahan berkas dari Ketua Umum 
Marga Xiao Internasional Martinus Johnnie 
Sugiarto kepada Ketua Umum Perkumpulan 

Marga Xiao terpilih Joko Saputra  dihadapan 
notaris.

Joko Saputra pun menyatakan 

kesiapannya untuk kembali menahkodai 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia selama 
tiga tahun kedepan.

SECARA AKLAMASI, JOKO SAPUTRA KEMBALI TERPILIH 

SEBAGAI KETUA UMUM PERKUMPULAN 
MARGA XIAO INDONESIA PERIODE 2022-2025
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“Terima Kasih atas kepercayaan ini  
dan saya siap untuk melanjutkan kembali 
sebagai Ketua Umum,” tegas Joko.

Joko berjanji selama memimpin dirinya 
akan membesarkan nama Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia sehingga dapat 
dikenal oleh keturunan Marga Xiao di seluruh 
Indonesia dan perkumpulan Marga lainnya.

“Saya akan membawa Perkumpulan 
ini lebih baik dan membesarkan nama 
Perkumpulan Marga Xiao agar banyak 
yang mengenalnya,” ujar Joko.

Ketua Umum Marga Xiao Internasional 
Martinus Johnnie Sugiarto menyampaikan 
rasa bangganya kegiatan hari ini yakni 
sembahyang leluhur, jamuan makan siang 
dan pemilihan Ketua Umum berlangsung 
lancar.

“Saya sangat bangga kegiatan 
Perkumpulan Marga Xiao dapat berjalan 
termasuk menetapkan Pak Joko Saputra 
sebagai Ketua Umum untuk periode 
berikutnya,” kata Martinus Johnnie Sugiarto.

Menurut Martinus Johnnie Sugiarto, 
Marga Xiao Internasional siap mendukung 
kepemimpinan Joko Saputra. “Saya berharap 
Pak Joko dapat membawa Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia jauh lebih baik lagi,” 
tutur CEO EL JOHN Media ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia Ismanto 
Siaw  mengajak anggota Perkumpulan Marga 
Xiao Indonesia untuk  merawat dan menjaga 
kantor Sekretariat Perkumpulan Marga Xiao 
Indonesia Ismanto di  Jalan Mangga Besar 

Raya Blok 38 BY Jakarta Barat.
“Semua Marga Xiao adalah bersatu,   

di mana pada tahun 2018-2019 kita ini 
semuanya sudah berupaya membuat 
secretariat Marga Xiao di Mangga Besar, 
namun pada dua tahun ini kita dibebani 
oleh suatu wabah Covid-19 namun hal ini 
tidak menghambat kita punya kegiatan. 
Dan hari ini kita bersyukur acara musim 
semi dapat berjalan dengan baik, kita 
dapat berkumpul bersama untuk acara 
Sembahyang yang menjadi tradisi dan 
budaya kita ,” ungkap Ismanto

“Visi Misi Marga Xiao adalah tetap tetap 
kita kumpul bersama selalu kita punya 
moto, kita bersatu, kita utuh , kita tangguh, 
itu yang kita perjuangkan,” sambungnya

Acara ini turut dimeriahkan dengan 
kehadiran  Putri-putri binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia yakni Putri Pariwisata 

Indonesia 2020 Jessy Silana Wongsodiharjo 
yang sukses menyandang gelar sebagai 
Miss Tourism International 2021/2022 dan 
enam finalis Miss Chinese Indonesia 2021.

Pada kesempatan ini, Martinus 
Johnnie Sugiarto yang juga sebagai 
Ketua Umum Yayasan EL JOHN Indonesia 
memperkenalkan para putri binaan Yayasan 
EL JOHN Indonesia kepada para anggota 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia yang 
ikut dalam jamuan makan siang ini.

Tak sekedar  hadir,  namun para wanita 
cantik dan bertalenta ini, menunjukan 
kebolehannya dalam bernyanyi lagu 
Mandarin. Penampilan mereka sangat 
menghibur para anggota Perkumpulan 
Marga Xiao Indonesia dan tidak sedikit 
yang memberikan apresiasi.

Seperti diketahui sebelum dilangsung-
kan acara jamuan makan siang, pengurus 
dan anggota Perkumpulan Marga Xiao 
melaksanakan Sembahyang Leluhur di 
kantor  sekretariat Perkumpulan Marga 
Xiao Indonesia  di  Jalan Mangga Besar 
Raya Blok 38 BY Jakarta Barat.

Sembahyang Leluhur ini,  merupakan 
sembahyang yang pertama kali digelar 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia di 
rumah sendiri yakni di kantor  sekretariat 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia  di  
Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat.

Kantor ini,  telah diresmikan oleh Ketua 
Umum Perkumpulan Marga Xiao Indonesia 
Joko Saputra dan Ketua Dewan Pengawas 
Perkumpulan Marga Xiao Indonesia Lukman 
Samsuddin pada  pada tanggal 25 Januari 
2022 lalu. (Sigit)

www.eljohn.tv

SCAN ME

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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community update

Menghadapi perkembangan dan 
persaingan di dunia pendidikan yang 
kian ketat, menuntut lembaga pendidikan 
tinggi untuk meningkatkan kualitas secara 
nasional, menuju ke tingkat internasional.

Berkembang mengikuti tuntutan 
kemajuan di berbagai bidang kehidupan 
dengan kreatif dan inovatif tanpa 
meninggalkan identitas dan keunggulan 
lokal, sudah menjadi keharusan. Terlebih di 
masa pandemi Covid-19 dengan berbagai 
tantangan dan perubahan yang sangat 
cepat, perlu usaha yang terintegrasi 
sehingga dapat bertahan dan tetap 
menjadi universitas favorit bagi calon 
mahasiswa. Salah satu hal yang yang harus 
dikembangkan adalah internasionalisasi.

Menyadari hal tersebut, Untar sebagai 
salah satu Perguruan Tinggi Swasta 
terbaik di Indonesia terus berkarya dan 
mengembangkan kualitas pembelajaran. 
Dibuktikan melalui keberhasilan dalam 
perolehan Akreditasi Internasional dari 

MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY
UNTAR RAIH AKREDITASI INTERNASIONAL ‘IABEE’

Indonesian Accreditation Board for 
Engineering Education (IABEE) bagi 
empat program studi yaitu Program Studi 
S1 Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik 

Industri, Program Studi S1 Teknik Elektro, 
dan Program Studi S1 Teknik Informatika. 
Perolehan akreditasi internasional selain 
menunjukkan capain prestasi, juga 
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membuktikan bahwa Untar terus maju 
dalam internasionalisasi dan siap menjadi 
World Class University.

Rektor Untar Prof. Dr. Agustinus Purna 
Irawan, I.P.U., ASEAN Eng. secara khusus 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
seluruh pihak yang telah berkontribusi 
mewujudkan akreditasi internasional ini.

Menurut Prof. Agustinus, Untar terus 
mengembangkan diri melalui berbagai 
program peningkatan kualitas kegiatan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi dan penunjang 
akademik serta non akademik. Kualitas 
pembelajaran yang didukung dengan 
kualitas penelitian dosen dan mahasiswa, 
serta perbaikan sistem penjaminan mutu 
internal yang didukung dengan penggunaan 
teknologi informasi, memungkinkan Untar 
untuk melaksanakan berbagai kegiatan 
bereputasi internasional.

“Untar juga membangun kolaborasi 
nasional dan Internasional dengan 
berbagai institusi dalam rangka 
mengimplementasikan tagline Untar untuk 
Indonesia. Kami menghaturkan terima 
kasih atas semua dukungan dari semua 
dosen, mahasiswa, karyawan dan Mitra 
Strategis Untar sehingga dapat meraih 
berbagai prestasi”, demikian disampaikan 
Rektor Untar.

Ditambahkan beliau bahwa Program 
internasionalisasi Untar juga didukung 
dengan Program Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka (MBKM) dan 8 Indikator Kinerja 

Utama (IKU). Kegiatan pertukaran dosen 
dan mahasiswa menjadi salah satu kegiatan 
yang sangat mendukung Untar menuju 
World Class University. Saat ini Untar telah 
menjadi acuan bagi beberapa perguruan 
tinggi dalam kaitannya akan implementasi 
MBKM.

Kedepannya, Program MBKM akan 
digunakan menjadi dasar klasterisasi 
perguruan tinggi oleh Kemendikbud Ristek. 
“Kami berterima kasih kepada Kemendikbud 
Ristek yang telah meluncurkan Program 
MBKM, yang sangat mendukung Program 
Untar untuk menuju World Class University, 
salah satunya melalui Program IISMA. Untar 
siap berbagi praktik baik dengan Perguruan 

Tinggi mitra dalam pelaksanaan MBKM dan 
terus akan mensinergikan Program MBKM 
dengan Program Untar untuk Indonesia”, 
pungkas Rektor.

Sebelumnya, Kepala LLDIKTI Wilayah 
III Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P. 
melontarkan keyakinannya akan kesiapan 
Untar menjadi World Class University. 
LLDIKTI Wilayah III juga siap mendukung 
Untar untuk bersaing di dunia.

“Kami sebagai tim lembaga layanan 
pendidikan tinggi di Jakarta sangat siap 
meningkatkan mutu dosen maupun institusi 
agar segera mencapai visi dan misinya. 
Khusus untuk Untar kami siapkan tim agar 
dapat mengawal Untar menjadi World 
Class University,” ujar Paristiyanti di depan 
peserta Rapat Kerja Tahunan Universitas 
Tarumanagara 2022 yang dilaksanakan 
secara daring dengan mengusung tema 
“Untar untuk Indonesia: Meraih Reputasi 
melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka”, 
Senin

Kepala LLDIKTI Wilayah III yang hadir 
secara daring mengajak sivitas akademika 
Untar untuk mengikuti arahan Presiden RI 
Jokowi dan Mendikbud Nadiem Makarim, 
bahwa perguruan tinggi harus menguatkan 
kolaborasi tri dharma (pengajaran, 
penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat) dengan dunia industri dan 
komunitas. Mengidentifikasi masalah yang 
ada di sekitar. 
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