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EL JOHN, terima kasih anda masih tetap bersama 
majalah  INSPIRA yang selalu memberikan inspirasi 
buat kita semua

Edisi bulan Februari ini, kita masih melihat suasana 
perayaan Imlek yang masih marak di banyak tempat 
ibadah masyarakat Tionghoa, sebagian besar masyarakat 
Tionghoa mempercayai bahwa imlek adalah kegiatan 
budaya, karena telah ada sebelum agama itu ada, 
tapi sebagian lagi berpendapat bahwa Imlek itu 
adalah lebaran agama tertentu, namun mari lah kita 
lupakan perbedaan itu sejenak, karena di Tiongkok 
sana, perayaan Imlek juga dirayakan oleh 1,4 milyar 
penduduknya dari agama apapun

Kondisi dunia dan Indonesia masih saja di rebetin oleh penyebaran Omicron yang begitu cepat 
penyebarannya, sangat menakutkan, sehingga pasar dan pusat perbelanjaan sampai ke restoran 
menjadi sepi semua. Mari kita membantu pemerintah, ikuti perintahnya untuk selalu pakai masker 
yang benar, cuci tangan dengan sabun dan hindari pertemuan yang tidak mendesak, bantu 
pemerintah mencegah Omicron yang sesungguhnya juga menyelamatkan kita, keluarga kita dan 
komunitas kita, mari kita bahu membahu untuk memerangi Omicron agar kita semuanya selamat.

Bulan ini, majalah INSPIRA juga  menampilkan sosok menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang 
semakin bersinar, produksi semakin meningkat dan petani semakin makmur di masa pandemi ini. 
Selamat pak Menteri, semoga ketahanan pangan Indonesia dapat semakin mandiri.

Cerita agak santai juga kami tampilkan, Jessica Grace, Miss Eco Indonesia 2021, yang dikirim oleh 
Yayasan EL JOHN  Indonesia  menuju ke Mesir guna mengikuti ajang kecantikan yang berbasis 
lingkungan hidup dunia di bulan maret 2022.  Ayo sahabat EL JOHN mari berikan dukungan 
kepada  Jessica Grace, sang dara cantik calon dokter gigi dari Jambi yang akan mengharumkan 
nama Indonesia di kanca Internasional.
 
Sebagai penutup saya ingin menyampaikan kepada sahabat EL JOHN  yang merayakan Imlek 
2573, Gong Xi Xing Nien, Semoga tahun macan air ini dapat membawa berkah bagi kita, pandemi 
cepat berlalu dan kita semua sehat, kerjaan kita sukses dan semakin banyak rejeki. AminSahabat

SALAM PARIWISATA,
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M
enteri Pertanian 
(Mentan) Syahrul 
Yasin Limpo sukses 
menorehkan tinta 
emas untuk sektor 

pertanian tanah air. Berkat 
kinerja sang menteri, produksi 
sektor pertanian di tahun 2021 
mengalami pertumbuhan yang 
membanggakan di tengah pandemi 
Covid-19. Bahkan pertumbuhan 
produksi sektor pertanian dapat 

dipertahankan dengan baik di masa 
pandemi,  karena pertumbhanya  
sudah dialami  sejak tahun 2020 
atau tahun pertama negeri ini  
dilanda pandemi.

“Sektor pertanian 
memberikan kontribusi positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi 
nasional sekalipun di tengah 
pandemi Covid-19. Penyusunan 
strategi dan program kegiatan di 
tengah pandemi telah berdampak 

pada pertumbuhan PDB sektor 
pertanian yang konsisten 
tumbuh positif sejak 2020 dan 
berkelanjutan sampai dengan 
2021,” kata Mentan.

Dibeberkan Mentan, 
pertumbuhan PDB menurut 
lapangan usaha di sektor pertanian 
tumbuh 16,24 persen pada kuartal 
II/2020 di saat sektor lain tumbuh 
negatif dihantam dampak pandemi. 
Kemudian pada kuartal I/2021 

SYAHRUL YASIN LIMPO
SUKSES PERTAHANKAN PERTUMBUHAN 

PRODUKSI PERTANIAN DI TENGAH PANDEMI
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sektor pertanian berkontribusi 
2,95 persen terhadap pertumbuhan 
ekonomi nasional. “Tahun 2021 
kuartal I, PDB sektor pertanian 
tumbuh 2,95 persen year on year. 
Pada kuartal III/ 2021 juga tumbuh 
1,31 persen dibanding tahun 2020,” 
kata Mentan.

Captain positif yang dilakukan 
Kementerian Pertanian (Kementan) 
mendapat apresiasi dari  Food and 
Agriculture Organization (FAO). FAO 
merasa  kagum akan program dan 
kebijakan yang dilakukan Indone-
sia dalam memenuhi pangan mas-
yarakat selama pandemi covid 19.

“Saya mengucapkan 
terimakasih dan penghargaan 
yang setinggi - tingginya atas 
kepemimpinan Bapak Menteri 
Pertanian yang sangat baik pada 
pertanian Indonesia, seperti 
yang kita tahu bahwa pertanian 
Indonesia mampu untuk tumbuh 
positif selama masa - masa 
pandemi” ungkap perwakilan FAO 
untuk Indonesia  Rajendra Aryal

Sebagai Perwakilan FAO 
di Indonesia dan Timor Leste, 
Aryal menyebut pandemi covid 
dan tantangan perubahan iklim 
telah memberi tantangan besar 
dalam hal pemenuhan pangan 
bagi banyak negara di dunia. Ia 
menekankan sebagai “closed 
collaborator” pihaknya akan 
mendukung penuh Kementan 
dalam hal mewujudkan ketahanan 
pangan.

Pada kesempatan ini, 
Mentan  menekankan pihaknya 
bersama dengan FAO akan 
melakukan berbagai akselerasi 
untuk pertanian di Indonesia. Ia 
mengaku pandemi dan perubahan 

cover story



iklim telah menjadi tantangan 
besar bagi pertanian di banyak 
negara. Ia berharap dukungan 
FAO dapat memperkuat sektor 
pertanian termasuk dalam hal 
inovasi dan teknologi kedepan.

“Kerjasama kami bersama 
FAO adalah melakukan mitigasi 
terhadap tantangan perubahan 
iklim yang ekstrim, seperti 
melakukan mekanisasi, ataupun 
menciptakan varietas - varietas 
yang tahan cuaca, dan kami ajak 
FAO hari ini kelapangan untuk 
bersama - sama menyaksikan 
bagaimana potensi panen dan 
produksi padi di Kabupaten 
Karawang sebagai salah satu 
wilayah penghasil beras terbesar” 
ungkap Mentan.

 Untuk mempertahankan 
produksi pertanian ini, Mentan telah 
menyiapkan berbagai program di 
antaranya program  percepatan 
tanam  (IP) 400 atau penanaman 

4 kali setahun guna menggenjot 
peningkatan produksi padi. Upaya 
ini merupakan sebuah terobosan 
meningkatkan stok beras nasional 
agar semakin tangguh menghadapi 
tantangan covid 19 dan perubahan 
iklim, bahkan untuk mewujudkan 
Indonesia ekspor beras. Program 

percepatan tanam IP 400 telah 
dicanangkan Menhan di Kabupaten 
Klaten, Jawa Tengah beberapa 
waktu lalu.

“Saya hari ini bersama Bupati 
Klaten untuk memastikan pertanian 
di Klaten harus semakin maju, 
bahkan makin kuat menggunakan 
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PROFIL:
NAMA LENGKAP

Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H                 
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Makassar, Sulsel / 19 Maret 1955
KARIR

Sebelum menjabat sebagai Menteri 
Pertanian, beliau dipercayakan oleh 

masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjadi 
Gubernur sejak tahun sejak tanggal 8 April 
2008 hingga 8 April 2018. Ia memenangi 

pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2007 
dan 2013 bersama pasangannya Agus Arifin 

Nu’mang.

cara-cara modern. Ini tidak lain 
untuk mempersiapkan bahwa 
di tahun 2022 kita dihadapkan 
dengan iklim ekstrim, sehingga 
tidak boleh melakukan program 
seperti yang lalu,” demikian 
dikatakan Mentan SYL pada acara 
tanam padi dan pencanangan IP 
400 bersama Bupati Klaten, Sri 
Mulyani di Desa Sribit, Kecamatan 
Delanggu, Klaten.

Mentan mengungkapkan 
program percepatan tanam IP 400 
merupakan salah satu terobosan 
menghadapi anomali perubahan 
iklim agar persediaan pangan 
tetap tersedia. Sebab cuaca ke 
depannya tidak bisa diprediksi 
sehingga kapan air dan cuaca 
yang bagus harus segera dilakukan 
penanaman.

“Oleh karena itu, sepanjang 
kita lakukan optimalisasi kita 
lakukan. Dan hari ini saya bahagia, 
Bupati Klaten mau masuk pada 

program 4 kali tanam setahun 
atau IP 400. Baru tahun ini 
kita canangkan di Klaten untuk 
mewujudkan perintah Bapak 
Presiden bahwa swasembada 
beras harus kita capai,” ujarnya.

“Minimal dalam 2 tahun ini 
kita tidak impor beras konsumsi 
dan tahun 2022 ini harus kita 
perkuat karena cuaca di seluruh 
dunia bersoal. Oleh karena itu, para 
Bupati yang agresif membangun 
pertanian yang lebih maju harus 
direspon lebih kuat,” sambung SYL.

Mentan  optimis program 
percepatan tanam IP 400 dapat 
meningkatkan produksi padi dan 
memitigasi anomali perubahan 
iklim. Terbukti, rata-rata daerah 
telah berhasil menerapkan IP 
400, yang dilakukan dengan 
memperbaiki varietas, budaya 
tanam, membangun hilirisasi 
dan sampai hal-hal lainnya harus 
diterapkan bersama.

“Di Klaten ini kita mulai 
IP 400 seluas 1.000 hektar, tapi 
tadi kita bincang-bincang, Bupati 
Klaten mau perluas menjadi 10.000 
hektar. Kalau semua Bupati mau 
melakukan IP 400, berarti ada 1 
musim tanam tambahan yang 
diperoleh, yang tadinya 2 kali 
menjadi 3 kali dan hingga menjadi 
4 kali. Berarti tidak ada lagi air yang 
tersia-sia dan matahari yang tidak 
kita gunakan,” tuturnya. (Sumber 
Kementan)
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Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
meresmikan tujuh pelabuhan penye-
berangan dan empat kapal motor 
penumpang (KMP) di Kawasan Dermaga 
Pelabuhan Ajibata, Kabupaten Toba, 
pada, 2 Februari 2022. Presiden berharap 
pelabuhan penyeberangan dan KMP 
yang telah diresmikan dapat mendukung 
keberadaan Danau Toba sebagai salah 
satu destinasi wisata unggulan di tanah 
air.

“Saya berharap dengan beroperasinya 
pelabuhan dan kapal-kapal ini akan 
mendukung keberadaan destinasi 
pariwisata super prioritas Danau Toba 
sebagai salah satu destinasi wisata 
unggulan di Indonesia. Aksesnya ke 
berbagai tempat di Danau Toba jadi lebih 
mudah, lebih cepat, dan lebih lancar,” 
jelas Presiden dalam sambutannya.

Menurut Presiden Jokowi, pelabuhan 
penyeberangan dan KMP dibutuhkan 

oleh masyarakat sekitar Danau Toba 
untuk mendukung aktivitas dan mobilitas 

PRESIDEN RESMIKAN TUJUH PELABUHAN PENYEBERANGAN

DAN EMPAT KMP DI KAWASAN DANAU TOBA

sehari-hari. Oleh karena itu, dalam 
sambutannya, Presiden mengatakan 
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bahwa pemerintah melalui Kementerian 
Perhubungan membangun 13 pelabuhan 
penyeberangan yang tersebar di tujuh 
kabupaten.

“Pelabuhan dan kapal sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat yang 
tinggal di sekitar Danau Toba untuk 
mendukung aktivitas dan mobilitas sehari-
hari, menyebrang dari satu pelabuhan ke 
pelabuhan lain, meningkatkan konektivitas 
antarkecamatan dan antarkabupaten,” 
ucap Presiden.

Adapun tujuh pelabuhan yang 
diresmikan oleh Presiden Joko 
Widodo pada kesempatan tersebut 
adalah Pelabuhan Ajibata dan Balige 
di Kabupaten Toba, Pelabuhan Tiga Ras 
di Kabupaten Simalungun, Pelabuhan 
Simanindo di Kabupaten Samosir, 
Pelabuhan Marbun Toruan/Baktiraja 
di Kabupaten Humbang Hasundutan, 
Pelabuhan Muara di Kabupaten Tapanuli 
Utara, dan Pelabuhan Tongging di 
Kabupaten Karo.

Di samping itu, empat KMP yang 
diluncurkan pada kesempatan yang sama 
adalah KMP Pora-Pora, KMP Kaldera 

Toba, Bus Air KMP Asa-asa, dan Bus Air 
KMP Jurung-Jurung.

Menteri Perhubungan (Menhub) 
Budi Karya Sumadi mengatakan selain 
mendukung Kawasan Strategis Pariwisata 
Nasional (KSPN) Danau Toba, pelayanan 
angkutan penyeberangan di Danau Toba 
akan dilayani oleh kapal-kapal yang 
memenuhi aspek keselamatan pelayaran.

“Sebelumnya di kawasan Danau Toba 
dilayani dengan sarana dan prasarana 
penyeberangan yang belum memenuhi 
unsur keselamatan. Oleh karenanya, kita 
bangun 13 titik pelabuhan penyeberangan 
dan 5 kapal yang memenuhi unsur 
keselamatan dan juga menarik,” kata 
Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengungkapkan, 
untuk memberikan nilai tambah, akan 
menjadikan pelabuhan penyeberangan 
tidak hanya sebagai tempat 
pemberangkatan penumpang, namun 
juga memiliki fungsi-fungsi lain seperti 
tempat kuliner, pusat budaya, bahkan 
pendidikan.

“Oleh karenanya saya sedang mencari 
mitra yang bisa mengelola pelabuhan ini 

sehingga pelabuhan ini selain sebagai 
pusat kegiatan konektivitas disini juga 
bisa jadi center of excellent,” ungkap 
Menhub.

Selanjutnya Menhub mengungkapkan, 
akan memastikan pelabuhan-pelabuhan 
yang telah dibangun ini akan dikelola 
dengan baik oleh pihak-pihak yang tepat.

Dalam rangka mendukung KSPN 
Danau Toba, Kemenhub membangun 
sebanyak 13 Pelabuhan Penyeberangan 
yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten di 
Sumatera Utara yaitu : Kabupaten Toba (4 
Pelabuhan), Kab. Samosir (4 Pelabuhan), 
Kab. Simalungun (1 Pelabuhan), Kab. 
Tapanuli Utara (1 Pelabuhan), Kab. 
Humbang Hasundutan (1 Pelabuhan), 
Kab. Karo (1 Pelabuhan), dan Kab. Dairi 
(1 Pelabuhan).

Sebanyak tujuh diantaranya sudah 
selesai dibangun dan akan segera 
diresmikan. Sementara enam lainnya saat 
ini tengah dilakukan proses pembangunan.

Kemenhub juga telah membangun 
sarana kapal penyeberangan yang juga 
akan diresmikan bersamaan dengan tujuh 
pelabuhan penyeberangan. Sebanyak 
empat kapal akan diresmikan yaitu: 
Dua unit Bus Air yaitu Asa-Asa dan 
Jurung-Jurung, serta dua unit Kapal Motor 
Penyeberangan (KMP) yaitu Kaldera 
Toba dan Pora-Pora. Keberadaan kapal 
ini melengkapi satu unit kapal yang telah 
diresmikan yaitu KMP Ihan Batak.

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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Proyek hilirisasi batu bara menjadi 
dimetil eter (DME) yang terletak di 
Kabupaten Muara Enim, Provinsi 
Sumatera Selatan (Sumsel) resmi 
dimulai. Dimulainya proyek ini ditandai 
dengan peletakan batu pertama atau 
groundbreaking oleh Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) di lokasi pembangunan 
proyek.

Presiden mengucapkan syukur 
akhirnya pembangunan Proyek hilirisasi 
batu bara menjadi dimetil eter (DME) 
dapat terlaksana.  “Ini sudah enam tahun 
yang lalu saya perintah. Meskipun dalam 
jangka yang panjang belum bisa dimulai, 
alhamdulillah hari ini bisa kita mulai 
groundbreaking proyek hilirisasi batu 
bara menjadi DME,” sambung Presiden 
dalam sambutannya.

Presiden  mengatakan, tidak hanya 
memberikan nilai tambah, hilirisasi ini 
juga dapat menekan impor, seperti impor 
LPG. Menurut Presiden, impor LPG saat 

ini nilainya terlalu tinggi yakni sekitar 
Rp80 triliun dari total kebutuhan yang 
mencapai sekitar Rp100 triliun per tahun. 
Dengan adanya hilirisasi ini, diharapkan 

PRESIDEN JOKOWI GROUNDBREAKING
PROYEK HILIRISASI BATU BARA JADI DME

impor proyek LPG dapat diperkecil.
Selain itu, dengan gencarnya impor, 

pemerintah harus mengeluarkan subsidi 
sebesar rp60 s/d 700 triliun, agar harga 
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LPG dapat terjangkau untuk konsumsi 
rumah tangga, namun jika ada hilirasi 
maka subsidi akan ditiadakan dan 
masyarakat dapat membeli LPG dengan 
harga lebih terjangkau.

“Pertanyaan saya, apakah ini mau 
kita terus-teruskan? Impor terus? Yang 
untung negara lain, yang terbuka lapangan 
pekerjaan juga di negara lain, padahal kita 
memiliki bahan bakunya, kita memiliki 
raw material-nya, yaitu batu bara yang 
diubah menjadi DME,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, jika 
hilirisasi batu bara menjadi DME yang 
merupakan proyek kerja sama antara 
PT Bukit Asam, Tbk, PT Pertamina, 
dan Air Products and Chemicals ini 
mulai berproduksi nantinya, maka akan 
mengurangi subsidi dari APBN sekitar 
Rp7 triliun.

“Kalau semua LPG nanti disetop dan 
semuanya pindah ke DME, duit yang 
gede sekali Rp60-70 triliun itu akan bisa 
dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang 
terus kita kejar,” imbuhnya.

Jika impor dapat terus dikurangi, ujar 
Presiden,  maka akan dapat sekaligus 
memperbaiki neraca perdagangan dan 
neraca transaksi berjalan. Tak hanya itu, 
hilirisasi industri ini juga dapat membuka 
lapangan kerja.

“Kita ini sudah berpuluh-puluh 
tahun nyaman dengan impor, ada yang 
nyaman dengan impor. Memang duduk 
di zona nyaman itu paling enak, sudah 
rutinitas terus impor, impor, impor, impor, 
impor, enggak berpikir bahwa negara itu 
dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak 
terbuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Presiden pun mengungkapkan bahwa 
ia telah meminta semua jajaran terkait 
untuk menyelesaikan proyek ini sesuai 
dengan target yang ditetapkan, yaitu 
kurang dari tiga tahun.

Berdasarkan laporan dari Menteri 
Investasi/Kepala BPKM Bahlil Lahadalia. 
proyek hilirisasi ini akan membuka 
lapangan pekerjaan sekitar 12-13 ribu 
dari konstruksi yang dilakukan oleh Air 
Products and Chemicals serta sekitar 
11-12 ribu untuk yang dilakukan di hilir 
oleh Pertamina.

“Kalau ada lima investasi seperti 
yang ada dihadapan kita ini, 70 ribu 
lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu 
yang langsung, yang tidak langsung 
biasanya dua sampai tiga kali lipat. 
Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar 
terus,” ujarnya.

Lalu, secara tidak langsung, Bahlil 
memperkirakan jumlah tenaga kerja yang 
diperkerjakan akan bisa melebihi 3-4 kali 

lipat dari jumlah yang ada. Bahlil lalu 
menegaskan bahwa nantinya 95 persen 
dari tenaga kerja yang dipekerjakan 
dalam proyek ini adalah tenaga kerja 
asal Indonesia. Hal itu, kata Bahlil, telah 
disampaikan kepada pihak Air Products 
and Chemicals Inc.

 “Ini lapangan pekerjaannya semuanya 
dari Indonesia. Air Products [and 
Chemicals] sudah saya panggil, tenaga 
kerjanya 95 persen dari Indonesia. Lima 
persennya itu hanya di masa konstruksi. 
Masa produksinya, nanti akan melibatkan 
PT Bukit Asam dan PT Pertamina,” ujarnya 

Adapun, proyek yang baru saja 
diresmikan itu akan digarap oleh Air 
Productas and Chemicals Inc. asal Amerika 
Serikat (AS), PT Bukit Asam, dan PT 
Pertamina. Total perjanjian investasi 
antara Air Products and Chemicals dan 
Indonesia adalah senilai US$15 miliar 
atau setara dengan Rp210 triliun. Kedua 
pihak menandatangani Memorandum 
of Understanding (MoU) di Dubai, Uni 
Emirat Arab, November 2021 lalu. 

Bahlil menyampaikan bahwa realisasi 
investasi dari proyek gasifikasi batu 
bara tersebut adalah sebesar Rp33 
triliiun. Proyek tersebut, tambah Bahlil, 
diharapkan bisa selesai kurang dari tiga 
tahun atai tepatnya 30 bulan. 

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA



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 DAERAH 

SUMATERA

Yulia Gumay
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Tari Saman merupakan salah satu tarian daerah yang sudah 
dikenal seantero nusantara bahkan juga populer hingga ke 
mancanegara. Tarian yang pada tahun 2017 berhasil memecahkan 
rekor MURI sebagai tarian dengan jumlah penari terbanyak ini 
berasal dari Bumi Serambi Mekkah, Nanggro Aceh Darussalam 
yang merupakan kebudayaan milik Suku Gayo.

Dalam pementasannya, Tari Saman biasanya dibawakan oleh 
sekelompok penari dengan jumlah ganjil. Menggunakan iringan 
alat musik berupa gendang, serta riuh suara tepukan tangan 
dari penarinya yang juga menari sambil bernyanyi selama tarian 
berlangsung.

Konon Tari Saman pada awalnya merupakan permainan 
rakyat yang bernama Pok Ane. Permainan tersebut kemudian 
ditambahkan iringan syair-syair yang berisi puji-pujian dalam 
agama Islam. Tari Saman juga merupakan hasil karya seorang 
ulama yang menyebarkan agama Islam di Dataran Tinggi Gayo. 
Kata Saman itu sendiri diambil dari nama sang ulama yaitu Syekh 
Saman yang menciptakan tarian tersebut.

Karena bermula dari permainan tradisional, waktu pasti lahirnya 
Tari Saman sampai saat ini tidak diketahui. Sebagian besar cerita 
tentang asal usul tarian tersebut hanya diceritakan dari mulut ke 
mulut oleh masyarakat. Menurut Bahry (dkk) dalam bukunya yang 
berjudul SAMAN, Kesenian dari Tanah Gayo, tarian ini sudah ada 
di Suku Gayo sebelum kedatangan Belanda ke Tanah Air. Tarian 
ini bahkan juga disebut dalam catatan Marcopolo saat singgah 
di Kerajaan Samudera Pasai.

Tari Tortor merupakan jenis tarian tradisional dari Suku Batak 
yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tarian ini diperkirakan 
telah ada di dalam kebudayaan Suku Batak sejak sekitar abad ke-13.

Nama Tortor itu sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki pada 
lantai rumah adat Suku Batak yang terbuat dari kayu sehingga 
menghasilkan suara berbunyi “tor” “tor”. 

Tari Tortor merupakan bagian penting dalam adat Suku 
Batak. Tidak hanya sekedar menjadi hiburan dalam acara-acara 
kesenian, namun juga merupakan satu rangkaian acara istimewa 
dalam upacara adat pernikahan dan juga penyambutan tamu 
kehormatan dalam acara kenegaraan. 

Dalam pementasannya, Tari Tortor selalu diiringi dengan 
alunan alat musik yang disebut gondang. Dengan iringan dari 
gondang tersebut, penari akan melakukan gerakan khusus seperti 
melambai, menyatukan tangan dan memberi hormat. 

Adapun makna simbol dalam tiap gerakan Tortor masing-

masing mempunyai arti yang menjelaskan bagaimana proses 
menghargai dan memberi penghormatan antar marga sebagai 
bentuk hubungan yang baik. Dalam unsur kekerabatan masyarakat 
Batak antara hula-hula dengan sabutuha dan boru gerakan itu 
semua menjelaskan proses tersebut melalui simbol gerakan yang 
akan dibawakan oleh Panortor.

Tari Saman hanya memiliki satu pola lantai, yakni pola lantai 
garis lurus yang sejajar secara horizontal dari pandangan penonton. 
Tarian ini dilakukan dengan berlutut dan mengandalkan gerakan 
tangan, badan, serta kepala. Penari berjajar dan duduk bersimpuh 
membentuk barisan dengan jarak yang rapat hingga bahu saling 
bersentuhan. Berat badan penari ditumpukan pada kedua kaki 
yang terlipat.

Tari Saman tak hanya berfungsi sebagai hiburan. Bagi masyarakat 
Gayo Lues, Tari Saman juga berfungsi sebagai pemersatu. 
Terdapat sebuah istilah yang disebut berserinen dalam Tari 
Saman masyarakat Gayo Lues. Istilah ini merujuk pada tradisi yang 
dilakukan kelompok penari Saman dalam acara-acara keagamaan, 
seperti peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra’ Mi’raj, atau pada 
saat Hari Raya Idul Adha. 

TARI SAMAN
Nanggroe Aceh Darussalam

TARI TORTOR
Sumatera Utara
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Tari Piring merupakan sebuah tarian yang berasal dari Suku 
Minangkabau yang dibawakan dengan menggunakan piring 
sebagai pelengkap tariannya. Gerakan dari Tari Piring ini sangat 
cepat namun teratur dan serasi tanpa satu pun piring terlepas dari 
tangan. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau 
atau silek. 

Tari Piring yang dipopulerkan oleh Huriah Adam ini secara 
tradisional berasal dari salah satu daerah di Sumatera Barat 
yaitu Solok. Menurut legenda awal kemunculannya, Tari Piring 

ini berfungsi sebagai tarian dalam upacara kesuburan. Tarian ini 
juga menjadi salah satu bentuk seni tradisional yang banyak sekali 
menyimpan nilai-nilai estetis yang cukup tinggi dan mengandung 
nilai-nilai kebudayaan leluhur yang sangat mendalam.

Tari Piring ini juga merupakan ritual ucapan rasa syukur 
masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan 
hasil panen yang melimpah ruah. Namun setelah masuknya agama 
Islam ke Minangkabau, Tari Piring tidak lagi digunakan sebagai 
ritual ucapan rasa syukur kepada dewa-dewa. Akan tetapi, tarian 
tersebut digunakan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat 
banyak yang ditampilkan pada acara-acara keramaian.

Tari Zapin merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi 
Riau. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan juga menghibur. 
Pada zaman dulu, Tari Zapin juga digunakan sebagai dakwah 
Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zapin yang dinyanyikan. Musik 
pengiringnya terdiri dari dua alat musik utama, yakni gambus dan 
gendang kecil yang disebut marwas.

Zapin yang merupakan sebuah akulturasi budaya Arab dan 
budaya Melayu ini berasal dari bahasa Arab yaitu “zafin” yang 
artinya pergerakan kaki cepat dengan mengikuti rentak pukulan.

Dalam pementasannya, Tari Zapin dibawakan secara berpasangan. 
Tari Zapin tidak hanya dikenal di Riau, tapi juga dikenal di sebagian 
masyarakat Melayu. Sejarah Tari Zapin bermula dari sebuah tarian 
khusus bagian kalangan istana di Kesultanan Yaman Timur Tengah 
di masa silam. Pada masa perdagangan lintas benua yakni sekitar 
abad ke-16.

 Dulu tari Zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki. Tapi pada 
1960 hingga sekarang sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, 
bahkan bisa ditarikan secara campuran laki-laki dan perempuan.

TARI PIRING
Sumatera Barat

TARI ZAPIN
Riau
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Tari Rangguk Ayak merupakan tarian tradisional yang berasal 
dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penamaan Rangguk itu 
sendiri berasal dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu 
“uhang” yang berarti orang dan “ganggok” yang artinya angguk, 
sehingga kata rangguk berarti mengangguk.

Pada awalnya, Tari Rangguk Ayak digunakan sebagai media 
dakwah untuk menyiarkan agama Islam. Menurut cerita yang 
berkembang, Tari Rangguk diciptakan oleh seorang ulama 
setempat setelah kembali menunaikan ibadah haji. Saat itu, ia 
tertarik dengan tradisi yang berkembang pada masyarakat Arab, 

khususnya yang dimainkan generasi pemuda setempat, yaitu 
menabuh rebana sambil mengangguk.

Pada awal perkembangannya, Tari Rangguk dilakukan oleh 
kaum laki-laki saja. Namun, sekitar tahun 1950-an, kaum perempuan 
ikut serta mementaskan tarian tersebut hingga sekarang.

Selain gerakan dasar yang berupa anggukan, terdapat juga 
gerak maknawi dalam Tari Rangguk yang menggambarkan aktivitas 
bertani di sawah secara bergotong royong, yaitu Gerak Menuai, 
menggambarkan kegiatan menyebar benih ke sawah. Gerak 
Menanam, menggambarkan kegiatan menanam padi. Gerak Litak 
Liu Gando Serumpun, menggambarkan gerakan yang gemulai 
seperti pohon gando yang tertiup angin. Serta Gerak Limbai 
Tangan Serudang Jatuh, menggambarkan gerakan tangan yang 
gemulai seperti daun kelapa yang sudah mati dan jatuh ke tanah.

Salah satu tarian tradisional dari Provinsi Kepulauan Riau ini 
dikenal dengan nama Tari Malemang. Penamaan ini karena gerakan 
tarian tersebut sama dengan cara malemang, yaitu berdiri dan 
membongkokkan badan ke arah belakang.

Tari Malemang mengisahkan tentang kehidupan kerajaan 
dengan paduan unsur tari, musik dan menyanyi. Pertunjukan Tarian 
tradisional Kepulauan Riau ini biasanya dipentaskan oleh 14 orang 
penari dengan perannya masing-masing. Ada yang menjadi raja, 
permaisuri, puteri, pemain musik, penyanyi serta penari.

Menurut sejarahnya, Tari Melemang merupakan tarian tradisional 
yang berasal dari Tanjungpisau, Negeri Bentan Penaga, Kecamatan 
Bintan. Tari Melemang dimainkan kali pertama sekitar abad ke-
12. Ketika itu, Tari Melemang hanya dimainkan di istana Kerajaan 
Melayu Bentan yang pusatnya berada di Bukit Batu, Bintan. Tarian 
ini hanya dipersembahkan bagi Raja ketika sang Raja sedang 
beristirahat. Karena merupakan tarian istana, Tari Melemang 
ditarikan oleh para dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan 
Bentan mengalami keruntuhan, Tari Melemang berubah menjadi 
tarian pertunjukan hiburan rakyat

TARI RANGGUK AYAK
Jambi

TARI MALEMANG
Kepulauan Riau
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Tari Kejei melekat erat pada upacara kejei atau upacara 
perkawinan di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebagai bagian 
dari rangkaian upacara adat perkawinan, tari tradisional ini tidak 
hanya melibatkan penarinya saja, melainkan juga melibatkan 
mempelai pria dan wanitanya. Hal ini dimaksudkan sebagai pertanda 
pelepasan masa lajang kedua mempelai. Selain itu tarian ini juga 
sebagai ajang perkenalan antara bujang dan gadis suku rejang.

Kekhasan Tari Kejei adalah alat-alat musik pengiringnya 
terbuat dari bambu, seperti kulintang, seruling dan gong. Tarian 
dimainkan sekelompok orang yang membentuk lingkaran dengan 
berhadap-hadapan searah menyerupai jarum jam.

Tarian ini pertama kali dilaporkan oleh seorang pedagang 
Pasee, bernama Hassanuddin Al-Pasee yang berniaga ke Bengkulu 
pada tahun 1468. Tapi, ada pula keterangan dari Fhathahillah Al 
Pasee, yang pada tahun 1532 berkunjung ke tanah rejang. Tari 
Kejei pertama kali dibawakan saat pernikahan Putri Senggang 
dengan Biku Bermano.

TARI KEJEI
Bengkulu

Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian yang melukiskan 
kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang 
diagungkan. Tepak yang berisi kapur, sirih, pinang dan ramuan 
lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia.

Tari Gending Sriwijaya yang diiringi Gamelan dan lagu Gending 
Sriwijaya ini pertama kali dipentaskan dimuka umum pada tanggal 
2 Agustus 1945, di halaman Masjid Agung Palembang, yaitu ketika 
pelaksanaan upacara penyambutan kedatangan M. Syafei Ketua 
Sumatora Tyuo In atau Dewan Perwakilan Rakyat Sumatra dan 
Djamaluddin Adinegoro sebagai Ketua Dewan Harian Sumatera.

Tarian ini dibawakan oleh 9 penari muda dan cantik-cantik dengan 
berbusana Adat Aesan Gede, Selendang Mantri, paksangkong, 
Dodot dan Tanggai. Mereka merupakan penari inti yang dikawal 
dua penari lainnya membawa payung dan tombak.

Dalam bentuk aslinya musik pengiring ini terdiri dari gamelan 
dan gong. Sedang peran pengawal terkadang ditiadakan, terutama 
apabila tarian itu dipertunjukkan dalam gedung atau panggung 
tertutup. Penari paling depan membawa tepak sebagai Sekapur 
Sirih untuk dipersembahkan kepada tamu istimewa yang datang, 
diiringi dua penari yang membawa pridon terbuat dari kuningan. 
Persembahan Sekapur Sirih ini menurut aslinya dilakukan oleh 
putri saja, sultan atau bangsawan.

TARI GENDING SRIWIJAYA 
Sumatera Selatan
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Tari Sambut Pinang Sebelas merupakan tarian yang telah 
dikukuhkan dalam Peraturan Daerah oleh Pemerintah Kota 
Pangkalpinang. Tarian yang pada tahun 2018 telah mengantongi 
penghargaan dari rekor MURI dengan penari terbanyak yaitu 
sebanyak 1.004 orang penari ini memiliki 14 gerakan di antaranya 
yaitu pertama gerakan jalan genjot, gerakan tabur beras kunyit, 
dan juga gerakan silat.

Tari Pinang Sebelas yang berasal dari Kota Pangkalpinang ini 
biasanya disajikan pada saat penyambutan tamu acara tertentu 
ataupun acara penyambutan pengantin. Tarian ini dibawakan oleh 
para gadis-gadis remaja dengan ciri khas kesopanan, santun dan 
senyum keramahan orang melayu.

Meski Tari Sambut Pinang Sebelas ini sering dibawakan dalam 
upacara penyambutan tamu-tamu atau pejabat dari berbagai 
daerah di Indonesia, namun Tari Sambut Pinang Sebelas ini juga 
seringkali digunakan untuk menyambut para turis-turis asing yang 
datang berwisata ke Provinsi Bangka Belitung pada umumnya.

TARI SAMBUT PINANG SEBELAS
Kepulauan Bangka Belitung

Tari Cangget merupakan tarian adat Lampung yang paling 
terkenal. Kesenian ini banyak ditarikan pemuda-pemudi setempat 
pada acara adat di Lampung sebagai pembukaan acara adat atau 
bahkan peresmian.

Tari Cangget yang merupakan tarian tradisional pertama 
di tanah Lampung ini sudah ada sejak tahun 1942 sebelum 
datangnya bangsa Jepang ke Indonesia. Tarian ini menjadi tarian 
resmi penyambutan dan perkenalan muda-mudi pada masanya.  
Menurut filosofi yang ada, tari adat Cangget memiliki makna sebagai 
harapan di mana seseorang yang diberi gelar diharapkan dapat 
menjalankan kewajibannya dan menjadi panutan di lingkungannya.

Tari Cangget ditampilkan untuk acara gawi adat, seperti saat 
panen raya, upacara mendirikan rumah ataupun untuk mengantar 
orang yang akan pergi haji. Namun sekarang Tari Cangget sering 
digunakan untuk mengiringi upacara perkawinan yang didalamnya 
terdapat pula pemberian gelar adat atau naik pepadun.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, penyelenggaraan 
tarian ini semakin berkurang. Tarian Cangget tidak lagi ditarikan 
oleh para pamuda dan pemudi untuk saling berkenalan, melainkan 
telah menjadi suatu tarian khusus yang dimainkan oleh penari-
penari tertentu (tidak sembarang orang) dan pada saat-saat 
tertentu saja (upacara adat saja). 

Beberapa jenis Tarian Cangget seperti Cengget Nyamuk 
Temui, Cangget Bakha, Cangget Penganggik, Cangget Pilangan, 
dan Cangget Agung.

TARI CANGGET
Lampung





                      26 - INSPIRA - FEBRUARI 2022                      26 - INSPIRA - FEBRUARI 2022

indonesia tourism forum

Patut diacungi jempol tekad Gubernur 
Sumatera Selatan Herman Deru dan  
Walikota Palembang Harnojoyo  dalam 
menata Kota Palembang sebagai kota 
yang layak dikunjungi wisatawan. Hal 
itu dibuktikan dengan penataan Sungai 
Sekanak Lambidaro.

Sungai Sekanak Lambidaro yang 
terletak di jantung kota Palembang  
telah rampung di restorasi oleh Pemprov 
Sumsel bersama Kementerian PU dan 
Perumahan Rakyat RI dan Pemerintah 
Kota Palembang. Kini Sungai tersebut 
telah bersih, rapi  dan wajib dikunjungi 
bagi wisatawan yang datang ke Kota 
Palembang, apalagi  sungai ini banyak spot 
foto yang Instagramable yang menjadi 
incaran para pemburu konten.

Pada 5 Februari 2022, Gubernur 
Herman Deru  didampingi Walikota 
Palembang, meresmikan  Sungai Sekanak 
Lambidaro sebagai destinasi baru Provinsi 

Sumsel dan kota Palembang.  Usai 
meresmikan Sungai Sekanak Lambidato 

ini, Gubernur Herman Deru melanjutkan 
kegiatan dengan membuka Festival 

GUBERNUR HERMAN DERU RESMIKAN SUNGAI SEKANAK LAMBIDARO 

SEBAGAI DESTINASI WISATA BARU DI SUMSEL
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Sekanak Lambidaro. Turut hadir pada 
kegiatan ini, para Kepala OPD Provinsi  
Sumsel.

Festival Sungai Sekanak Lambidaro 
digelar selama dua hari pada 5 – 6 Februari 
2022. Tersedia aneka kuliner khas daerah di 
30 gerai usaha mikro kecil dan menengah 
(UMKM), bermain perahu menyusuri 
sungai, menikmati aneka hiburan dan 
permainan rakyat.

Pada kesempatan ini, Gubernur 
Herman Deru menebar 10 ribu benih 
ikan di sepanjang sungai Sekanak dengan 
menggunakan perahu karet.  Benih ikan 
tersebut berasal dari  Kementerian Kelautan 
dan Perikanan RI Balai Riset Perikanan 
Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan 

(BRPPUPP) Palembang,  dan Seafdec.
10 ribu benih ikan yang ditebar terdiri 

dari benih ikan patin sebanyak 2.000 
ekor, kemudian 2.000 ekor ikan gabus 
dan 6.000 ekor ikan tembakang.

Usai melakukan penebaran benih, 
Gubernur Herman Deru melanjutkan 
kegiatan menanam bibit pohon. Pohon 
yang ditanam ini difungsikan sebagai 
resapan air yang dapat mencegah 
terjadinya banjir.

Orang nomor satu di Sumsel ini, juga 
berkesempatan menyapa warga sekitar 
dan ikut bermain di taman bermain yang 
merupakan sarana umum bermain untuk 
warga sekitar..

Gubernur Herman Deru mengucapkan 

rasa syukur,  akhirnya impian masyarakat 
Sumsel dan Palembang memiliki destinasi 
berbasis air yang bersih dan nyaman 
dapat terwujud.  Kehadiran destinasi 
ini membuktikan bahwa perangkat 
pemerintahan yang ada di Sumsel solid 
dalam mewujudkan tujuan bersama.

“ini adalah bentuk Kerjasama dan 
kegigihan yang luar biasa,  tidak ada ego 
sektoral atau kesuksesan sendiri, ini bekerja 
sama-sama dan sama-sama bekerja , 
serta sama-sama berpikir dan berpikir 
yang sama,” kata Gubernur Herman Deru.

“Baik Pemprov Sumsel ,Pak Menteri 
PUPR dan Pemkot Palembang bekerja 
dengan cara masing-masing , Alhamdulillah 
Sungai Sekanak Lambidaro jadi proyek 
strategis nasional. Atas persetujuan 
semua yang hadir hari ini, Saya minta pak 
Wali festival seperti ini menjadi agenda 
tahunan,” himbaunya

Sebagai destinasi baru, Gubernur 
Herman Deru berharap   Sungai Sekanak 
Lambidaro dapat menjadi berputarnya roda 
perekonomian baru di Kota Palembang 
khususnya di kawasan 26 ilir.

“Harapan saya kepada masyarakat, 
manfaatkan kawasan ini sebagai tempat 
berputarnya roda perekonomian, tapi ingat 
harus sesuai dengan aturan pemerintah,” 
tegasnya.

 Gubernur Herman Deru  juga meminta 
agar masyarakat agar dapat selalu menjaga 
kawasan ini. Jika kawasan Sungai Sekanak 
Lambidaro dapat terjaga kebersihannya 
maka, baru bisa untuk dijadikan sungai 
percontohan di seluruh Indonesia. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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BOLU KEMOJO

Makanan berbentuk bolu ini termasuk jajanan yang banyak 
diminati. Berwarna hijau dan berbentuk seperti bunga kamboja, 
Bolu Kemojo memiliki cita rasa manis yang dominan. Selain 
itu, karena salah satu bahan pembuatannya menggunakan 
telur, Bolu Kemojo juga memiliki sedikit aroma dan rasa telur. 

Sebagaimana bentuknya yang menyerupai bunga kamboja, 
nama Bolu Kemojo sendiri berasal dari kata kamboja atau 
bunga kamboja. Agar terlihat persis seperti bunga kamboja, 
Bolu Kemojo ini dibuat menggunakan loyang atau cetakan 
yang berbentuk seperti bunga kamboja.

Dulunya Bolu Kemojo hanya dikenal sebagai makanan 
Khas Melayu yang kerap dihidangkan pada acara-acara adat, 
pernikahan, kenduri dan juga saat lebaran.

Makanan yang berbentuk persegi lima ini dulunya juga 
hanya dapat dipesan kepada masyarakat melayu yang dapat 
membuatnya. Namun seiring waktu berlalu, pembuatan Bolu 
Kemojo yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi selama 
berpuluh-puluh tahun itu, kini tidak lagi menjadi makanan 
yang sulit untuk didapatkan, melainkan sudah menjadi sangat 
populer dan biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda 
berkunjung ke daerah-daerah yang penduduknya dominan 
dari Suku Melayu, seperti Riau, Palembang, Bengkulu, Jambi, 
Kalimantan Barat, dan beberapa daerah lainnya.

Bolu Kemojo termasuk ke dalam makan tradisional yang 
memiliki tekstur padat dan lembut seperti kue basah lainnya. 
Warna Bolu Kemojo didominasi dengan warna hijau yang terbuat 
dari campuran air daun suji dan daun pandan. Citarasanya 
yang manis, legit dan beraroma pandan, tentunya sangat 
menggugah selera terlebih saat disantap ketika masih hangat 
sambil bersantai dan meminum teh.

Untuk membuat Bolu Kemojo, Anda perlu menyiapkan 
bahan-bahan seperti tepung terigu, gula pasir, telur, daun pandan 
atau daun suji, santan, dan margarin yang sudah dicairkan.

Cara pembuatannya juga cukup sederhana yaitu pertama 
lembaran daun pandan atau daun suji dipotong kemudian 
dihaluskan bersama dengan air hingga membentuk jus. Kemudian, 
buat adonan kue dengan mencampurkan telur dan gula pasir 
dan kocok hingga merata. Setelah itu masukkan santan dan jus 
pandan atau suji yang telah disaring, tambahkan juga margarin 
cair dan aduk hingga merata.

Terakhir, masukkan tepung terigu secara bertahap hingga 
adonan mengental. Oleskan margarin cair ke loyang. Kemudian 
tuang adonan ke dalam loyang. Panggang atau kukus adonan 
hingga matang. Setelah matang, keluarkan adonan yang sudah 
menjadi kue dari oven atau kukusan, dan jadilah Bolu Kemojo 
yang lezat dan siap untuk disantap.

Saat ini, Bolu Kemojo bisa Anda temukan dengan mudah di 
pasar-pasar tradisional maupun toko-toko kue dan dibanderol 
dengan harga yang cukup ramah kantong.

Bolu Kemojo yang tanpa pengawet dapat bertahan hingga 
tiga sampai lima hari dengan penyimpanan yang tepat. Namun 
untuk mendapatkan citarasa yang khas dan lezat, disarankan 
untuk Anda menyantapnya ketika masih hangat atau setidaknya 
disantap di hari yang sama setelah pembutannya.

Sekarang Bolu Kemojo juga tidak hanya tersedia dalam 
bentuk dan rasa originalnya saja, tapi sudah ada beberapa 
varian rasa seperti cokelat atau durian.

Su
m

be
r F

ot
o 

: c
dn

.id
nt

im
es

.co
m

Su
m

be
r F

ot
o 

: c
dn

.id
nt

im
es

.co
m



indonesia tourism forum

FEBRUARI 2022 - INSPIRA - 29        

IKAN SALAI

Ikan Salai atau ikan asap juga merupakan makanan khas 
dari Suku Melayu. Makanan ini dihadirkan dengan bahan baku 
ikan limbat atau sejenis ikan lele yang dimasak dengan rempah-
rempah. Ikan Salai dengan campuran bumbu tersebut bahkan 
memiliki warna kuning kemerahan yang sangat kental. Sehingga 
aroma dan warna yang disajikan sangat menggugah selera.

Ikan Salai adalah salah satu jenis ikan asap tradisional Indonesia 
dan merupakan kuliner lokal dari Suku Melayu terutama di daerah 
Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ikan Salai dapat diolah 
menjadi beraneka ragam menu, seperti sambal hingga bubur, 
dari asam pedas sampai nasi lasti. Ikan Salai juga bisa diolah 
menjadi pindang ikan salai, asam pedas salai, gulai ikan salai, 
sambal ikan salai, sayur salai dan banyak lagi jenis sajian lainnya 
dengan bahan dasarnya menggunakan Ikan Salai ini.

Menurut sejarahnya, pada jaman dahulu di sungai-sungai di 
daerah Sumatera Selatan, terutama Sungai Lematang dan Sungai 
Batang Enim banyak dijumpai sejenis ikan baung dan ikan lais. 
Saking banyaknya ikan di sungai tersebut, sehingga para tetua 
di sana mulai memikirkan cara untuk mengawetkan ikan-ikan 
tersebut agar bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. 
Dari situlah muncul ide membuatkan ikan asap agar ikan-ikan 
hasil tangkapan mereka dapat bertahan lama.

Proses pembuatan Ikan Salai ini dimulai dari menyiangi dengan 
cara membuang isi perut ikan. Kemudian ikan dibelah dua tapi 
tidak sampai terpotong. Setelah selesai, ikan diletakkan di atas 
pengasapan yang mana di tempat pengasapan tersebut telah 
disiapkan kayu bakar yang kemudian dinyalakan apinya. Perlu 

diperhatikan selama pengasapan, jangan lupa menjaga nyala 
api supaya ikan yang diasap kering sempurna.

Proses pembuatan Ikan Salai membutuhkan waktu selama 
dua hari dua malam agar benar-benar kering dengan sempurna. 
Adapun jenis ikan yang dijadikan Ikan Salai antara lain adalah 
ikan gabus, ikan seluang, ikan baung dan ikan lais.

Ikan Salai bisa bertahan lama hingga 
berminggu-minggu dan bahkan berbulan-
bulan jika disimpan dengan cara yang benar. 
Namun meski bisa disimpan dalam jangka waktu 
yang lama, ikan yang disalai atau diasap ini, 
akan mengalami penurunan nilai gizi. Protein 
yang terkandung di dalamnya juga tentu saja 
berkurang drastis karena terlalu lama dibakar 
atau diasap dan juga disimpan.

Untuk pembuatan Ikan Salai ini memang 
tergolong cukup mudah namun untuk 
membuatnya Anda butuh ruangan khusus 
atau dapur tradisional karena pengasapannya 
menggunakan kayu bakar.

Namun jika Anda tertarik untuk mencicipi 
Ikan Salai ini, Anda tidak perlu repot-repot 
membuatnya sendiri di rumah karena saat ini 
Ikan Salai sudah banyak dijual secara online 
dan bisa dikirim ke seluruh wilayah Indonesia. 
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LEMPOK DURIAN

Selain Bolu Kemojo, Suku Melayu juga memiliki makanan 
khas lainnya yaitu berupa Lempok Durian yang sangat nikmat. 
Campuran daging durian dengan gula merah ini bahkan mampu 
menghadirkan jenis makanan yang tahan lama. Makanan yang 
satu ini banyak ditemui di daerah Bengkalis, Riau, Samarinda, 
Pontianak dan juga Palembang.

Lempok Durian sering disebut juga dengan nama Lempuk 
Durian. Bahkan di beberapa daerah lainnya seperti daerah 
Sumatera Barat dan juga Provinsi Jambi, mereka menyebut 
Lempok Durian ini dengan nama Galamai. Atau ada lagi sebutan 
lainnya yaitu Dodol Durian yang akan Anda temui ketika Anda 
berkunjung ke daerah Jawa Barat.

Meski terlihat sama antara Lempok Durian, Galamai dan 
juga Dodol Durian, namun ternyata ada sedikit perbedaanya, 
yaitu dalam pembuatan Lempok Durian tidak menggunakan 
tepung, bahannya hanya durian yang dicampur dengan gula 
merah. Sedangkan untuk pembuatan Dodol Durian, diolah 
dengan mencampurkan durian, tepung ketan dan juga kelapa.

Karena Lempok Durian ini merupakan makanan khas Suku 
Melayu, maka Anda pun tidak hanya dapat menemukannya 
di Indonesia saja, namun Lempok Durian ini juga bisa Anda 
temukan di beberapa negara lainnya seperti Malaysia dan 
Brunei Darussalam.

Konon awalnya Lempok Durian ini mulai dibuat dan 
dikomersilkan sejak tahun 1991 oleh seorang warga Kota 
Bengkalis bernama Selamat alias Ahok. Pada saat itu musim 
durian terjadi dua kali dalam setahun dan diluar musim tersebut, 
stok durian selalu tersedia di Kota Bengkalis.

Ketersedian pasokan durian yang melimpah, menjadikan 

harganya sangat murah. Sehingga muncullah ide untuk 
meningkatkan nilai ekonomisnya dalam bentuk olahan penganan 
yang mirip dodol, yaitu Lempok Durian.

Pada saat itu, produksi dan pemasaran Lempok Durian 
hanya berada diseputaran Kota Bengkalis dan sekitarnya saja. 
Lempok Durian yang dijual ke toko-toko makanan, kemudian 
dikemas sedemikian rupa oleh pemilik toko dengan memberikan 
merek mereka masing-masing dan memasarkannya kembali.

Pembuatan Lempok Durian sangat mudah dan Anda bisa 
mencoba membuatnya di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan 
juga tidak banyak, hanya menggunakan durian, gula merah, 
dan garam secukupnya.

Cara membutnya pertama buah durian diambil dagingnya 
saja. Kemudian siapkan gula merah dan garam secukupnya. 
Selanjutnya bahan tersebut dicampur menjadi adonan dan 
dimasukkan ke dalam kuali di atas api sedang. Adonan diaduk 
hingga menjadi empuk mengental. Untuk menghasilkan Lempok 
Durian yang lezat dibutuhkan waktu sekitar 3-4 jam untuk 
memasaknya. Ketika sudah masak, selain kenyal tanda lainnya 
adalah adonan tidak lengket di tangan. Lalu adonan Lempok 
Durian yang sudah matang didinginkan dengan mematikan 
apinya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengemasan 
menggunakan kemasan plastik dengan berbagai bentuk dan 
ukuran sesuai kebutuhan.

Su
m

be
r F

ot
o 

: a
pi

.o
m

iy
ag

o.
co

m



indonesia tourism forum

FEBRUARI 2022 - INSPIRA - 31        



                      32 - INSPIRA - FEBRUARI 2022

indonesia business forum

Industri perbankan digital di Indonesia 
saat ini makin semarak karena diramaikan 
banyak pemain. Bagaimana potensi dan 
risiko dari berkembangnya sektor tersebut?

Bisnis perbankan digital di Indonesia 
kini kian semarak seiring ramainya akuisisi 
bank-bank kecil oleh perusahaan teknologi 
hingga konglomerasi usaha.

Meski aturan resmi dari Otoritas 
Jasa Keuangan belum terbit, beberapa 
perusahaan telah menobatkan diri sebagai 
bank digital. Mereka seperti Jenius dari PT 
Bank BTPN Tbk. (BTPN), Wokee dari PT 
Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP), Digibank 
dari Bank DBS, TMRW dari Bank UOB, 
MotionBank dari PT Bank MNC Internasional 
Tbk. (BABP) dan Jago dari PT Bank Jago 
Tbk. (ARTO). 

Terbaru, BCA Digital resmi merilis Blu, 
sebagai bagian dari ekosistem Grup Djarum. 
Ada pula bank syariah digital yaitu PT Bank 

Aladin Syariah Tbk. (BANK). 
Selain itu, sejumlah bank lain yang 

beberapa waktu lalu disebut OJK sedang 

dalam proses go digital adalah PT BRI 
Agroniaga Tbk. (AGRO), PT Bank Neo 
Commerce Tbk. (BBYB), PT Bank Capital 

DUA SISI DEMAM BANK DIGITAL
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akhirnya yang dapat bertahan hanya dua 
hingga tiga pemain besar. 

Ujungnya memang akan membentuk 
pasar oligopoli di bank digital karena 
segelintir pemain dengan modal besar 
cukup dominan. Kuncinya untuk bertahan 
dalam bisnis di sini adalah inovasi dan modal. 

Tren bank digital yang terjadi saat 
ini masih terbilang wajar dan tren bank 
digital di Indonesia tidak akan mengarah ke 
bubble. Digitalisasi menawarkan kecepatan, 
kemudahan, kejangkauan, fleksibilitas 
dan juga biaya yang lebih murah bagi 
pelanggan maupun bagi operasional bisnis 
perbankan itu sendiri. 

Namun kita harus akui tren digital ini 
sesuatu yang seksi, sehingga banyak yang 

tertarik. Tidak hanya bank tapi di luar itu 
juga banyak yang tertarik. Tetapi saat ini 
saya melihatnya masih wajar. Mereka yang 
masuk juga orang berduit, pasti juga telah 
melakukan studi sebelumnya sebelum 
masuk ke bisnis itu.

Kendati begitu, memang hanya pemain-
pemain tertentu yang dapat menjadi 
besar. Kondisi tersebut sebetulnya terjadi 
secara alamiah diseluruh sektor bisnis, 
tidak hanya di perbankan. Menurutnya, 
Pada akhirnya, semakin besar skala usaha 
maka biaya produksi akan semakin sedikit. 
Kalau biaya produksi rendah maka produk 
dijual dengan harga yang lebih murah dan 
lebih kompetitif. 

Indonesia Tbk. (BACA), PT Bank Harda 
Internasional Tbk. (BBHI) yang kini bernama 
Allo Bank Indonesia, PT Bank QNB Indonesia 
Tbk. (BKSW) dan PT KEB HanaBank. 

Ramainya kehadiran bisnis bank di 
ranah digital diperkirakan menimbulkan 
persaingan yang ketat di industri ini ke 
depannya. Di beberapa negara yang 
sudah terlebih dahulu memayungi bank 
digital, persaingan pada akhirnya hanya 
segelintir perusahaan. Mirip dengan bank 
konvensional di Tanah Air saat ini dimana 
perebutan terbesar hanya dilakukan oleh 
beberapa bank saja. Lantas apakah hal 
tersebut akan berlaku juga di bank digital? 

Ada beberapa faktor yang mendorong 
bank digital semakin menjamur di Indonesia. 
Salah satunya adalah perkembangan 
transaksi digital di Indonesia yang terus 
meningkat, bahkan diprediksi akan 
mencapai 32.206 triliun pada 2021. Selain 
itu, perubahan pola konsumsi masyarakat 
selama pandemi juga semakin mempercepat 
kebutuhan akan transaksi digital yang 
aman dan cepat. 

Perkembangan penyaluran pinjaman 
secara daring merupakan bisnis yang 
menjanjikan. Sebagai gambaran, 
berdasarkan data yang dihimpunnya, 
seluruh perusahaan financial technology 
atau fintech peer-to-peer (P2P) lending 
di Indonesia berhasil menyalurkan Rp23,3 
triliun pada semester I/2021. 

Rasio kredit terhadap Produk Domestik 
Bruto (PDB) yang masih rendah atau hanya 
38,7% juga membuka kesempatan bank 
digital ekspansi di Indonesia. Market size 
kita bisa dibilang terbesar se Asia Tenggara. 
Lebih lanjut, masalah kapasitas pinjaman 
fintech terbatas oleh regulasi Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) sementara bank digital 
bisa menyalurkan pinjaman lebih besar. 

Jadi, kalau hanya sekadar financial 
technology (fintech) potensi penyalurannya 
tidak bisa besar, apalagi menyasar korporasi. 
Sementara bank digital punya privileges 
kapasitas penyaluran kredit sekaligus 
penghimpunan dana masyarakat yang 
lebih tinggi. 

Sama seperti bisnis digital lainnya 
seperti e-commerce hingga ride-hailing 
seperti Gojek, pada awalnya juga 
bermunculan pemain baru. Namun, pada 
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REGULASI 

Di sisi lain, meskipun jumlah bank yang 
menyatakan diri bertransformasi menjadi 
bank digital terus bertambah, regulasi 
mengenai perbankan digital di Indonesia 
masih belum juga hadir. 

Otoritas terkait memastikan beleid 
tersebut bakal terbit bulan ini. Otoritas Jasa 
Keuangan sebelumnya menyatakan bahwa 
ketentuan bank digital akan diterbitkan 
pada semester I/2021, lalu mundur menjadi 
awal Juli 2021. Namun, hingga saat ini 
aturan tersebut masih belum kunjung rilis. 

Sejatinya OJK sudah memiliki aturan 
perbankan digital, yaitu Peraturan OJK 
(POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 tentang 
Penyelenggaraan Layanan Perbankan 
Digital oleh Bank Umum. Namun, POJK 
ini lebih fokus mengatur layanan digital 
perbankan. 

Akan tetapi, berbeda dengan POJK 
12/2018, regulasi baru nanti akan mengatur 
segala aspek bank digital secara detail, 
mulai dari izin pendirian, permodalan, 
teknologi, hingga layanannya. Dari sisi 
permodalan, OJK akan mewajibkan bank 
digital baru memiliki modal disetor tunai 

minimal Rp10 triliun. 
Dalam aturan barunya kelak, OJK 

mengelompokkan bank digital dalam dua 
jenis. Pertama, bank baru yang menerapkan 
sistem digital secara penuh (fully digital). 
Kedua, bank konvensional yang transformasi 
menjadi bank digital. 

Seiring dengan ingar bingarnya 
lanskap bank digital di Indonesia, OJK 
juga memproyeksi aksi akuisisi bank-bank 
kecil untuk dikonversi menjadi bank digital 
bakal berlanjut. 

OJK Institute dan Keuangan Digital 
beberapa waktu lalu mengungkapkan 
dalam studi konsumen layanan konsumen 
global pada 2019, disebutkan bahwa 
77,75% nasabah masih menganggap bahwa 
bank masih menjadi pilihan utama untuk 
mendapatkan kesejahteraan finansial 
jangka panjang. 

Di sisi lain, ekspekstasi nasabah juga 
mengalami evolusi. Nasabah disebut 
memiliki ekspektasi untuk perbankan 
memperluas layanannya ke digital. 
Berdasarkan studi tersebut, sekitar 59,5% 
nasabah menginginkan integrasi yang lebih 
baik di seluruh saluran fisik dan digital.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Menteri Perdagangan Muham-
mad Lutfi  meninjau implementasi 
kebijakan harga eceran tertinggi 
(HET) minyak goreng di Pasar Kramat 
Jati, Jakarta Timur, 3 Februari 2022. 
Dalam kunjungannya tersebut, Mendag 
Lutfi menyampaikan pasokan minyak 
goreng ke pasar rakyat terus berjalan, 
dan HET minyak goreng akan berlaku 
efektif di pasar rakyat dalam tiga 
hingga empat hari ke depan.

Turut mendampingi dalam 
kunjungan tersebut, Direktur Jen-
deral Perdagangan Dalam Negeri 
Kementerian Perdagangan Oke Nurwan 
dan Direktur Perkulakan dan Ritel 
Perumda Pasar Jaya, Anugrah Esa.

“Hari ini kita lihat bahwa minyak 
goreng sudah dikucurkan sesuai dengan 
harga eceran tertinggi. Hari ini sudah 
mulai berjalan dan saat ini masih dalam 
proses penyesuaian, sehingga kita 

MENDAG PASTIKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

HET MINYAK GORENG BERJALAN BAIK

masih bisa menemukan harga minyak 
curah yang masih belum sesuai HET. 

Tapi dalam tiga sampai empat hari ke 
depan, harga ini akan mengikuti HET 



indonesia business forum

FEBRUARI 2022 - INSPIRA - 37        

minyak goreng yang ditetapkan,” ujar 
Mendag Lutfi.

Peraturan Menteri Perdagangan 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan 
Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng 
Sawit mencantumkan HET minyak 
goreng curah Rp11.500/liter, minyak 
goreng kemasan sederhana Rp13.500/
liter, dan minyak goreng kemasan 
premium Rp14.000/liter.

Permendag Nomor 6 Tahun 
2022 tersebut berlaku mulai 1 Februari 
2022. Mendag Lutfi menambahkan, 
peninjauannya ke Pasar Kramat Jati 
hari ini juga untuk memastikan pasokan 
minyak goreng ke pasar rakyat terjaga 
dengan baik. Ia menilai, pasokan minyak 
goreng ke pasar rakyat terjaga dengan 
baik, dan pasokan baru minyak goreng 
yang sudah diberlakukan HET telah 
membaur dengan pasokan lama di 
pasar.

Setelah meninjau Pasar Kramat 
Jati, Mendag Lutfi melanjutkan 
peninjauan ke pabrik minyak goreng 
PT. Asianagro Agungjaya, Marunda, 
Cilincing, Jakarta Utara untuk 
memastikan pasokan CPO berjalan 
dengan baik ke produsen. Sehingga, 
para produsen bisa mendistribusikan 
minyak goreng lewat jalur distribusi 
sesuai HET pemerintah.

Sebelumnya Mendag juga mene-

gaskan kebijakan implementasiDomestic  
Market  Obligation(DMO)  dan 
Domestic  Price Obligation(DPO) 
tak boleh  merugikan  petani  kelapa  
sawit.   Kebijakan  ini diterapkan guna 
memberikan jaminan stok bahan baku 
minyak goreng di dalam negeri sehingga 
harga minyak goreng lebih terjangkau 
oleh masyarakat luas

Penegasan ini  sekaligus  mem-
berikan  klarifikasi atas salah  tafsir  
dari  pelaku  usaha  kelapa  sawit  
yang menerapkan  harga  lelang di  
PT  Karisma  Pemasaran  Bersama  
Nusantara (KPBN) sesuai  harga DPO.

“Harga  Rp9.300/Kg adalah 
harga  jual  CPO untuk  20 persen 
kewajiban  pasok  ke dalam  negeri 
dalam rangka penerapan DMO. 
Kebijakan DMO dan DPO tersebut di 
salah artikan oleh beberapa pelaku  
usaha  sawit  yang  seharusnya  membeli  
CPO  melalui  mekanisme  lelang  
yang  dikelola KPBN  dengan  harga 
lelang,  namun  mereka  melakukan  
penawaran  dengan  harga  DPO.Hal 
tersebut  telah  membuat  resah  petani  
sawit.  Seharusnya pembentukan  harga 
tetap mengikuti mekanisme lelang di 
KPBN tanpa melakukan penawaran 
harga sebagaimana harga DPO,” tegas 
Mendag Lutfi. 

Seperti  diketahui,    mekanisme  

kebijakan  DMO sebesar  20 persen 
atau  kewajiban  pasok  ke dalam  
negeri  berlaku  wajib  untuk  seluruh  
eksportir  yang  menggunakan  bahan  
baku  CPO. Seluruh  eksportir  yang  
akan  mengeskpor  wajib  memasok/
mengalokasikan  20 persen dari volume  
ekspornya  dalam  bentuk  CPO  dan  
RBD Palm Olein  ke  pasar  domestik  
dengan  harga Rp9.300/kg untuk CPO 
dan harga RBD Palm Olein Rp10.300/kg.

“Eksportir harus mengalokasikan 
20persendari volumeeksporCPO dan 
RBD Palm Oleindengan harga DPO 
kepada produsen minyak goreng untuk 
mencapai Harga Eceran Tertinggi (HET) 
yang telah ditetapkan,” jelas Mendag 
Lutfi. 

Pemerintah akan menindak 
tegas segala penyimpangan yang 
terjadi.Ketegasan ini disampaikan 
Mendag Lutfi sebagai bagian untuk 
mengawal kebijakan yang telah 
ditetapkan.

Sementara   itu, Dirjen Perda- 
gangan   Luar   Negeri Kemendag-
Indrasari   Wisnu   Wardhana men-
yampaikan Persetujuan  Ekspor  akan  
diberikan  kepada eksportir  yang  telah  
memenuhi persyaratan. 

“Persetujuan Ekspor akan 
diberikan kepada eksportir yang telah 
merealisasikan ketentuan DMO dan  
DPO,  dengan  memberikan  bukti  
realisasi  distribusi  dalam  negeri  
berupa purchase  order, delivery order, 
dan faktur pajak,”tegas Wisnu.
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Untuk mendukung Gerakan 
Nasional Bangga Buatan Indonesia 
(Gernas BBI) di Tahun 2022, 
Kementerian Perhubungan menjadikan 
simpul transportasi Bandara Sultan 
Thaha, Jambi sebagai tempat promosi 
produk-produk UMKM lokal. Melalui 
kegiatan tersebut diharapkan semakin 
meningkatkan kecintaan masyarakat 
Indonesia terhadap produk-produk 
dalam negeri.

Peluncuran Gernas BBI di 
Bandara Sultan Thaha Jambi pada 19 
Januari 2022,  disaksikan langsung 
oleh Menkomarves Luhut Binsar 
Pandjaitan, didampingi oleh Menteri 
Perhubungan Budi Karya Sumadi 
selaku Campaign Manager Gernas 
BBI Bulan Januari 2022, Menteri ATR 
BPN Sofyan Djalil, Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar 

DUKUNG GERNAS BBI, BANDARA SULTAN THAHA JAMBI

JADI TEMPAT PROMOSI PRODUK UMKM LOKAL

Anas, Gubernur Jambi Al Haris, serta 
disaksikan secara virtual oleh sejumlah 
Menteri dan Kepala Lembaga lainnya.

Menkomarves mengatakan, 
memasuki tahun ke-3 penyelenggaraan 
Gernas BBI yang dicanangkan oleh 
Presiden RI Joko Widodo pada Mei 
tahun 2020, hingga saat ini sudah 
mencapai 17,2 juta UMKM yang 
sudah onboarding atau merambah 
ke ekosistem digital, dari target 30 juta 
UMKM onboarding pada tahun 2023.

“Kita buktikan kalau kita semua 
bekerja kompak, hasilnya akan baik. 
Kita ingin UMKM kita makin maju, 
untuk itu mari kita terus dorong UMKM 
lokal semakin baik. Karena ini dapat 
menciptakan banyak lapangan kerja, 
mengurangi ketergantungan barang 
impor, dan meningkatkan perekonomian 
masayarakat menengah ke bawah,” 
kata Menko Luhut.

Menko Luhut mengapresiasi 
Pemerintah Kota Jambi yang telah 
berkolaborasi dengan LKPP, untuk 
mengadakan e-katalog bagi produk-
produk UMKM lokal dalam pengadaan 
barang dan jasa pemerintah, sehingga 
diharapkan semakin memberdayakan 
para pelaku UMKM lokal.

Pada kesempatan yang 
sama, Menhub mengungkapkan, 
pada tahun ini, kegiatan Gernas BBI 
dikolaborasikan dengan kampanye 
kendaraan listrik ramah lingkungan 
agar penggunannya semakin masif. “Ini 
kedua kalinya kami ditunjuk sebagai 
campaign manager Gernas BBI. Tahun 
ini kami semakin kompak, dalam upaya 
bersama mempromosikan produk-
produk UMKM buatan dalam negeri 
yang dikolaborasikan dengan gerakan 
penggunaan kendaraan lisrik,” kata 
Menhub.
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Menhub menjelaskan, para 
pelaku UMKM di Indonesia harus terus 
didorong agar produknya semakin 
kreatif sehingga semakin diminati dan 
dicintai masyarakat. “UMKM menjadi 
bagian yang sangat penting dalam 
kemajuan ekonomi Indonesia. Hari ini 
ada sekitar 1.100 UMKM yang hadir di 
Jambi. Kita harapkan banyak transaksi 
dan banyak kreasi UMKM yang bisa 
dikembangkan,” tutur Menhub.

Sebagai bentuk konkrit 
dukungan terhadap Gernas BBI, 
Kemenhub telah berkoordinasi dengan 
semua operator prasarana dan sarana 
transportasi, baik di bandara, terminal, 
pelabuhan, stasiun, dan di fasilitas 
lainnya, untuk turut mengkampanyekan 
Gernas BBI ini dan memberikan space 
minimal 30% dari total yang ada untuk 
UMKM, serta mewajibkan Tingkat 
Komponen Dalam Negeri (TKDN) 
minimal dalam proyek infrastruktur 
transportasi yang lokasinya tersebar 
di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut Menhub 
mengungkapkan komitmennya untuk 
terus menggalakkan penggunaan 

kendaraan listrik yang lebih ramah 
bagi lingkungan, dalam upaya bersama 
mengurangi dan mengendalikan efek 
gas rumah kaca yang menjadi isu global. 
Untuk itu, pada tahun ini Kemenhub 
menggelar side event Gernas BBI yaitu 
Touring Kendaraan Listrik dari Jakarta-
Jambi yang berlangsung selama 2 hari 
dengan titik pemberhentian di Lampung 
dan Palembang.

“Ini juga dilakukan dalam rangka 
mendorong industri otomotif nasional 
untuk berkreasi dan mengambil peluang 
memproduksi kendaraan listrik dalam 
negeri,” ucap Menhub.

Menhub menyampaikan 
terima kasih kepada pihak-pihak 
yang telah mendukung yakni: Bank 
Indonesia, Angkasa Pura II, Pemprov 
Jambi, Pemprov Lampung, Pemprov 
Palembang, PLN, jajaran Kemenhub, 
dan unsur terkait lainnya, yang telah 
mendukung kegiatan peluncuran 
Gernas BBI maupun side event Touring 
Kendaraan Listrik berjalan dengan 
lancar.

Gubernur Jambi Al Haris, 
turut menyampaikan terima kasih 

dan apresiasi kepada 
pemerintah pusat yang 
telah memilih kota Jambi 
sebagai penyelenggaraan 
peluncuran Gernas BBI 
Tahun 2022. “Diharapkan 
kegiatan ini dapat semakin 
menggeliatkan para pelaku 
UMKM di Provinsi Jambi 
dan sekitarnya, serta 
menghasilkan produk-
produk yang semakin 
kreatif,” kata Gubernur.

Kegiatan Gernas 
BBI yang dipusatkan di 
Provinsi Jambi kali ini, 
akan dilaksanakan dari 
bulan Januari hingga 
bulan Maret 2022, dan 
saat ini telah terdaftar 
kurang lebih 1.100 UMKM 
yang 50% diantaranya atau 
500 UMKM berasal dari 
Provinsi Jambi. Diharapkan 
paling sedikit 100 UMKM 
dapat onboarding melalui 

pelatihan yang diselenggarakan dan 
hasil transaksi / penjualannya dapat 
mencapai target 6 (enam) miliar rupiah.

Pada peluncuran Gernas BBI 
ini, juga dilakukan secara simbolis 
pelepasan produk kopi arab Kabupaten 
Kerinci, Jambi ke Korea Selatan melalui 
Pelabuhan Talang Duku, Jambi.
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Buah dengan nama latin Annona 
Muricata ini, merupakan familia 
Annonaceae yaitu tumbuhan berbunga 
yang berasal dari Karibia, Amerika Tengah 
dan Amerika Selatan.

Di Indonesia tanaman ini lebih dikenal 
dengan nama Nangka Belanda atau ada 
juga sebagian daerah yang menyebutnya 
Durian Belanda. Penyebutan kata 
“Belanda” yang mengiringi nama buah 
ini konon karena nama sirsak itu sendiri 
berasal dari bahasa Belanda yaitu Zuurzak 
yang berarti “kantung asam”. 

Tanaman ini dapat tumbuh di 
sembarang tempat, dan yang paling 
baik jika ditanam di daerah yang cukup 
air. Di Indonesia sendiri, negara yang 
beriklim tropis, sirsak dapat tumbuh 
dengan baik pada ketinggian 1.000 
meter dari permukaan laut.

Buah sirsak bisa dikonsumsi langsung 
atau bisa juga dijadikan jus, puding atau 

campuran es buah. Selain itu ada juga 
yang menjadikan buah sirsak sebagai 
campuran es krim.
BENTUK TANAMAN SIRSAK

Tanaman sirsak berbentuk perdu atau 
pohon kecil dengan tinggi mencapai 3-10 
meter dan berdiameter 10-30 cm. Daun 
sirsak berbentuk bulat panjang dengan 
ujung lancip pendek memiliki panjang 
8-16 cm dan lebar 3-7 cm. Bertekstur 
kasar dengan warna hijau kekuningan 
serta berbau tajam.

Daun sirsak mengandung senyawa 
acetogenin, esensial oil, reticuline, 
loreximine, coclaurine, annomurine, 
hingga higenamine. Daun yang berkualitas 
adalah daun sirsak dengan kandungan 
antioksidan tinggi yang terdapat pada 
daun yang tumbuh pada urutan ke-3 
sampai urutan ke-5 dari pangkal batang 
daun dan dipetik pukul 5-6 pagi.

Bunga terletak pada batang atau 
ranting, daun kelopak kecil, kuning 
keputih-putihan, benang sari banyak 
dan berambut. 

Buahnya berduri halus dengan daging 
buah berwarna putih susu, rasanya manis 
asam dan memiliki biji kecil berwarna 
hitam. Bijinya beracun, dan dapat 
digunakan sebagai insektisida alami.

Akar berwarna coklat muda, bulat 
dengan perakaran tunggang.

JENIS TANAMAN SIRSAK
Beberapa jenis tanaman sirsak 

yang dapat kita jumpai di Indonesia, di 
antaranya adalah;

Sirsak Ratu
Sirsak ratu atau disebut juga sirsak 

manis karena buahnya terasa manis 
dan lengket ketika menempel di lidah 
serta memiliki biji yang berukuran kecil. 

TUMBUHAN DENGAN KANDUNGAN HERBAL ALAMI



indonesia business forum

FEBRUARI 2022 - INSPIRA - 41        



indonesia agriculture forum

                      42 - INSPIRA - FEBRUARI 2022

Sirsak Ratu berasal dari Pelabuhan Ratu, 
Sukabumi sehingga diberi nama Sirsak 
Ratu. Berat Sirsak Ratu ini berkisar antara 
200 sampai 1200 gram.

Sirsak Asam
Sirsak jenis yang satu ini memiliki 

biji yang banyak dan daging buahnya 
terasa manis dan asam.

Sirsak Sabun
Sirsak sabun ini memiliki daging buah 

berwarna kuning seperti mentega dan 
berbentuk sebesar buah sukun. Sirsak 
sabun memiliki kulit berduri pendek 
dan lunak.

 
Sirsak ido

Sirsak ido awalnya ditemukan di 
Cirebon. Sirsak ido memiliki ukuran 
buahnya hampir 500 mg dengan panjang 
20 cm dan berdiameter 12 cm. Daging 
buah Sirsak Ido berwarna putih seputih 
kapas, bertekstur halus dan empuk serta 
memiliki biji berukuran kecil dan sedikit.

Sirsak Bali
Sirsak Bali mempunyai ciri-ciri yaitu 

memiliki kulit buah yang licin dan tidak 
berduri. Sirsak Bali juga disebut Sirsak 
Gundul dan memiliki ukuran buah yang 
kecil yaitu berkisar antara 200 sampai 
300 gram. Sirsak Bali yang sudah matang 
akan berwarna coklat kekuningan.

Sirsak Mandalika
Sirsak jenis mandalika berbentuk bulat 

seperti buah nona tetapi memiliki duri. 
Biji Sirsak Mandalika berwarna hitam 
dan banyak. Ukuran Sirsak Mandalika 
ini seperti buah nona dengan daging 
buah berwarna kuning dan tumbuh liar. 
Belum dibudidayakan, langka dan aneh. 
Sirsak mandalika ini termasuk dalam 
buah musiman dan hanya akan berbuah 
pada bulan Juni sampai Agustus.

Sirsak Irian
Sirsak Irian merupakan jenis sirsak 

hutan karena identik dengan pulau irian 
yang masih memiliki banyak hutan.

NUTRISI DALAM BUAH SIRSAK

Buah sirsak menawarkan berbagai 
kandungan positif bagi kesehatan 
manusia. Tidak hanya daging buahnya, 
bagian lain dari tanaman sirsak, seperti 
batang, akar, dan daunnya pun, juga 
cukup sering digunakan sebagai obat 
tradisional.

Dalam satu porsi buah sirsak (sekitar 
200 gram) terkandung sekitar 110-130 
kalori. Selain itu, buah sirsak juga memiliki 
sejumlah kandungan nutrisi seperti 
Karbohidrat, Serat, Protein, Vitamin 
C, Vitamin B, Kalium, Magnesium dan 
Kalsium.

Selain beragam nutrisi di atas, 
buah sirsak juga mengandung nutrisi 
lain, seperti zat besi, folat, zinc, serta 
antioksidan.

Berdasarkan penelitian Dr. Jerry 
McLaughlin dari Purdue University 
dan Prof. Dr. Soelkasono Sastrodihardjo 
dari Departemen Biologi ITB, daun 
sirsak sangat ampuh digunakan untuk 
mengobati penyakit kanker.

Berbagai penelitian memang telah 
menunjukkan berbagai manfaat buah 
sirsak untuk kesehatan. Namun, perlu 
diingat, manfaat sirsak tersebut baru 
diketahui berdasarkan hasil studi dari 
beberapa penelitian berskala kecil.

Buah sirsak boleh saja dikonsumsi 
sebagai bagian dari pola makan sehat 
karena memang memiliki kandungan 
gizi yang cukup tinggi. Namun, bila Anda 
hendak menggunakan suplemen atau 
pengobatan herbal yang mengandung 
ekstrak buah, daun, atau bagian lain dari 
tanaman sirsak, sebaiknya konsultasikan 
ke dokter terlebih dahulu terkait 
keamanan dan efektivitasnya.

MANFAAT BUAH SIRSAK UNTUK 
KESEHATAN

Beberapa manfaat buah sirsak untuk 
kesehatan di antaranya adalah sebagai 
berikut;

Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
Kandungan vitamin C dan antioksidan 

yang terdapat di dalam buah sirsak 
berperan sebagai antioksidan yang 
membantu menangkal radikal bebas 
di dalam tubuh serta mengurangi risiko 
untuk terkena penyakit kronis, seperti 
diabetes dan hipertensi. Selain itu, 
kandungan nutrisi pada buah sirsak 
juga diketahui dapat menjaga daya 
tahan tubuh agar tetap kuat melawan 
penyakit infeksi.

Meredakan Peradangan
Ekstrak buah sirsak diketahui memiliki 

efek antiradang. Efek ini dipercaya baik 
untuk meringankan peradangan dan 
penyakit yang muncul akibat peradangan, 
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seperti asam urat (gout), hipertensi, dan 
arthritis.

Meski demikian, penelitian sejauh 
ini belum dapat menyimpulkan dengan 
pasti bagaimana efektivitas buah sirsak 
sebagai pengobatan. Oleh karena itu, 
masih diperlukan penelitian lebih lanjut 
untuk memastikan manfaat buah sirsak 
yang satu ini.

Melawan infeksi
Suatu riset di laboratorium 

menunjukkan bahwa ekstrak buah sirsak 
terlihat dapat membunuh bakteri, virus, 
serta parasit. Ditambah kandungan 
nutrisinya yang dapat memperkuat 
daya tahan tubuh, buah sirsak dipercaya 
baik untuk membantu pemulihan tubuh 
setelah terkena infeksi.

Mencegah Pertumbuhan Sel Kanker
Di dalam buah sirsak, terkandung 

antioksidan dan beragam zat kimia lain 
yang memiliki sifat antikanker. Beberapa 
studi di laboratorium menunjukkan bahwa 
ekstrak buah dan daun sirsak terlihat 
dapat menghambat pertumbuhan 
berbagai jenis sel kanker, seperti kanker 
payudara, prostat, usus besar, hati, ginjal, 
dan mulut.

Obat Herbal Penyakit Herpes
Dilansir dari sebuah buku berjudul 

Manfaat Buah-buahan, karya Dayat 
Suryana, buah sirsak bermanfaat sebagai 
obat herpes. Hal ini dibuktikan dari 
sebuah penelitian bahwa buah sirsak 

sangat efektif 
menghambat 
pertumbuhan 
virus herpes.

Melancarkan 
Pencernaan

Tingginya 
kandungan serat 
dan air di dalam 
buah sirsak baik 
untuk menjaga 
saluran cerna 
agar tetap aktif. 
Rutin meng-
konsumsi buah-

buahan, termasuk buah sirsak, juga baik 
untuk mengatasi dan mencegah sembelit.

Dapat Mengontrol Tekanan Darah
Buah sirsak mengandung kalium dan 

natrium yang berperan untuk mengontrol 
tekanan darah di dalam tubuh, maka 
dengan mengkonsumsi buah sirsak 
secara rutin, Anda bisa terhindar dari 
resiko menderita tekanan darah tinggi.

BUDIDAYA BUAH SIRSAK

Salah satu jenis sirsak yang banyak 
dibudidayakan Sirsak Ratu. Budidaya 
tanaman Sirsak Ratu ini terbilang mudah. 
Sirsak Ratu hanya membutuhkan pupuk 
kandang dan air. Serangan hama perusak 
daun dan buah juga gampang diatasi, 
yakni dengan penyemprotan bahan 
campuran deterjen, buah lerak dan 
mahkota dewa.

Keunggulan budidaya Sirsak Ratu 
adalah kemudahan dalam perawatannya. 
Pohon Sirsak Ratu tak membutuhkan 
perhatian berlebih. Pembudidaya hanya 
wajib memperhatikan media tanam agar 
hasil panen buah Sirsak Ratu maksimal. 
Pohon Sirsak Ratu sebaiknya ditanam 
di tanah berpasir dan berkapur dengan 
kandungan bahan organik tinggi.

Dibandingkan dengan sirsak biasa, 
Sirsak Ratu memiliki rasa manis dan 
ukuran lebih besar serta memiliki 
aroma buah yang lebih tajam. Dari sisi 
tanaman, sirsak ratu bisa dikenali dari 
daun pohon yang cenderung berbentuk 

oval, sementara daun sirsak biasa 
berbentuk bulat.

Meski terbilang mudah, budidaya 
Sirsak Ratu juga mesti memperhatikan 
beberapa hal penting. Tujuannya adalah 
agar hasil panen maksimal. Hal-hal 
penting yang harus dilakukan antara 
lain, sebelum menanam, pembudidaya 
sirsak harus memperhatikan derajat 
keasaman tanah (PH) dan ketinggian 
tempat tanam.

Tanah yang baik untuk budidaya 
sirsak adalah tanah yang memiliki derajat 
keasaman antara lima hingga tujuh. Sirsak 
akan berbuah maksimal jika ditanam di 
ketinggian 100 di atas permukaan laut 
hingga 1.000 dpl.

Pohon bibit Sirsak Ratu membutuhkan 
suplai air secara teratur selama dua bulan 
hingga proses perakarannya sempurna. 
Jika kurang air, tanaman sirsak bisa kering. 
Sebaliknya, kalau kebanyakan air akarnya 
pun bisa busuk.

Asyiknya budidaya sirsak ini adalah, 
petani tak butuh waktu lama untuk bisa 
menikmati hasil panen. Sirsak Ratu sudah 
akan berbuah saat usia tanaman satu 
tahun dan puncaknya adalah saat pohon 
berusia empat tahun atau memiliki ukuran 
tinggi 3 meter, Sirsak Ratu akan rajin 
berbuah dengan masa panen dua bulan 
sekali.

Sedangkan pohon sirsak yang 
ditanam dengan cara okulasi (sambung 
pucuk) dapat mulai berbuah pada usia 
2 hingga 3 tahun. Tanaman sirsak yang 
subur dapat menghasilkan 20 sampai 
30 buah pada masa panen.

Hal yang mesti diwaspadai adalah 
serangan hama. Sirsak Ratu memiliki 
musuh yakni kupu-kupu yang suka 
meninggalkan larva di dedaunan. 
Larva ini bisa menjadi ulat yang bisa 
mengakibatkan daun menguning, bahkan 
rontok. Sirsak Ratu juga sangat rentan 
dengan kutu daun serta semut hitam 
yang bisa merusak buah.

Selain itu juga perlu diperhatikan 
bahwa pohon sirsak yang terlalu banyak 
cabang membuat batang utama 
kekurangan nutrisi. Akibatnya, pohon 
akan semakin lambat berbuah.
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Ketua Umum DPP Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 
Jenderal (Purn) Dr Moeldoko  resmi 
melantik pengurus DPD HKTI tiga 
provinsi untuk masa bakti 2021-2026 
di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, 4 
Februari 2022. Ketiga provinsi yang 
dilantik yakni Kalimantan Utara, Riau 
dan Kepulauan Bangka Belitung.

Acara pelantikan berlangsung secara 
tatap tatap muka dan virtual. Untuk tatap 
muka,  diterapkan protocol Kesehatan 
ketat dengan jumlah undangan terbatas.

Prosesi Pelantikan diawali dengan 
pembacaan SK pelantikan oleh 
Sekjen DPP HKTI Mayjen TNI (Purn) 
Bambang Budi Waluyo dan dilanjutkan 
dengan pembacaan Lampiran Surat 
Keputusan(Struktur Kepengurusan 3DPD 
HKTI) oleh Wasekjen Bidang OKK DPP 
HKTI Afifudin.

Setelah itu, Ketua Umum DPP HKTI 

KETUA UMUM HKTI MOELDOKO
LANTIK PENGURUS DPD HKTI UNTUK TIGA PROVINSI

membacakan naskah pelantikan di 
hadapan  pengurus tiga DPD. Kemudian 
dilakukan penyerahan  petaka HKTI  

kepada masing-masing Ketua DPD 
yakni Ketua DPD HKTI Kalimantan 
Utara Zainal A. Paliwang, Ketua DPD 
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HKTI Riau Muhammad Wardan dan 
Ketua DPD HKTI Kep. Bangka Belitung 
Mulyadi.  Usai menerima petaka HKTI, 
ketiga Ketua DPD yang baru dilantik 
ini,  membacakan ikrar HKTI.

Dalam sambutannya, Ketua Umum 
DPP HKTI Jenderal (Purn) Dr Moeldoko  
menyampaikan beberapa arahan, 
yakni  para ketua DPD HKTI diminta 
untuk perkuat konsolidasi dengan 
kekuatan-kekuatan yang memiliki 
keterkaitan dengan sektor pertanian, 
seperti perguruan tinggi, kantor wilayah 
pertanian,  pelaku usaha.

“Konsolidasikan semua kekuatan, 
karena HKTI tidak punya apa-apa. 
HKTI tidak punya anggaran, HKTI 
tidak punya budget dari pemerintah, 
semua atas dasar kemauan kita sendiri. 
Untuk itu gunakan kekuatan yang 
ada, kekuatannya ada di mana, ada di 
Perguruan Tinggi, dia punya kekuatan 
di riset, ada kantor wilayah pertanian, 
dia memiliki anggaran dan program 
dan lain-lain,” kata Moeldoko.

Selain itu, menurut Moeldoko, KUR 
juga menjadi kekuatan yang harus 
dimanfaatkan oleh petani. Namun 
sayang hingga saat ini, penyerapan KUR 
bagi petani belum maksimal padahal 

pemerintah terus menaikan alokasi KUR.
“Tahun yang lalu, Menteri Pertanian 

diberi alokasi KUR sebesar 50 triliun 
sekarang 70 triliun tetapi yang terserap 
hingga saat ini baru beberapa, belum 
banyak, ini gimana kan sayang. Makanya 
Ketua-ketua DPD HKTI turun ke daerah, 
turun ke petani, ayo tanyakan kesulitan 
apa yang dirasakan, pasti bisa. Jadi 
konsolidasikan kekuatan yang ada,” 
ujar Kepala Staf Kepresidenan ini.

Arahan lain yang disampaikan 
Moeldoko yaitu,  Ketua DPD HKTI 
harus dapat memposisikan HKTI disaat 
sebagai mitra Pemerintah maupun 
sebagai  organisasi yang kritis  di saat 
Pemerintah mengeluarkan kebijakan 
yang tidak pro petani.

“HKTI harus berdiri paling depan 
untuk memperjuangkan itu semua. 
Jangan diam, saya selaku Kepala Staf  
Presiden, tetapi saya juga ketua HKTI. 
Begitu Pemerintah impor pada saat 
panen  raya, saya teriak di Sidang Kabinet, 
satu sisi kaki saya di Pemerintah, satu 
sisi kaki saya di HKTI.,” tegas Moeldoko.

Pada kesempatan ini, Moeldoko 
juga  mengingatkan agar DPD HKTI 
dapat  mengoptimalkan teknologi 
digital framing. Teknologi ini sudah 

menjadi keniscayaan 
yang tidak bisa 
dihindari. Oleh karena 
itu, DPD HKTI diminta 
menginventarisasi 
berbagai produk-
produk yang ada di 
daerah, sehingga dapat 
mempertemukan antara  
supply and demand.

“Kalau kita bisa 
membuat itu maka 
kesimbangan itu akan 
terjadi. Kita terkadang-
kadang harga naiknya 
luar biasa dan jatuhnya 
sampai ke bawah laut., itu 
terjadi karena kita tidak 
tau bulan ini masyarakat 
petani panen apa, berapa 
jumlahnya, konsumsinya 
berapa, tidak pernah 
ketemu. Kalau lagi tinggi, 

tinggi luar biasa, kalau lagi hancur, hancur 
luar biasa, itu berulang-ulang. Saya 
harapkan mari kita benahi bersama-
sama,” tutur Panglima TNI periode 30 
Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015 ini.

“Berikutnya saya berharap teman-
teman sekalian, ketua DPD HKTI, 
temukan masalah carikan solusi, 
kalau tidak begitu, untuk apa HKTI 
ada. Masyarakat tidak butuh dengan 
bendera, masyarakat tidak butuh dengan 
spanduk tetapi masyarakat butuh anda 
datang menyelesaikan solusi, itu yang 
diinginkan masyarakat,” tutupnya. (Sigit)
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Pemerintah terus meningkatkan 
kesiapan dalam menghadapi lonjakan 
kasus COVID-19 varian Omicron. Ini tidak 
hanya dilakukan di Jawa-Bali tetapi 
juga luar Jawa-Bali yang cenderung 
mengalami keterlambatan lonjakan kasus 
dibanding di Jawa-Bali. Pemerintah 
terus meningkatkan kesiapan fasilitas 
layanan kesehatan dan ketersediaan 
obat-obatan serta mengakselerasi laju 
vaksinasi.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga 
Hartarto sekaligus Koordinator 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali 
usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) 
mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin 
oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), 
7 Februari 2022.

“Arahan Bapak Presiden, di luar 

PEMERINTAH TINGKATKAN KESIAPAN 
HADAPI POTENSI LONJAKAN OMICRON DI LUAR JAWA-BALI

Jawa kita harus persiapkan untuk 
terkait dengan kasus Omicron yang 
punya potensi untuk masuk di luar Jawa, 
dan juga kesiapan terhadap manajemen, 
terutama untuk telemedisin dan juga 

ketersediaan obat-obatan di daerah yang 
perlu disiapkan, sambil mengakselerasi 
vaksinasi,” ujarnya.

Terkait laju vaksinasi di luar Jawa-Bali, 
Airlangga mengungkapkan hanya dua 
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provinsi yang memiliki tingkat capaian 
dosis kedua di atas 70 persen, yaitu 
Kepulauan Riau (Kepri) dan Kalimantan 
Timur 71,2 persen.

“Arahan Bapak Presiden bahwa 
perlu percepatan untuk vaksinasi, baik 
dosis pertama maupun dosis kedua. 
Memang di luar Jawa yang sudah di 
atas 70 persen untuk dosis keduanya 
baru Kepri yang 85,6 persen dan juga 
Kalimantan Timur 71,2 (persen), Bangka 
Belitung 68,3 (persen), dan Kalimantan 
Utara 65,9 persen, sisanya di bawah 60 
persen,” ujarnya.

Tak hanya dosis pertama dan kedua, 
lanjut Menko Ekon, pemerintah juga 
akan mengakselerasi pelaksanaan 
vaksinasi dosis lanjutan atau booster. 
Pelaksanaan vaksinasi diprioritaskan 
kepada kelompok rentan.

“Dosis kedua menjadi penting, 
terutama untuk kelompok lansia dan 
komorbid. Dan, selanjutnya tentu 
vaksinasi ketiga perlu diakselerasi agar 
tidak terjadi (keparahan) akibat daripada 
Omicron yang berpindah dari Jawa ke 
luar Jawa,” tegasnya.

Terkait perkembangan kasus 
COVID-19 di luar Jawa-Bali, Airlangga 
mengungkapkan adanya peningkatan 
angka reproduksi kasus efektif (Rt) di 
beberapa daerah. Angka Rt Kalimantan 
meningkat menjadi 1,02; Maluku menjadi 
1,12; Papua menjadi 1,07; Nusa Tenggara 
menjadi 1,04; dan Sulawesi menjadi 1,02. 

Hanya Sumatra yang angka Rt-nya tetap 
yaitu di 1,02.

Meskipun proporsi kasus 
masih rendah, namun Airlangga 
mengungkapkan adanya lonjakan kasus 
yang signifikan di luar Jawa-Bali.

“Kasus konfirmasi harian di luar Jawa-
Bali masih 6,7 persen atau totalnya 2.405 
(kasus), kasus kematian juga masih 3 
(kasus), dan secara keseluruhan kasus 
aktif 13.424 (kasus) atau 7 persen,” 
ungkapnya.

Tingkat keterisian tempat tidur atau 
bed occupancy rate (BOR) di luar Jawa-
Bali juga masih relatif rendah dengan 
hanya tiga provinsi yang memiliki BOR 
di atas 10 persen.

“Tertinggi itu di Sulawesi Tenggara 
15 persen, Sumatra Selatan 11 persen, 
kemudian Lampung 11 persen, Kalsel 
(Kalimantan Selatan) 10 persen, 
Bengkulu 10 persen, sisanya di bawah 
10 persen,” ujarnya.

Untuk isolasi terpusat (isoter), 
Airlangga mengungkapkan di luar 
Jawa-Bali tersedia kapasitas sebanyak 
27.766 tempat tidur dan terisi sebanyak 
303 tempat tidur atau BOR sebesar 
1,09 persen.

“Arahan Bapak Presiden untuk 
(pasien) gejala ringan itu akan didorong, 
OTG (orang tanpa gejala) dan (gejala) 
ringan itu isolasi terpusat atau isolasi di 
rumah masing-masing ataupun isolasi 

mandiri apabila memenuhi persyaratan,” 
ujarnya.

Berdasarkan level asesmen situasi 
pandemi, Airlangga mengungkapkan 
bahwa terdapat 37 kabupaten/kota 
yang berada di Level 3, 259 kabupaten/
kota di Level 2, dan 90 kabupaten/kota 
di Level 1. Penetapan tersebut antara 
lain berdasarkan kapasitas respons, 
peningkatan kasus, dan BOR.

Terkait penyelenggaraan sejumlah 
agenda besar yang telah dijadwalkan, 
Menko Ekon menekankan bahwa 
pelaksanaan kegiatan akan dilakukan 
dengan penerapan protokol kesehatan 
yang ketat.

“Kegiatan G20 bulan Februari ada 
17 event dan ini adalah baik itu virtual 
maupun hybrid, dan tentu ini dijaga 
sesuai dengan protokol kesehatan. Terkait 
dengan MotoGP, ini akan dipersiapkan 
yang untuk 18-20 (Maret) sesuai dengan 
ketentuan Instruksi Mendagri dan kita 
melihat bahwa vaksinasi akan terus 
didorong,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, 
Airlangga juga menekankan mengenai 
pentingnya disiplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan dalam menghadapi 
pandemi.

“Tentu juga peningkatan protokol 
kesehatan untuk penggunaan masker, 
menjaga jarak, dan mencuci tangan. 
Tentu berbagai kegiatan ini akan 
disesuaikan dengan situasi di daerah 
masing-masing,” tandasnya.
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Penyakit asam lambung 
merupakan penyakit yang sering dijumpai 
oleh banyak orang. Penyakit ini tidak 
hanya dirasakan oleh kalangan lanjut 
usia, namun usia produktif pun juga ada 
yang mengeluhkan.

Namun kebanyakan orang yang 
mengalami penyakit ini selalu menyebut 
dengan penyakit maag. Sebenarnya 
dalam istilah dokter penyakit yang 
menyerang lambung disebut GERD 
(gastroesophageal reflux disease).

GERD disebabkan karena 
melemahnya katup antara kerongkongan 
dan lambung. Dalam kondisi normal, 
katup akan terbuka untuk memungkinkan 
makanan dan minuman dicerna di 
lambung. Begitu makanan dan minuman 
masuk, katup akan kembali tertutup 
untuk mencegah isi lambung naik ke 
kerongkongan.

dr. I Ketut Adi Suryana, Sp.PD 

KENALI FAKTOR PENYEBAB PENYAKIT GERD

DAN CARA MENGATASINYA

mengatakan saat asam lambung naik 
ke kerongkongan akan menyebabkan 
hawa panas di sekitar dada. Jika dibiarkan 

akan bisa mual dan makanan yang masuk 
ke lambung dapat keluar kembali.

GERD itu gastroesophageal reflux, 
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jadi relux itu dari asam lambungnya. Gejala 
yang paling sering itu adalah Heartburn 
atau rasa panas di dada, karena asam 
lambung itu kan panas, jadi kalau dia 
naik ke atas asamnya akan naik,” kata 
dokter spesialis penyakit dalam ini 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)

“Dan lama-lama ketika sudah naik 
ke atas, dia akan sesak karena panas dan 
sakit lalu mulai mual karena apa, karena 
ada sesuatu reflux itu tidak hanya asam 
lambung tetapi makanan kita juga akan 
naik. Jadi agak mau mual akhirnya naik 
ke atas dan akhirnya kadang-kadang 
air liur kita lebih banyak,” Namun, pada 
penderita Gerd, katup ini melemah dan 
tidak bisa menutup dengan baik, sehingga 
isi lambung kembali ke atas,” tambahnya.

 Dokter I Ketut Adi menjelaskan, 
ada sejumlah faktor yang menyebabkan 
penyakit ini muncul, diantaranya faktor 
mekanik yang disebabkan karena 
rusaknya pintu lambung atau yang 
disebut dengan LES.

LES atau Lower Esophageal 
Sphincter merupakan lingkaran otot yang 
terletak diantara perut atau lambung 
dan esofagus atau kerongkongan. LES 
ini akan berfungsi sebagai pintu antara 
makanan dan minuman untuk turun 
dari kerongkongan ke lambung. Yang 
mana pada pasien penderita GERD 

atau gastroesophageal refluks disease 
terdapat kelemahan pada otot LES 
sehingga menyebabkan isi lambung 
dapat kembali ke atas kerongkongan 
atau disebut dengan refluks.

Faktor lainnya adalah karena 
lambung yang tidak bersih. Manfaat 
lambung untuk tubuh adalah untuk 
mencerna makanan. Makanan yang 
masuk ke kerongkongan akan dicerna 
oleh Enzim pepsin. Enzim  mini, memiliki 
peran yang sangat penting dalam 
proses pencernaan dan penyerapan 
protein dalam makanan. Kekurangan 
atau kelebihan enzim pepsin dapat 
menyebabkan gangguan pencernaan.

“Jadi lambung itu seperti 
pengaduk mesin jadi dihancurkan semua 
makanan  yang jelek-jelek biar bersih dan 
yang baik-baik itu diserap, nah encim 
pepsiolitik ini kan parah jadi ketika dia 
reflux  itu naik ke atas enzimnya juga 
naik,” ujar dokter I Ketut Adi.

Faktor selanjutnya yang memicu 
GERD adalah adanya Infeksi Helicobacter 
pylori adalah suatu penyakit yang 
disebabkan oleh Helicobacter pylori, 
yaitu bakteri yang dapat hidup di dalam 
lambung. Infeksi ini dapat terjadi ketika 
bakteri menyerang serta merusak dinding 
lambung.

“Jadi ada penyakit namanya 
Helicobacter pylori  tapi itu masih 
penelitian belum banyak  Cuma menjadi 
salah satu  pemikiran kita dari klinik 
apakah penyebab hapilori atau tidak  

dan penyebab lainnya dari segi makanan,” 
terang dokter RS Risa Sentra Medika 
Cakranegara, Mataram ini

“Jadi makanan itu banyak sekali 
yang memicu terjadinya GERD itu sendiri. 
Tapi yang paling saya tekankan adalah 
biasanya pola makan. Pola makan itu 
biasanya kalau orang Indonesia sering 
telat makan, ketika sedang telat makan 
asam lambungnya tinggi  itu karena ada 
faktor life style nya ya,” lanjutnya.

Guna mengatasi gejala GERD, 
Anda bisa mengonsumsi obat-obatan 
golongan berikut ini, yaitu antasida, h2 
receptor blockers, seperti cimetidine, 
famotidine, dan ranitidine, serta 
proton pump inhibitors (PPIs), seperti 
lansoprazole dan omeprazole.

Untuk menentukan jenis obat 
mana yang cocok dan tepat digunakan 
untuk mengobati penyakit GERD, Anda 
perlu berkonsultasi ke dokter terlebih 
dahulu. Di samping mengkonsumsi 
beberapa obat di atas, melakukan 
perubahan gaya hidup juga penting 
dilakukan supaya gejala GERD tidak 
kambuh kembali. Perubahan yang 
dimaksud adalah:

Menurunkan berat badan, jika 
memiliki berat badan yang berlebih, tidak 
merokok, meninggikan kepala saat tidur, 
tidak berbaring atau tidur setidaknya 
dalam waktu 2 hingga 3 jam setelah 
makan, menghindari makanan atau 
minuman yang memicu asam lambung 
naik, seperti alkohol, susu, makanan yang 
pedas dan berlemak, coklat, mint, dan 
kopi. (Sigit)
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Miss Chinese Indonesia 2021 
Marchella Mulyawan mengajak  
generasi muda dapat menjadikan 
Tahun Baru Imlek sebagai momentum 
meningkatkan semangat kebersamaan 
dan persatuan sesama semua makhluk 
Tuhan tanpa memandang suku, 
agama dan ras. “Suku Tionghoa ini 
adalah salah satu suku yang ada di 
Indonesia yang senantiasa menjunjung 
keharmonisan dan keberagaman ini,” 
kata Marchella saat di wawancara tim 
liputan INSPIRA.

Bagi  mahasiswi  Esmod International 
Fashion University Group ini. Imlek 
merupakan momen yang tak pernah 
terlupakan, karena di perayaan Imlek, 

MARCHELLA MULYAWAN
AJAK GENERASI MUDA  JADIKAN IMLEK SEBAGAI MOMENTUM 
TINGKATKANSEMANGAT KEBERSAMAAN DAN PERSATUAN
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Marchella dapat merasakan kehangatan 
berkumpul bersama keluarga dan 
saudara sambil menikmati makanan 
khas Imlek.

“Buat Marchella merayakan 
kebersamaan bersama keluarga 
itu sudah menjadi hal yang sangat 
spesial  di Tahun Baru Imlek itu yang 
sudah menjadi tradisi ya, sambil  
beramah -tamah dan juga menikmati 
makanan khas Tahun Baru Imlek. Untuk 
menghormati kepada yang lebih tua, 
saya sama keluarga berkunjung ke 
rumah saat Imlek, namun karena ini 
pandemi, untuk menghormati kita 
kirim buah-buahan dan makanan,” 
kata Marchella saat di wawancara tim 
liputan EL JOHN News, belum lama ini.

Momen lain yang tak pernah 
dilupakan Marcella yakni memanjatkan 
doa setiap Tahun Baru Imlek tiba. Tahun 
ini, Marchella berdoa agar selalu diberi 
kesehatan baik untuk dirinya, keluarga 
dan saudara tercinta serta dilimpahkan 
keberkahan dalam setiap menjalankan 
aktivitas.

“Menurut saya yang pertama dan 
penting adalah doa untuk  kesehatan.  
Kesehatan itu, adalah anugerah,   
kita semua pasti menginginkannya 
apalagi dalam situasi pandemi ini ya.  
Dengan kesehatan fisik dan mental 
kita dapat diberikan kekuatan untuk 

bekerja, untuk berkarya kemudian kita 
bisa mendapatkan berkah yang kita 
inginkan,” ucap wanita yang memiliki 
tinggi 167 cm ini.

Marchella selalu menyambut 
gembira datangnya Tahun Baru Imlek. 
Wanita cantik kelahiran 25 Maret 1999 
ini, memiliki kesibukan yang rutin 
dilakukan setiap menyambut Imlek, 
seperti merangkai Pohon Mei Hua 
sekaligus  memasang sejumlah angpao 
di tangkai pohon tersebut.

Selain itu, Marchella juga membantu 
kedua orang tuanya  membersihkan dan 
mendekorasi rumah dengan ornamen-
ornamen  Imlek. Tak berhenti di situ,  
setiap Tahun Baru Imlek, Marchella 
selalu membuat lukisan. Kali ini,  lukisan 
yang dibuat Marchella adalah lukisan 
macan  sesuai dengan penanggalan 
Tiongkok  yang tahun ini sebagai tahun 
macan air.

Membuat lukisan,  menjadi hobi 
Marchella untuk mengisi waktu luang. 
Bahkan Marchella sempat membuat 
lukisan Kelenteng Kelapa Kampit di 
Belitung Timur, Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung. Kini lukisan tersebut 
telah diserahkan Marchella kepada pihak 
pengelola Klenteng.

Pada kesempatan ini, Marchella 
mengucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah yang telah memperhatikan 

keberadaan warga Tionghoa-
Indonesia. Kebijakan yang pernah 
dikeluarkan Pemerintah, antara lain 
telah ditetapkannya perayaan Imlek 
sebagai hari libur nasional dan kebijakan 
pelayanan yang sama untuk warga 
Tionghoa-Indonesia.

“Kebijakan-kebijakan tentang imlek 
di Indonesia sendiri sudah semakin 
membaik ya, bisa dilihat misalnya sejak 
tahun 2019 Presiden Republik Indonesia 
Bapak Jokowi selalu hadir saat perayaan 
Imlek Nasional bersama dengan suku-
suku Tionghoa yang ada di Indonesia. 
Jadi saya melihat dengan  kebijakan 
Pemerintah tersebut, perayaan Imlek 
kini lebih harmonis,” kata Putri binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia ini.

Di akhir wawancara, Marchella  
memohon doa dari masyarakat agar 
dapat menjalankan tugas dengan 
sebaik-baiknya dalam memperkenalkan 
akulturasi budaya Tionghoa-Indonesia. 
Untuk memperkenalkan dua budaya 
tersebut, Marchella akan memanfaatkan 
media sosial yang jangkauannya lebih 
luas.

“Saya menyebut promosi lewat 
media sosial menjadi efektif, karena 
manusia itu bisa kreatif  dengan segala 
macam fitur, dengan segala macam 
kekreatifan dan keunikan jadi kita bisa 
membuat konten sedemikian menarik  
dan berbeda sehingga menjadi daya 
tarik orang banyak di media sosial,” 
tutup Marchella. (Sigit)
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M
iss Eco Indonesia 2022 Jessica Grace 
Harvery mengucapkan terima kasih 
kepada Yayasan EL JOHN Indonesia yang 
telah mempercayakan dirinya untuk mewakili 
Indonesia di  pemilihan Miss ECO International 2022 

yang akan dilangsungkan di Mesir pada 14 Maret 2022 mendatang. 
Grace tak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat  ditunjuk 
untuk ikut kontes  paling bergengsi di dunia tersebut.

Grace merupakan seorang calon dokter gigi, asal Jambi dan keikutsertaan 
Grace di pemilihan Miss Eco International 2022 didukung oleh banyak pihak 
diantaranya Gubernur Jambi dan BMKJ ( Badan Musyawarah Keluarga 
Jambi ) Nasional.

“Yang pasti sih senang ya, bisa ditunjuk buat delegasi Indonesia di 
ajang Miss Eco International nanti. Senang dan campur ga nyangka juga 
bakalan mewakili Indonesia ke ajang internasional,” saat diwawancarai 
tim liputan INSPIRA.

“Grace ingin ngucapin terima kasih banyak kepada Yayasan EL JOHN 
Indonesia yang sudah mempercayakan gelar Miss Eco Indonesia ini ke 
Grace dan mempercayakan Grace nantinya akan berlomba lagi di ajang 
Internasional. Grace juga ingin ucapin terimakasih banyak buat Yayasan 
EL JOHN Indonesia yang sangat mendukung dan mensupport Grace 
dalam mempersiapkan menuju Miss Eco International,” sambungnya.

Grace bersyukur  telah mendapat dukungan dari keluarga untuk 
ikut kontes ini. Dukungan dan doa dari keluarga sangat berarti bagi 
Grace agar dapat sukses meraih prestasi pada kontes tersebut. 

Tak lupa Grace juga mengucapkan terima kasih kepada para 
pageant lovers dan masyarakat Indonesia yang mensupport 
dari awal hingga Grace  terpilih mengikuti pemilihan Miss Eco 
International 2022.

“Grace mau ucapin  kepada masyarakat Indonesia, para 
pageant lover dan yang lain-lainnya, terima kasih banyak 
sudah mendukung Grace hingga ada di posisi ini, dan 
Grace berharap masyarakat dan para pageant 
lover semua bisa terus mendukung Grace, bisa 
terus mensupport kegiatan-kegiatan Grace  
dan juga Ketika Grace berlomba mohon doa 

Jessica
Grace Harvery
WAKILI INDONESIA DI PEMILIHAN 
MISS ECO INTERNATIONAL 2022
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dan dukungannya terus, karena doa 
dan dukungan dari masyarakat  dan 
teman-teman pageant lovers semua 
itu sangat berarti buat Grace ,” ujar ujar 
Mahasiswi  Kedokteran Gigi Universitas 
Kristen Maranatha,Bandung ini.

Bagi Grace, ini merupakan amanat 
yang harus dipersiapkan dengan 
semaksimal mungkin agar dapat 
membawa harum nama Indonesia di 
panggung Internasional. Saat ini, Grace 
terus melakukan persiapan, seperti terus 
berlatih public speaking dan catwalk.  
Syarat dari pihak penyelenggara juga 
sudah dipersiapkan oleh Grace, antara 
lain fotoshoot dan video campaign.

“Tentunya mempersiapkan segalanya 
yang harus disiapkan, misalnya fotoshoot, 
video dan juga sekarang Grace lagi 

mempersiapkan gimana 
sih nantinya supaya Grace 
bisa siap ke ajang itu, Grace 
sudah belajar tentang yang 
berkaitan apa sih itu Miss 
Eco International, seperti 
lingkungan, bumi dan juga 
Pariwisatanya. Jadi sudan mulai 
prepare dan semoga nanti 
pada saat pelaksanaannya 
sudah matang,” tutur Grace

Selain itu,  yang tak kalah 
penting menurut Grace adalah  
terus membangun percaya 
diri agar saat pemilihan 
berlangsung, rintangan yang 
dihadapi akan mudah diatasi.

“Yang terpenting 
membangun percaya diri 

karena ketika mengikuti suatu kompetisi 
yang perlu dibangun itu percaya diri 
karena kalau sudah percaya diri mau 
ada apapun rintangan dari luar pasti 
Ketika kita percaya diri kita bisa melewati 
itu dengan semangat,” ungkap wanita 
cantik yang hobi bermusik ini.

Tak hanya itu,  Grace juga sudah 
melakukan komunikasi dengan Putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia 
yang pernah ikut di kontes internasional 
dan berprestasi. Komunikasi tersebut 
dilakukan untuk belajar dari pengalaman 
yang pernah dilakukan pendahulunya.

“Grace sudah berkomunikasi untuk 
tanya-tanya tentang bagaimana rasanya 
ikut ajang Internasional  seperti apa, itu 
Grace lakukan ke Ka Monica yang kemarin 
ikut Miss Earth, tanya ke Ka Monica 
tentang bagaimana sih perasaannya 
terus tips-tipsnya apa saja menghadapi 
ajang internasional,” ujar Grace.

Pada kesempatan ini, Grace juga 
mengucapkan terima kasih kepada para 
sponsor yang mendukung perjalanan 
Grace menuju pemilihan Miss Eco 
International 2022. (Sigit)
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M
agdalena Bhramanda Putri merasa senang 
dan bangga  meraih gelar Putri Bumi Energi 
Hijau 2021 saat malam Grand Final Pemilihan 
Putri Bumi Indonesia 2021 pada 29 Desember 
2021 secara virtual dan disiarkan langsung 

oleh EL JOHN TV. Gelar ini, merupakan suatu amanah  dan 
tanggungjawab  bagi Magdalena untuk menjaga dan merawat 
bumi, melalui penggunaan energi hijau.

Gelar tersebut juga menjadikan Magdalena,  untuk lebih dalam 
lagi mempelajari  apa  manfaat dari energy hijau. Ternyata energi 
yang dikenal sebagai energi terbarukan ini, banyak manfaatnya 
bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, Magdalena siap untuk 
menyuarakan penggunaan energi hijau dalam menopang 
aktivitas masyarakat.

“Kita tahu bahwa energi hijau salah satu energi terbarukan 
yang sangat ramah lingkungan yang harus mulai kita 
implementasikan sejak sekarang,  karena bagaimanapun 
energi ini, sangat dekat dengan dunia kita, karena kita memakai 
energi di manapun kita berada ya. Kemudian kita harus 
memperhatikan bahwa energi yang sebelumnya adalah energi 
bahan bakar fosil itu, sangat berbahaya bagi lingkungan 
juga bisa menyebabkan efek rumah kaca dan perubahan 
iklim,” kata gadis cantik kelahiran 14 Agustus 2000 ini 
saat diwawancarai tim liputan Travel Club.

Magdalena akan mengedukasi dan mengajak 
masyarakat untuk beralih ke energi hijau. Upaya tersebut 
akan dilakukan mahasiswi Universitas Brawijaya ini 
melalui media sosial. Magdalena menyebut media sosial 
memiliki jangkauan yang luas dalam menyampaikan 
sesuatu hal.  Apalagi sebagai orang public figure 
yang memiliki follower  tidak sedikit, akan 
semakin memudahkan Magdalena untuk 
mensosialisasikan penggunaan energi 
hijau kepada masyarakat.

Magdalena Putri
EDUKASI MASYARAKAT
TENTANG MANFAAT 
PENGGUNAAN ENERGI HIJAU
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“Saya akan mulai program Saya 
mungkin dari mulai dari sosial media 
ya untuk mengkomunikasikan yaitu agar 
lebih banyak Jangkauan yang lebih luas 
dan banyak sama contohnya. Selain itu, 
saya juga akan bekerjasama dengan 
banyak sekali yang memiliki konsentrasi di 
bidang yang sama ini dan juga pemerintah 
untuk mengimplementasikan program 
energi hijau,” ujar Magdalena.

Magdalena mengapresiasi upaya 
Pemerintah dalam menggalakan 
penggunaan energy terbarukan. 
Hal itu dilakukan karena Pemerintah 
ingin mengatasi dampak buruk dari 
penggunaan energy fosil.

“Informasi yang saya peroleh bahwa 
Pemerintah sudah mulai melakukan 
gerakan dengan dua gerakan untuk 
mendukung energi hijau ini sendiri, yaitu  

meningkatkan dan mengefisiensikan 
energi baru terbarukan dan juga 
mendukung efisiensi penggunaan energi 
bagi masyarakat. Contohnya kita bisa 
lihat pemanfaatan sinar matahari, air, 
angin atau udara yang bisa kita dapatkan 
secara gratis  dan tidak terbatas, selain 
itu juga itu semua ramah lingkungan 
baik untuk bumi maupun untuk kita,” 
ungkap Magdalena.

Menurut Magdalena, upaya 
pemerintah tidak akan maksimal jika tidak 
didukung kesadaran masyarakat. Karena 
itu,  edukasi harus gencar diberikan 
kepada masyarakat agar masyarakat 
dapat bersiap  beralih ke penggunaan 
energi terbarukan.

Kepada industri, Magdalena juga 
mendorong industri tanah air untuk mulai 
menggunakan teknologi berbasis  energi 

terbarukan yang jauh lebih efisien dan 
ramah lingkungan. Teknologi tersebut 
juga mampu menopang proses produksi 
hingga siap jual.

 “Langkah-langkah ini bisa 
dikombinasikan dengan  teknologi-
teknologi canggih yang dapat 
digunakan oleh industri-industri, selain 
menghemat teknologi tersebut juga 
dapat melestarikan lingkungan, karena 
kembali lagi energi hijau ini sangat ramah 
lingkungan dan juga hemat karena tak 
terbatas bisa kita dapatkan lagi dari 
matahari, angin dan air.  Pemerintah 
juga dihimbau untuk dapat membuat 
peraturan untuk Industri yang dapat 
memperkuat penggunaan energi hijau,”  
tutur Magdalena.

Pada kesempatan ini, Magdalena tak 
lupa mengucapkan terima kasih kepada 
Yayasan EL JOHN Indonesia yang telah 
memberikan kepercayaan kepadanya 
untuk menjalankan amanah ini. Magdalena 
berjanji akan semaksimal mungkin untuk 
menjalankan tugas sebagai Putri Bumi 
Energi Hijau 2021

Gelar ini diraih Magdalena, tak 
lepas dari peran orangtua yang selalu 
mensuportnya sejak masa karantina 
hingga grand final. “Selain orang tua, 
ada saudara-saudara saya  dan juga yang 
tidak kalah penting semua tim di balik 
layar yang sudah membantu saya mulai 
dari hairdo, make up, kostum, studio, 
fotografi semuanya videografer saya, 
saya ucapkan terima kasih banyak atas 
dukungannya karena tanpa kalian saya 
tidak ada di titik ini, kalian luar biasa 
semua,” tutup Magdalena. (Sigit)
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Masih dalam suasana perayaan 
Tahun Baru Imlek 2753, Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kota 
Depok menyelenggarakan Mandarin 
Competition di Dmall Depok,  Jawa Barat, 
5 Februari 2022. Digelarnya  kompetisi 
ini sekaligus untuk memperkenalkan 
kehadiran PSMTI  Kota Depok  dibawah 
kepemimpinan Merry Debora Solaiman 
S.E, M.B.A.

Kompetisi bahasa Mandarin 
dilangsungkan dengan menerapkan 
protokol Kesehatan ketat dan dihadiri 
undangan terbatas, di antaranya   Kepala 
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 
dan Pariwisata (Disporyata) Kota Depok 
Dadan Rustandi mewakili Walikota Depok, 
Perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota 
Depok dan Juliana Hindradjat sebagai 
perwakilan dari PSMTI Jawa Barat.

Ada empat kategori yang 
diperlombakan, yakni lomba menulis 
Hanzi untuk tingkat TK, lomba menyanyi 

LATIH KEMAMPUAN BAHASA MANDARIN
PSMTI KOTA DEPOK GELAR MANDARIN COMPETITION

bahasa Mandarin untuk tingkat SD, lomba 
bercerita bahasa Mandarin untuk tingkat 
SMP dan lomba pidato bahasa Mandarin 

untuk tingkat SMA.   Para peserta nampak 
begitu semangat mengikuti kompetisi.

Ketua PSMTI Kota Depok Merry 

community update
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Debora Solaiman S.E, M.B.A. mengatakan 
kompetisi digelar untuk melatih 
kemampuan bahasa Mandarin masyarakat 
kota Depok.  Ternyata penampilan, peserta 
sungguh luar biasa dalam menunjukan 
kemampuannya  berbahasa mandarin 
baik melalui tulisan,bernyanyi dan pidato.

“Bahasa Mandarin sekarang sudah 
menjadi bahasa nomor dua di dunia setelah 
bahasa Inggris. Itu menjadi sebuah tuntutan 
zaman dan  belajar bahasa Mandarin dapat  
meningkatkan prestasi maupun juga untuk 
profesi nanti kedepan. Oleh sebab itu pada 
saat ini,  kami membuat acara sederhana 
untuk kehadiran PSMTI kota Depok dan 
juga Mandarin Competition,” kata Merry 
saat di wawancarai tim liputan EL JOHN 
News, di sela-sela acara.

Menurut Merry, kompetisi ini 
merupakan bagian dari program PSMTI 
kota Depok dalam mendorong masyarakat 
Kota Depok memiliki keinginan untuk 
belajar bahasa mandarin.  PSMTI Kota 
Depok siap untuk membantu masyarakat 
yang berminat  menguasai bahasa 
Mandarin,

“Bagaimana cara kami 
memperkenalkan program-program PSMTI 
ini yaitu dengan berbagai aktivitas. Adapun 
tujuan khusus dari PSMTI Kota Depok, kami 

akan memulai jangka pendek, yaitu kami 
mensosialisasikan lewat  bahasa Mandarin 
dalam bentuk kursus untuk berbagai level 
masyarakat. Ini bukan hanya keterampilan 
bahasa untuk para siswa tetapi  juga 
untuk para profesi yang sudah bekerja 
di kantor,” ujar Merry yang juga sebagai 
Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus 
dan Pelatihan Kota Depok ini.

Untuk jangka menengahnya, 
PSMTI Kota Depok akan memperkenalkan 
olahraga dari Tiongkong seperti Wushu 
dan Tai Chi kepada masyarakat Kota 
Depok, khususnya yang sudah  usia lanjut.

“Jadi untuk jangka menengah, 
kami akan masuk ke dalam sosialisasi 
untuk menggerakan masyarakat Kota 
Depok untuk mengenal betapa bagusnya 
sistem atau metode olahraga dari daratan 
Tiongkok seperti Wushu atau Tai Chi dan 
juga Barongsai. Untuk jangka panjangnya, 
kami akan masuk ke aksi-aksi sosial untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap 
Merry.

Kepala Disporyata Kota Depok 
Dadan Rustandi menyampaikan 
apresiasinya kepada PSMTI Kota Depok 
yang  telah menggelar kegiatan positif 
untuk pariwisata Kota Depok.

“Saya sangat apresiasi terhadap 

kegiatan ini, karena ini bisa 
menjadi salah satu daya tarik 
Pariwisata Kota Depok, ini 
mungkin bisa lebih besar lagi 
kedepannya. Kita bersama-
sama jadikanlah agenda Kota 
Depok akan lebih baik lagi,” 
kata Dadan.

Dadan menjelaskan 
bahwa Kota Depok merupakan 
Kota yang telah lama mengenal 
suku Tionghoa. Hal itu 
dibuktikan dengan hadirnya 
Rumah Tua Pondok China yang 
terdapat di Margo City Kota 
Depok. Rumah Tua Pondok 
Cina adalah bangunan tua 
yang dibangun pada tahun 1841 
dan bangunan tua ini menjadi 
saksi bisu sejarah Pondok Cina 
yang tak bisa dilepaskan dari 
perkembangan Kota Depok 
sejak masa Hindia Timur.

“Tentu kami, Pemerin-
tah Kota Depok akan mendukung 
Kebhinekaan Tunggal Ika yang mana 
dari segi bahasa dan agama yang sudah 
diakui dan kita selalu  jadikan kota Depok 
sebagai tempat yang aman dan nyaman 
buat kita semua,  sesuai dengan visi 
Kota Depok yakni Maju, Berbudaya dan 
Sejahtera,” ujar Dadan.

Kompetisi ini dimeriahkan dengan 
berbagai pertunjukan kesenian yakni 
barongsai, tarian kebudayaan Tiongkok 
dan tarian tradisonal Jakarta. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA



community update

                      62 - INSPIRA - FEBRUARI 2022

Paguyuban Sosial Marga Tionghoa 
Indonesia (PSMTI) pada 20-22 Maret 2022 
akan menyelenggarakan event akbar  
yakni Musyawarah Nasional (Munas) 
ke-VII tahun 2022 yang dilangsungkan 
di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).  
Sejumlah persiapan terus dilakukan 
oleh Panitia Penyelenggara Munas, di 
antaranya menyiapkan hotel sebagai 
tempat menginap para peserta Munas.

Ketua Panitia Penyelenggara Munas  
PSMTI ke-VII Wilianto Tanta mengatakan 
ada 600 peserta yang berasal dari luar 
Sulawesi Selatan. Para peserta tersebut 
merupakan para pengurus dari tingkat 
provinsi hingga  Kabupaten/Kota. Untuk 
dari Sulawesi Selatan sendiri, diperkirakan 
ada 400 peserta, dengan demikian jumlah 
peserta yang hadir di Munas bisa mencapai 
1.000 orang, belum lagi peserta yang ikut 
melalui sambungan virtual. Meski dihadiri 
jumlah peserta yang banyak, pihak panitia 

PSMTI GELAR MUNAS KE-VII DI MAKASSAR
PADA 20-22 MARET 2022 DAN AKAN DIBUKA PRESIDEN JOKOWI

tetap menerapkan protokol kesehatan ketat 
“Arahan Pak Ketum,  kamar-kamar 

tersebut dikasih gratis untuk peserta karena 

kita kan dua tahun terkurung dalam kondisi 
Covid. Harapan kami nanti  di Munas, 
mudah-mudahan Covid itu sudah hilang,” 
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kata Wilianto saat menjadi narasumber 
dalam program Community Update 
yang disiarkan EL JOHN TV. Program ini 
juga menghadirkan CEO EL JOHN Media 
Martinus Johnnie Sugiarto sebagai Co-Host, 
sementara untuk Host diisi oleh Bagas 
Soripada (Putra Kopi Indonesia 2019).

Wilianto mengungkapkan 
kedatangan para peserta-peserta Munas 
dapat memberikan dampak positif bagi 
Pariwisata dan para Pelaku UMKM di 
Makassar. Para peserta nantinya juga akan 
ditawarkan menikmati tour ke sejumlah 
destinasi unggulan yang ada di Makassar 
maupun Sulawesi Selatan.

“Itulah timbal baliknya  jadi kalau 
satu orang bisa belanja 5 juta sudah berapa, 
syukur-syukur bisa 10 juta  untuk beli 
oleh-oleh, makan. Gubernur, Walikota, 
Pemerintah daerah  pasti senang. Selain 
itu, teman-teman yang belum pernah 
ke Makassar pasti ingin lihat Makassar 
seperti apa. Nanti terakhir-terakhir kita 
tawarkan mereka tour ke Toraja, ke Bira, 
lalu ke daerah wisata Selayar, banyak 
objek-objek wisata,” tutur Ketua PSMTI 
Sulsel dua periode ini.

Rencananya Munas akan dibuka 
oleh Presiden Joko Widodo. Undangan 
kepada orang nomor satu di Indonesia 
itu, sudah dilayangkan beberapa waktu 
lalu melalui Sekretariat Negara.

“Jadi dua minggu lalu, kami dengan 

Pak Ketua Umum Pak David Herman 
Jaya sudah ke Sekretariat Presiden, 
harapan kami Bapak Presiden Jokowi, 
bisa membuka Munas. Itu harapan kami 
yang pertama, karena bagaimanapun 
juga beliau adalah Kepala Negara kita, kita 
butuh beliau memberikan kata Sambutan 
untuk membuka Munas. Syukur-syukur bisa 
hadir langsung, kalau tidak bisa mungkin 
melalui taping,”  ujar Wilianto.

Tak hanya Presiden, sejumlah 
Menteri juga diundang untuk memberikan 
arahan kepada PSMTI. Menteri yang 
diundang di antara Menteri Dalam Negeri 
Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Sofyan 
A. Djalil. Tak hanya memberikan arahan, 
para Menteri juga diminta untuk menjadi 
pembicara dalam diskusi yang digelar di 
sela-sela Munas. 

Tak berhenti di Menteri, pihak panitia 
juga mengundang Kapolri Jenderal Polisi 
Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI 
Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman dan Jaksa Agung Sanitiar 
Burhanuddin.

Jelang Munas digelar, akan 
diselenggarakan bakti sosial, seperti 
membuka sentra vaksin Covid-19 dan 
donor darah. Untuk vaksin, ditargetkan 
dapat mendatangkan 3.000 peserta.  
Masyarakat tidak hanya sebatas  di vaksin 
maupun melakukan donor darah namun 

berkesempatan untuk mendapatkan hadiah 
utama yang telah disiapkan panitia, yakni 
satu unit rumah.

“Kegiatan ini  untuk membantu 
program pemerintah dalam mempercepat 
vaksinasi, karena masih banyak masyarakat 
yang belum mau divaksin. Makanya kita 
harus pancing di dalam memberikan mereka 
hadiah. Kalau kamu ikut vaksin kamu punya 
peluang untuk dapatkan rumah, dapat 
motor, dapat tv, dapat kulkas. Kurang 
lebih mungkin panitia siapkan hadiah dari 
semua itu total 500 juta,” terang Wilianto.

Pada kesempatan ini, Wilianto 
merasa bangga dapat dipercayakan menjadi 
Ketua Panitia Penyelenggaraan Munas 
PSMTI ke-VII. Kebanggan itu dikarenakan, 
PSMTI merupakan organisasi besar Tionghoa 
yang memiliki banyak kontribusi kepada 
negara. Di lain sisi, kepercayaan ini tidak 
mudah menjalankannya, butuh kerja keras 
dan kekompakan antar pihak yang terlibat 
dalam Munas.

“Musyawarah nasional PSMTI yang 
ketujuh ini, saya ditunjuk menjadi Ketua 
Penyelenggara di Munas ini. Tugas ini 
membanggakan dan juga berat buat 
kami tapi demi untuk Tionghoa, dan demi 
untuk PSMTI, kami terima sebagai tuan 
rumah dan juga pertama kali Munas itu 
diselenggarakan di luar Pulau Jawa. Munas-
munas sebelumnya kan di Jakarta, atau di 
Semarang tapi untuk keluar dari Pulau Jawa 
ini pertama kali,”  ujar Wilianto sembari 
menyampaikan ingin menjadikan Munas 
tahun ini sebagai Munas yang terbaik 
sesuai dengan keinginan Ketua Umum 
PSMTI. (Sigit)
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Komitmen Universitas Taruma-
nagara (Untar) membantu Pemerintah 
dalam mengatasi Pandemi Covid-19 
kembali dibuktikan, yakni dengan 
dibukanya Sentra Vaksinasi Booster 
pada 2 hingga 4 Februari 2022 di Gedung 
M Kampus I Untar,J Jalan Letjen S. 
Parman no 1, Jakarta Barat.

Sentra Vaksinasi Booster 
terselenggara berkat kerjasama Untar 
melalui Fakultas Kedokteran dengan 
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 
dan Puskesmas Grogol Petamburan.  
Pada Rabu pagi, Sentra Vaksinasi 
Booster ini,  resmi dibuka oleh Prof. Dr. 
Ir. Agustinus Purna Irawan, IPU, ASEAN 
Eng dan dihadiri oleh antara lain dr. Darus 
Sahmedi( Plt. Kepala Puskesmas Grogol 
Petamburan/Kepala Puskesmas Palmerah) 
serta jajaran dekan dan dosen Untar.

Selama tiga hari berlangsung, 
sentra vaksinasi booster ini menyediakan 

BANTU PEMERINTAH CEGAH OMICRON
UNTAR BUKA SENTRA VAKSINASI BOOSTER SELAMA TIGA HARI

600 dosis dengan merk vaksin Moderna. 
Setiap harinya, dosis yang disuntikan 
mencapai 200 dosis. Bagi warga yang 

ingin ikut dalam Vaksinasi Booster 
ini,  harus memenuhi sejumlah syarat, 
seperti sudah vaksin dosis 1 dan 2 dengan 



merk vaksin Sinovac atau AstraZeneca.  
Kemudian, wajib menunjukan tiket 
vaksinasi ketiga melalui aplikasi 
PeduliLindungi, membawa e-KTP dan 
mendaftarkan diri di aplikasi ZAKI.

Rektor Untar mengucapkan terima 
kasih kepada  Dinas Kesehatan Provinsi 
DKI Jakarta dan Puskesmas Grogol 
Petamburan yang telah memfasilitasi 
Sentra Vaksinasi Booster ini. Prof. 
Agustinus berharap kegiatan ini,  dapat 
menggerakan masyarakat untuk segera 
melakukan Vaksinasi Booster.

“Tentu harapannya apa yang 
kita lakukan ini,  menjadi salah satu 
edukasi  juga kepada masyarakat yang 
mungkin saat ini ada kesempatan untuk 
mendapatkan vaksin Booster tapi belum 
tergerak untuk berangkat ke tempat 
vaksin.  Banyak ya teman-teman yang 
sudah ada, tetapi mungkin terlupakan, 
mudah-mudahan Vaksinasi Booster 
yang digelar Untar dapat membantu,” 
kata Prof. Agustinus.

Menurut Prof Agustinus, Sentra 
Vaksinasi ini juga untuk mempercepat 
penerimaan Vaksinasi Booster kepada 
mahasiswa dan dosen maupun 
perangkat kampus sebagai bagian 
untuk menghadapi pembelajaran tatap 
muka dan melindungi diri dari ancaman 

varian Omicron yang saat ini kasusnya 
terus membengkak dalam menghadapi 
pembelajaran tatap muka..

“Dengan Sentra vaksinasi ini,  
memanggil semua dosen,  karyawan 
dan mahasiswa,  kalau bisa segera vaksin 
dulu yang Booster ini, agar  nanti siap 
untuk bisa kuliah secara  Hybrid,  karena 
sudah hybrid, banyak mahasiswa yang 
datang.  Kalau belum kita lindungi tidak 
akan menjadi masalah. Jadi yang kita 
Utamakan kesehatan keselamatan dulu,” 
ujar Prof. Agus.

dr. Darus Sahmedi( Plt. Kepala 
Puskesmas Grogol Petamburan/Kepala 
Puskesmas Palmerah) mengapresiasi 
komitmen Untar membantu pemerintah 
menangani pandemi Covid-19, melalui 
Sentra Vaksinasi Booster.

“Ini kan bagus sekali ya 
kolaborasinya dengan Universitas gitu 
ya. Jadi yang kami maksud adalah setiap 
upaya kita, dalam hal ini kolaborator 
semakin banyak semakin bagus. Dan Untar 
bukan yang pertama kali, sudah beberapa 
kali yang sebelumnya yang bukan booster 
ini sudah pernah menyelenggarakan hal 
yang sama. Jadi kami sangat berterima 
kasih nih kepada Untar karena dengan 
cara seperti ini, pencapaian dari sasaran 
itu bisa lebih cepat lagi,” kata dr. Darus.

 dr. Darus menjelaskan untuk 
wilayah Grogol Petamburan dan 
Palmerah, kenaikan kasus Covid 
19 akibat varian Omicron terus 
meningkat. Kondisi ini tentu harus 
diwaspadai dengan secepatnya 
melakukan vaksin bagi belum 
mendapatkan vaksin lengkapn 
dan vaksin booster bagi yang telah 
memperoleh vaksin lengkap serta 
tetap disiplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan.

 “ Di wilayah Grogol 
Petamburan sudah mulai ada 
peningkatan ya jadi sudah di atas 
500 ya saat ini yang termasuk saya 
di Palmerah juga gitu juga sudah 
di atas 500 ya jadi peningkatan 
harian di kurang sekitar 40 sampai 
60 hariannya dan ini perlu kita apa 
namanya cermati ya peningkatan 
kasus omicron ini sehingga ini kan 

bukan tanggung jawab dari satu pihak ya 
jadi jawab semuanya ya masyarakatnya 
juga,” ujar dr. Darus.

“Dalam situasi ini tentunya harus 
lebih ketat lagi protokol kesehatannya. 
Dan bagi yang belum vaksinasi agar 
datang ke sentra vaksinasi, bagi yang 
sudah mendapatkan vaksinasi secara 
lengkap kemudian sudah di atas 18 tahun 
sudah ada etiket di Peduli Lindungi 
untuk segera mendapatkan Booster 
di Sentra Vaksinasi yang sudah ada,” 
sambungnya. (Sigit)
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