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SALAM PARIWISATA,
Masyarakat kita sudah bangkit meninggalkan era
pandemic dan menuju ke era endemic yakni sebuah
era dimana kasus penyakit menular lebih terkendali.
Artinya, jumlah kasus Covid-19 bisa terkendali dengan
baik, dibandingkan dengan situasi pandemi. Penyakit ini
pada akhirnya bisa menjadi lebih mirip dengan penyakit
rutin seperti flu atau pilek.
Saat ini, tingkat korban sampai meninggal juga terus
menurun, ketakutan masyarakat menghadapi wabah
ini sudah berangsur pulih, kita sangat gembira melihat
tingkat ketakutan sudah mereda, tapi masyarakat masih
tetap mentaati protokol kesehatan. Di mana mana kita
masih melihat masyarakat dengan sukarela memakai
masker dalam keramain, tidak seperti banyak negara di
Eropa dan Amerika, sebagian besar masyarakat sudah melepaskan masker dalam berinteraksi
sesama, semoga kondisi Indonesia akan terus membaik dan menjadi teladan masyarakat dunia
Dalam kondisi ekonomi yang baru akan pulih, mencari investor untuk menanamkan modalnya di
sebuah negara tidaklah mudah, akan tetap Menteri Investasi Indonesia Bahlil Lahadalia dengan
keyakinan penuh bahwa target investasi yang di kejar tahun 2022 sebesar 1.200 triliun bisa
tercapai. Mari kita simak kiat apa saja yang membuat sang Menteri begitu optimis dengan angka
jumbo yang akan didapat itu, semoga dengan investasi tersebut, ekonomi dan lapangan kerja
bagi masyarakat Indonesia akan pulih dan kita kembali berlari kencang, menjadi macan asia di
tahun macan ini
Walau dalam kondisi yang serta terbatas, Yayasan EL JOHN Indonesia tidak berhenti di tempat,
kegiatan demi kegiatan terus dilaksanakan baik secara virtual maupun langsung, panggung yang
di sediakan di Indonesia dan Internasional terus di isi dengan berbagai kegiatan sosial.
Untuk panggung internasional, Yayasan EL JOHN Indonesia melepas Grace, sang calon dokter gigi
cantik asal Jambi untuk berlaga membawa nama Indonesia di Mesir pada bulan Maret 2022 ini.
Ayo kita ikut bagian dan doakan agar selama mengikuti kontes Miss Eco International di Mesir,
Grace tetap sehat dan dapat memberikan kontribusi positif buat bangsa kita, jaya lah Indonesia ku !
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BAHLIL LAHADALIA
SIAPKAN STRATEGI AMPUH

UNTUK PENUHI TARGET INVESTASI 2022

Pemerintah menargetkan
investasi tahun 2022 sebesar
Rp1.200 triliun. Target tersebut
naik 33,3 persen dari target tahun
2021 yang ditargetkan mencapai
Rp900 triliun. Untuk tahun 2021,
realisasi investasi berhasil melebih
target yakni Rp901,02 triliun,
Berkaca pada tahun lalu,
Menteri Investasi / Kepala BKPM
Bahlil Lahadalia, optimis target
investasi tahun 2022 akan tercapai.
Target tersebut ditetapkan,

sebagai salah satu upaya untuk
mencapai pertumbuhan ekonomi
di atas 5 persen di tahun 2022.
Seperti
diketahui,
pemerintah menetapkan target
pertumbuhan ekonomi pada 2022
sebesar 5,2 persen secara tahunan
(year-on-year/yoy), dalam APBN
2022.
“Investasi mencapai Rp1.200
triliun sebagai salah satu syarat
bagaimana
mendongkrak
pertumbuhan ekonomi nasional

kita di atas 5 persen,” kata Bahlil.
“Memang ini bukan
pekerjaan yang gampang karena
harus naik kurang lebih sekitar
20 sampai 33 persen dan ini
harus dilakukan kerja yang luar
biasa masif. Tapi saya punya
keyakinan dengan pengalaman
2021, dan target 2022 dengan 1
kombinasi sektor-sektor hilirisasi
Maka InsyaAllah akan tercapai,”
tambahnya.
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yang berniat menanamkan modal.
Ratusan perusahaan tersebut
tengah merampungkan proses
perizinan di Pusat Terpadu Satu
Pintu (PTSP) yang tersebar di 34
provinsi. Adapun investasi yang
saat ini didorong bukan yang
hanya memiliki nilai besar, tapi
juga memberikan efek berganda
atau multiplier effect yang tinggi.
“Sebagai contoh investasi di
Maluku Utara dan Sulawesi Tengah
itu tidak setinggi Jawa Barat. Tapi
nilai investasi ini belum tentu
mencerminkan multiplier effect
yang masif. Ini hasil kajian kami
dengan Universitas Indonesia,”
tutur Bahlil.
Selain mengawal proses
investasi, strategi lain yang
dijalani Bahlil adalah memfasilitasi
investor baru atau lama yang ingin
kembali menanamkan modalnya
di Indonesia. Ada lima langkah
untuk memfasilitasi investor
yakni, Pertama, meyakinkan para
investor bahwa Indonesia ramah
terhadap investasi. “Kalau dulu
BKPM itu hanya menampilkan
Untuk memenuhi target
tersebut, Bahlil telah menyiapkan
sejumlah strategi ampuh, di
antaranya mengawal secara
konsisten proses penanaman
modal oleh investor secara endto-en di seluruh 34 provinsi di
Indonesia. “Jadi dari 34 provinsi
kita bagi, ada sekitar 600-700
perusahaan, dan itu yang kita
kawal. Karena itu kenaikannya
kurang lebih 23-33 persen,” jelas
Bahlil
Menurut Bahlil, Kementerian
Investasi, tengah mengawal
sekitar 600-700 perusahaan
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promosi, sekarang kita merubah
strateginya, jadi selain kita
promosi dan meyakinkan para
investor bahwa negara kita sudah
berubah undang-undang cipta
kerja udah kita lakukan dalam
rangka melahirkan 4 hal,” ujarnya.
Kedua, membantu pelayanan
perizinan yang tertuang dalam
PP nomor 5 tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko melalui
Single Submission (OSS) secara
online. “Kalau kita urus izin
di Kementerian/Lembaga di
Republik Indonesia dulunya kita
tidak tahu berapa lama, luar biasa
persoalannya. Dengan lahirnya
undang-undang Cipta Kerja yang
ada, Insha Allah akan memudahkan
kita semua,” ujarnya.
Ketiga, membantu financial
closing. Keempat, memberikan
layanan end-to-end kepada
investor sampai realisasi investasi.

Dan kelima, membantu investor
sampai tahap produksi. “Kita akan
bantu juga, negara akan hadir
untuk membantu proses financial
closing kalau itu dibutuhkan. Lalu
kita bantu lagi sampai dengan
eksekusi konstruksi di lapangan
kalau ada yang ganggu tanahnya

nggak jelas, ada persoalan apa gitu
kita bantu sampai dia berproduksi
secara end-to-end,” urainya.
Strategi berikutnya yang
ditempuh Bahlil adalah dengan
melakukan transformasi ekonomi
serta memetakan wilayah yang
berpotensi mendongkrak investasi.
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Bahlil menyebut ke depan investasi
akan fokus pada energi hijau dan
industri hijau untuk mendorong
nilai tambah investasi. Di sisi
kemudahan berusaha, Bahlil
mengaku sistem perizinan online
berbasis risiko atau Online Single
Submission Risk-Based Approach
(OSS-RBA) belum sempurna.
“Kemarin saya katakan
di peluncuran sudah 80 persen,
sekarang baru 90 persen,” tuturnya.
Bahlil menyebut hingga saat ini
ada kementerian/lembaga yang
belum mau memasang OSS-RBA.
Demikian pula, penerapan OSSRBA di daerah masih bermasalah.
Pada kesempatan ini, Bahlil
mengapresiasi kinerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
di daerah yang kinerjanya terus
membaik dalam melayani investor
Baginya, DPMPTSP daerah
sekarang sudah lebih baik dari
sebelumnya setelah mendapat

12 - INSPIRA - MARET 2022

Dana Alokasi Khusus (DAK). Bahlil
pun meminta Menteri Keuangan
agar DAK bisa ditambah lagi.
Tahun ini DAK bagi DPMPTSP
mencapai Rp260 triliun. Angka
ini telah meningkat sebanyak Rp33
triliun dari tahun sebelumnya.
“Waktu saya masuk pertama
di pemerintah, investasi kita
yang mangkrak Rp708 triliun.
Ini yang sudah masuk tapi tidak
terselesaikan karena tiga masalah”,
kata Bahlil dalam webinar (Rabu,
29 September 2021).
Ketiga masalah yang
menghambat realisasi investasi
antara lain aturan yang tumpang
tindih antara pemerintah pusat,
provinsi, dan kabupaten/kota,
ego sektoral antara kementerian/
Lembaga, dan persoalan tanah.
Adapun hal – hal non teknis
yang juga menghambat realisasi
investasi di Indonesia. Bahkan
Bahlil mengatakan, persoalan
ini tidak bisa dideteksi namun

pada kenyataannya ada
dan membuat investasi
sulit terealisasi.
“Persoalan-persoalan yang tidak bisa dideteksi secara rasionalitas,
teoritis, ekonomi tapi faktanya ada. Dalam bahasa
saya yaitu seperti hantu.
Dapat dirasakan tapi nggak
bisa dipegang,” ungkapnya.
Ia mencontohkan,
salah satu masalah yang
menghambat investasi
terjadi di PT Lotte Chemical
Indonesia yang berdiri di
atas lahan PT Krakatau
Steel Tbk (KRAS). Padahal
investasi dari Lotte ini
rencananya mencapai USD
4 miliar.
“Begitu masuk, kami
kerjakan satu bulan selesai. Dan
sekarang investasi USD 4 miliar itu
sudah masuk konstruksi di Lotte
Rp60 triliun lebih dan kemarin baru
selesai finalisasi,” pungkas dia.

PROFIL:
NAMA LENGKAP

Bahlil Lahadalia, S.E
TEMPAT TANGGAL LAHIR

Maluku / 7 Agustus 1976
KARIR

Beliau adalah pengusaha Indonesia yang
menjabat Menteri Investasi Indonesia
merangkap Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal di Kabinet Indonesia
Maju Jilid II Presiden Joko Widodo dan
Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Bahlil dilantik
menjadi Menteri Investasi Indonesia pada 28
April 2021.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia adalah Ketua
Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI)
periode 2015–2019. Bahlil juga memiliki 10
perusahaan di berbagai bidang di bawah
bendera PT Rifa Capital sebagai holding
company

indonesia membangun
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PRESIDEN LUNCURKAN KOLABORASI
PENGEMBANGAN EKOSISTEM KENDARAAN LISTRIK
Presiden Joko Widodo menegaskan
bahwa pemerintah terus berupaya
mewujudkan transformasi energi
menuju energi baru terbarukan (EBT),
termasuk kendaraan listrik. Kepala
Negara pun mengapresiasi perusahaanperusahaan dalam negeri yang turut
serta membangun ekosistem kendaraan
listrik di Tanah Air.
Demikian disampaikan Presiden
Jokowi dalam sambutannya pada acara
Peluncuran Kolaborasi Pengembangan
Ekosistem Kendaraan Listrik, yang digelar
di SPBU MT Haryono, Jakarta, pada 22
Februari 2022.
“Pemerintah sangat serius untuk
masuk kepada energi baru terbarukan,
termasuk didalamnya adalah menuju
kepada kendaraan listrik. Oleh sebab
itu saya sangat menghargai keberanian
perusahaan-perusahaan yang tadi saya
sebut para CEO-nya masuk dari hulu
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sampai hilir untuk memulai membangun
ekosistem kendaraan listrik,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi berharap melalui

pembangunan ekosistem kendaraan
listrik dari hulu ke hilir tersebut, Indonesia
dapat menjadi produsen kendaraan listrik.

indonesia membangun

Selain itu, target emisi karbon berada di
angka nol (net zero carbon) pada tahun
2060 mendatang juga dapat terwujud.
“Kita targetkan nanti di 2025, dua
juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh
masyarakat kita Indonesia dan selanjutnya
kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor.
Sekali lagi saya sangat menghargai upaya
ini,” ungkapnya.
Tak hanya kendaraan listrik, Presiden
juga mendorong produksi komponen
pendukung dari kendaraan listrik untuk
dapat terus ditingkatkan sehingga dapat
berkompetisi dengan negara lain.
“Saya kira proses manajemen seperti
ini yang diinginkan oleh pemakai-pemakai
kendaraan dan itu akan menarik minat
semua orang untuk masuk kepada
kendaraan listrik karena lebih murah dan
yang paling penting tidak menimbulkan
polusi,” tandasnya.
Untuk diketahui, kolaborasi BUMN
dan swasta tersebut merupakan
langkah nyata guna mempercepat
terwujudnya ekosistem kendaraan
listrik yang terintegrasi di Indonesia.
Electrum, perusahaan patungan Gojek
dan TBS Energi Utama (TBS), bersama
Pertamina, Gogoro, dan Gesits, bersinergi
untuk mengakselerasi pengembangan
ekosistem kendaraan listrik terintegrasi
dan terlengkap di Indonesia.
Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas

yang dibawa Pemerintah Indonesia dalam
G20 Summit, salah satunya terkait transisi
energi yang berkelanjutan, termasuk
percepatan pengembangan ekosistem
kendaraan listrik.
Sementara itu, Menteri BUMN
Erick Thohir menjelaskan kolaborasi
pengembangan ekosistem kendaraan
listrik ini, merupakan wujud komitmen
BUMN untuk pengembangan energi
baru terbarukan (EBT).
“Kolaborasi Pengembangan Ekosistem
Kendaraan Listrik diluncurkan Presiden
Joko Widodo. Hal ini merupakan wujud
komitmen dari BUMN untuk transisi
energi dan pengembangan energi baru
terbarukan,” ujar Erick Thohir
Menteri BUMN berharap kolaborasi
tersebut dapat mendukung percepatan
pengembangan ekosistem kendaraan
listrik. “Kolaborasi ini juga diharapkan
dapat mendukung percepatan
pengembangan ekosistem kendaraan
listrik di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan
menyambut positif seluruh gagasan,
karya dan inovasi yang dihasilkan oleh
generasi muda Indonesia, termasuk motor
listrik. Bahkan, Kementerian BUMN telah
melakukan kerja sama sebagai wujud
nyata dalam mengembangkan industri
kendaraan listrik negara.
“Motor listrik penemuan ITS Surabaya

sekarang sudah bekerja sama dengan
BUMN, sudah diproduksi,” ungkap Erick
Thohir
Untuk diketahui, motor listrik nasional
Gesits dikembangkan oleh Garansindo
dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS), Surabaya, Jawa Timur. Nama Gesits
merupakan singkatan dari Garansindo dan
ITS yakni Garansindo Electric Scooter ITS.
Namun seiring berjalannya waktu
dan dukungan dari Kementerian BUMN,
identitas Gesits pun berubah, tak lagi
soal Garansindo dan ITS. Melainkan
sudah menjadi sebuah merek/brand
tersendiri. “Sekarang Gesits ini sedang
kita terus kerja samakan dengan Gojek
dan Grab,” tambahnya.
PT Pertamina (Persero) juga
berkomitmen mendukung percepatan
ekosistem kendaraan listrik melalui
skema kolaborasi yang inklusif untuk
mewujudkan target nol emisi Indonesia
pada 2060.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan telah berkolaborasi
dengan Gojek, Electrum, Gesit, Gogoro,
dan Perusahaan Baterai Indonesia (IBC)
untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap
di Indonesia.
Nicke menjelaskan pengembangan
ekosistem kendaraan listrik harus
terintegrasi dalam satu rantai nilai,
sehingga Pertamina berkomitmen untuk
mendorong agar target-target yang
ditetapkan pemerintah dapat tercapai.

Untuk menyaksikan video
lengkapnya, silahkan scan pada
QR berikut

SCAN HERE

EL JOHN MEDIA
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PRESIDEN LANTIK BAMBANG SUSANTONO DAN DHONY RAHAJOE

SEBAGAI KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IKN
Presiden Joko Widodo menegaskan
bahwa pemerintah terus berupaya
mewujudkan transformasi energi
menuju energi baru terbarukan (EBT),
termasuk kendaraan listrik. Kepala
Negara pun mengapresiasi perusahaanperusahaan dalam negeri yang turut
serta membangun ekosistem kendaraan
listrik di Tanah Air.
Demikian disampaikan Presiden
Jokowi dalam sambutannya pada acara
Peluncuran Kolaborasi Pengembangan
Ekosistem Kendaraan Listrik, yang digelar
di SPBU MT Haryono, Jakarta, pada 22
Februari 2022.
“Pemerintah sangat serius untuk
masuk kepada energi baru terbarukan,
termasuk didalamnya adalah menuju
kepada kendaraan listrik. Oleh sebab
itu saya sangat menghargai keberanian
perusahaan-perusahaan yang tadi saya
sebut para CEO-nya masuk dari hulu
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sampai hilir untuk memulai membangun
ekosistem kendaraan listrik,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi berharap melalui

pembangunan ekosistem kendaraan
listrik dari hulu ke hilir tersebut, Indonesia
dapat menjadi produsen kendaraan listrik.
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Selain itu, target emisi karbon berada di
angka nol (net zero carbon) pada tahun
2060 mendatang juga dapat terwujud.
“Kita targetkan nanti di 2025, dua
juta kendaraan listrik bisa digunakan oleh
masyarakat kita Indonesia dan selanjutnya
kita akan menuju ke pasar-pasar ekspor.
Sekali lagi saya sangat menghargai upaya
ini,” ungkapnya.
Tak hanya kendaraan listrik, Presiden
juga mendorong produksi komponen
pendukung dari kendaraan listrik untuk
dapat terus ditingkatkan sehingga dapat
berkompetisi dengan negara lain.
“Saya kira proses manajemen seperti
ini yang diinginkan oleh pemakai-pemakai
kendaraan dan itu akan menarik minat
semua orang untuk masuk kepada
kendaraan listrik karena lebih murah dan
yang paling penting tidak menimbulkan
polusi,” tandasnya.
Untuk diketahui, kolaborasi BUMN
dan swasta tersebut merupakan
langkah nyata guna mempercepat
terwujudnya ekosistem kendaraan
listrik yang terintegrasi di Indonesia.
Electrum, perusahaan patungan Gojek
dan TBS Energi Utama (TBS), bersama
Pertamina, Gogoro, dan Gesits, bersinergi
untuk mengakselerasi pengembangan
ekosistem kendaraan listrik terintegrasi
dan terlengkap di Indonesia.
Hal ini juga sejalan dengan isu prioritas

yang dibawa Pemerintah Indonesia dalam
G20 Summit, salah satunya terkait transisi
energi yang berkelanjutan, termasuk
percepatan pengembangan ekosistem
kendaraan listrik.
Sementara itu, Menteri BUMN
Erick Thohir menjelaskan kolaborasi
pengembangan ekosistem kendaraan
listrik ini, merupakan wujud komitmen
BUMN untuk pengembangan energi
baru terbarukan (EBT).
“Kolaborasi Pengembangan Ekosistem
Kendaraan Listrik diluncurkan Presiden
Joko Widodo. Hal ini merupakan wujud
komitmen dari BUMN untuk transisi
energi dan pengembangan energi baru
terbarukan,” ujar Erick Thohir
Menteri BUMN berharap kolaborasi
tersebut dapat mendukung percepatan
pengembangan ekosistem kendaraan
listrik. “Kolaborasi ini juga diharapkan
dapat mendukung percepatan
pengembangan ekosistem kendaraan
listrik di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan
menyambut positif seluruh gagasan,
karya dan inovasi yang dihasilkan oleh
generasi muda Indonesia, termasuk motor
listrik. Bahkan, Kementerian BUMN telah
melakukan kerja sama sebagai wujud
nyata dalam mengembangkan industri
kendaraan listrik negara.
“Motor listrik penemuan ITS Surabaya

sekarang sudah bekerja sama dengan
BUMN, sudah diproduksi,” ungkap Erick
Thohir
Untuk diketahui, motor listrik nasional
Gesits dikembangkan oleh Garansindo
dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
(ITS), Surabaya, Jawa Timur. Nama Gesits
merupakan singkatan dari Garansindo dan
ITS yakni Garansindo Electric Scooter ITS.
Namun seiring berjalannya waktu
dan dukungan dari Kementerian BUMN,
identitas Gesits pun berubah, tak lagi
soal Garansindo dan ITS. Melainkan
sudah menjadi sebuah merek/brand
tersendiri. “Sekarang Gesits ini sedang
kita terus kerja samakan dengan Gojek
dan Grab,” tambahnya.
PT Pertamina (Persero) juga
berkomitmen mendukung percepatan
ekosistem kendaraan listrik melalui
skema kolaborasi yang inklusif untuk
mewujudkan target nol emisi Indonesia
pada 2060.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan telah berkolaborasi
dengan Gojek, Electrum, Gesit, Gogoro,
dan Perusahaan Baterai Indonesia (IBC)
untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik terintegrasi dan terlengkap
di Indonesia.
Nicke menjelaskan pengembangan
ekosistem kendaraan listrik harus
terintegrasi dalam satu rantai nilai,
sehingga Pertamina berkomitmen untuk
mendorong agar target-target yang
ditetapkan pemerintah dapat tercapai.
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KEBAYA
NUSANTARA
Perayaan Hari Kartini memang selalu identik dengan busana tradisional,
terutama kebaya. Hal ini lantaran RA Kartini selalu lekat dengan busana kebaya
semasa hidupnya. Bahkan akhirnya muncul istilah kebaya Kartini, yaitu kebaya
yang dikenakan RA Kartini dengan ciri khas berupa kerah setali yang menghiasi
leher hingga bagian bawah kebaya. Kebaya seperti ini biasanya sering dikenakan
pada acara-acara resmi yang salah satunya adalah pada peringatan hari Kartini
yaitu pada tanggal 21 April di setiap tahunnya.
Terlepas dari nama Kartini, kebaya itu sendiri merupakan salah satu pakaian
adat yang berasal dari budaya masyarakat Indonesia terutama paling banyak
ditemukan di daerah Jawa. Namun selain di Indonesia, ternyata kebaya juga
dikenakan oleh sebagian kecil dari masyarakat Jawa dan Melayu di Malaysia,
Brunei dan juga masyarakat Tionghoa Peranakan di Singapura.
Istilah “kebaya” diyakini berasal dari kata serapan bahasa Arab yaitu kaba atau
qaba yang berarti “pakaian”, istilah ini mungkin berhubungan dengan kata dalam
bahasa Arab yaitu Abaya yang berarti jubah atau garmen longgar. Istilah tersebut
kemudian diperkenalkan ke Nusantara melalui kata serapan dari Bahasa Portugis
yaitu cabaya.

Yulia Gumay
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hanya menggunakan barang tenunan mori
menggunakan sutera dengan sulaman
warna-warni. Selain itu mereka juga
mengkombinasikan pemakaian kebaya
dengan sepatu-sepatu cantik bermanikmanik.
Bukti fotografi paling awal tentang
kebaya yang dikenal saat ini berasal dari
tahun 1857 yang bergaya Jawa, Peranakan,

dan Oriental. Pada kuartal terakhir abad
ke-19, kebaya telah diadopsi sebagai busana
yang disukai wanita di Hindia Belanda
yang beriklim tropis, baik dikenakan oleh
pribumi Jawa, kolonial Eropa, atau Tionghoa
Peranakan.
Dari yang awalnya hanya dipakai
oleh kaum kerajaan dan bangsawan saja,
perlahan kemudian kebaya mulai diadopsi

Sumber Foto : kompas.com

Menurut sejarahnya, konon bentuk awal
kebaya berasal dari Kerajaan Majapahit, di
mana pada saat itu kebaya hanya dikenakan
oleh para permaisuri dan selir raja. Busana
yang dikenakan pun masih amat sederhana
yaitu dengan padanan kain dan kemben
yang hanya membebat dada sekadarnya
saja. Namun setelah masukknya ajaran
Islam, maka perlahan dilakukan penyesuaian
terhadap pemakaian kemben tersebut dan
dibuatkan semacam outer berupa kain
tipis yang digunakan untuk menutup area
dada, punggung dan juga kedua lengan.
Pada catatan resmi bangsa Portugis
ketika pertama kali mereka menginjakkan
kaki di Indonesia, kebaya juga tercatat
sebagai busana kaum wanita di Indonesia
yang sudah ada di abad ke-15 hingga 16.
Meski di masa itu kebaya hanya dipakai
oleh para priyayi atau kaum bangsawan
saja. Kaum bangsawan tersebut termasuk
keluarga kerajaan dan kesultanan seperti
Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram
dan penerusnya Kesultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat.
Selama masa kendali Belanda di
pulau Jawa, wanita-wanita Eropa mulai
mengenakan kebaya sebagai pakaian resmi.
Selama masa ini pula kebaya diubah dari

oleh masyarakat umum, khususnya para
petani wanita di Jawa. Hingga hari ini
di desa-desa pertanian di Jawa, para
petani wanita masih menggunakan kebaya
sederhana, khususnya di kalangan wanita
tua. Kebaya sehari-hari yang dikenakan
oleh petani terbuat dari bahan sederhana
dan dikancingkan dengan jarum sederhana
atau peniti.
Hingga sampai saat ini menyebar
ke daerah-daerah tetangga melalui
perdagangan, diplomasi, dan interaksi
sosial ke Malaka, Bali, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Kesultanan Sulu dan Mindanao.
Dan secara umum, kebaya digunakan oleh
kaum wanita pada kegiatan sehari-hari,
seperti kegiatan peribadatan, upacara
adat, acara resmi dan lain sebagainya.
Untuk kombinasi pemakaian kebaya,
pada bagian bawah atau rok biasanya
menggunakan kain bercorak batik, pakaian
rajutan tradisional, tenun, atau bisa juga
dikombinasikan dengan songket dan juga
kain khas daerah-daerah di Indonesia.
Selain digunakan pada kegiatan
sehari-hari atau upacara-upacara adat
dan tradisional, penggunaan kebaya
juga memainkan peran politik yang
cukup penting. Kebaya yang saat ini
telah dinyatakan sebagai busana nasional
Indonesia, juga digunakan pada acara-acara
resmi kenegaraan seperti saat peringatan
hari kemerdekaan Republik Indonesia,

upacara peringatan hari pahlawan, upacara
pelantikan pejabat, dan lainnya.
Seiring perkembangan zaman,
penggunaan kebaya juga tidak terpaku
pada upacara-upacara resmi saja. Bahkan
pada saat pesta pernikahan, kebaya menjadi
salah satu pilihan utama yang dikenakan
oleh si empunya acara dan bahkan juga
para tamu undangan yang hadir pun
sebagian besar menggunakan kebaya.
Desainnya pun mengalami perubahan
yang signifikan dan makin modern, yang
awalnya hanya dipakai pada saat acara

resmi dan upacara-upacara tertentu saja,
kini penggunaannya mulai merambah
pada acara-acara pertemuan skala kecil
semisal pesta formal dengan rekan bisnis,
perayaan acara tradisional, hingga perayaan
kelulusan sekolah dan juga wisuda.
Akulturasi budaya dalam selembar
kebaya Grace W. Susanto dalam bukunya
Mlaku Thimik-Thimik mengatakan bahwa
pengaruh budaya luar sangat mewarnai
perkembangan dan jenis dari kebaya. Bisa
dikatakan jenis-jenis kebaya yang ada
sekarang ini adalah akulturasi budaya Jawa
dengan berbagai pengaruh budaya lain.
Sedangkan jika melihat gaya berkebaya,
maka kita akan melihat gaya keraton,
gaya Kartini, gaya Bandung, gaya encim,
atau gaya indo. Gaya indo adalah kebaya
yang sering dikenakan kaum peranakan
dan pribumi yang berpendidikan barat,
termasuk di dalamnya adalah wanita
Belanda. Wanita Belanda, suka mengenakan
sarung warna biru di tepi kebaya yang
dihiasi dengan renda warna senada.
Bahan yang digunakan adalah voile, pasir
dan antekres yang disambung dengan
renda dan tampak menyatu. Sedangkan
gaya kraton, adalah kebaya yang sering
dikenakan di pelaminan. Yaitu kebaya
panjang yang sampai ke lutut, terbuat dari
beludru warna hitam, ungu atau marun,
dan dihiasi bordir dari benang emas.
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JENIS KEBAYA

Sumber Foto : harpersbazaar.co.id

Melihat perkembangan model kebaya dari waktu ke waktu,
perlu juga diketahui bahwa jenis kebaya tersebut telah melalui
banyak proses akulturasi budaya. Akulturasi budaya yang dimaksud
di sini yaitu adanya pengaruh budaya luar yang sangat signifikan
terhadap munculnya variasi dan jenis-jenis kebaya tradisional
hingga modern. Dari sekian banyak jenis kebaya yang bermunculan,
berikut beberapa jenis kebaya yang paling sering digunakan oleh
masyarakat umum khususnya di Indonesia.

KEBAYA JAWA

Sumber Foto : moondoggiesmusic.com

Kebaya Jawa identik dengan adanya tembelan pada bagian
dada yang disebut kutu baru. Kebaya jenis ini dikombinasikan
dengan bahan brokat tipis, transparan serta dihiasi dengan payet
dan embellishment cantik. Ciri khas Kebaya Jawa ini yaitu memiliki
desain yang klasik dan terkesan anggun.
Kebaya kutu baru yang berasal dari Jawa Tengah konon
merupakan perkembangan dari pemakaian kemben. Saat wanita
malas mengenakan kemben, maka ditambahkan penggunaan
aksen kutu baru.
Untuk gaya kondangan wanita modern, kebaya Jawa menjadi
salah satu pilihan model kebaya andalan untuk tampil istimewa.
Untuk Kebaya Jawa itu sendiri memiliki berbagai desain sesuai
dengan daerahnya masing-masing dan setiap desain juga memiliki
makna filosofis tersendiri.

KEBAYA BETAWI

Sumber Foto : www.goodnewsfromindonesia.id

Kebaya Betawi atau dikenal juga dengan nama kebaya encim
ini memiliki corak warna yang cerah. bordiran bunga di bawah yang
khas, serta kerah V-neck yang klasik. Ciri khas lainnya dari kebaya
encim adalah bagian depan bawah kebaya yang mengerucut
dan penggunaannya biasanya dipadukan dengan kain bermotif
rebung atau tumpal.
Pembentukan jenis kebaya encim ini berdasarkan akulturasi
budaya Cina dan Melayu yang menghadirkan desain kebaya yang
sangat variatif.
Adapun model kebaya Betawi asli yang tidak tercampur
dengan budaya Cina, yaitu desain kebaya yang berkancing, polos,
dan panjang. Kebaya asli dari Betawi ini adalah yang biasanya
dipakai oleh none-none DKI Jakarta.
Kebaya encim dulunya juga hanya digunakan oleh golongan
nyai serta masyarakat Cina yang tergolong mampu. Namun saat
ini, dengan perkembangan zaman yang sudah sangat modern,
kebaya encim ini bisa dipakai oleh masyarakat umum tanpa
memandang status sosial dan jabatan.
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KEBAYA SUNDA

Sumber Foto : fasnina.com

Pada umumnya Kebaya Sunda memiliki bentuk sama seperti
Kebaya Jawa, namun sedikit yang membedakan adalah dari segi
motif dan ciri khas lainnya seperti garis leher berbentuk segi lima
dengan kerah tegak, berwarna cerah dengan model pergelangan
tangan yang lebih melebar dibandingkan dengan lengan baju
kebaya versi Jawa.
Busana kebaya Sunda yang elegan biasanya dipadukan dengan
kain jarik bermotif khas Jawa Barat. Warna-warna kebaya Sunda
yang biasanya sering ditemukan adalah warna-warna yang terang
seperti warna merah marun, putih hingga kuning cerah.

KEBAYA BALI

Sumber Foto : akamaized.net

Kebaya Bali termasuk jenis kebaya adat yang paling khas dari
jenis kebaya lainnya. Beberapa ciri khas kebaya Bali yang bisa
dilihat yaitu adanya aksen perpaduan obi atau selendang yang
terdapat pada area pinggang.
Kebaya Bali pada umumnya memiliki potongan pendek pada
bagian lengan. Namun ada juga yang berpotongan lengan panjang.
Untuk penggunaannya, Kebaya Bali biasanya dipadukan
dengan kamen atau sebutan rok dari kain lilitan yang ditenun.
Kebaya Bali yang umumnya Anda temukan di pasaran terbuat
dari dua material yaitu kain brokat dan kain katun. Kedua kain
kebaya ini memberikan rasa nyaman dan anti gerah. Kain kebaya
adat Bali biasanya disertai dengan motif-motif khusus yang cantik.
Salah satu motif Kebaya Bali yang ikonis adalah bunga teratai.

KEBAYA MELAYU ATAU KEBAYA LABUH

Sumber Foto : orami.co.id

Kebaya Melayu atau disebut juga dengan Kebaya Labuh ini
merupakan kebaya yang berasal dari Kepulauan Riau. Ukuran
kebaya ini lebih panjang dan menjuntai hingga ke lutut. Konsep
jenis kebaya ini menyerupai model baju kurung yang sama-sama
panjang.
Ciri khas dari Kebaya Labuh lainnya adalah jumlah peniti atau
kancing hanya 3 sehingga model kebaya tampak melebar dan
terbuka. Lalu, penggunaan Kebaya Labuh dipadukan dengan kain
batik cual sebagai bawahan.
Kebaya Melayu rata-rata berdesain kain panjang. Bentuk
garisnya hampir mirip dengan kebaya Jawa, hanya saja di belahan
tengah diberi peniti atau bros sebagai hiasan.
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Kebaya Madura atau yang juga dikenal dengan sebutan kebaya
rancongan ini memiliki panjang hanya sebatas pinggang dan
bagian bawah meruncing dengan potongan serong yang khas.
Untuk model Kebaya Madura dengan lengan panjang,
penggunaannya dilengkapi dengan stagen atau odhet yang
diikat di perut.
Kebaya Madura biasanya didesain dengan warna-warna yang
cerah serta mencolok seperti warna hijau, merah, dan biru serta
potongan kebaya dibuat pas dengan bentuk tubuh.
Pemakaian Kebaya Madura biasanya dipadukan dengan kain
jarit dari batik lasem. Warna dasarnya hitam, dengan motif lasem
yang bercorak dominan merah.
Untuk aksesori Kebaya Madura ini biasanya menggunakan
hiasan kepala berwarna keemasan yang disebut cucuk sisir
dan cucuk dinar. Selain itu ada juga yang menggunakan hiasan
penutup kepala yang disebut dengan nama leng oleng. Tidak
ketinggalan aksesori kalung brondong dan gelang yang biasanya
juga berwarna keemasan.
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PRESIDEN FATA TERPILIH PAULINE SUHARNO
BERJANJI AKAN MEMPERKUAT BRANDING FATA
Ada kabar gembira bagi sektor
pariwisata Indonesia. Belum lama ini,
seorang insan pariwisata tanah air terpilih
sebagai President Federation of Asean
Travel Association (FATA) periode 20222024 yakni Pauline Suharno.
Perempuan yang terus memberikan
sumbangsihnya terhadap kemajuan
industri perjalanan wisata nasional ini,
terpilih secara aklamasi melalui Annual
General Meeting (AGM) secara virtual
pada 24 Februari 2022 lalu.
Para Board members FATA yang
terdiri dari Asosiasi Travel Agents dari
negara anggota ASEAN ini sepakat dan
menyetujui terpilihnya Pauline Suharno
sebagai Presiden FATA yang baru.
Pauline mengatakan ada sejumlah
pekerjaan rumah yang harus dijalankan
dalam waktu dekat ini, diantaranya
melakukan branding terhadap FATA
kepada seluruh perusahaan perjalanan
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wisata dan mitranya di kawasan ASEAN.
Hal ini dilakukan karena selama ini, belum

banyak pihak-pihak yang mengetahui
FATA.

indonesia tourism forum

“Saya akan mensosialisasikan FATA
kepada anggota-anggota travel agent di
masing-masing negara ASEAN, karena
mungkin pengurus asosiasinya di negaranegara ASEAN yang tau apa itu FATA,
tetapi member-member yang lain yang
tersebar di berbagai daerah itu mereka
belum tau soal FATA. Kalau di Indonesia
mungkin sekarang sudah tau yah karena
Presiden FATA terpilih dari Indonesia,”
kata Pauline saat menjadi nara sumber
dalam program talk show EL JOHN TV
yakni ‘Indonesia Tourism Forum beberapa
waktu lalu.
Program ini, dipandu oleh Bagas
Soripada (Putra Kopi Indonesia 2019)
dan Tisya Laura Dewi (Putri Pariwisata
Indonesia 2021). Program tersebut
dilakukan secara taping dan akan
ditayangkan di website EL JOHN TV pada
Sabtu 12 Maret 2022, pukul 10.00 WIB
Untuk menggencarkan branding FATA,
Pauline yang juga akan mengoptimalkan
media sosial dan website karena perangkat
digital tersebut memiliki jangkauan
luas hingga ke belahan dunia dan tepat
sasaran.
Pekerjaan rumah yang lain, yakni
mempertemukan perusahaan perjalanan
wisata antara negara-negara ASEAN.
Selama ini, banyak perusahaan yang tidak
mengenal satu sama lain padahal mereka
masuk dalam anggota FATA. Selain itu,

upaya ini dilakukan agar mereka dapat
mengetahui destinasi-destinasi yang ada
di antara negara-negara Asia Tenggara.
“Kita tuh ingin supaya temen-temen
di Asean ini, terutama travelagent tuh
saling mengenal satu sama lain, saling
tahu destinasi di satu tempat dengan
tempat berikutnya jadi mereka tau semua
destinasinya. Jadi contoh nih, orang
Thailand, taunya di Indonesia itu hanya
Bali dan Yogyakarta, mereka tidak tau di
Indonesia itu ternyata banyak destinasi.
Jadi saya ingin temen-temen travel
agent di berbagai wilayah ASEAN itu, di
berbagai kota-kota baik besar maupun
kecil, mereka juga kenal kota-kota di
Indonesia baik besar maupun kecil
juga,” ujar Pauline.
Menurut Pauline, untuk dapat
mengetahui destinasi apa saja yang layak
untuk dikunjungi perlu diselenggarakan
suatu event yang menawarkan perjalanan
wisata ke banyak destinasi.
“Jadi PR-nya kita ingin membikin
kaya Asian Travel Exchange atau ASEAN
Virtual Travel Mart. Mumpung sekarang
lagi virtual, mereka tidak butuh cost
untuk datang mengunjungi satu persatu
dan sebetulnya ini sudah pernah kami
coba lakukan dengan Astindo sendiri,”
terang Pauline
“Di Astindo, kita punya namanya

program Astindo Virtual Travel Mart
Indonesia. Di mana di acara travel mart
ini kita mengundang travel agent anggota
kami Astindo sebagai seller. Jadi anggota
kami dari ujung Aceh hingga Irian itu, kita
minta untuk presentasikan produk wisata
unggulan di daerah masing-masing . Lalu
sebagai buyer, kita mengundang travel
agent seluruh ASEAN secara virtual untuk
mendengarkan travel agent kita, untuk
presentasi destinasi wisata. Jadi mereka
akan saling tau destinasi-destinasi yang
ada di Indonesia,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Pauline mengungkapkan
bawa aspek kesehatan sangat penting
untuk mendukung kegiatan berwisata.
Oleh karena itu, sebagai Presiden FATA,
dirinya mendorong adanya kolaborasi
yang kuat antara FATA organisasi ASEAN
dalam menyamakan persepsi untuk
membuat aturan protokol kesehatan dan
menyebarkan ke negara-negara ASEAN
serta yang terpenting adalah kesepakatan
tersebut harus diimplementasikan.
“Dari ASEAN Secretariat, mereka
melakukan begitu banyak studi, mereka
begitu banyak melakukan agreement,
begitu banyak konsultasi dengan berbagai
konsultan tapi tidak diimplementasikan
dan tidak disebarluaskan dan
disosialisasikan kepada kita, pihak swasta
yang memang urusannya ngurusin tamu
sehari-hari,” tegas Pauline. (Sigit)
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Nasi Jaha atau nasi jahe adalah hidangan berbahan dasar
nasi yang juga merupakan bagian dari masakan khas Manado.
Nasi Jaha ini mirip dengan lemang di daerah Sumatera dan
proses pembuatannya pun tidak jauh berbeda yaitu dengan
memasukkan seluruh bahan ke dalam batang bambu yang
kemudian dibakar dalam bara api. Adapun yang membedakannya
dengan lemang yaitu Nasi Jaha memiliki cita rasa khas dengan
adanya tambahan bahan dasar berupa jahe.
Karena memiliki cita rasa yang unik dan terbuat dari beras
yang merupakan bahan makanan pokok, maka Nasi Jaha pun
menjadi jajanan dan makanan khas di Manado. Terkhusus
di daerah Minahasa secara keseluruhan masyarakat di sana
menggunakan Nasi Jaha sebagai hidangan dalam acara-acara
tertentu, dan yang paling banyak bisa di jumpai yaitu pada pesta
syukuran yang biasanya diadakan satu kali dalam satu tahun,
Pada Festival Legu Gam tahun 2013 di Ternate yang
berlangsung sejak 31 Maret 2013 dan berakhir pada 13 April
2013. Banyak kegiatan kebudayaan yang disajikan dalam
festival tahunan tersebut dan salah satunya yaitu makan Nasi
Jaha terpanjang yakni sepanjang 10 km. Kegiatan ini pun
akhirnya memecahkan rekor MURI untuk kategori makan Nasi
Jaha Terpanjang.
Saat itu Nasi Jaha dipajang di sepanjang jalan mulai dari
Bandara Babullah, Kelurahan Akehuda, Kota Ternate Utara
sampai di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan.
Nasi Jaha ini ditopang menggunakan kayu lalu dipajang di
sepanjang jalan. Kayu penopangnya pun dilingkari kertas
hiasan, membuat pajangan Nasi Jaha terlihat sedikit sakral.
Nasi Jaha dihidangkan dengan cara dipotong dengan ukuran
8 sampai 10 cm. Karena ukurannya yang praktis, Nasi Jaha bisa
dijumpai di pasar-pasar tradisional khususnya penjual-penjual
kue basah yang menyertakan Nasi Jaha sebagai salah satu item
jualan mereka, terutama pada pagi hari.
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NASI JAHA

Biasanya Nasi Jaha yang terbuat dari beras biasa dan beras
ketan ditambah santan kelapa itu hanya berukuran 30-50 cm.
Bahkan ada yang mencapai 1 meter, tergantung panjang buluh
(bambu) yang digunakan sebagai perlengkapan pembuatan
Nasi Jaha. Penggunaan buluh karena proses pembuatan Nasi
Jaha dilakukan dengan cara dibakar.
Adapun bahan-bahan untuk membuat Nasi Jaha di antaranya
adalah beras ketan, beras biasa, daun pandan, serai, air, santan,
daun pisang muda untuk membungkus, dan bambu. Untuk
bumbu pelengkap lainnya yaitu bumbu halus berupa bawang
merah, garam, dan gula pasir.
Proses pembuatannya pertama cuci bersih ketan dan
beras jadi satu, lalu kukus setengah matang atau ± 20 menit.
Angkat, lalu pindahkan ke dalam panci, dan sisihkan. Tumbuk
daun pandan dan serai sampai halus lalu campurkan air. Peras
cairannya, masukkan ke dalam santan, lalu tambahkan bumbu
halus dan aduk.
Jerangkan di atas api hingga mendidih, lalu angkat. Tuangkan
ke dalam panci ketan, aduk-aduk di atas api kecil sampai santan
terserap oleh ketan. Angkat, kukus dalam dandang selama
30 menit sampai matang. Bagi ketan menjadi 3 – 4 bagian.
Bungkus setiap bagian dengan daun pisang, bentuk bulat
panjang bergaris tengah ± 5 cm. Sematkan kedua ujungnya,
masukkan ke dalam bambu atau cetakan lontong. Panggang
dalam bara api atau oven selama 30 menit, balik-balikkan agar
matangnya rata, angkat, dan dinginkan. Keluarkan Nasi Jaha
dari bambu atau cetakannya. Potong-potong beserta daunnya
dengan ukuran 5 – 6 cm. Nasi Jaha siap dihidangkan.
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Nama Nasi Kuning Saroja ini begitu populer di Kota Manado,
bahkan menjadi salah satu hidangan yang wajib Anda cicipi ketika
berkunjung ke Ibukota Sulawesi Utara itu. Rumah Makan Nasi
Kuning Saroja di sini rupanya sudah buka sejak puluhan tahun
silam, tepatnya sejak tahun 1977.
Saat ini Nasi Kuning Saroja yang dikelola oleh kakak beradik
itu merupakan generasi kedua. Dalam sehari, mereka bisa menjual
hingga ratusan porsi. Bahkan, saking larisnya tempat makan ini
ternyata juga pernah memecahkan rekor MURI sebagai pembuat
nasi kuning terbanyak.
Sebenarnya nasi kuning ini sama halnya dengan kebanyakan
nasi kuning di Indonesia. Namun yang menjadi ciri khasnya yaitu
Nasi Kuning Saroja memakai tambahan daging dan ubi jalar.
Selain itu penyajian Nasi Kuning Saroja juga menambahkan
berbagai hidangan lainnya seperti abon ikan cakalang, keripik
ubi yang dibuat mirip kentang, semur daging, sambal goreng,
perkedel jagung dan tidak lupa taburan bawang goreng yang
semakin menggugah selera. Jika Anda mau, Anda juga bisa
meminta untuk menambahkan telur rebus ke dalam hidangan
Nasi Kuning Saroja yang Anda pesan.
Perbedaan lainnya dibandingkan dengan nasi kuning yang
biasanya yaitu bulir Nasi Kuning Saroja lebih besar, namun
teksturnya tetap terasa pulen. Rasa gurih dari campuran santannya
pun terasa pas dan tak terlalu kuat. Potongan dagingnya tak
seberapa besar, dengan tekstur yang empuk dan cecapan manis
gurih. Ikan Cakalangnya pun lembut ketika digigit, dengan
sentuhan rasa pedas manis dan nikmat.

Sumber Foto : www.goodnewsfromindonesia.id

NASI KUNING
SAROJA

Rasa khas Nasi Kuning Saroja juga terdapat pada bumbunya
seperti santan, kunyit, sereh, daun jeruk, daun pandan, dan juga
jeruk nipis. Suwir daging ikan cakalang yang diolah dengan baik
menciptakan rasa manis yang melekat dan pas di lidah.
Dan yang menjadi primadona saat penyajian Nasi Kuning
Saroja ini yaitu nasi kuning dengan ikan cakalang yang dijamin
membuat Anda bakal ketagihan.
Untuk toping Nasi Kuning Saroja ini Anda bsia request sesuai
selera. Bisa ditambahkan irisan cabai merah, kerupuk udang,
rempeyek, dan lain sebagainya.
Jika Anda pecinta makanan pedas, Anda tinggal menambahkan
sambal goreng ala Nasi Kuning Saroja. Sambal ini akan semakin
memperkuat ciri khas masakan bumi Minahasa itu.
Untuk menemukan Nasi Kuning Saroja sangat mudah karena
warung tersebut buka dari pukul 5 subuh hingga pukul 10 malam.
Adapun puncak keramaian dari orang-orang yang berburu Nasi
Kuning Saroja adalah saat jam makan siang atau sekitar pukul 12
hingga pukul 1 siang. Jika Anda tidak ingin mengantri terlalu lama,
sebaiknya Anda menghindari datang pada jam-jam tersebut.
Selain bisa dinikmati di daerah asalnya yaitu Manado, Anda
pun juga bisa membawa pulang Nasi Kuning Saroja ini sebagai
oleh-oleh. Khusus untuk oleh-oleh, Anda akan menemukan
keunikan tersendiri dari Nasi Kuning Saroja ini. Bukan pada nasi
atau lauknya melainkan pada bungkusannya yang menggunakan
daun woka atau daun lontar. Aroma dari daun lontar inilah yang
membuat Nasi Kuning Saroja semakin menggugah selera Anda.
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Tinutuan atau yang juga dikenal dengan nama Bubur Manado
merupakan makanan khas Indonesia dari daerah Manado,
Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu ada juga yang menyebut
bahwa Tinutuan berasal dari daerah Minahasa yang secara
administratif masih termasuk dalam wilayah provinsi yang sama.
Kata “tinutuan” itu sendiri tidak diketahui secara pasti berasal
dari mana. Sejak kapan tinutuan menjadi makanan khas Kota
Manado juga tidak diketahui dengan jelas. Namun menurut
informasi yang beredar, tinutuan mulai ramai diperdagangkan
di beberapa tempat di sudut Kota Manado sejak tahun 1970
dan ada juga yang mengatakan sejak tahun 1981.
Konon terciptanya Bubur Manado atau Tinutuan ini bermula
pada masa penjajahan Belanda, yang mana pada saat itu kondisi
ekonomi penduduk sangat memprihatinkan dan sangat sulit untuk
memenuhi kebutuhan pangan. Dari sanalah muncul kreatifitas
orang-orang pada masa itu untuk memanfaatkan segala macam
jenis sayuran yang terdapat di sekitar pekarangan rumah dan
meraciknya menjadi bubur dengan mencampurkannya dengan
sedikit nasi yang pada akhirnya dikenal dengan nama Bubur
Manado atau Tinutuan.
Terlepas dari pada itu semua, kata “Tinutuan” sendiri pernah
dipakai menjadi motto Kota Manado pada masa kepemimpinan
Walikota Jimmy Rimba Rogi periode 2005-2010, menggantikan
motto Kota Manado sebelumnya yaitu “Berhikmat”.
Sama halnya dengan bubur pada umumnya, Tinutuan yang
kaya akan gizi ini biasanya disajikan di pagi hari. Bubur dengan
komposisinya dari berbagai jenis sayuran berupa kangkung,
bayam, ubi merah, jagung, bumbu-bumbu seperti serai, daun
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TINUTUAN ATAU
BUBUR MANADO

salam, jahe, serta garam ini biasanya dinikmati dengan ikan
asin goreng dan sambal pedas khas Manado.
Bahan lainnya untuk pembuatan Tinutuan ini juga sangat
sederhana. Selain campuran berbagai macam jenis sayuran,
Tinutuan juga menggunakan bahan lainnya seperti sambiki,
beras, singkong, daun gedi, dan juga kemangi.
Untuk penyajiannya sendiri bisa dicampur dengan berbagai
makanan lainnya seperti perkedel, sambal roa, ikan cakalang,
fufu atau tuna asap, dan perkedel jagung. Tinutuan juga bisa
disajikan dengan campuran mi atau dengan sup kacang merah
yang disebut brenebon.
Tinutuan yang disajikan bersama mi disebut midal, di mana
akhiran “dal” tersebut berasal dari kata “pedal” yang merupakan
nama lain untuk Tinutuan khusus di wilayah Minahasa Selatan
yang merupakan wilayah subetnis Tountemboan di Minahasa.
Jika Anda menyantap Tinutuan dengan campuran sup
brenebon, Anda juga bisa menambahkan tetelan sapi pada
hidangan Bubur Manado Anda. Pada komunitas kristen di
Manado, Tinutuan yang dicampur dengan brenebon ini dapat
juga disajikan khusus yaitu dengan ditambahkan kaki babi,
biasanya pada acara khusus seperti acara tumpah makan yaitu
pada hari pengucapan syukur di Manado.
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MEMOLES KEMILAU
UMKM DI PASAR
GLOBAL

S

ektor ini memiliki sejarah yang panjang, boleh jadi seiring
sejalan perjalanan bangsa ini. Bahkan dalam episode
krisis, seperti terjadi pada dua dasawarsa berlalu, Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah jadi benteng
pertahanan ekonomi nasional dan berdaya tahan tinggi.
Beberapa tahun silam, Lembaga Center of Information and
Development Studies (Cides) pernah mempublikasikan memiliki
daya tahan yang tangguh seputar Usaha Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM). Kiprah dan kekuatan UMKM itupun disorot dengan
beberapa indikator.
Pertama, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi
dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan
masyarakat yang merosot ketika krisis ekonomi terjadi tidak
berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang
dihasilkan UMKM.
Hal ini berbeda dengan kondisi usaha skala besar yang justru
bertumbangan saat krisis terjadi. UMKM malah tetap mampu
bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas.
Hal serupa terjadi di Jepang pasca luluh lantak oleh bom atom
di Hiroshima dan Nagasaki. Negara itu mengawali kebangkitannya
dengan memperkuat sektor riil yang digerakkan oleh usaha kecil
dan menengah.
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Faktor kedua menurut laporan Cides, pelaku usaha UMKM
umumnya memanfaatkan sumber daya lokal, baik itu untuk
sumber daya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan.
Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan
barang impor.
Lebih jauh, fleksibilitas dan kemampuan modal lokal itu
menjadikan UMKM memiliki faktor kunci ketiga yakni tidak ditopang
dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri. Pasang
surut moneter tidak menggoncang kinerja UMKM.
Seiring perkembangan waktu, UMKM saat ini menjadi salah satu
pilar perekonomian Indonesia. Orientasinya pun bukan sekadar
pada pasar domestik, namun sudah melirik ke pasar internasional
sehingga dapat mendatangkan devisa.
Secara umum, jenis produk yang selama ini banyak diekspor
oleh UMKM Indonesia antara lain kayu dan barang dari kayu,
ikan dan udang, perabotan dan alat penerangan. Ada juga kopi,
teh, dan rempah-rempah, mesin dan peralatan mekanis, plastik
dan barang dari plastik, lemak dan minyak nabati, pakaian dan
aksesorinya, buah-buahan, hingga mesin elektrik.
UMKM Indonesia bahkan bisa mengekspor produk seperti
arang, sapu ijuk bahkan sapu lidi. Dengan kata lain, semua produk
memiliki peluang pasarnya sendiri, asalkan pelaku UMKM mencermati
pasar ekspor yang cocok buat produk mereka.
NAIK KELAS
Belum lama ini, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar
kapasitas UMKM harus terus ditingkatkan secara maksimal.
Presiden menginginkan UMKM naik kelas.
Sektor itu harus mampu memenuhi standar pasar global,
memiliki brand yang kuat dan kemasan produk yang sesuai
dengan selera pasar, serta mampu memasarkan produk secara
digital ke pasar global.
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Amanat ini menjadi tugas dan tanggung
jawab bersama yang bermuara pada
terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat
Indonesia. Untuk itu, semua pihak mesti
urun keringat menjalankan amanah ini,
termasuk Kementerian Perdagangan
sebagai salah satu tiang penopang ekspor.
Hingga kini, berdasarkan data
Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah
UMKM Indonesia pada 2018 berjumlah 64
juta usaha atau mewakili 23,9% populasi
penduduk di Indonesia.
UMKM menyumbang PDB nasional pada
tahun 2020 sekitar 61,07%. Meski demikian,
berdasarkan data ekspor tahun 2020,
kontribusi nilai ekspor langsung UMKM
pada periode yang sama baru sebesar
4,09% dari total nilai ekspor Indonesia,
di mana nilai total ekspor Indonesia pada
tahun 2020 mencapai US$167,68 miliar.
Dari angka ini, terlihat kontribusi UMKM
terhadap ekspor masih sangat kecil. Apalagi
kita bandingkan dengan kontribusi UMKM
ekspor di negara tetangga seperti Thailand
(29%) dan Malaysia (17%).
Adapun jumlah UMKM yang melakukan
ekspor secara langsung (direct exporters)
pada 2020 adalah sebanyak 13.755 eksportir,
yang mewakili 77,28% dari jumlah eksportir
nasional.
Karena itulah, tidak heran jika Presiden
Joko Widodo meminta agar kapasitas UMKM
semakin ditingkatkan dengan harapan agar
produk yang dihasilkan makin memenuhi
pasar global. Pemerintah ingin UMKM
Indonesia tidak hanya mensuplai pasar
domestik tetapi bisa juga berkontribusi
lebih besar sebagai supplier untuk pasar
internasional.
Terdorong oleh amanat itu, Kementerian
Perdagangan saat ini fokus untuk
mendorong UMKM agar mampu ekspor dan
bersaing di pasar internasional mencetak
eksportir-eksportir baru terutama dari
kalangan UMKM.
Upaya Kementerian Perdagangan
melalui Direktorat Jenderal Pengembangan
Ekspor Nasional kemudian memetakan
kendala yang umum dijumpai oleh UMKM
Indonesia, sebelum melahirkan untuk
mendorong eksportir baru.
Pada umumnya, pelaku UMKM ketika
berupaya memasuki pasar ekspor memiliki

keterbatasan kapasitas produksi, kemudian
modal atau pembiayaan, kualitas produk,
minimnya pengetahuan dan informasi
terkait prosedur ekspor.
Selain itu, dalam konteks perdagangan
internasional, di mana setiap negara
berusaha untuk ‘mengamankan’ pasar
domestik dan melindungi konsumen dalam
negeri, tidak sedikit yang mewajibkan
produk impor harus memenuhi persyaratan
tertentu.
Kondisi ini yang harus diperhatikan oleh
para UMKM Indonesia, bagaimana caranya
mereka bisa memproduksi barang yang
sesuai dengan persyaratan di negara tujuan
ekspor. Apalagi di masa pandemi seperti

ini, tantangan UMKM dalam menjangkau
pasar internasional tentunya semakin
bertambah akibat berbagai pembatasan
kegiatan di bidang ekonomi dan sosial.
Berangkat dari temuan itu, Direktorat
Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
menggariskan dilakukan beberapa strategi
pemberdayaan UMKM ekspor yang meliputi,
peningkatan kapasitas UMKM ekspor melalui
kegiatan-kegiatan pendampingan. Kegiatan
ini di antaranya berupa pendampingan
UMKM oleh desainer agar produknya
mampu memenuhi selera pasar melalui
designers dispatch services (DDS) dan
klinik produk ekspor.
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PENDAMPINGAN
Selain itu, ada pula sertifikasi produk
ekspor, pelaksanaan ajang penghargaan
desain produk ekspor yakni Good Design
Indonesia (GDI), serta pendampingan
intensif UMKM calon eksportir melalui
export coaching program, dan pelaksanaan
kegiatan pelatihan ekspor dengan kurikulum
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
update terkini.
Direktorat jenderal ini pun mendorong
peningkatan akses pasar UMKM melalui
pelaksanaan fasilitasi promosi ekspor,
baik secara langsung maupun secara
virtual. Salah satu ajang dunia yang saat
ini diikuti adalah “Ajang National Branding
Expo 2020 Dubai” yang akan dilaksanakan
pada Oktober 2021 hingga Maret 2022
mendatang.
Ada juga layanan digital bagi UMKM
ekspor untuk berkonsultasi, termasuk
berbagai talkshow terkait ekspor yang
dilaksanakan secara rutin, serta fasilitasi
kemudahan pembiayaan ekspor, bekerja

sama
dengan
lembaga perbankan.
Direktorat
J e n d e r a l
Pengembangan
Ekspor Nasional pun
tidak putus-putusnya
menyebarkan
informasi pasar
ekspor (market
brief) secara virtual
oleh para perwakilan
perdagangan
(perwadag) di luar
negeri.
Kegiatan ini diwujudkan dengan
program seminar virtual yang digelar
dua kali dalam sepekan, yaitu setiap Selasa
dan Kamis. Pelaku usaha, khususnya
usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat
memanfaatkannya untuk melakukan
konsultasi terkait peluang pasar ekspor.
Pada periode 27 Juli 2021—23 Desember
2021, sebanyak 39 perwadag secara bergilir
akan menyampaikan informasi hasil
pengamatan pasar di negara akreditasi
masing-masing tentang produk Indonesia
yang diminati pasar internasional saat ini
dan di masa mendatang.
Pada Juli lalu, Direktur Jenderal
Pengembangan Ekspor Nasional Didi
Sumedi mengatakan para pe laku usaha,
khususnya kalangan eksportir pemula
dan calon eksportir, dapat melakukan
konsul tasi secara langsung dengan para
Atase Perdagangan dan Indonesia Trade
Promotion Center (ITPC).
Menurutnya, Kemendag berupaya
agar pelaku UMKM bisa memiliki akses
sekaligus pengetahuan memadai terkait

negara tujuan ekspor. Lebih jauh, kata
Didi, setiap perwakilan perdagangan
di luar negeri mengantongi misi untuk
mencermati peluang pasar bagi produk
UMKM di negara tujuan ekspor.
DIGITALISASI
Dia menambahkan meskipun pandemi
Covid-19 belum berakhir, aktivitas ekonomi
Indonesia harus terus difasilitasi agar segera
pulih. Ekspor merupakan salah satu upaya
percepatan pemulihan ekonomi, untuk itu
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
telah melakukan beberapa upaya demi
mendukung peningkatan ekspor nonmigas.
Kemendag saat ini tengah menyusun
revisi pada Permendag No. 50/2020 tentang
Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan,
Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku
Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik. Revisi aturan tersebut untuk
memastikan pelaku UMKM bisa menikmati
peluang dan kesempatan pertumbuhan
ekonomi digital.
Saat ini, struktur UMKM nasional
dinilai belum tangguh untuk menghadapi
tantangan yang mengemuka seiring
berkembangnya perdagangan secara
elektronik.
Era digital telah jadi keniscayaan masa
kini dan nanti. Agar tak tergerus, digitalisasi
merupakan kunci UMKM bertahan atau
bahkan berkiprah di kancah global. Dan
itu bukan sekadar harapan, Kemendag
telah menatap ke masa depan tersebut.

Data dirangkum dan diolah
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA.
Dosen Senior.
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JADI PENGGERAK EKONOMI DAERAH
MENDAG RESMIKAN TIGA PASAR RAKYAT DI JAWA TENGAH
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pasar rakyat
merupakan penggerak ekonomi
di daerah. Untuk itu, Kementerian
Perdagangan akan terus melaksanakan
program revitalisasi pasar rakyat.
Demikian penjelasan Mendag
Lutfi saat meresmikan tiga pasar rakyat
di Provinsi Jawa Tengah, 22 Februari
2022. Ketiga pasar tersebut adalah
Pasar Dorowati dan Pasar Kejawang
di Kebumen, serta Pasar Purworejo di
Purworejo.
Mendag Lutfi mengungkapkan,
revitalisasi pasar rakyat tidak berhenti
di pembenahan fisik. Revitalisasi pasar
akan menjadi sentra kearifan lokal dan
sentra penggerak ekonomi suatu daerah.
“Kegiatan revitalisasi pasar tidak
hanya bicara tentang memperbaiki dan
merawat pasar rakyat. Kita bicara tentang
revitalisasi sentra kearifan lokal dan
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sentra penggerak ekonomi di daerah
dengan perbaikan pasar tersebut. Hal

yang kita perlukan adalah bagaimana
pasar mendekatkan pedagang dengan
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Mendag Lutfi juga berharap pasar
rakyat dapat beradaptasi menjawab
tantangan global, sehingga pasar dapat
menjembatani solusi bagi masyarakat di
tengah dinamika perekonomian global.
Mendag Lutfi pun mengajak Menteri Erick
Thohir untuk mendukung peningkatan
peran pasar rakyat dan menciptakan
loncatan ekonomi melalui adopsi
teknologi dan dukungan pembiayaan.
Pastikan Kelancaran Bapok

pembeli,” kata Mendag Lutfi.
Dalam peresmian ketiga pasar
tersebut, Mendag Lutfi hadir bersama
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick
Thohir. Turut hadir Direktur Utama BRI
Sunarso, Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan Suhanto, dan Direktur
Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
Selain itu, pada peresmian Pasar
Dorowati dan Pasar Kejawang di Kebumen
hadir Bupati Kebumen Arif Sugiyanto,
dan pada peresmian Pasar Purworejo
di Purworejo hadir Bupati Purworejo
Agus Bastian.
Saat meresmikan Pasar Dorowati
dan Pasar Kejawang di Kebumen, Mendag
Lutfi berharap masyarakat Kebumen
dapat mengelola dan memelihara dengan
baik kedua pasar yang sudah terbangun
ini. Dengan demikian, pasar dapat
terjaga kebersihan dan keindahannya,
dirasakan manfaatnya, serta memberikan
keamanan dan kenyamanan sehingga
dapat meningkatkan kesejateraan
masyarakat Kebumen.
Pasar Dorowati dan Pasar
Kejawang dibangun melalui Dana Tugas
Pembantuan Kementerian Perdagangan
Tahun 2021. Kedua pasar ini menjual
bahan pangan kering dan basah,
komoditas nonpangan, dan makanan
siap saji. Pasar Dorowati berdiri di atas

lahan seluas 4.955 meter persegi dengan
bangunan seluas 3.944 meter persegi.
Setelah pembangunan, Pasar Dorowati
mampu menampung 280 pedagang
dalam 52 kios dan 228 los.
Sementara itu, Pasar Kejawang
berdiri di atas lahan seluas 796 meter
persegi dengan luas bangunannya 700
meter persegi. Pasar Kejawang mampu
menampung 127 pedagang dalam 9 kios
dan 118 los.
Pada peresmian Pasar Purworejo
di Purworejo, Mendag Lutfi menyambut
baik berbagai upaya menjawab tantangan
masa depan melalui digitalisasi pasar
rakyat, baik dari sisi finansial maupun
infrastruktur.
“Digitalisasi pasar merupakan
hal penting untuk terus meningkatkan
kesejahteraan di daerah tersebut,” kata
Mendag Lutfi.
Pasar Purworejo dibangun melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran
2020. Pasar ini berdiri di atas lahan
seluas 21.638 meter persegi dengan luas
bangunan pasarnya sendiri sekitar 12.792
meter persegi. Pasar Purworejo menjual
bahan komoditas khusus kebutuhan
konsumsi sehari-hari beserta turunannya.
Pasar Purworejo dapat menampung
hingga 1.800 pedagang, serta memiliki
81 kios dan 1.368 los.

Selain meresmikan pasar, Mendag
Lutfi juga memantau harga dan pasokan
bapok di ketiga pasar tersebut. Mendag
Lutfi menegaskan, pemerintah terus
memastikan kelancaran pasokan minyak
goreng di seluruh Indonesia.
Mendag
Lutfi
kembali
menyampaikan, harga minyak goreng
di tingkat konsumen adalah Rp11.000/liter
untuk minyak curah, Rp13.500/liter untuk
kemasan sederhana, dan Rp14.000/liter
untuk kemasan premium sesuai dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
6 Tahun 2022.
Sementara itu terkait kedelai,
Mendag Lutfi menyampaikan untuk
mengatasi harga kedelai dunia yang saat
ini sedang meningkat, Kemendag sedang
menjembatani importir, perajin, dan
pedagang untuk dapat mengumumkan
harga wajar kedelai. “Dengan begitu,
perajin tidak diberatkan dan semoga
dapat diterima semua pihak,” pungkas
Mendag Lutfi.

Untuk menyaksikan video
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DUBES RI UNTUK KOREA GANDI SULISTIYANTO
AJAK ANGGOTA PSMTI PERLUAS BISNISNYA HINGGA KE NEGERI GINGSENG
Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik
Indonesia untuk Republik Korea (Korea
Selatan) Gandi Sulistiyanto Soeherman
mengajak anggota Paguyuban Sosial
Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI)
untuk memperluas bisnisnya hingga
ke Korea.
Ajakan ini, disampaikan Gandi
saat menjadi keynote speaker saat acara
webinar PSMTI bertajuk ‘Kebangkitan
Ekonomi Kreatif Pasca Pandemi Covid-19
Melalui Pengembangan Pariwisata
dan Budaya Nusantara’ yang digagas
Departemen Usaha dan Industri Kreatif
PSMTI dan disiarkan secara langsung
oleh EL JOHN TV pada 5 Maret 2022.
Gandi menegaskan, pihaknya
siap membantu dan memfasilitasi
pelaku usaha di Indonesia yang ingin
memasarkan produknya ke Korea
Selatan. Menurut Gandi Korea Selatan
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adalah pasar yang menguntungkan
bagi pelaku usaha tanah air dan sudah
banyak diaspora Indonesia yang sukses
di negeri gingseng tersebut.
“Kami mengundang kepada
Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini.
Kami tahu sebagian besar anggota PSMTI

adalah para pengusaha, jadi tidak salah
untuk mencoba masuk ke pasar Korea,
yang pasarnya juga lumayan unik dan
budayanya tidak jauh berbeda dengan
budaya di Indonesia,” kata Gandi
“Di Korea, marketnya cukup luas
penduduknya ada 51 juta orang dan

indonesia business forum

tingkat ekonominya sudah masuk ke
tingkat ekonomi yang tinggi atau sudah
menengah ke atas, sehingga merupakan
pasar yang baik sekali yang apa terbuka
dan bisa dimasuki oleh pengusahapengusaha Indonesia. Sudah banyak
yang spora Indonesia yang berhasil di
Korea ini,” tambah Gandi
Tak sekedar memfasilitasi,
namun Gandi berjanji akan memberikan
pelayanan maksimal agar produk-produk
dalam negeri dapat diminati warga
Korea.
“KBRI kedutaan besar Republik
Indonesia di Korea siap membantu
memfasilitasi , bahkan saya katakan
motto kita tidak hanya membantu tetapi
harus memberikan service kepada
para pengusaha yang ingin berusaha
di Korea,” ujar mantan Managing Director
Sinar Mas Group ini.
Gandi menjelaskan Korea Selatan
merupakan negara yang perkembangan
teknologinya terus meningkat. Lihat
saja, pertumbuhan Samsung dan
LG Elektronik dari segi market. Dua
perusahaan raksasa elektronik asal Korea
tersebut kini memiliki pasar yang begitu
luas dari banyak negara.

Selain elektronik, Korea juga
menunjukan kemampuannya dalam
bidang otomotif. Bahkan brand otomotif
yang sudah mendunia yakni Hyundai
menjadi mobil yang terus melejit
keunggulannya
“Kenapa Hyundai mendunia
karena Hyundai berhasil terpilih menjadi
kendaraan ataupun mobil yang secara
formal nanti akan dipakai oleh kepala
kepala negara G20 yang konferensinya
submitnya akan diselenggarakan di Bali
akhir tahun ini. Jadi semua dunia akan
melihat kecanggihan electric vehicle dari
Hyundai motor yang sebagian produksi
dari Indonesia,” tutur Gandi.
Seperti diketahui, Pemerintah
Indonesia dan Korea Selatan telah
sepakat membentuk perjanjian penting
dan sangat bermanfaat bagi kedua
negara yakni Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif Indonesia dan
Korea (Indonesia–Korea Comprehensive
Economic Partnership Agreement/
IK-CEPA). IK-CEPA
merupakan
suatu bentuk komitmen pemimpin
kedua negara yang sepakat untuk
meningkatkan status kemitraan menjadi
“special strategic partnership”.

Melalui IK-CEPA, Indonesia
dan Korea Selatan masing-masing
memberikan penambahan komitmen
pembukaan pasar barang yang lebih
baik dari yang ditawarkan dalam ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA).
Komitmen Korea Selatan
tersebut menandai adanya akses yang
lebih luas dan istimewa ke pasar Korea
Selatan, baik bagi perusahaan besar
maupun usaha kecil dan menengah
(UKM). Pada investasi, kedua negara
berkomitmen membuka peluang
peningkatan investasi Korea Selatan
di Indonesia, yang pada akhirnya akan
memberikan dampak positif terhadap
penyerapan tenaga kerja.
Webinar ini dihadiri antara lain
David Herman Jaya (Ketua Umum
PSMTI Pusat), Ir. Dedy Rochimat, M.M
(Waketum PSMTI Pusat Dept Usaha
dan Industri Kreatif / CEO & Founder
Vivere Group), Dr. Martinus Johnnie
Sugiarto, M.M. (Waketum PSMTI Pusat
Dept Pariwisata / CEO & Founder EL
John Indonesia), Sutikno Sanusi (PSMTI
Pusat Dept Seni & Budaya) dan Prof.
Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T.
(Rektor Universitas Tarumanagara), Jona
Widhagdo Putri, B.A., M.A. (Penasehat
Khusus Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Kemaritiman dan
Investasi) dan Ir. Azmi Abubakar (Pendiri
Museum Pustaka Peranakan Tionghoa)
Seminar Online Nasional ini
dipandu oleh Bagas Soripada (Putra
Kopi Indonesia 2019) dan Tisya Laura
Dewi (Putri Pariwisata Indonesia 2021).
(Sigit)
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SHARP INDONESIA BANGUN PABRIK AC DI INDONESIA

DENGAN NILAI INVESTASI RP582 MILIAR
Jelang hari jadinya yang ke-52
tahun, PT Sharp Electronics Indonesia
kembali menorehkan sejarah baru
dengan memulai pembangunan pabrik
Air Conditioner (AC) sebagai “basis
produksi & ekspor untuk negara-negara
ASEAN. Pembangunan pabrik baru
ini ditandai dengan peletakan batu
pertama di area pabrik Sharp Indonesia
di Karawang International Industrial
City (KIIC), Karawang, Jawa Barat
(24/02/2022).
Menempati lahan seluas 3,5 ha,
pabrik AC Sharp direncanakan akan
mulai beroperasi pada awal tahun 2023.
Pada tahun pertama pengoperasiannya,
Sharp Indonesia menargetkan kapasitas
produksi sekitar 900.000 unit per
tahun yang akan ditingkatkan sebesar
150.000 unit untuk tahun berikutnya.
Pabrik AC milik Sharp ini nantinya akan
memproduksi Air Conditioner (AC) tipe
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inverter dan non-inverter dan akan
membuka lapangan kerja.
Dalam kata sambutannya

yang dilakukan secara virtual, Menteri
Perindustrian (Menperin) Republik
Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita
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menyatakan produk AC, merupakan
salah satu produk elektronika yang nilai
impornya terbesar yaitu 0,49 Miliar USD
pada tahun 2021.
“ Terkait dengan hal ini,
Kementerian Perindustrian sedang
mendorong program substitusi impor
35% pada akhir tahun 2022 dimana salah
satu produk 5 elektronika yang didorong
untuk disubstitusi menggunakan produk
lokal adalah produk AC,” sambung
Menperin
Menperin juga menuturkan,
dengan pengalaman Sharp di Indonesia
sejak tahun 1970, perusahaan tersebut
bisa menjadi pionirchampiondalam
memanfaatkan dan menyerap secara
maksimal bahan baku yang telah tersedia.
“Strategi tersebut ditargetkan dapat
meningkatkan nilai tingkat kandungan
dalam negeri produk-produk Sharp
di Indonesia dan optimalisasi industri
bahan baku nasional juga tercapai,”
ujar Menperin.
Selain itu, komponen AC juga
cukup besar kontribusinya terhadap
impor komponen, dengan total nilai
impor komponen elektronika sebesar 13,1
Miliar USD. Salah satu komponen penting
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pada produk AC adalah kompresor dan
Indonesia belum memiliki industrinya.
Karena itu, Kemenperin juga terus
mengupayakan agar produsen AC
seperti Sharp dapat secara mandiri
memenuhi kebutuhan komponen AC
terutama yang belum diproduksi di
dalam negeri.
“Saya yakin market Indonesia
cukup menarik. Untuk itu saya berpesan
kepada Sharp agar mempertimbangkan
investasi kompresor atau mengajak
mitra yang selama ini memasok agar
berinvestasi di Indonesia,” sebut
Menperin.
Mengusung konsep ramah
lingkungan, Sharp Indonesia akan
memasang sistem pembangkit tenaga
surya di atap pabrik, menggunakan daya
yang dihasilkan untuk penerangan, jalur
produksi, dll., untuk mengurangi beban
lingkungan dengan mengadopsi struktur
atap yang memungkinkan penerangan
dengan menggunakan cahaya alami dan
mengeluarkan panas dalam ruangan.
Memiliki investasi sebesar 4
miliar yen atau 582 miliar rupiah, Sharp
Indonesia mematok penjualan 100.ooo
unit per bulan untuk pasar domestik

dan pasar ekspor.
Shinji Teraoka selaku Presiden
Direktur Sharp Indonesia mengatakan
Indonesia adalah pasar yang sangat
menjanjikan, oleh karena itu untuk
memenuhi permintaan produk AC
dengan harga yang kompetitif, Sharp
memutuskan untuk membangun pabrik
di Indonesia.
“Melalui pabrik AC ini, kami
optimis dapat meningkatkan pangsa
pasar sebesar 30 persen dan
mempertahankan peringkat pertama
pasar AC di Indonesia,” ujar Teraoka
dalam kata sambutannnya.
“Ke depannya, kami akan
membangun sistem pasokan yang stabil
tidak hanya di Indonesia tetapi juga di
seluruh pasar ASEAN, dan kami juga akan
memproduksi model AC dengan nilai
tambah seperti fitur AIot,” tambahnya.
Mengenai konten lokal, adalah
misi produsen dalam negeri Indonesia
untuk lebih memilih menggunakan suku
cadang lokal dan menargetkan 50 persen
atau lebih. Masih banyak komponen
yang belum bisa diproduksi di dalam
negeri, sehingga diharapkan pemerintah
Indonesia dapat menarik perusahaan
luar negeri. Pabrik kami memiliki ruang
untuk melakukan perluasan pabrik guna
meningkatkan produksi dalam negeri.
“Oleh karena itu, kami ingin
Pemerintah mempertimbangkan untuk
memperkenalkan insentif tambahan
untuk penanaman modal dalam negeri”,
tutup Teraoka.
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JONA WIDHAGDO : PEMERINTAH DORONG UMKM DAN IKM

PERBESAR TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
Pemerintah mendorong Usaha
Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan
Industri Kecil Menengah (IKM) untuk
memperbesar tingkat komponen dalam
negeri (TKDN). Hal ini penting, agar
produk UMKM dan IKM dapat masuk
ke E-Katalog yang dikembengkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).
Hal tersebut disampaikan
Penasehat Khusus Menteri Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Kemaritiman
dan Investasi Jona Widhagdo Putri,
B.A., M.A saat menjadi pembicara dalam
seminar online yang diselenggarakan
oleh Departemen Usaha dan Industri
Kreatif PSMTI dan disiarkan langsung
oleh EL JOHN TV pada 5 Maret 2022.
Jona mengungkapkan UMKM dan IKM tanah air saat ini,
angkanya terus melonjak dan dapat
memanfaatkan teknologi digital dalam

segi pemasarannya. Kondisi ini patut
diapresiasi, karena semakin banyaknya
UMKM dan IKM yang beradaptasi

dengan teknologi digital, maka semakin
mudah pemerintah untuk memulihkan
perekonomian.
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“Sampai saat ini kita udah punya
17,5 juta total UMKM dan IKM, yang udah
masuk ekonomi ekosistem digital. Ini
menunjukan orang Indonesia sangat
kreatif dan bisa masuk ke ekosistem
digital untuk mendukung ekonomi di
Indonesia,” kata Jona.
Kendati demikian, masih ada
yang harus dipenuhi para pelaku UMKM
dan IKM yakni memperbesar TKDN untuk
mewujudkan kemandirian sektor industri
dalam negeri. Dengan memperbesar
TKDN maka sertifikat TKDN ini dapat
dimiliki pelaku-pelaku UMKM dan
IKM. Sertifikasi TKDN memberikan
keuntungan bagi industri. Yang paling
utama, produknya akan lebih banyak
terserap melalui pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
“Kita mau barang-barang yang
dijual di Indonesia itu khusus yang
masuk ke Katalog LKPP, itu ada local
content atau TKDN-nya, sehingga
nanti berbagai produk yang akan dijual
Indonesia tetap kita akan mengutamakan
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TKDN sehingga dapat mewujudkan
kebangkitan ekonomi di Indonesia,”
tuturnya.
Jona juga mengapresiasi
produk-produk lokal yang membanjiri
e-commerce ternama. Hal ini dapat
mengoptimalkan kecintaan masyarakat
Indonesia dengan produk dalam negeri.
“Di e-Commerce datanya seperti
di Shopee, Tokopedia dan Bukalapak,
kita penjualannya sangat luar biasa dan
tadi dengan adanya 17,5 juta menjadi
sangat membanggakan,” ungkap Jona.
Selain itu, menurut Jona kebijakan
pemerintah tanpa karantina bagi
wisatawan mancanegara (wisman) yang
berkunjung ke Indonesia merupakan
angin segar bagi pelaku ekonomi kreatif.
Dengan adanya kebijakan tersebut,
diharapkan semakin banyak wisman
yang datang dan berbelanja produkproduk ekonomi kreatif.
“Kita sudah mulai melepas
untuk PPLN non karantina dan kita
harapkan nanti kunjungan wisatawan

mancanegara dari Tiongkok dan negara
lainnya untuk bisa dalam waktu dekat ini
meningkat di Indonesia. Jadi ini sangat
menguntungkan bagi para penggiat
ekonomi kreatif dan startup saat untuk
bisa memajukan usaha-usahanya,” terang
Jona. (Sigit)
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KESEMEK/DIOSPYROS KAKI

BUAH LANGKA DENGAN SEJUTA MANFAAT BAGI KESEHATAN ANDA
Tanaman yang dikenal dengan
sebutan buah kaki ini, atau dalam bahasa
Inggris dinamai Oriental (Chinese/
Japanese) Persimmon, adalah jenis buahbuahan dari marga Diospyros. Nama
ilmiahnya Diospyros Kaki. Kata ‘Kaki’
itu sendiri merupakan bahasa Jepang
yang merupakan nama zat tanin yang
dihasilkan oleh buah kesemek ini.
Buah dengan pohon berukuran tinggi
hingga 10 meter ini, berasal dari Tiongkok
yang kemudian menyebar ke Jepang
pada zaman purba dan dikembangbiakkan di sana. Lalu buah ini menyebar
ke daerah Asia lainnya pada masa kolonial,
sekitar tahun 1800 buah ini dibawa ke
Eropa Selatan dan Amerika, tepatnya
di Calofornia.
Dalam tradisi Tiongkok dan Jepang,
buah ini sangat penting sehingga nilai
komersialnya cukup tinggi di dua negara
ini. Kini komersialisasi produksi kesemek

telah merembet dan meluas hingga ke
Selandia Baru, Australia dan Israel.
Di Indonesia, Malaysia dan Thailand,
produksi kesemek umumnya hanya cukup
untuk konsumsi lokal saja. Namun di
Sumatra Utara, khususnya wilayah

Brastagi, di beberapa waktu lalu pernah
secara tetap ekspor kesemek ke negara
Singapura. Namun kini terhenti karena
kualitasnya terdesak oleh kesemek produk
negara-negara lain. Tempat-tempat
lainnya di Indonesia yang menghasilkan
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yang masih muda berwarna hijau dan
akan berubah menjadi oranye ketika
matang hingga bentuknya menyerupai
tomat. Bentuk lainnya adalah lonjong
seperti labu. Buah kesemek yang sudah
matang memiliki rasa yang manis seperti
madu dan warnanya oranye kemerahan
dengan diameter antara 6 cm hingga
8 cm. Untuk buah kesemek dengan
kualitas pilihan, ukurannya bisa mencapat
diameter 10 cm.
Nilai Jual

kesemek di antaranya adalah Jawa
Barat dan Jawa Timur, di mana buah
ini ditanam pada daerah-daerah dataran
tinggi pegunungan.
Masa berbunga kesemek adalah
menjelang musim penghujan, yakni antara
Bulan Oktober hingga Januari setelah
dia istirahat sekitar empat sampai tujuh
bulan pada sepanjang musim kemarau.
Sementara untuk musim panen kesemek
biasanya antara bulan April sampai awal
Juli setiap tahunnya.
Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh
Baswarsiati, seorang Peneliti dari Balai
Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa
Timur yang berjudul Potensi dan Wilayah
Pengembangan Kesemek Junggo,
dituliskan bahwa buah kesemek hanya
berbunga satu kali dalam setahun, itupun
dari tanaman yang usianya sudah tua
antara 7 sampai 10 tahun. Sedangkan
umur panen buah selama tiga hingga
empat bulan setelah berbunga, dan buah
yang paling banyak muncul yaitu pada
bulan Juni hingga awal Juli.
Setelah berbuah sepanjang
musim kemarau pohon kesemek akan
menggugurkan daunnya, sementara tunas
muda akan mulai bermunculan pada
awal musim penghujan. Pengguguran
daun ini sangat penting bagi pohon
kesemek supaya hormon bunga
alami bisa terakumulasi. Karena itu, di
musim kemarau sebaiknya dilakukan
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pengguguran daun kesemek serta
cabang-cabangnya dilengkungkan
supaya bunga muncul merata pada
semua titik tumbuh.
Di tempat asalnya, Tiongkok dan
Jepang, pohon kesemek biasa dijumpai
di daerah subtropis dan dataran tinggi
daerah tropis. Di daerah tropis, umumnya
pohon kesemek dijumpai pada ketinggian
di atas 1.000 mdpl. Di Jawa, pohon
kesemek bisa tumbuh dengan baik
pada ketinggian 1.000 hingga 1.500
mdpl dengan curah hujan yang tinggi.
Bentuk Batang, Daun dan Buah
Batang kesemek termasuk kayu kuat
yang berbentuk silinder, berukuran kecil
hingga sedang. Tingginya bisa mencapai
10 meter. Memiliki banyak cabang dan
bengkok-bengkok serta menggugurkan
daun.
Daun kesemek berbentuk bulat
telur dengan panjang 10 cm hingga
16 cm dan lebarnya 7 cm hingga 9
cm. Pohon kesemek yang tumbuh di
daerah tropis memiliki daun berwarna
hijau sepanjang tahun. Sedangkan yang
tumbuh di kawasan subtropis memiliki
warna daun yang berubah-ubah seperti
hijau, kuning pucat dan jingga kemerahan
sesuai dengan pergantian musim.
Buah kesemek memiliki tampilan yang
cukup unik dan beragam. Buah kesemek

Negara-negara Asia Timur seperti
China, Jepang dan Korea merupakan
daerah penghasil buah kesemek terbesar
dunia. Produksinya pun mencapai jutaan
ton pertahun. Namun untuk di Indonesia
sendiri, popularitas buah kesemek masih
cukup rendah. Untuk mendapatkannya
pun cukup sulit, karena hanya dijual di
pasar-pasar tertentu.
Harga buah kesemek di pasar lokal
Indonesia, sekitar Rp6.000 hingga
Rp35.000 per kilogram, tergantung
tingkat kematangan dan kualitas buah.
Budidaya Buah Kesemek
Tanaman kesemek memiliki potensi pasar
yang cukup baik, karena tanaman ini
hanya dapat berbuah di wilayah tertentu
pada iklim tropis. Pengembang-biakan
kesemek dapat berasal dari biji, okulasi,
cangkok, dan pemisahan akar. Dari ketiga
metode tersebut, bibit yang berasal dari
okulasi akan lebih cepat menghasilkan
buah.
Untuk menerapkan sistem okulasi,
maka diperlukan cabang pohon kesemek
yang sudah berbuah pada bagian atas,
serta siapkan juga batang kesemek hasil
dari biji pada bagian bawah. Sambung
kedua bagian tanaman agar menyatu.
Lakukan penyiraman secara berkala
hingga berumur 1 hingga 2 minggu untuk
kemudian dipindah pada lahan tanam.
Buatlah lubang tanam berukuran
50 cm x 50 cm dengan kedalaman 50
cm. Isi lubang dengan menggunakan
pupuk kandang hingga 2 per 3 bagian.
Biarkan lubang tanam selama 2-3 minggu
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penting dalam menjaga kesehatan mata,
menajamkan penglihatan, dan mencegah
berbagai jenis penyakit mata.
• Menjaga Kesehatan Jantung
Manfaat buah kesemek dalam
memelihara kesehatan jantung berasal
dari kandungan antioksidan flavonoid
dan tanin yang cukup tinggi. Antioksidan
ini dapat menurunkan kadar kolesterol
dan tekanan darah, serta mengurangi
peradangan. Karena khasiat ini, buah
kesemek baik untuk dikonsumsi sebagai
bagian dari pola makan sehat untuk
mengurangi risiko penyakit jantung.
• Mengurangi Risiko Penyakit Kanker
sebelum ditanami.
Bibit yang sudah disiapkan dapat
ditanam ke lubang, kemudian tutup
lubang menggunakan tanah sisa galian
yang ada disekitar lubang. Lakukan
penyiraman secara rutin. Agar lebih
praktis, sebaiknya penanaman dilakukan
pada awal musim hujan agar tanaman
mendapatkan air secara alami.
Penyiangan dapat dilakukan dengan
memberishkan rumput dan tanaman
pengganggu yang tumbuh. Lakukan
pemupukan dengan pupuk kandang
atau kompos setelah tanaman kesemek
berumur 2 atau 3 bulan. Jika tanaman
terserang hama penyakit, maka dapat
dilakukan penyemprotan insektisida
atau fungsida. Agar pohon kesemek
cepat berbuah, lakukan pemangkasan
cabang agar nutrisi tanaman terpusat
untuk menghasilkan buah.
Buah kesemek yang telah matang
akan berwarna oranye atau kemerahan.
Pemanen dapat dilakukan dengan cara
memotong tangkai buah dengan gunting
atau pisau.

membahas tentang kesehatan, dalam
buah kesemek terdapat banyak nutrisi
penting yang dibutuhkan oleh tubuh,
seperti karbohidrat, vitamin A, vitamin
C, asam folat, mangan, dan serat. Selain
itu, buah ini juga bisa menjadi sumber
berbagai macam antioksidan, vitamin
B6, thiamin, riboflavin, folat, magnesium,
dan fosfor yang cukup baik.
Berkat beragamnya nutrisi tersebut,
buah kesemek dapat memberikan
banyak manfaat untuk kesehatan tubuh.
Berikut ini adalah beberapa manfaat
buah kesemek yang sangat bagus untuk
kesehatan,

Manfaat dan Kandungan Nutrisi

• Menjaga Kesehatan Mata

Meski tidak sepopuler buah-buahan
lainnya, kandungan nutrisi yang ada di
buah kesemek ini tidak dapat disepelekan
dan sangat bermanfaat bagi kesehatan.
Dikutip dari sebuah situs yang

Satu buah kesemek mengandung
lebih dari setengah kebutuhan vitamin
A harian Anda. Selain itu, buah kesemek
juga kaya akan antioksidan lutein dan
zeaxanthin. Kedua kandungan ini berperan
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• Menjaga Kesehatan Otak
Buah kesemek mengandung senyawa
alami yang disebut fisetin, antioksidan
yang memiliki banyak manfaat untuk
menjaga kesehatan otak. Senyawa fisetin
terbukti mampu meningkatkan memori
jangka panjang, mencegah kerusakan
saraf, dan mencegah penurunan kognitif
terkait usia.

Selain untuk mengurangi peradangan,
antioksidan secara umum juga berperan
dalam mencegah kerusakan sel akibat
radikal bebas. Fungsi antioksidan
bermanfaat untuk mencegah terjadinya
berbagai penyakit kronis, termasuk
kanker. Berkat kandungan antioksidan
beta karoten di dalamnya, buah kesemek
diyakini dapat menghambat pertumbuhan
dan penyebaran sel kanker, terutama
kanker paru-paru dan kanker usus besar.
Dengan banyaknya manfaat
buah kesemek, kini Anda bisa mulai
memasukkan buah ini ke dalam menu diet
Anda sehari-hari. Anda bisa menikmatinya
dengan berbagai cara, baik dimakan
secara langsung maupun diolah menjadi
berbagai macam hidangan menarik,
seperti jus, selai, puding, atau sebagai
campuran salad buah.
Namun, perlu diketahui jika Anda
memiliki rhinitis alergi bisa mengalami
reaksi alergi pada mulut dan tenggorokan
saat memakan buah kesemek. Meski
begitu, jangan terlalu khawatir karena
reaksi ini sangat jarang terjadi.
Bila Anda memiliki kondisi kesehatan
tertentu dan ragu untuk menyertakan
kesemek dalam menu makanan seharihari Anda, sebaiknya konsultasikan
terlebih dahulu dengan dokter untuk
mendapatkan saran yang tepat mengenai
keamanan maupun jumlahnya.

el john medical forum

KONDISI PANDEMI TERUS MEMBAIK
PEMERINTAH SESUAIKAN KEBIJAKAN TERMASUK
UNTUK PERJALANAN DALAM NEGERI
Kondisi dan penanganan
pandemi COVID-19 di tanah air terus
membaik yang ditandai dengan tren
kasus harian nasional yang menurun
signifikan, begitu juga dengan tingkat
perawatan di rumah sakit dan tingkat
kematian. Oleh karena itu, pemerintah
menyiapkan sejumlah kebijakan baru
terkait dengan persyaratan perjalanan
domestik, aktivitas kompetisi olahraga,
hingga uji coba pelaku perjalanan
luar negeri (PPLN) tanpa karantina.
Hal tersebut disampaikan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar
Pandjaitan dalam keterangan pers usai
mengikuti Rapat Terbatas (Ratas)
mengenai Evaluasi Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) yang dipimpin Presiden RI
Joko Widodo (Joko Widodo) melalui
konferensi video, 7 Maret 2022

“Pelaku perjalanan domestik
dengan transportasi udara, laut,
maupun darat yang sudah melakukan

vaksinasi dosis kedua dan lengkap
sudah tidak perlu menunjukkan bukti
tes antigen maupun PCR negatif. Hal
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ini ditetapkan dalam surat edaran yang
akan diterbitkan oleh kementerian dan
lembaga terkait, yang akan terbit dalam
waktu dekat ini,” ujar Luhut.
Sementara itu, seluruh kegiatan
kompetisi olahraga dapat disaksikan
penonton dengan syarat sudah
melakukan vaksinasi booster dan
menggunakan aplikasi PeduliLindungi
serta kapasitas menyesuaikan dengan
level masing-masing wilayah.
“Dengan kapasitas masingmasing sebagai berikut: Level 4: 25
persen, Level 3: 50 persen, Level 2:
75 persen, dan Level 1: 100 persen,”
ungkapnya.
Selain itu, melalui dalam Ratas
juga diputuskan adanya uji coba PPLN
tanpa karantina yang akan diberlakukan
di Bali mulai 7 Maret ini. Adapun
persyaratan yang harus dipenuhi adalah
sebagai berikut:
1.

PPLN yang datang harus
menunjukkan paid booking hotel
yang sudah dibayar minimal 4 hari
atau menunjukkan bukti domisili
di Bali bagi WNI;
2. PPLN yang masuk harus sudah
vaksinasi lengkap/booster;
3. PPLN melakukan entry PCR test
dan menunggu di kamar hotel
hingga hasil tes negatif keluar;
4. PPLN kembali melakukan PCR
test di hari ketiga di hotel masing-
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masing;
PPLN telah atau tetap harus
memiliki asuransi kesehatan
yang menjamin COVID-19 sesuai
ketentuan;
6. Event internasional yang dilakukan
di Bali selama masa uji coba
menerapkan protokol kesehatan
yang ketat sesuai dengan standar
G20;
7. Penerapan Visa on Arrival untuk 23
negara: negara ASEAN, Australia,
Amerika Serikat, Inggris, Jerman,
Belanda, Prancis, Qatar, Jepang,
Korea Selatan, Kanada, Italia,
Selandia Baru, Turki, dan Uni
Emirat Arab;
8. Pengetatan protokol kesehatan
dan penggunaan PeduliLindungi
di berbagai tempat; dan
9. Akselerasi booster di Bali mencapai
30 persen dalam satu minggu ke
depan.
5.

“Bila uji coba ini berhasil, maka
kita akan melakukan pembebasan
karantina bagi seluruh PPLN pada
tanggal 1 April 2022 atau lebih cepat
dari tanggal 1 April,” imbuh Menko
Marves.
Menutup keterangan persnya,
Luhut menegaskan bahwa setiap
kebijakan penanganan pandemi
yang diambil pemerintah berdasarkan
masukan dari para pakar dan ahli terkait.

Peta jalan transisi dari pandemi ke
endemi juga akan tetap dilakukan
dengan prinsip kehati-hatian dan
dilakukan secara bertahap, bertingkat,
dan berkelanjutan untuk memitigasi
hal-hal yang tidak diinginkan.
“Perlu kami tegaskan bahwa
semua kebijakan dalam proses transisi
yang akan kita lalui bersama ini bukan
dilakukan secara terburu-buru. Kita
harus sudah siap untuk menuju satu
proses transisi secara bertahap dengan
menerapkan kebijakan berbasiskan data
yang ada. Semua upaya yang ada hari ini
perlu didukung keterlibatan masyarakat
yang baik dan juga edukasi mumpuni
yang terus dilakukan oleh pemerintah
agar berdampingan bersama COVID-19
nantinya bukan hanya slogan saja,”
pungkasnya.
Senada dengan Menko Luhut,
Menko Airlangga juga menjelaskan
terkait adanya kebijakan perjalanan
PPLN di Luar Jawa – Bali. “Di sini saya
juga ingin menyampaikan, bahwa
kebijakan travel bubble juga sudah
disiapkan. Nantinya akan diberlakukan
visa on arrival bagi mereka yang datang
ke Batam – Bintan,” katanya.
Selain itu acara internasional
MotoGP Mandalika 2022 juga
dipaparkan oleh dia, yang pada
dasarnya menjelaskan adanya level
PPKM di NTB yang sudah mencapai
Level 1 dan sudah disiapkan semua
kebutuhan terkait penerapan protokol
kesehatan dan kesiapan fasilitas.
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TANDA-TANDA KEGUGURAN
DAN PENYEBABNYA YANG PERLU DIKETAHUI
Kehamilan merupakan hal yang selalu
diimpikan oleh setiap pasangan suami
istri. Oleh karena itu, masa kehamilan
harus dijaga dengan baik hingga
melahirkan. Terkadang ada juga kehamilan
yang dialami seorang ibu tidak berjalan
mulus, seperti mengalami keguguran.
Keguguran adalah kehilangan
kehamilan saat 20 minggu pertama
kandungan. Kebanyakan kondisi
keguguran terjadi antara minggu ke-7
sampai 12, atau yang dikenal dengan
trimester pertama.Keguguran biasanya
terjadi karena perempuan tersebut,
tidak menyadari kehamilannya. Di
sisi lain, perempuan yang menyadari
kehamilannya, memiliki risiko 10-20%
mengalami keguguran.
Hal tersebut disampaikan dokter
spesialis kandungan yakni dr. Atika Ayu,
Sp.OG saat menjadi narasumber dalam
program EL JOHN Medical Forum yang
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di tayangan EL JOHN TV. Program ini
dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani (Miss
Earth Indonesia 2019).

“Jadi keguguran sendiri itu adalah
kematian dari buah kehamilan yang
berusia kurang dari 20 minggu. Jadi

el john medical forum

biasanya kita bedakan berdasarkan usia
ya, di atas 20 minggu kita sudah tidak
mengatakan keguguran tetapi dikatakan
kelahiran prematur. Namanya, premature
organnya belum matang. Kalau kurang
dari 20 minggu untuk hidupnya sangat
kecil, sedangkan kalau di atas 20 minggu
masih bisa untuk dipertahankan apalagi
saat ini dengan kemajuan teknologi,
jadi bayi terkadang ukuran 900 gram
atau 1000 gram itu bisa bertahan hidup
walaupun lahir secara prematur,” terang
dokter Atika.
Dokter Atika menjelaskan penyebab
keguguran berbagai macam, namun
dalam penelitian yang paling banyak
mempengaruhi keguguran adalah karena
kelainan kromosom. Kromosom itu
adalah struktur yang bentuknya bisa
diibaratkan seperti tali dan terdapat di
dalam nukleus atau inti sel. Di dalamnya,
ada protein serta satu buah molekul DNA.
Komponen inilah yang bisa membuat
Anda memiliki kemiripan karakteristik
secara fisik dengan orang tua, namun
dengan ciri khasnya sendiri.
Normalnya, jumlah kromosom dalam
setiap sel manusia adalah 23 pasang atau
46 buah, dengan 1 pasang di antaranya
adalah kromosom seks yang menentukan
jenis kelamin manusia. Sementara 22
pasang lainnya disebut kromosom
autosomal.
Kromosom manusia berpasangpasangan, dengan setengah berasal

dari ibu dan setengahnya lagi berasal
dari ayah.
“D mana kelainan kromosim ini bisa
disebabkan oleh dari faktor ibu dan faktor
ayah. Jadi untuk bisa kita hidup ini ya,
kita ini 50 persen ditentukan oleh ibu,
50 persen lagi ditentukan oleh ayah.
Apabila salah satu kelainan kromosom itu
atau DNA dari ibu atau ayah ini ketemu
kemudian menjadi embrio maka embrio
ini tidak bisa berkembang dengan baik,
kemudian tidak bisa menempel pada
Rahim dengan baik sehingga terjadi
keguguran. Biasanya penyebab utamanya
seperti itu,” jelas dokter Atika
“Selain itu, dari faktor fisik, ibu
mengalami trauma atau kecelakaan yang
cukup parah sehingga menyebabkan
keguguran atau mungkin karena kondisi
Covid dan juga karena kondisi ibunya
kurang bagus serta si janin juga tidak
bagus sehingga tidak bisa bertahan hidup.
Tapi utamanya 70 persen karena kelainan
kromosom,” tambahnya.
Menurut dokter Atika, penelitian untuk
kelainan kromosom ini lebih banyak
dilakukan di negara lain. Biasanya orang
tua di negara tertentu memperbolehkan
si janin yang gugur dilakukan otopsi atau
diperiksa DNA-nya untuk mengetahui
penyebab keguguran ini. Untuk di
Indonesia, hal seperti itu jarang terjadi,
biasanya setelah keguguran si janin
langsung dikubur.
“Cuma memang kelainan kromosom

ini, penelitiannya kebanyakan dari luar
negeri, karena kalau di Indonesia ini
jarang kalau sudah keguguran, bayinya
kemudian diotopsi atau diperiksakan DNA
itu jarang sekali terjadi. Karena pertama,
akses pemeriksaan DNA ini tidak mudah.
Kemudian kedua biayanya juga mahal.
Ketiga karena faktor budaya kita ya
biasanya kita kalau sudah keguguran
langsung pengen segera dikuburkan. Dari
literature di luar negeri karena kelainan
kromosom itu,” ujar dokter Atika.
Dokter Atika mengungkapkan ada
dua tanda seorang ibu mengalami
keguguran, yakni nyeri pada bagian
perut dan pendarahan. Selama kehamilan,
tidak boleh diremehkan jika seorang
ibu mengalami tanda-tanda seperti itu.
“Nyerit perut dan pendarahan yang
normal hanya pada saat menjelang
persalinan itu hal yang normal. Tetapi
sebelum itu setiap pendarahan, setiap
nyeri perut harus kita perhatikan dengan
benar-benar. Selain nyeri perut dan
pendarahan sebagai tanda keguguran,
dia juga bisa menjadi tanda kehamilan
di luar kandungan. Jadi misalkan sudah
ada keluhan seperti itu, nyeri perut dan
pendarahan kita harus benar-benar
memastikan ke dokter,” ungkap dokter
Atika.
Dokter Atika menyarankan kepada
para ibu untuk selalu memeriksakan
kandungannya ke dokter spesialis
kandungan, pasalnya observasi yang
dilakukan dokter kandungan lebih
maksimal. Hal ini dilakukan agar dapat
diketahui perkembangan di janin. (Sigit)
Untuk menyaksikan video
lengkapnya, silahkan scan pada
QR berikut
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JESSICA GRACE HARVERY EDUKASI ANAK USIA DINI
MELALUI DONGENG LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS BUDAYA
Miss Eco Indonesia 2022 Jessica
Grace Harvery menjalankan program
Dongeng Lingkungan Hidup berbasis
Budaya. Hal ini merupakan bentuk
komitmen Yayasan EL JOHN Indonesia
dalam menggalakan aksi sosial berbasis
pendidikan melalui Putri binaannya.
Selain itu, program ini diselenggarakan
dalam rangka keikutsertaannya di
ajang Miss Eco International 2022 yang
dilangsungkan di Mesir, pada tanggal
8 hingga 18 Maret 2022.
Program Dongeng Lingkungan Hidup
ini, melibatkan 35 anak-anak dengan
rentan usia 4 hingga 11 tahun dan digelar
di Victoria Square Apartment, Kota
Tangerang, 5 Maret 2022
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Dalam pertunjukan Dongeng
Lingkungan Hidup ini, Jessica Grace
Harvery menceritakan tentang
pentingnya menjaga kebersihan
diri dengan selalu mencuci tangan,
menggunakan masker, menggunakan
hand sanitizer, makan-makanan sehat
dan bergizi serta selalu buang sampah
pada tempatnya. Gadis Jambi yang juga
seorang Mahasiswi Fakultas Kedokteran
Gigi ini berperan sebagai Ibu Peri yang
memotivasi dan menginspirasi anakanak untuk selalu menjaga kebersihan.
“Ini adalah aksi nyata saya sebagai
Miss Eco Indonesia 2022. Saya ingin
memberikan dampak langsung
khususnya kepada anak-anak usia
dini, agar mereka termotivasi menjaga
kebersihan lingkungan,” ujar Grace saat
diwawancarai tim liputan EL JOHN
News.
Grace mengungkapkan, dirinya ingin
membuat program yang lebih massif
lagi, khususnya pembangunan Sumber
Daya Manusia di sektor pendidikan.
“Menurutku Sumber Daya Manusia
di Indonesia perlu ditingkatkan dulu
yakni melalui pendidikan, dengan
begitu mereka paham, sadar dan
kemudian melakukan tindakan menjaga
lingkungan. Jadi saya sangat ingin
mengadakan program Dongeng
Lingkungan Hidup ini lebih sering
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dan banyak lagi di kelompok bermain,
sekolah ataupun komunitas sosial,”
ungkap Grace.
Kegiatan ini, akan menjadi konten
presentasi Grace diajang Miss Eco
International 2022. Jessica menegaskan
bahwa dirinya tidak ingin berhenti
sampai disini saja dalam memberikan
pendidikan kepada anak-anak usia
dini, ia ingin setelah kegiatan Miss Eco
International, dirinya dan Yayasan EL
JOHN Indonesia terus melaksanakan
kegiatan bermanfaat untuk masyarakat
khususnya dalam bidang Lingkungan
Hidup.
Pada kegiatan ini, Yayasan EL JOHN
Indonesia membagikan Goodybag
dan buku-buku bertema Lingkungan
dan Kebudayaan persembahan dari
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi
Anak-anak yang menjadi peserta
Dongeng juga sangat antusias mengikuti
kegiatan, mereka memberikan ucapan
semangat dan doa untuk keikutsertaan
Jessica diajang Miss Eco International
2022. Bahkan pada akhir acara mereka
menyanyikan lagu Indonesia Raya Dan
foto bersama Jessica.
Seperti
diketahui,
Grace
memperkenalkan sektor pertanian

Indonesia. Ia juga akan mempromosikan
produk-produk pangan lokal Indonesia
di ajang tersebut dan menceritakan
kuatnya sektor pertanian Indonesia
di kancah global.
Dalam ajang Miss Eco International,
Grace juga menyuarakan pentingnya
kepedulian pemuda dalam menjaga
lingkungan. Ia akan menyisipkan
pesan penting lingkungan hidup pada
Eco Dress rancangan Mega Sandra
Simanjuntak yang akan ditampilkan
di negeri Piramida tersebut.
Tak berhenti di situ, Grace juga
memperkenalkan dua busana yang
akan dikenakan di kontes ketujuh itu,
yakni national costume dengan tema
The Pineapple Queen Of Tangkit Muaro
Jambi rancangan desainer Cecep
Hermawan asal Sumedang dan Evening
Gown karya desainer Hamiarso Couture.
Sementara itu, Jambi Kreatif
mengapresiasi semangat Grace
dalam ikut kontes dunia tersebut.
Perwakilan dari Jambi Kreatif Bintang
Maulidina mengatakan Yayasan EL
JOHN Indonesia tidak salah pilih
untuk mengikutsertakan Grace di
kontes paling bergengsi di dunia itu.
Grace yang merupakan calon dokter
gigi asal Jambi ini, dinilai layak untuk
mengharumkan nama Indonesia di
kontes tersebut
“Grace adalah anak yang sangat
aktif, IPK-nya pun selalu 4 dan sekarang
menjabat ketua senat dan dia adalah
contoh seorang entertainer yang bisa
mempertanggungjawabkan akademis
dan entertainnya. Jadi mudah-mudahan
diberi kesempatan lagi di internasional
dan bisa membanggakan Indonesia
karena sekarang Grace sudah milik
Indonesia dan terima kasih banyak juga
kami ucapkan kepada Yayasan El John
Indonesia karena sudah mempercayakan
anak Jambi kreatif untuk mewakili
Indonesia,” kata Bintang. (Sigit)
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KEMENPAREKRAF APRESIASI YAYASAN EL JOHN INDONESIA

DALAM MEMBINA GENERASI MUDA
YANG HANDAL DAN BERDAYA SAING
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Kemenparekraf) mengapresiasi
Yayasan EL JOHN Indonesia dalam
membina dan mengembangkan generasi
muda melalui penyelenggaraan kontes
pageant. Apresiasi ini disampaikan
Direktur Event Nasional dan Internasional
Kemenparekraf Dessy Ruhati saat
memberikan kata sambutannya pada
acara pelepasan Jessica Grace Harvery
( Miss Eco Indonesia 2022 dan Putri
Lingkungan Indonesia 2021) ke Mesir
untuk mewakili Indonesia di kontes Miss
Eco International 2022.
Acara pelepasan Grace dilangsungkan
di di Hotel Aston Kartika Grogol, Rabu
(02/03/2022) dengan menerapkan
protokol kesehatan.
Dessy mengungkapkan peranan
Yayasan EL JOHN Indonesia sangat
membantu Pemerintah dalam mencetak
generasi muda yang multitalenta dan

berdaya saing.
“Kami mengapresiasi Yayasan EL
JOHN Indonesia atas inisiatif, ide kreatif

dan kontribusinya pada perkembangan
Pariwisata Indonesia melalui program
pembinaan generasi muda dan torehan

MARET 2022 - INSPIRA - 57

EL JOHN
SELEBRITI

prestasinya pada ajang internasional,
karena EL JOHN ini sudah diakui oleh
dunia memiliki lisensi pageant terbanyak,”
kata Dessy.
“Kami juga sangat berterima kasih
karena duta-duta yang telah dicetak ini
memiliki talenta-talenta yang sangat baik
dan tentunya semua berkat bimbingan
dan pembinaan dari Yayasan EL JOHN
Indonesia,” tambahnya.
Dessy pun mengucapkan selamat
kepada Grace yang dipercayakan oleh
Yayasan EL JOHN Indonesia untuk
mewakili Indonesia di pemilihan Miss
Eco International 2022.
“Kami berharap Grace dapat menjadi
ambassador bagi promosi potensi
Pariwisata di Indonesia, baik itu di lima
destinasi super prioritas yakni Danau
Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan
Bajo dan Likupang,” ujar Dessy.
“Kemudian kami juga berharap karena
Grace berasal dari provinsi Jambi, dimana
di Jambi ini sebenarnya banyak sekali,
bukan hanya heritage budaya tetapi juga
konservasi lingkungan alam yang luar
biasa,” sambungnya.
minta kepada
dapat
fotoDessy
: H2 juga
Photography
by Grace
Hartono
Hosea
memberitahu kepada finalis lainnya dari
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puluhan negara bahwa destinasi di
Indonesia aman untuk dikunjungi karena
telah menerapkan protokol kesehatan
dengan sungguh-sungguh.
“Kami juga berharap Grace nanti
mempromosikan juga bahwa di
Indonesia ini, destinasi Pariwisatanya
sudah menerapkan protocol Kesehatan
dengan berprinsip pada CHSE atau yang
kita sebut Cleanliness, Health, Safety,
Environment Sustainability dan sejalan
dengan kampanye Miss Eco International
2022
Sementara itu di acara yang sama,
Ketua Umum Yayasan EL JOHN Indonesia
Martinus Johnnie Sugiarto mengatakan
Yayasan EL JOHN Indonesia memiliki
target untuk membawa Indonesia ke
panggung dunia.
“Target dari Yayasan EL JOHN
Indonesia bukanlah menang atau kalah di
event internasional itu, tetapi target kami
adalah panggung dunia itu harus diisi
oleh generasi muda Indonesia dan kami
harus hadir disana membawa bendera
Indonesia. Nama Indonesia inginnya
selalu disebut,” ujar Tokoh Pariwisata
Nasional ini.
“Nanti Grace ke Mesir berkompetisi

dengan 55 negara bukan
membawa nama Yayasan
EL JOHN Indonesia tapis
ahs-nya dari Indonesia akan
diganti oleh panitia menjadi
sash dengan nama negara
yakni Indonesia, itulah
target kami,” sambungnya.
Seperti
diketahui,
Yayasan EL JOHN Indonesia
memiliki 15 lisensi kontes
pageant dunia dan menjadi
satu-satunya Yayasan yang
paling banyak memiliki
lisensi d terbanyak. Dan
keikutsertaan
Putriputri binaan Yayasan
EL JOHN Indonesia di
kontes dunia telah banyak
meraih prestasi yang
membanggkan, antara
lain Astari Vernideani
yang meraih gelar Miss
Tourism International 2018,
kemudian ada Ratu Vashti
Annisa yang sukses masuk di 10 besar
Miss Eco International 2019 dan 15 besar
Best Talent.
Selanjutnya ada Monica Khonado
(Miss Earth Indonesia 2020) yang berhasil
menembus 20 besar dari 89 negara yang
ikut di kontes Miss Earth 2021. Selain itu,
Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia
juga membantu program pemerintah
dan aksi sosial. (Sigit)
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Maria Stella

PUTRI BUMI INDONESIA UDARA 2021
AJAK MASYARAKAT JAGA KUALITAS
UDARA DI INDONESIA

P

utri Bumi Indonesia Udara 2021 Maria Stella mengajak
masyarakat untuk menjaga kualitas udara di Indonesia.
Udara menjadi salah satu unsur yang penting dalam
kehidupan manusia, karena tanpa udara tidak ada
kehidupan di dunia ini.
Menurut wanita cantik kelahiran Manggarai, Nusa
Tenggara Timur ini, udara yang dihirup harus terjamin
akan kebersihannya, jangan tercemarnya udara akibat ulah
manusia sendiri. Sudah saatnya, masyarakat berperan
aktif melakukan beberapa langkah perubahan untuk
memperbaiki kualitas udara di lingkungan sekitar, apalagi
saat ini masih pandemi Covid-19, yang membutuhkan
udara bersih untuk mencegah terjadinya penyebaran
virus tersebut.
Stella mengungkapkan, untuk mengajak masyarakat
menjaga kualitas udara, harus dimulai dari diri sendiri. Oleh
karena itu, Stella akan memulai menghentikan aktivitas yang
berpotensi dapat mencemari kualitas udara.
“Yang pasti kan harus dimulai dari diri sendiri dulu nih, Nah
itu Stella memilih untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi.
Jadi lebih banyak untuk menggunakan transportasi umum begitu
atau kalau misal rutenya yang dekat,Stella mulai jalan kaki. Itu s
yang pengen Stella ajak ke teman-teman melalui platform yang
Stella miliki agar teman-teman bisa melihat bahwa sangat sangat
penting untuk menjaga udara,” kata Stella saat diwawancarai
tim liputan EL JOHN News, belum lama ini.
Untuk mengajak masyarakat menjaga kualitas, dilakukan
Stella melalui media sosial yang dimilikinya. Stella menilai
media sosial memiliki jangkauan luas untuk menyebarkan
suatu informasi yang bermanfaat, apalagi saat ini media
sosial bukan menjadi hal yang tabu bagi masyarakat.
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“Jadi aku harap dengan menggunakan
sosial media dengan baik dan informatif,
bisa memberitahu teman-teman
mengedukasi bahwa keadaan udaranya
seperti ini dan harus ada solusi yang
kita lakukan. Karena aku yakin dengan
edukasi, kita bisa mengubah mindset
dan juga pola pikir, sehingga kita bisa
menentukan atau memutuskan hal baik
apa yang bisa kita lakukan kedepan,”
ujar Stella.
Stella menyebut udara kualitas di
Indonesia bervariasi tergantung dari
tingkat kendaraan bermotor yang ada
di suatu darrah, misalkan di Ibu Kota
yang terkenal akan kemacetannya, itu
membuktikan jumlah kendaraan bermotor
yang ada di Ibukota sangat banyak dan
polusi yang dihasilkan juga tergolong
tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian
bersama karena menjaga kualitas udara,
bukan hanya tugas pemerintah, namun
sudah menjadi tugas masyarakat.
Stella pun siap berkolaborasi dengan
pemerintah untuk mengkampayekan

udara bersih. Bahkan Stella berharap ada
edukasi dari pemerintah kepada dirinya
tentang upaya-upaya dalam menciptakan
udara bersih. Di balik itu, Stella berjanji
akan semaksimal mungkin membantu
Pemerintah memerangi pencemaran
udara di Indonesia.
“Aku berharap pemerintah juga bisa
melihat dan mengajarkanku sebagai
anak-anak muda untuk ikut berkontribusi
melalui program apa saja yang dimiliki
pemerintah dalam rangka menjaga dan
menciptakan kualitas udara yang baik,”
ungkap Stella
“Aku pasti akan berusaha kalau misal
dipercayakan untuk berkolaborasi dengan
pemerintah, aku akan memaksimalkan
potensi aku sehingga bisa membantu
pemerintah dalam menangani kualitas
udara di Indonesia,” sambungnya.
Pada kesempatan ini, Stella
mengucapkan terima kasih kepada
Founder Yayasan EL JOHN Indonesia
Martinus Johnnie Sugiarto yang telah

memberikan kepercayaan sebagai Putri
Bumi Indonesia Udara 2021. Amanah ini
akan Stella jalan dengan sebaik-sebaiknya.
“Terima kasih banget karena sudah
mempercayakan Stella sebagai Putri
Bumi Indonesia Udara 2021. Semoga
gelar ini menjadi amanah dan semoga
Stella bisa memaksimalkan semua potensi
untuk berkolaborasi bersama Yayasan
EL JOHN Indonesia untuk membangun
dan menciptakan generasi muda yang
mampu menyelamatkan lingkungan
bersama-sama,” tutur Stella
Tak lupa Stella juga mengucapkan
terima kasih kepada kedua orang dan
saudara kandung, karena tanpa doa
dan dukungan dari keluarga , Stella
tidak mungkin meraih prestasi yang
membanggakan ini. Selain itu, Stella
juga menyampaikan terima kasih kepada
tim yang telah membantu Stella mulai
dari karantina hingga malam grand final
pemilihan Putri Bumi Indonesia 2021.
Bantuan tersebut sangat berarti dari
Stella karena telah memperlancar tugas
yang diberikan dari EL JOHN Pageant
saat kontes ini berlangsung.
“Yang pertama papa, mama,
kakak, adik-adik aku, juga sepupu aku
yang mendukung, terus juga ada tim
fotografer aku juga terus ada halusinasi
studio tim dan juga sanggar-sanggar
yang membantu aku, dan juga semua
masyarakat Manggarai, semua adalah
orang-orang yang luar biasa, dan aku
berharap suatu saat dapat membalas
kebaikan mereka,” ucap Stella. (Sigit)
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HOTEL PARAI CITY GARDEN
SAWAHLUNTO
BERSAMA YAYASAN EL JOHN INDONESIA
SELENGGARAKAN AKSI DONOR DARAH
PERINGATI HUT KE-11 HOTEL
Selain Parai Beach Resort & Spa
Bangka, hotel lain yang berada di bawah
naungan bendera EL JOHN Hotel juga
merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) pada
tanggal 3 Maret 2022. Hotel tersebut yakni
Hotel Parai City Garden Sawahlunto yang
usianya telah beranjak 11 tahun
Tepat di Hari Ulang Tahunnya ke-11,
Hotel bintang tiga ini melangsungkan
acara syukuran dan doa bersama yang
dihadiri sejumlah karyawan dan beberapa
perwakilan dinas di Kota Sawahlunto.
Setelah acara syukuran dan doa bersama,
management Parai City Garden Sawahlunto
melanjutkan dengan kegiatan donor darah
dan santunan kepada anak yatim.
Pada kegiatan tersebut, manajemen
Hotel Parai City Garden Sawahlunto
bekerjasama dengan Yayasan EL JOHN
Indonesia cabang Sawahlunto serta Palang
Merah Indonesia (PMI) Kota Sawahlunto.
Kegiatan donor darah ini, diperuntukan
bagi karyawan Hotel Parai City Garden
Sawahlunto, tamu hotel dan tamu
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undangan.
Manager Hotel Parai City Garden
Sawahlunto Bruryko Martinus mengatakan
antusiasme yang ingin mendonorkan
darahnya cukup besar pada kegiatan ini.
“Kalau yang terkumpul kemarin dari

target hanya 10-15 kantong mampu
mencapai 18 kantong, itu selain dari
beberapa staf kita ada juga dari tamu
undangan yang ikut menjadi peserta donor,”
kata Bruryko kepada tim liputan Inspira.
Bruryko menjelaskan, selain untuk
memperingati HUT ke-11 Hotel Parai City
Garden Sawahlunto, kegiatan donor darah ini
dilakukan juga untuk membantu masyarakat
yang menjadi korban Gempa bumi di
Pasaman Barat, pada 25 februari 2022 lalu.
“Jadi yang pertama kegiatan donor
darah ini untuk memperingati secara
sederhana HUT hotel dan yang kedua untuk
membantu korban gempa di Pasaman
Barat,” ujar Bruryko.
Menurut Bruryko, situasi pasca gempa
bumi di Pasaman Barat dan juga masa
pandemi membuat pihak management hotel
memutuskan untuk merayakan peringatan
ulang tahun hotel secara sederhana.
Bruryko mewakili Parai City Garden
Sawahlunto bersyukur dapat membantu
masyarakat yang sedang membutuhkan
darah melalui kegiatan donor darah ini
“Harapannya kita bisa lebih bersyukur
dengan apa yang kita sudah miliki, selain itu
kita bisa berbagi juga kepada para korban
yang membutuhkan,” tambah Bruryko.
Tak hanya kegiatan donor darah, dalam
acara doa syukur ini management Parai City
Garden Sawahlunto juga turut mengundang
serta memberikan santunan kepada
sejumlah anak yatim di kota Sawahlunto.
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PSMTI MELALUI DEPARTEMEN USAHA DAN INDUSTRI KREATIF

KEMBALI SELENGGARAKAN SEMINAR ONLINE
Paguyuban Sosial Marga
Tionghoa Indonesia (PSMTI) kembali
menyelenggarakan Seminar Online
Nasional dan kali ini, tema yang diangkat
adalah ‘Kebangkitan Ekonomi Kreatif
Pasca Pandemi Covid-19 Melalui
Pengembangan Pariwisata dan Budaya
Nusantara’ pada 5 Maret 2022.
Seminar yang ditayangkan langsung
oleh EL JOHN TV ini, digagas oleh Wakil
Ketua Umum PSMTI Departemen Usaha
dan Industri Kreatif Ir. Dedy Rochimat,
M.M berkolaborasi dengan Departemen
Pariwisata beserta Departemen Seni dan
Budaya. Seminar ini, dimoderatori oleh
Rektor Universitas Tarumanagara Prof.
Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, S.T., M.T. –
Untuk host yang memandu seminar
ini adalah Bagas Soripada (Putra Kopi
Indonesia 2019) dan Tisya Laura Dewi
(Putri Pariwisata Indonesia 2021).
Seminar dibuka oleh Ketua
Umum PSMTI David Herman Jaya. Dalam
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sambutannya, Ketua Umum mengapresiasi
gagasan Departemen Usaha dan Industri
Kreatif yang tidak pernah putus dalam

menyelenggarakan kegiatan yang
bermanfaat bagi anggota PSMTI maupun
masyarakat umum.

community update

“Semoga seminar nasional yang luar
biasa ini, dapat membantu kebangkitan
ekonomi kreatif melalui pengembangan
pariwisata dan budaya, yang diadakan
oleh Departemen usaha dan industri kreatif
bersinergi dengan Departemen seni budaya
dan Departemen pariwisata,” ujar David.
Pada kesempatan ini, David juga
mengajak anggota PSMTI untuk tidak
berhenti dalam berkarya meski pandemi
masih terjadi
“Kita harus tetap waspada tidak
lengah dan berjaga-jaga serta kita terus
melaksanakan protokol kesehatan. Dengan
kondisi sehat, maka kita dapat tetap aktif
dalam menjalankan Peran kita masingmasing dan membantu kebangkitan
ekonomi,” ujar David.
Wakil Ketua Umum PSMTI
Departemen Usaha dan Industri Kreatif Ir.
Dedy Rochimat, M.M mengatakan seminar
online Ini, merupakan rangkaian terakhir
kepengurusan psmti pusat khususnya
Departemen usaha dan industri ekonomi
kreatif periode 2017-2021 berkolaborasi
dengan Departemen pariwisata dan
Departemen seni dan budaya.
“Kami berharap melalui seminar
dan diskusi pada hari ini kita dapat
memperoleh berbagai informasi wawasan
dan solusi terhadap permasalahan yang
kita hadapi dan melihat peluang yang ada
sekaligus berperan aktif untuk mewujudkan
kesejahteraan nasional,” ungkap CEO &
Founder Vivere Group ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum
PSMTI Departemen Pariwisata Dr. Martinus
Johnnie Sugiarto, M.M mengajak anggota
PSMTI untuk berwisata di Indonesia saja.
Tahun ini, menjadi era kebangkita pariwisata,
karena diproyeksikan kunjungan wisatawan
nusantara untuk berwisata di dalam negeri
akan terus meningkat dan kondisi tersebut
dapat membantu UKM tanah air
“Dari berbagai sumber yang
saya dapatkan bahwa Tahun 2022 ini
ada kemungkinan 500 juta perjalanan
wisatawan nusantara di negeri sendiri
akan terjadi antara Maret sampai Desember
2002. Dapat dibayangkan apabila hal
itu terjadi, berapa banyak uang yang
berputar, berapa banyak kuliner yang akan
terserap, berapa banyak UKM yang akan
terserap dan berapa banyak kamar hotel
yang akan terpakai di seluruh Indonesia,”
ungkap CEO EL JOHN Media ini.
Dalam seminar ini, Departemen
Usaha dan Industri Kreatif PSMTI
mengundang Duta Besar Luar Biasa dan
Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik
Indonesia untuk Republik Korea (Korea
Selatan) Gandi Sulistiyanto Soeherman
untuk menjadi keynote speaker. Dalam
materinya, Gandi mendorong anggota
PSMTI yang notabennya para pengusaha
untuk memperluas bisnisnya ke Korea
Selatan.
Gandi menegaskan, pihaknya siap
membantu dan memfasilitasi pelaku usaha
di Indonesia yang ingin memasarkan

produknya ke Korea Selatan. Menurut
Gandi Korea Selatan adalah pasar yang
menguntungkan bagi pelaku usaha tanah
air dan sudah banyak diaspora Indonesia
yang sukses di negeri gingseng tersebut.
“Kami mengundang kepada Bapak
Ibu sekalian yang hadir di sini. Kami tahu
sebagian besar anggota PSMTI adalah para
pengusaha, jadi tidak salah untuk mencoba
masuk ke pasar Korea, yang pasarnya juga
lumayan unik dan budayanya tidak jauh
berbeda dengan budaya di Indonesia,”
kata Gandi.
Pembicara yang tampil dalam
seminar ini di antaranya adalah Penasehat
Khusus Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Kemaritiman dan
Investasi Jona Widhagdo Putri, B.A., M.A.
Kepada peserta seminar, Jona mengatakan
Pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) dan Industri Kecil
Menengah (IKM) untuk memperbesar
tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Hal ini penting agar produk UMKM dan
IKM dapat masuk ke E-Katalog yang
dikembengkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pemerintah (LKPP)
“Kita mau barang-barang yang
dijual di Indonesia itu khusus yang masuk
ke Katalog LKPP itu ada local content atau
tkdn Nya sehingga nanti berbagai produk
yang akan dijual Indonesia tetap kita akan
mengutamakan tkdn tersebut namanya ini
untuk hal sesuatu yang baik ikan dengan
kebangkitan ekonomi dan ekonomi di
Indonesia,” tuturnya. (Sigit)
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MERIAHKAN HUT KE-31

PARAI BEACH RESORT & SPA BANGKA
BERSAMA YAYASAN EL JOHN INDONESIA
GELAR KEGIATAN DONOR DARAH
Parai Beach Resort & Spa Bangka
bersama Yayasan EL JOHN Indonesia
Cabang Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung hari ini, Sabtu (05/02/2022),
menyelenggarakan kegiatan donor darah
di teras restoran pelangi yang berada di
area Parai Beach Resort & Spa Bangka.
Aksi sosial ini digelar dalam rangka
memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT)
Parai Beach Resort & Spa Bangka ke 31
yang jatuh pada tanggal 3 Maret 2022.
Sebelumnya, bertepatan dengan
HUT Parai Beach Resort & Spa Bangka,
dilangsungkan acara syukuran dan doa
bersama yang diikuti oleh karyawan dan
ibu-ibu pengajian.
Dalam menyelenggarakan kegiatan
donor darah, Parai Beach Resort & Spa
Bangka menggandeng Palang Merah
Indonesia (PMI) kabupaten Bangka. Kegiatan
ini mendapat antusias dari peserta donor
darah yang terdiri dari karyawan Parai
Beach Resort & Spa Bangka, tamu kamar,
personel Kompi Senapan B/014 Bangka,
anggota Polres Bangka, wartawan, anggota
club aerobic, dan masyarakat umum.
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Pihak PMI kabupaten Bangka
mengapresiasi kegiatan donor darah
ini, karena telah berhasil menarik
banyak peserta. Kegiatan tersebut
sangat membantu pihak PMI dalam
menyediakan stok darah bagi masyarakat
yang membutuhkan, apalagi saat ini,
Kabupaten Bangka sedang mengalami
kenaikan kasus demam berdarah.General
Manager (GM) Parai Beach Resort & Spa
Bangka, Rina Trisella menyampaikan terima
kasih kepada PMI kabupaten Bangka yang
turut membantu mensukseskan kegiatan
ini, Ucapan terima kasih juga disampaikan
Rina kepada masyarakat yang begitu
antusias menjadi peserta donor.
“Saya sangat mengapresiasi
masyarakat dan mengucapkan terima
kasih banyak kepada masyarakat yang ikut
mensukseskan kegiatan ini. Para peserta
ternyata bukan hanya dari sekitar parai,
namun banyak yang dari luar, mereka relarela jauh-jauh untuk mengikuti kegiatan ini.
Banyaknya masyarakat yang ikut, karena
kita sudah promosikan kegiatan ini jauhjauh hari melalui media EL JOHN, radio

EL JOHN, media harian lokal dan media
sosial,” kata Rina saat diwawancarai tim
liputan Inspira, Sabtu (03/04/2022).
Rina juga menyampaikan rasa syukur
karena target kantong darah yang terkumpul
pada kegiatan donor darah ini melebihi
target. Jadi target kita 30 kantong, ternyata
lebih ya, itu patut kita syukuri,” ujar Rina
Rina berharap pada kegiatan donor
darah berikutnya lebih banyak lagi,
masyarakat yang ikut sebagai peserta
agar ketersediaan stok darah di Bangka
dapat tercukupi. “Semua ini untuk aksi
kemanusiaan, apalagi saat ini cukup banyak
masyarakat yang membutuhkan donor
darah, apabila kegiatan ini sukses kita
harapkan bisa rutin dilaksanakan di sini
untuk tahun berikutnya,” imbuh Rina.
Dalam kegiatan donor darah ini,
manajemen Parai Beach Resort & Spa
Bangka menyediakan doorprize menarik
bagi masyarakat umum yang menjadi
peserta donor. “Doorprize akan diundi
pada tanggal tanggal 13 Maret mendatang.
Hadiah doorprize dipersembahkan oleh
Parai Beach Resort & Spa Bangka dan
sponsor lainnya,” ungkap Rina.
Tak hanya kegiatan donor darah, masih
ada kegiatan menarik lainnya yang akan
digelar Parai Beach Resort & Spa Bangka
dalam rangka memeriahkan HUT ke 31.
Kegiatan tersebut, di antaranya pada tanggal
12 Maret 2022 akan dilangsungkan kegiatan
Master Class Aerobik yang mengundang
instruktur aerobik nasional dari Jakarta
dan keesokannya, tanggal 13 Maret 2022
diselenggarakan lomba aerobik, zumba
dan lain-lain. (Sigit)
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