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Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Kuasa atas karunia 
kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas secara rutin. 
Aktivitas-aktivitas yang  kita jalani telah kembali normal setelah libur 
lebaran yang begitu panjang.

Tidak sedikit masyarakat yang merasa khawatir libur lebaran dapat  
memicu tingginya kasus Covid-19, namun ternyata tidak. Hingga saat 
ini kasus Covid-19 masih stabil dan tidak ada kenaikan yang signifikan.

Tentu hasil positif tersebut tak lepas dari peran Pemerintah yang 
memberikan pelayanan maupun regulasi yang tepat selama libur 
lebaran. Bahkan, kebijakan terbaru pemerintah yakni dilonggarkannya 
penggunaan masker. Pemerintah memperbolehkan masyarakat tidak 

menggunakan masker di luar ruangan dengan kondisi tidak berkerumun, sedang di dalam ruangan tertutup 
dan transportasi publik, masker tetap digunakan

Oleh karena itu, pemerintah patut diberikan apresiasi karena berhasil menciptakan kondisi kondusif di 
tengah pandemi Covid-19.

Tak lupa kepada masyarakat pun patut kita acungi jempol, karena telah menjalani protokol kesehatan dengan 
disiplin sehingga minat masyarakat untuk berwisata selama libur menjadi nyaman dan aman. Tidak hanya 
berwisata namun, banyak masyarakat berwisata sambil menginap di hotel maupun tempat penginapan lainnya.

Data dari PHRI, tingkat okupansi hotel selama libur lebaran naik mencapai 90 hingga 95 persen. Kenaikan 
ini, merupakan imbas dari diperbolehkannya masyarakat untuk mudik dan libur lebaran. Kenaikan okupansi 
hotel selama libur lebaran menjadi salah satu yang diulas Majalah Inspira edisi Mei 2022.

Selain itu, informasi lain yang diulas , yakni diterbitkan surat edaran Kementerian Kesehatan kepada 
masyarakat agar tetap waspada  terhadap penyakit hepatitis akut yang melanda beberapa negara. Kasus 
yang terjadi penyakit tersebut kebanyakan menyerang anak-anak.

Informasi yang tak menariknya datang dunia pageant yang kali ini Majalah Inspira mengulas tentang 
keinginan Miss Sport Tourism Dita Zulaika dalam mengembangkan wisata berbasis olahraga di Indonesia.

Untuk cover story, Majalah Inspira mengangkat tekad Menteri Komunikasi dan Informas Johnny G.Plate 
dalam menerapkan konsep smart city. Tahun ini konsep tersebut diperluas hingga ke Destinasi Super 
Prioritas dan Ibukota Negara Baru.

Akhir kata, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para pembaca setia Inspira. Semoga informasi yang 
diberikan Majalah Inspira dapat bermanfaat dan menjadi Inspirasi bagi pembacanya.

SALAM PARIWISATA,
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T
ak dipungkiri, dari waktu ke wak-
tu,  perkembangan Teknologi 
begitu pesat.  Karena perkem-
bangannya  begitu cepat, te-
knologi menjadi perangkat 

yang diandalkan oleh setiap manusia. 
Dengan teknologi, masyarakat 

dapat merasakan kemudahannya 
mendapatkan informasi yang terdistribusi 
dari seluruh dunia. Tak hanya informasi 
pelayanan berbasis teknologi juga 
menjadi solusi yang tepat bagi kebutuhan 
masyarakat.

Kondisi inilah yang mendorong di 
setiap negara termasuk Indonesia untuk 

mengusung konsep kota pintar atau 
smart city. Konsep tersebut diakui dapat 
memberikan kemudahan-kemudahan 
bagi masyarakat  dalam menjalankan 
aktivitas kesehariannya.

Hal inilah yang mendorong 
kota-kota besar di dunia untuk berpikir 
dan mewujudkan sebuah kota pintar, 
kota cerdas(smart city)  yang akan 
memberikan kemudahan-kemudahan 
kepada warganya seiring dengan 
berkembang dan majunya teknologi. 
Untuk mewujudkan perikehidupan 
yang lebih berkualitas dan kota yang 
berkelanjutan

Untuk mengoptimalkan konsep 
smart city di Indonesia, Pemerintah 
melalui Kementerian Komunikasi dan 
Informatika bersama Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan 
Kantor Staf Kepresidenan mencanangkan 
Program Menuju 100 Smart City. Program 
ini dicanangkan pada tahun 2017 dan 
hingga saat ini masih terus dilakukan, 
bahkan di tahun ini Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) Johnny 
G.Plate telah memperluas program 
tersebut ke kawasan Destinasi Super 
Prioritas (DPSP) dan wilayah Ibukota 
Negara baru.

JOHNNY G.PLATE 
PERLUAS PROGRAM SMART CITY TAHUN 2022
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Pada tahun 2021, ada 98 kota dan 
kabupaten yang  telah berpartisipasi 
aktif dalam program Smart City 2021 
dan ada 48 kota dan kabupaten yang 
aktif mengikuti pendampingan program 
Smart City.

“Jadi ada tambahan sekitar 
48 kota yang masuk dalam program 
Smart City Kominfo. Smart City ini kita 
akan dorong agar di wilayah-wilayah 
destinasi wisata super prioritas juga nanti 
didukung dengan pemerintahan atau 
kota-kota yang cerdas, juga di wilayah 
ibukota negara harus didukung dengan 
kawasan yang mempunyai kemampuan 
kota cerdas,” jelasnya.

DESTINASI SUPER PRIORITAS

Destinasi super prioritas yang 
menerapkan konsep smart city salah 
satunya ada Labuan Bajo di NTT. Belum 
lama ini Kemenkominfo dan Pemda 
Manggarai Barat telah menandatangani 
MOU Implementasi Gerakan Menuju Smart 
City (Kota Cerdas) di Indonesia pada 
20 Mei 2020.

Tindak lanjut dari MOU antara 
Kemkominfo dan Pemkab Manggarai 
Barat,maka pihak Kemenkominfo 
menggelar Bimtek Penyusunan Master 
Plan Kota Cerdas (Smart City).

Materi yang dibahas pada 
penyusunan Master Plan smart City antara 
lain, Persiapan, perencanaan, koordinasi 
penyusunan Masterplan Smart City dan 
Penentuan Program Quick Win.

“Presiden Joko Widodo telah 
secara tegas menyampaikan kebijakannya 
untuk membangun destinasi wisata 
premium. Salah satu destinasi wisata 
super prioritas adalah Labuan Bajo atau 
Wilayah Flores. Dalam hal ini, tidak hanya 
daerah Labuan Bajo atau Pulau Komodo, 
tetapi juga menyangkut wilayah enklave 
periferal yang memberikan dukungan 
kepariwisataan Labuan Bajo atau Komodo 
itu sendiri,” tutur Johnny

 Menurut Johnny,  Presiden Jokowi 
telah mengarahkan agar pembangunan 
pariwisata NTT menjadi pariwisata 
dengan kualitas tinggi.
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“Jangan sampai kita mendown-
grade menjadi mass pariwisata, me-
ngulang pariwisata yang sudah diting-
galkan dunia kepariwisataan internasional. 
Kita mempunyai tugas untuk mendukung 
agar pariwisata Nusa Tenggara Timur 
adalah pariwisata yang mempunyai nilai 
ekonomi tinggi,” jelas dia.

Johnny menegaskan, pihaknya 
berupaya menyediakan infrastruktur 
digital agar menjadikan pariwisata di NTT 
sebagai kawasan pariwisata premium. Dia 
pun menargetkan pada akhir Tahun 2022 
mendatang, seluruh desa dan kelurahan 
di NTT telah mendapatkan sinyal 4G 
dan selanjutnya dilengkapi layanan high 
throughput satellite SATRIA-1 pada 2023.

“Dengan demikian maka jaringan 
tulang punggung untuk memberikan 
dukungan bagi pengembangan dan 
pembangunan destinasi wisata super 
prioritas di Nusa Tenggara Timur, yang 
didukung dengan pulau-pulau sekitarnya, 
bisa kita kelola dengan lebih baik,” Johnny 
menandaskan.

IBU KOTA NEGARA BARU

Menkominfo  menyatakan p di 
wilayah IKN telah dibangun, baik oleh 
Kementerian Kominfo melalui Badan 
Layanan Umum Badan Aksesibilitas 
Telekomunikasi dan Informasi (BLU 

BAKTI) maupun operator telekomunikasi 
seluler dan operator jaringan 
telekomunikasi kabel serat optik.

“Infrastruktur digital backbone 
sudah dibangun, tinggal ditambah 
dan disambungkan, sudah ada. Kita 
harapkan ibu kota negara baru nanti 

MEI 2022 - INSPIRA - 11        
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PROFIL:

NAMA LENGKAP
Johnny Gerard Plate, S.E                

TEMPAT TANGGAL LAHIR
Ruteng, Nusa Tenggara Timur

10 September 1956

KARIR
Beliau merupakan ulusan Universitas 
Katolik Atma Jaya dan memulai bisnis 

alat-alat        perkebunan pada awal 1980-
an. Sejak 2013, ia bergabung ke Partai 
Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), 

dimana ia kemudian diangkat menjadi Ketua 
Mahkamah PKDI. Pada masa berikutnya, 
dia pindah ke Partai NasDem dimana ia 
kemudian diangkat menjadi Sekretaris 

Jenderal Partai NasDem.

akan menghasilkan ibu kota negara cerdas 
yang pertama di dunia setidaknya, yang 
disiapkan dari awal, dari green field-nya,” 
jelasnya.

Menkominfo menegaskan 
Pemerintah telah mempersiapkan 
rancangan pembangunan infrastruktur 
TIK berbasis teknologi 5G di IKN. 
Menurutnya, Kementerian Kominfo 
bekerja sama dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Bappenas) 
merancang IKN sebagai sustainable city.

“Bekerja sama untuk menyusun 
bagaimana pembangunan kota cerdas, 
kota hijau, kota indah dan kota sustain. 
Jadi smart city, green city, beautiful city 
dan sustainable city kita siapkan dengan 
baik. Sehingga layanan pembangunan 
infrastruktur TIK betul-betul komprehensif 
dan teknologi yang sophisticated 
(teknologi canggih),” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, konsep 
pembangunan smart city dan teknologi 
canggih diarahkan untuk mengubah cara 
dan budaya kerja, sekaligus meningkatkan 
efisiensi kerja dengan model-model baru 
sesuai perkembangan teknologi digital.

“Kita akan membangun 
infrastruktur digital fiber optic yang baik 

di sana dengan kapasitas bandwidth yang 
besar. Akan menyiapkan Base Transceiver 
Station (BTS), baik itu yang terbaru 
yang berkaitan dengan microcell untuk 
mendukung 5G. Ini semuanya dikerjakan 
dalam satu koordinasi bersama-sama 
kementerian terkait termasuk DPR 
didalamnya sesuai rancang bangun 
yang disiapkan oleh Bappenas,” jelasnya.

Pusat Data Pemerintah
Selain fokus pada program Smart 

City dalam mewujudkan pemerintahan 
berbasis digital, Kementerian Kominfo 
telah menangani konsolidasi dan 
interoperabilitas pusat data pemerintah. 
Menteri Johnny menyatakan hal itu belum 
banyak diketahui masyarakat luas.

“Ini yang banyak belum tahu, 
selama ini di Indonesia ada sekitar 2.700 
pusat data pemerintah dan hanya 3% 
diantaranya yang cloud atau memenuhi 
standar global. Selebihnya, pusat-pusat 
data yang sangat sederhana. Sehingga 
kita tidak kaget apabila terjadi masalah 
pada saat kita lakukan interoperabilitas 
data diantar kementerian dan lembaga, 
pusat dan daerah, khususnya yang 
berkaitan dengan Covid-19,” ujarnya.

Menkominfo banyak mendengar 

terkait persoalan pusat data pemerintah 
yang realitanya sulit untuk melakukan 
interoperabilitas data di Indonesia. Oleh 
karena itu, Kementerian Kominfo akan 
mengambil bagian dalam situasi yang 
sulit tersebut.

“Kominfo mengambil bagian 
dalam situasi yang begitu sulit, tidak ada 
pilihan lain harus menyiapkan sajian data 
yang akurat dalam rangka pengambilan 
keputusan oleh pemerintah khususnya 
dalam penanganan pandemi Covid 19,” 
ujarnya.

Untuk itu, Menteri Johnny akan 
menyiapkan pusat data di Kementerian 
Kominfo yang saat ini telah melayani 223 
instansi pemerintah, termasuk untuk 
keperluan data bagi penanganan pandemi 
Covid- 19.

“Pusat datanya ditaruh di Kominfo, 
kita jaga betul agar keamanan datanya itu 
terjaga dengan baik. Ini bukan pekerjaan 
yang gampang, ini pekerjaan yang sangat 
sensitif, pekerjaan yang sangat sulit. 
Masyarakat belum semuanya paham, 
banyak tokoh-tokoh nasional juga 
belum semuanya paham. Tapi ini terkait 
dengan masa depan dan kedaulatan 
negara kita, sehingga Kominfo sangat 
waspada menanganinya karena ini terkait 
kedaulatan negara, kedaulatan bangsa, 
masa depan negara, masa depan bangsa,” 
paparnya.  (Sumber Kominfo)
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Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 
menyampaikan tiga poin penting terkait 
penanganan perubahan iklim dalam 
pertemuan para pemimpin negara-negara 
ASEAN dengan Wakil Presiden Amerika 
Serikat (AS) Kamala Harris, di Departemen 
Luar Negeri AS, Washington DC, 13 Mei 
2022.

“Pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, 
kerja sama transisi energi diperkuat, 
dan investasi di ekonomi hijau harus 
ditingkatkan,” ungkap Presiden dalam 
pertemuan tersebut yang khusus membahas 
isu perubahan iklim, transformasi energi 
bersih,dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Terkait pembiayaan iklim, Presiden 
mendorong komitmen negara maju lainnya 
untuk memenuhi semua komitmennya 
dalam pencapaian NDC (Nationally 
Determined Contributions) secara global. 
Menurut Presiden Jokowi, pada periode 
2000-2019, ASEAN hanya memperoleh 

56 miliar dolar AS atau sekitar 10 persen 
dari total dukungan pembiayaan iklim 
negara maju.

PRESIDEN JOKOWI DORONG KEMITRAAN ASEAN-AS DALAM 

PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

“Saya harus terus terang bahwa 
komitmen negara maju untuk implementasi 
isu pembiayaan iklim sangat rendah. Kondisi 
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ini menjadi penghambat pencapaian NDC 
secara global,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan 
bahwa ASEAN berkomitmen meningkatkan 
proporsi energi baru terbarukan dari 14 
persen pada 2018 menjadi 23 persen 
pada 2025.

“Upaya ini memerlukan investasi dan 
teknologi setidaknya 367 miliar dolar (AS) 
di sektor energi bersih. Di Indonesia, transisi 
energi 8 tahun ke depan membutuhkan 30 
miliar dolar (AS),” ucap Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden 
Jokowi juga menyampaikan potensi besar 
yang dimiliki Indonesia terkait transisi 
energi, yaitu potensi energi terbarukan 
sekitar 437 gigawatt baik dari energi 
surya, bayu maupun panas bumi yang 
saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 
0,3 persen dari total potensi.

“Indonesia juga miliki potensi besar 
sebagai hub pengembangan ekosistem 
kendaraan listrik di kawasan yang akan 
kita butuhkan lima tahun ke depan,” kata 
Presiden Jokowi.

Sementara itu terkait investasi ekonomi 
hijau, Presiden Jokowi mengungkapkan 
potensi peluang ekonomi yang besar 
dalam pengembangan ekonomi hijau. 
Oleh karena itu diperlukan mekanisme 
yang mempertemukan tidak saja sektor 
pemerintah namun juga dunia usaha.

“Investasi di sektor infrastruktur hijau 

bisa menjadi unsur penting kolaborasi 
ASEAN-AS yang membutuhkan setidaknya 
2 triliun dolar (AS) dalam 1 dekade 
mendatang,” pungkas Presiden.

Isu perubahan iklim tidak hanya 
disampaikan Presiden Jokowi di forum 
KTT AS-ASEAN,  di antaranya di pada KTT 
Pemimpin Dunia tentang Perubahan Iklim 
atau COP26, pada 1 November 2021. Di forum 
tersebut, Presiden Jokowi  menjelaskan 
bahwa dengan potensi alam yang begitu 
besar, Indonesia terus berkontribusi dalam 
penanganan perubahan iklim.

“Laju deforestasi turun signifikan, 
terendah dalam 20 tahun terakhir. 
Kebakaran hutan turun 82 persen pada 
2020,” ujar Presiden Jokowi.

Tak hanya itu, Indonesia juga telah 
memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 
600 ribu hektare sampai 2024, terluas di 
dunia. Indonesia juga telah merehabilitasi 
tiga juta lahan kritis antara 2010-2019.

“Sektor yang semula menyumbang 60 
persen emisi Indonesia, akan mencapai 
carbon net sink selambatnya tahun 2030,” 
imbuhnya.

Di sektor energi, Indonesia juga terus 
melangkah maju dengan pengembangan 
ekosistem mobil listrik dan pembangunan 
pembangkit tenaga surya terbesar di 
Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga 
memanfaatkan energi baru terbarukan, 
termasuk biofuel, serta pengembangan 

industri berbasis energi bersih, termasuk 
pembangunan kawasan industri hijau 
terbesar di dunia di Kalimantan Utara.

“Tetapi, hal itu tidak cukup. Kami, 
terutama negara yang mempunyai lahan 
luas yang hijau dan potensi dihijaukan 
serta negara yang memiliki laut luas 
yang potensial menyumbang karbon 
membutuhkan dukungan dan kontribusi 
dari negara-negara maju,” jelas Presiden.

Pada 19 November 2022, Presiden 
Jokowi mengajak sejumlah duta besar 
negara sahabat untuk meninjau Persemaian 
Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, 
Kabupaten Bogor. Peninjauan ini sebagai 
bukti Indonesia serius dalam penanganan 
perubahan iklim.

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

“Kita akan membikin dalam tiga 
tahun ke depan kurang lebih 30 seperti 
ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan 
memaksa mengharuskan semua perusahaan 
kelapa sawit, perusahaan pertambangan 
untuk juga menyiapkan nursery-nursery 
seperti ini sehingga juga akan terjadi 
perbaikan-perbaikan di lingkungan di 
mana pertambangan itu ada, di mana 
kebun sawit itu ada,” tandasnya.
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Meski belum beroperasi, proyek 
Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) 
sudah memberi dampak positif pada 
perekonomian negara. Hingga Maret 
2022, proyek KCJB sudah berkontribusi 
sebesar Rp 5,83 triliun pada penerimaan 
negara. Angka ini bertambah dari laporan 
sebelumnya yang mencapai Rp 5,34 
triliun.

“Kami dari PT KCIC dan seluruh pihak 
yang terlibat dalam pengerjaan proyek 
ini bersyukur karena KCJB bisa memberi 
dampak positif bagi perekonomian Tanah 
Air meskipun KCJB belum beroperasi,” 
terang Presiden Direktur KCIC, Dwiyana 
Slamet Riyadi.

Dwiyana memaparkan, angka Rp 5,83 
triliun yang disetorkan ke negara terdiri 
dari setoran wajib pajak sebesar Rp 4,21 
triliun dan pembayaran penggantian 
biaya PBB Rumija sebesar Rp 16,9 miliar. 
Kemudian pembayaran sewa BMN hingga 

Rp 1,16 triliun, serta pembayaran sewa 
BMN (Barang Milik Negara) untuk lahan 
Rumija Tol di trase KCJB sebesar Rp 

KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG SETOR RP 5,83 TRILIUN 

KE PENERIMAAN NEGARA

4,368 miliar yang termasuk pendapatan 
negara bukan pajak.

Tak hanya itu, Dwiyana mengatakan 
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pemasukan negara dalam proyek KCJB 
yang sudah terjadi juga terdapat pada 
aktivitas local purchase. Hal ini dapat 
dilihat dari preassessment tahun 2018-
2019 yang dilakukan oleh Sucofindo 
sebagai Assessor. Tercatat, aktivitas 
local purchase pada pre-assessment 
tersebut mencapai 69,70% dari seluruh 
total belanja pengadaan yang dilakukan 
dalam proyek KCJB.

“Pendapatan negara dari KCJB tentu 
bukan hanya bersumber dari item-item 
yang tadi disebutkan. Kami punya data 
dari Sucofindo kalau kontribusi KCJB 
untuk Indonesia juga terdapat pada 
aktivitas local purchase Kami. Hampir 
70% aktivitas purchasing untuk kebutuhan 
KCJB bersumber dari dalam negeri,” 
tambahnya.

Dengan didominasi pembelian produk 
dalam negeri, kehadiran proyek KCJB turut 
membantu dalam perkembangan ekonomi 
dalam negeri. Proyek KCJB mendorong 
perputaran uang yang berdampak baik 
pada ekonomi masyarakat.

Selain itu, Proyek KCJB juga 
berkontribusi pada pertumbuhan 
ekonomi warga terdampak lewat realisasi 
pengadaan lahan seluas 6,343,716 meter 
persegi yang biaya ganti rugi dibayarkan 
langsung pada warga dan pihak terkait 
dengan harga yang sesuai undang-
undang terkait. Belum lagi, serapan 

tenaga lokal untuk proyek KCJB yang 
mencapai 13.477 orang.

“Kami juga bersyukur kalau KCJB 
punya dampak positif lainnya untuk 
perekonomian negara dan kami berharap 
ke depannya kontribusi yang kami berikan 
pada masyarakat dan negara bisa lebih 
baik,” ujarnya. 

Ke depannya, Dwiyana mengatakan 
kalau KCJB akan terus berupaya 
mengembangkan potensi perekonomian 
pasca KCJB beroperasi selain dari 
pembelian tiket perjalanan. Diantaranya 
lewat pengembangan kawasan stasiun, 
serta pengembangan wilayah di dekat 
stasiun dan sepanjang trase KCJB.

“Nantinya kan KCJB bukan hanya alat 
transportasi, melainkan sebagai sarana 
untuk memacu pertumbuhan ekonomi 
lewat adanya pengembangan wilayah di 
sekitar, terutama yang bersisian dengan 
stasiun,” paparnya.

Untuk progres pengerjaan  KCJB 
sudah mencapai lebih dari 82 persen. 
Pada 20 April 2022 lalu, instalasi percana 
rel KJCB telah terpasang. Pemasangan 
rel tersebut disaksikan langsung Menteri 
Perhubungan (Menhub) Budi Karya 
Sumadi di Depo Tegaluar, Jawa Barat. 

Instalasi rel KCJB menggunakan 
teknologi yang berbeda dengan 
proyek kereta api lainnya di Indonesia. 
Perbedaan terletak pada metodenya yang 

berpengaruh pada durasi pemasangan 
sehingga lebih cepat. 

Sebelum dilakukan pemasangan rel 
kereta cepat, terlebih dahulu dilakukan 
penyambungan rel per 50 meter untuk 
menjadi rel utuh sepanjang 500 meter. 
Dengan cara ini, durasi pemasangan 
rel secara keseluruhan akan menjadi 
lebih cepat. 

Menhub Budi mengatakan bahwa 
proyek KCJB merupakan proyek strategis 
nasional dan menjadi simbol persahabatan 
antara negara Indonesia dengan China. 

“Proyek ini juga menggunakan 
teknologi transportasi yang pertama 
kalinya ada di Asia Tenggara. Saya 
bangga dan apresiasi dengan apa yang 
sudah dilakukan, dengan memasang rel 
menggunakan teknologi yang tinggi,” 
kata Budi, 

Budi menyampaikan bahwa 
penggunaan teknologi baru ini menjadi 
pengetahuan baru bagi anak bangsa 
melalui transfer of knowledge.

Di samping itu, uji coba tes dinamis 
proyek KCJB ini ditargetkan pada akhir 
2022. Selain itu, diharapkan Presiden 
Joko Widodo dan sejumlah pemimpin 
negara lain akan sama-sama menghadiri 
uji coba. 

“Diharapkan Bapak Presiden RI Joko 
Widodo dan Presiden Tiongkok akan 
bersama-sama melakukan uji coba,” 
ujar Budi.
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Libur lebaran tahun ini menjadi 
berkah buat industri perhotelan tanah 
air. Perhimpunan Hotel dan Restoran 
Indonesia (PHRI) mencatat tingkat 
okupansi selama libur lebaran mengalami 
kenaikan mencapi 90-95 persen. Jika 
dibandingkan tahun lalu, angka tersebut 
mengalami kenaikan di kisaran 30-40 
persen. Bahkan ada juga hotel di daerah 
yang tingkat okupansinya tembus ke 
angka 100 persen.

Sekjen PHRI Maulana Yusran 
mengungkapkan, selain dikarenakan 
libur lebaran yang cukup panjang, 
kenaikan okupansi juga disebabkan karena 
adanya kebijakan tanpa tes Covid-19 bagi 
masyarakat yang menggunakan moda 
transportasi.

“Kemudahan kebijakan tersebut tentu 
membuka peluang bagi masyarakat 
untuk melakukan perjalanan mudik di 
saat Lebaran, di mana pada tahun 2020 

dan 2021 sulit dilakukan mengingat pada 
saat itu adanya pembatasan pergerakan 
dan biaya travelling yang juga cukup 

PHRI CATAT TINGKAT OKUPANSI HOTEL NAIK 90-95 PERSEN 

SELAMA LIBUR LEBARAN

mahal dengan adanya kewajiban test 
PCR atau antigen,” ungkap Maulana 
Yusran, 9 Mei 2022
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Menurut Maulana, dua tahun tidak 
diperbolehkan mudik membuat antusias 
masyarakat begitu tinggi untuk mudik 
tahun ini, apalagi dibarengi dengan 
cuti bersama yang dimanfaat banyak 
masyarakat untuk berwisata. Buka hanya 
pemudik saja, namun bagi yang tidak 
mudik juga memanfaatkan momen 
cuti bersama untuk menginap di hotel 
sambil menyambagi destinasi yang ada 
di sekitar hotel.

Libur Lebaran dengan tradisi mudik 
merupakan momentum terbesar 
peningkatan okupansi hotel. Untuk lama 
terjadinya peningkatan okupansi selama 
libur Lebaran, ini sangat bergantung pada 
berapa lama pemerintah mengeluarkan 
kebijakan cuti bersama pada momentum 
tersebut,” ungkap Maulana.

Meski demikian, PHRI berharap 
pemerintah tidak hanya melihat 
pertumbuhan pergerakan saat mudik 
Lebaran ini dari sisi market atau traffic-
nya saja, namun harus dilihat dari 
permasalahan keuangannya juga. Apalagi 
selama pandemi, banyak pelaku usaha 
hotel yang kesulitan cash flow. Bahkan 
banyak pelaku usaha yang melakukan 
efisiensi besar-besaran untuk bisa 
bertahan, sehingga berdampak pada 
serapan tenaga kerja yang rendah.

“Permasalahan pendapatan selama 
2 tahun terakhir tidak akan mudah 

diselesaikan hanya dengan kebijakan 
yang dilihat dari kemudahan pergerakan 
orang saja, namun juga harus dilihat dari 
aksesibilitas yang tersedia,” kata Maulana.

Tim liputan Inspira  sempat meliput 
salah satu hotel di saat libur lebaran yakni 
Tirta Sanita Horison Hotel di Kabupaten 
Kuningan Jawa Barat, pada 7 Mei 2022. 
Meningkatnya minat masyarakat  yang 
menginap,  sudah terlihat dari kendaraan 
yang memenuhi area parkir hotel. Selain 
itu, dari area kolam renang pun terlihat 
ramai yang mayoritas di nikmati oleh 
anak-anak.

HR Coordinator Tirta Sanita Horison 
Hotel Eman Sulaeman mengatakan rata-
rata peningkatan okupansi mencapai 90 
persen pada libur lebaran.

“Terjadi peningkatan okupansi dimulai 
dari lebaran kedua. Ini  diluar prediksi kita 
ya,  tiba-tiba naik-naik terus, rata-rata 
90 persen dari lebaran kedua sampai 
sekarang di tanggal 7 April,” kata Eman 
saat diwawancarai tim liputan Inspira di 
area hotel

Menurut Eman, okupansi yang 
meningkat ini terjadi karena Pemerintah 
tidak melarang masyarakat untuk mudik 
lebaran. Selain itu,pelayanan dan  fasilitas 
yang dimiliki Tirta Sanita Horison Hotel 
menjadi salah satu daya tarik masyarakat 
untuk menginap

“Untuk servis, kita menganggap tamu 

sebagai keluarga. Jadi tidak sampai kendor 
dalam urusan melayani tamu, kita harus 
servis sebaik mungkin. Kemudian kita 
punya view karena di sini  kalau cuacanya 
bagus bakal kelihatan jelas banget, karena 
kita berada di tengah-tengah puncak 
Gunung Ciremai. Itu lah yang membuat 
okupansi kita naik,” ujar Eman.

Tak hanya itu, posisi Tirta Sanita 
Horison Hotel sangat strategis karena  
berdekatan dengan destinasi andalan 
Kabupaten Kuningan seperti pemandian 
Air Panas Sangkanhurip, objek wisata 
Cibulan dan  Gedung Naskah Linggarjati

Kemudian untuk makanan, Hotel 
ini tak pernah lepas  menyuguhkan 
makanan khas kuningan antara lain nasi 
kasreng, golono  dan tahu kecap (hucap). 
Karena itu, masyarakat datang dari luar 
Kabupaten Kuningan dapat menginap 
di hotel ini.

Meski terjadi peningkatan, Tirta Sanita 
Horison Hotel tetap menerapkan protokol 
Kesehatan bagi para tamunya. Hotel 
yang telah memegang sertifikat CHSE 
(Cleanliness, Health, Safety & Environment 
Sustainability) dari Kemenparaerkaf ini, 
selalu mengingatkan para tamu untuk 
mematuhi protocol Kesehatan.

“Kita saling mengingatkan ke tamu-
tamu juga bahwa memakai masker tetap 
penting meski ada tamu yang tidak 
memakai tapi kita mengingatkan, jadi 
tolong tamu untuk menjaga prokes,” 
ungkap Eman. (Sigit)

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

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

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

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

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

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

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

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

KESENIAN TARI 
TRADISIONAL 

INDONESIA TIMUR

Yulia Gumay
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Pada awal mula kemunculannya, Tari 
Tidi Lo Polopalo dilakukan oleh pengantin 
perempuan yang disimbolkan sebagai 
seorang puteri. Tarian ini dulunya hanya 
boleh dipertunjukkan di lingkungan istana 
saja, namun dalam pelestariannya tarian 
tradisional Tidi lo Polopalo ini boleh ditarikan 
oleh masyarakat umum dan mengandung 
makna sebagai tari pergaulan yang biasanya 
dilakukan oleh muda mudi Gorontalo 
dengan tujuan agar tetap kompak dan solid.

Kata “Tidi” memiliki arti tarian khusus 
keluarga istana. Hal ini karena tarian Tidi 
Lo Polopalo diciptakan di lingkungan 
istana. Sedangkan kata “Polopalo” sendiri 
merupakan sebuah alat musik tradisional 
Gorontalo yang terbuat dari bambu atau 
pelepah daun rumbia yang mengeluarkan 
bunyi ketika dipukul.

Dahulu kala pada masa kejayaan 
Kesultanan Gorontalo pada abad ke-XVI 
(1524 – 1581 Masehi) yang dipimpin oleh 

Raja Sultan Amai yang mempunyai 3 
orang anak yaitu, 1 anak laki-laki yang 
bernama Matolodulakiki, serta 2 orang 
anak perempuan yang masing-masing 
bernama Ladihulawa dan Pipito. Suatu ketika 
sang raja Sultan Amai ingin mengadakan 
sayembara untuk mencari seseorang 
yang akan dijadikan sebagai Hulubalang 
Raja. Untuk menjadi seorang hulubalang 
kerajaan maka anak laki-laki Sultan Amai 
yang bernama Matolodulakiki membuat 
suatu persyaratan yang akan diuji untuk 
menjadi hulubalang yang kemudian tradisi 
itu dikenal dengan sebutan Molapi Saronde. 

Melihat kenyataan itu, dua anak 
perempuan dari Sultan Amai tersebut 
merasa cemburu dan mereka pun meminta 
ijin kepada sang raja untuk mengadakan 
suatu persyaratan tertentu seperti juga pada 
kaum laki-laki. Putri Sultan Amai itupun 
menciptakan suatu tarian yang bernama 
Tidi lo Polopalo. Dengan menciptakan 
tarian tersebut, putri Sultan Amai ingin 
menyampaikan bentuk kehalusan rasa 
budi pekerti yang dimiliki kaum wanita, 
keramahtamahan serta pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawab yang akan diembannya 
setelah berumah tangga.

Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia sudah 
menetapkan Tari Tidi lo Polopalo menjadi 
salah satu Warisan Budaya Tak Benda yang 
berasal dari daerah Gorontalo.

TARI TIDI LO POLOPALO, GORONTALO
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Pulau Kalimantan yang menjadi rumah 
untuk sebagian besar orang-orang Suku 
Dayak memiliki keunikan budaya tersendiri 
yang tidak kalah unik dan menarik untuk 
dikulik. Suku Dayak yang tidak hanya ada 
di Indonesia melainkan juga menetap di 
daerah Serawak dan Sabah, Malaysia itu 
tercatat memiliki sekitar 405 sub-suku 
dengan adat dan istiadat serta budaya yang 
memiliki kemiripan satu dengan lainnya.

Selain dikenal dengan ciri khas pakaian 
adat dan juga rumah adat, Suku Dayak juga 
memiliki tarian adat atau tarian tradisional 
yang makna filosofisnya tidak kalah menarik 
untuk dipelajari. Tarian tradisional Suku 
Dayak pun cukup beragam dan menyimpan 
makna yang mendalam.

Menurut buku Antropologi (2009) 
karya Emmy Indriyawati, seni tarian pada 
Suku Dayak umumnya bertema tentang 
kehidupan. Misalnya saja seperti Tari 
Tambu dan Tari Bungai yang bertema 
kepahlawanan, serta Tari Balean Dadas 
yang bertema permohonan kesembuhan 
dari sakit.

Selain gerakannya, busana yang 
dikenakan oleh para penari tari Dayak juga 
menjadi daya tarik lain, yang akan memikat 
mata orang-orang yang menontonnya. 
Tarian Suku Dayak sejatinya merupakan 
salah satu warisan leluhur yang harus terus 

dijaga. Biasanya kesenian tari Dayak ini 
mencerminkan setiap aspek kehidupan 
dari suku tersebut.

Walaupun tarian Suku Dayak bisa 
bertahan hingga saat ini, namun hal itu 
bukanlah menjadi alasan untuk tidak 
melestarikannya. Salah satu tarian tradisional 
dari Suku Dayak yang sampai saat ini 
masih terjaga kelestariannya yaitu Tari 
Kancet Papatai.

Tari Kancet Papatai atau Tarian Perang 
Suku Dayak Kenyah yang menurut beberapa 
sumber mulai dikenal sekitar tahun 1948 

ini menggambarkan laki-laki Suku Dayak 
Kenyah yang bijaksana, kuat, dan juga 
pemberani. Kesenian tradisional yang 
berasal dari daerah Kalimantan Timur ini 
mengisahkan tentang kehebatan pahlawan 
Suku Dayak Kenyah yang melawan musuh-
musuhnya. Tari Dayak tersebut dianggap 
merepresentasikan bagaimana keperkasaan 
dari laki-laki Suku Dayak Kenyah, sehingga 
tidak ada satupun yang berani menjajah 
dan menindas mereka. Hal ini merupakan 
suatu kelaziman pada zaman dahulu di 
mana sangat sering terjadi peperangan 
antar suku, dan bagi suku yang menang 
dalam peperangan akan mendapatkan 
tanah dari lawan yang kalah.

Dalam setiap pementasannya, Tari 
Kancet Papatai akan diiringi lagu berjudul 
Sak Paku dengan instrumen alat musik 
bernama Ampe. Tari Kancet Papatai ini 
memiliki gerakan yang lincah, setiap 
penarinya akan menari dengan penuh 
semangat, sembari beberapa kali berteriak.

Para penari yang tampil biasanya 
akan menggunakan pakaian perang Suku 
Dayak yang dilengkapi dengan properti 
berupa kelembit atau perisai yang dibuat 
dari kayu. Sementara pola lantai yang 
digunakan dalam Tari Kancet yaitu berupa 
garis horizontal.

Saat ini tarian perang khas Suku Dayak 
Kenyah ini sering ditampilkan pada acara-
acara besar di Kalimantan, salah satunya 
dalam perayaan menyambut tamu atau 
semacamnya.

TARI KANCET PAPATAI, KALIMANTAN 
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Tari Paddupa Bosara merupakan salah 
satu tarian tradisional Suku Bugis yang 
berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Tari 
Paddupa Bosara ini biasanya dibawakan 
oleh gadis-gadis cantik dan diiringi oleh 
musik tradisional Suku Bugis.

Meski Suku Bugis sudah hidup 
menyebar di berbagai daerah di Indonesia, 
namun budaya khas suku tersebut 
tetap dilestarikan salah satunya yaitu 
berupa tarian tradisional yang biasanya 
ditampilkan dalam beberapa upacara adat 
salah satunya pada acara pernikahan.

Tarian Paddupa Bosara ini 
menggambarkan tentang penyambutan 
tamu kehormatan dari Suku Bugis. Dengan 
gerakannya yang enak dilihat, tarian ini 
senantiasa menghidangkan bosara yaitu 
piring khas Suku Bugis yang terbuat dari 
besi dan dilengkapi dengan penutup 
khas yang dibalut kain berwarna terang.

Bosara biasanya diletakkan di atas 
meja dalam rangkaian acara tertentu, 
khususnya yang bersifat tradisional 
dan sarat dengan nilai budaya. Selain 
diletakkan di atas meja pada acara resmi 
pemerintahan sebagai simbol, bosara 
juga digunakan sebagai properti tarian 
yang cukup penting.

Budaya bosara ini merupakan 
peninggalan budaya khas Sulawesi 

Selatan dari zaman Kerajaan Gowa dan 
Bone. Kue-kue yang biasanya disajikan 
dengan menggunakan bosara adalah kue 
cucur, brongko, kue lapis, biji nangka, 
dan lainnya.

Tari Paduppa Bosara berdasarkan 
jurnal “Makna dan Nilai Tari Paduppa 

dalam Tradisi Suku Bugis di Kabupaten 
Soppeng” (2019) oleh Anisah Aah, 
menggambarkan bahwa orang Bugis 
jika kedatangan tamu senantiasa 
menghidangkan bosara sebagai tanda 
kesyukuran dan kehormatan. Pada 
zaman dahulu, tarian ini dibawakan untuk 
menjamu raja-raja dengan suguhan kue-
kue tradisional khas Suku Bugis. Selain 
itu juga ditampilkan pada berbagai pesta 
seperti pesta perkawinan.

Adapun gerak Tari Paddupa Bosara 
yaitu gerakan kepala sesuai dengan 
arah tangan bergerak, gerakan tangan 
seperti mengikat bosara, gerakan badan 
ke kanan dan ke kiri sesuai gerak tangan, 
gerakan kaki berjinjit bergantian sesuai 
hitungan.

Tari Paddupa Bosara ini biasanya 
dibawakan oleh penari perempuan dengan 
jumlah ganjil. Pakaian yang digunakan 
yaitu berupa baju bodo, sarung sutra, 
bando bunga, anting, gelang, dan juga 
kalung. Properti yang harus dibawa oleh 
penari adalah bosara yang berisi beras, 
bunga, dan benno yaitu makanan ringan 
dari biji jagung. Sedangkan untuk alat 
musik yang digunakan berupa suling, 
gendang, kuik, dan kecapi.

TARI PADDUPA BOSARA - SULAWESI
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Keindahan alam Papua memang telah 
berhasil memikat banyak wisatawan 
berbondong-bondong datang untuk 
menikmati keasrian udara dan panorama 
indahnya, namun dibalik itu semua, 
kekhasan budaya Papua juga tidak kalah 
menarik untuk dikulik, salah satunya yaitu 
tarian tradisionalnya yang menyuguhkan 
sejumlah makna yang erat kaitannya 
dengan kehidupan sehari-hari.

Di Papua dikenal sebuah tarian bernama 
Tari Suanggi yang mengisahkan seorang 
pria yang ditinggal mati oleh sang istri. 
Dikisahkan pula, arwah sang istri menjadi 
gentayangan dan mengganggu orang-
orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya 
pria tersebut melakukan ritual guna 
menenangkan arwah sang istri. Ritual 
tersebut akhirnya berkembang menjadi 
sebuah tarian yang dikenal dengan Tari 
Suanggi. 

Hampir sama dengan Tari Musyoh, 
Tari Suanggi juga kental dengan nuansa 
sakral dan magis, serta digunakan untuk 
mengusir roh jahat. Tetapi perbedaannya, 
Tari Musyoh dilakukan untuk mengusir roh 

yang meninggal secara tragis sedangkan 
Tari Suanggi dilakukan untuk mengusir 
roh yang masih memiliki janji yang belum 
ditepati.

Apabila diperhatikan dengan seksama, 
setiap gerakan dari Tari Suanggi ini bukan 
seperti gerakan tarian pada umumnya. 
Tetapi lebih menyerupai aktivitas seorang 
dukun yang sedang melakukan sebuah 
ritual tertentu.

Tari Suanggi ini biasanya dilakukan oleh 
16 penari laki-laki dan 2 penari perempuan 
dengan menggunakan pakaian adat 
khas Papua Barat. Tari Suanggi ini hanya 
ditampilkan ketika ada warga setempat yang 
meninggal secara tidak wajar dan merasuki 
orang lain. Oleh karena itu, Tari Suanggi ini 
tidak dapat Anda saksikan dengan mudah 
karena tidak ditampilkan pada pentas 
budaya atau acara umum lainnya.

TARI SUANGGI - PAPUA
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Salah satu tarian tradisional dari Pulau Maluku yaitu Tari 
Saureka-reka yang berasal dari Maluku Tengah. Pada awalnya 
tarian Saureka-reka ini dibawakan oleh para petani sagu saat 
panen tiba. Hal ini sebagai ungkapan kegembiraan dan juga 
rasa syukur pada Tuhan atas hasil panen yang melimpah. Namun 
seiring berkembangnya zaman, tarian Saureka-reka ini dijadikan 
sebagai tarian pergaulan untuk bersosialisai serta mempererat 
hubungan dengan sesama.

Tarian Saureka-reka ini juga dikenal dengan nama Tari Gaba-
gaba yang mana penamaan tersebut merujuk pada properti yang 
digunakan yaitu pelepah pohon sagu.

Empat buah gaba-gaba yang digunakan dalam tarian ini 
dihentakkan dan kemudian saling beradu, sementara para penari 
yang biasanya merupakan para pemuda dan pemudi akan menari 
sambil melangkah dengan gesit di antara gaba-gaba tersebut. 
Tarian Saureka-reka ini mengandalkan kelincahan dan ketepatan 
dalam langkah-langkah kaki, karena jika tidak maka kaki-kaki 
para penari akan terjepit dalam bilah gaba-gaba dan bahkan hal 
tersebut juga bisa membuat para penari terjatuh.

Jumlah penari Saureka-reka ini biasanya sekitar delapan orang 

yang terdiri dari empat orang pemuda dan empat orang pemudi. 
Bisa juga seluruhnya pemuda atau sebaliknya.

Untuk kostum yang digunakan biasanya para penari akan 
mengenakan pakaian adat dan kain khas Maluku, atau bisa juga 
mengenakan kain seragam yang disesuaikan dengan acara 
yang sedang berlangsung. Namun satu hal yang perlu diingat 
bahwa untuk bawahan yang digunakan haruslah longgar agar 
memudahkan pergerakan terutama saat penari akan melompat.

TARI SAUREKA-REKA - MALUKU
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MIE GOMAK

Mie Gomak adalah hidangan berkuah dengan cita rasa 
khas Batak Toba atau sering disebut sebagai spaghetti Batak. 
Berbahan utama mi lidi yang dibuat dengan cara direbus 
bersama santan bumbu kuning. 

Mie Gomak sangat terkenal sebagai makanan khas Suku 
Batak Toba dari Sumatera Utara. Masakan ini adalah masakan 
khas daerah sekitar Danau Toba, mulai dari Porsea, Balige, 
Laguboti, Tarutung, hingga Tapanuli Selatan. Mi ini juga dapat 
ditemukan di berbagai daerah di Sumatra Utara, mulai dari 
Medan, Siantar, Parapat, Labuan Batu, Sibolga, hingga Deli 
Serdang.

Sebagian menyebutkan bahwa nama Mie Gomak, berasal 
dari cara penyajian mi itu sendiri yang di-”gomak” yang berarti 
“ambil” atau “peras” dalam bahasa Batak Toba. Mi akan di-gomak 
atau dipegang/digenggam dengan tangan kosong sebelum 
disajikan di piring. Hingga sekarang cara tersebut masih umum 
digunakan, namun penjual biasanya akan memakai sarung 
tangan plastik untuk menyajikan Mie Gomak, dan ada juga 
penjual lain yang menggunakan sendok atau garpu.

Bahan dasar pembuatan Mie gomak yaitu tepung terigu. 
Ketika masih mentah, mi berbentuk kaku dan lurus seperti lidi 
sehingga sering disamakan dengan masakan Italia, yaitu spageti.

Sekilas Mie Gomak memang mirip dengan Mie Aceh, akan 
tetapi kedua masakan ini jelas punya perbedaan. Perbedaan 
utamanya terletak pada penggunaan bumbu rempah khas 
Batak, yaitu andaliman yang disebut juga merica Batak. Selain 
itu, tekstur mi-nya pun juga berbeda. Mie Aceh memakai mi 
kuning atau mi telur, sedangkan Mie Gomak memakai mi lidi 

berukuran besar dan padat sehingga teksturnya kenyal, padat, 
dan tidak mudah putus saat dimasak. 

Sebagian penjual Mie Gomak masih memasak hidangan ini 
di tungku tradisional. Konon, penggunaan tunggu tradisional 
dapat menjaga aroma saat dimasak dan bumbu semakin 
meresap dibandingkan dengan kompor biasa. 

Cara penyajian Mie Gomak bisa dengan atau tanpa kuah. 
Biasanya mi yang sudah direbus dibuat terpisah dengan kuah 
dan sambalnya. Kemudian mi akan disiram kuah panas dan 
disajikan dalam keadaan panas. Sedangkan varian mi tanpa 
kuah atau mi goreng dibuat dengan cara menumis mi dengan 
sedikit air. Mi biasa disajikan dengan telur rebus dan aneka 
gorengan, seperti ubi goreng, pisang goreng, tempe goreng, 
dan juga tahu goreng. 

Hidangan mi yang sering dijajakan sebagai hidangan 
sarapan ini dimasak dalam banyak variasi. Dengan tambahan 
bumbu seperti andaliman, kecombrang, atau kacang tanah, 
lalu dimasak dengan santan atau hanya air sebagai kuahnya. 
Setiap dapur rumahan Batak punya gaya tersendiri dalam 
menyajikan menu sarapan ini.

Sama seperti Mie Aceh, selain disajikan sebagai mie kuah, menu 
sarapan ini juga diolah dengan cara ditumis atau digoreng bersama 
bumbu yang pekat. Jika Anda ingin mencoba membuatnya 
dirumah, Anda bisa dengan mudah mendapatkan bahan-bahan 
dasarnya di pasar-pasar tradisional terdekat di sekitar Anda.
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DALI NI HORBO

Mungkin Anda pernah melihat makanan khas Batak yang 
satu ini. Bentuknya tampak seperti tahu, namun sebenarnya 
Dali Ni Horbo ini adalah susu kerbau yang dipadatkan. Makanan 
khas yang berasal dari Batak Toba ini merupakan makanan yang 
paling banyak diburu dan memiliki cita rasa yang khas dan unik. 
Meski memiliki cita rasa yang sedikit pahit, namun Dali Ni Horbo 
tetap mampu menggugah selera para penikmatnya.

Kuliner yang bisa Anda temukan di sekitar daerah Porsea, 
Laguboti, dan Balige ini diolah secara tradisional. Konon menurut 
ceritanya, tradisi mengolah susu kerbau menjadi dali sudah 
dimulai oleh leluhur orang Batak semenjak adanya komunitas 
Batak dan di setiap rumah makan khas Batak, dali menjadi 
primadona dan menu utama.

Untuk mendapatkan dali, umumnya di setiap onan atau 
pasar di daerah Tapanuli, dali menjadi komoditas dagangan. 
Kandungan gizi pada dali secara umum, tidak berbeda dengan 
kandungan gizi susu lainnya seperti, lemak, karbohidrat dan 
protein, hanya berbeda pada pengolahan, karena dali diolah 
dengan sederhana dan menggunakan peralatan tradisional 
serta tidak menggunakan unsur kimia.

Dali didapat dari induk kerbau yang susunya diperah. Susu 
kerbau mulai diperah ketika bayi kerbau berumur 1 bulan, hal 
ini dimaksudkan bahwa pasca melahirkan bayi kerbau belum 
mampu mengkonsumsi makanan biasa, dan masih mengandalkan 
air susu induknya selama satu bulan penuh. Pemerahan kerbau 
untuk mengambil susunya, dilakukan sekitar jam 6 pagi hari, 
hal ini dimaksudkan agar anak kerbau tidak terganggu dari 
kebiasaan menyusui. Banyaknya susu yang dapat diperah dari 

seekor induk kerbau rata-rata 2 liter perhari.
Sebelum susu kerbau diperah, puting susu kerbau terlebih 

dahulu dibersihkan dengan air hangat, hal ini dimaksudkan 
untuk menjaga kerbersihan susu, serta merangsang puting susu. 
Seekor induk kerbau dapat diperah susunya hingga 5 bulan, 
karena pada bulan ke 6 pasca melahirkan kualitas susu kerbau 
sudah tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Untuk menambah 
kualitas dan kuantitas susu, induk kerbau diberikan makanan 
tambahan yakni ubi jalar dan dedak lalu diaduk dengan garam 
secukupnya serta dicampur dengan beberapa jenis vitamin.

Dali Ni Horbo asli yang berada di Tanah Batak, biasanya di 
makan tanpa nasi atau bisa juga dihidangkan dengan makanan 
khas lainnya yang dapat membuat lidah merasakan nikmat 
yang luar biasa.

Dali Ni Horbo bisa diolah dengan menggunakan rempah-
rempah tradisional orang Batak, seperti kunyit, jahe, andaliman, 
cabai, bawang merah, bawang putih, yang tentu akan memberikan 
khasiat tambahan pada tubuh Anda.

Proses pembuatan Dali Ni Horbo ini terbilang cukup mudah 
dan sederana. Susu hasil perahan direbus sekitar 10 menit 
dalam wadah yang steril dengan menambahkan air nenas untuk 
membantu pengentalan susu serta mengurangi aroma amis, atau 
bisa juga dicampur dengan air perasan daun pepaya. 

Dalam proses pemasakan, biasanya akan muncul buih-buih 
pada bagian atas susu yang sedang dimasak. Buih-buih ini harus 
diambil sedikit demi sedikit hingga perlahan-lahan susunya akan 
mengental. Setelah 10 menit, Dali Ni Horbo siap untuk disajikan 
dan langsung bisa disantap.
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NANIURA

Naniura adalah makanan khas Batak Toba yang cukup unik 
yaitu berupa ikan tuna mentah yang dimasak tanpa api. Ikan 
tuna yang dipotong dan dipisahkan dari sisiknya, kemudian 
dimarinasi dengan air jeruk dan bumbu seperti andaliman, 
bawang merah, bawang putih, dan kecombrang. Rasanya lebih 
nikmat daripada sashimi karena Naniura dibumbui dengan 
rempah lengkap khas Batak. 

Ikan Mas Naniura atau dalam Bahasa Batak disebut Dengke 
Mas Na Niura merupakan makanan tradisional khas Batak 
yang berasal dari Tanah Batak khususnya di wilayah Toba, 
Pulau Samosir, Danau Samosir, Danau Toba, Tapanuli Utara 
dan Humbang Hasundutan.

Dahulu masakan Naniura ini dikhususkan untuk para raja 
saja karena rasanya yang enak dan semua orang-orang Batak 
ingin menyantapnya. Dengke Naniura ini awalnya menggunakan 
ikan mujair dan ikan tuna lalu kemudian digunakan juga ikan 
mas yang memang banyak ditemukan di Danau Toba.

Na Niura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak 
melalui api namun baik dan enak untuk dimakan. Ikan Naniura 
dimasak dengan cara difermentasi dan menggunakan bumbu 
utama yakni asam batak seperti utte sira, atau asam jungga, 
dan bisa juga menggunakan kecombrang. Naniura memiliki 
cira rasa yang khas seperti ikan segar namun tanpa bau amis.

Pengolahan Naniura menggunakan bumbu-bumbu khas 
Batak salah satunya yaitu menggunakan andaliman yang 
memberikan rasa pedas dan gurih. Kemudian bumbu lainnya 
seperti, jeruk nipis yang diambil airnya, jeruk jungga, garam 
halus, rias muda, cabai merah, bawang merah, bawang putih, 
kacang tanah, kemiri, lengkuas, jahe, dan kunyit.

 Sebelum dimasak semua bumbu-bumbu sudah disangrai 
dan digiling terlebih dahulu lalu dioleskan pada ikan mas yang 
digunakan. Butuh waktu sekitar 5 jam untuk mendapatkan 
hidangan Naniura sehingga siap disajikan. 

Cara membuat olahan Naniura, pertama bersihkan ikan 
mas dari sisiknya terlebih dahulu, kemudian belah dua dari 
punggung ikan. Buang semua duri ikan, lalu beri garam dan 

air jeruk. Diamkan selama 2 jam. Setelah itu 
kukus rias, kemudian sisihkan. Lalu sangrai 
cabai merah, bawang merah, bawang putih, 
kacang tanah, dan kemiri secara terpisah, 
lalu sajikan.

Setelah itu tumbuk halus lengkuas, jahe, 
andaliman, dan juga kunyit. Tambahkan empat 
sendok makan air. Lalu tumbuk halus rias 
kukus dan semua bahan yang telah disangrai. 
Campurkan dengan air campuran dari lengkuas, 
jahe, dan andaliman dan juga kunyit. Beri garam 
dan lumuri di atas ikan. Hias hidangan dengan 
bahan lainnya seperti bawang merah dan cabai 
rawit di atasnya. Kemudian simpan dalam lemari 
pendingin selama 4-5 jam sebelum disajikan.

Penyajikan Naniura ini mirip dengan masakan 
Jepang, seperti Sashimi dan Ceviche dari Peru.
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SAKSANG

Saksang merupakan makanan khas Batak yang terbilang 
non-halal karena berbahan dasar daging babi dan daging 
anjing. Masakan yang biasanya disajikan dalam berbagai acara 
adat masyarakat Suku Batak ini dimasak menggunakan bumbu 
racikan khas, salah satunya yaitu andaliman, sehingga membuat 
rasa daging babi menjadi lebih gurih dan nikmat.

Saksang atau yang sering juga ditulis “sangsang” biasanya 
dimasak dengan daging yang dicincang kecil dan dibumbui 
dengan rempah-rempah. Selain itu Saksang ini juga dimasak 
menggunakan darah hasil sembelihan hewan tersebut yang 
dikenal dengan sebutan margota, sedangkan olahan rempah 
yang tanpa darah disebut na so margota.

Rempah-rempah yang digunakan sebagai bumbu untuk 
membuat Saksang antara lain yaitu, jeruk purut, daun salam, 
ketumbar, bawang merah, bawang putih, cabai, merica, serai, 
jahe, lengkuas, kunyit serta tidak ketinggalan juga andaliman. 
Penggunaan bumbu yang banyak bertujuan agar meresap ke 
dalam dalam daging sehingga membuat rasanya enak dan gurih. 
Di samping itu, bumbu yang berlimpah juga dimaksudkan agar 
mengurangi aroma amis dari daging dan juga darah.

Meskipun hidangan Saksang sudah dikenal secara meluas 
oleh berbagai puak atau sub-suku Batak, namun Saksang 
sering dikaitkan secara spesifik sebagai hidangan tradisional 
Batak Toba. Bagi masyarakat Batak Toba, Saksang merupakan 
hidangan penting yang wajib dihidangkan dalam upacara adat, 
terutama dalam pesta pernikahan adat. Saksang, bersama dengan 
panggang, arsik dan daun ubi tumbuk, adalah hidangan yang 

populer dalam khazanah masakan Batak dan lazim disajikan di 
Lapo, yaitu kedai makan dan minum tradisional Batak.

Karena berbahan dasar daging babi atau daging anjing, serta 
darah, maka hidangan Saksang ini tidak halal dalam ajaran agama 
Islam atau ajaran agama lainnya yang tidak memperbolehkan 
memakan daging babi, daging anjing serta darah. Biasanya dalam 
pesta pernikahan adat Batak, karena Saksang menjadi menu 

yang wajib ada, maka tamu undangan 
yang Muslim dipisahkan sajian hidangan 
dan bufet prasmanannya dari hidangan 
khas suku Batak ini.

Terkadang Saksang juga dibuat dalam 
versi halal dengan menggunakan daging 
sapi, daging kerbau atau daging ayam 
dan tentunya tanpa tambahan darah. 
Dalam acara besar yang mengundang 
berbagai lapisan masyarakat, biasanya 
kerap menyajikan dua versi Saksang 
dengan cara pengolahan dan penyajian 
yang berbeda sehingga bisa dinikmati 
oleh semua tamu yang hadir pada acara 
tersebut.

Jika Anda berkunjung ke daerah 
Sumatera Utara, terutama kawasan Toba, 
Anda bisa dengan mudah menemukan 
warung makan yang menyajikan menu 
Saksang ini. 
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TOMBUR

Salah satu makanan khas Batak yaitu Tombur yang berasal dari 
daerah Tapanuli. Hidangan tradisional ini biasanya menggunakan 
bahan dasar ikan lele atau ikan mujair yang diolah dengan cara 
dibakar. Ikan lele atau ikan mujair yang sudah dibakar dengan 
bumbu dan rempah-rempah tradisional ini kemudian disajikan 
bersama nasi hangat dan sambal khas. Penyajiannya pun sangat 
mirip dengan lele penyet atau pecel lele.

Sebagaimana khasnya masakan dari Pulau Sumatera yang 
dominan bercita rasa pedas, ciri masakan Batak yang satu ini 
pun juga sangat terkenal dengan rasa pedasnya yang berasal 
dari andaliman. Cita rasa pedas tersebut juga terdapat pada 
sambal Tombur.

 Meski terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan sangat 
mudah ditemukan di sekitaran kita, namun cita rasa sambal 
Tombur yang enak dan gurih dijamin bakal bikin Anda ketagihan.

Jika Anda berkesempatan berkunjung ke Sumatera Utara, 
Anda bisa menemukan sambal Tombur ini di beberapa restoran 
yang menyajikan menu sambal Tombur, salah satunya di daerah 
Kabupaten Humbang Hasundutan. Di sini Anda bisa menikmati 
sambal Tombur seraya menikmati panorama keindahan Danau 
Toba karena restoran yang menyajikan menu sambal Tombur 
tersebut berada di tepi Danau Toba. Lokasi ini diklaim sebagai 
lokasi yang pas untuk menikmati sambal Tombur karena 
pemandangan alamnya yang sangat indah.

Jika Anda ingin mencoba membuat sambal Tombur di 
rumah, Anda juga bisa dengan mudah mendapatkan bahan-
bahannya di pasar-pasar tradisional terdekat. Bahan-bahan 
yang digunakan untuk membuat sambal Tombur di antaranya 
seperti, andaliman, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, 
jahe, kemiri, merica, ketumbar, jeruk nipis, kecombrang, dan 
juga garam.

Cara membuat dan mengolah semua bumbu-bumbu untuk 
mendapatkan cita rasa yang gurih dan enak juga tidak terlalu 
sulit, karena semua rempah-rempah tersebut cukup ditumbuk 
atau dihaluskan secara bersamaan. Jika Anda ingin lebih mudah 
lagi, Anda bisa langsung membersihkan semua bumbu dan 
rempah-rempah tersebut terlebih dahulu, kemudian diblender 
secara bersamaan dan setelah semua bumbu tersebut halus 
secara merata, Anda sudah bisa mengoleskannya pada ikan 
atau lele yang sudah dibakar.

Sambal Tombur ini memang disajikan dalam keadaan mentah, 
tanpa digoreng atau melalui proses masak lainnya. Sambal 
Tombur juga tidak berwarna merah terang seperti sambal 
yang biasa Anda temui. Sambal Tombur berwarna coklat muda 
dan sedikit pucat, namun cita rasa yang dihasilkan tidak kalah 
pedas dari cita rasa sambal yang berwarna merah. Rasa pedas 
yang didapat dari andaliman sebagai salah satu bahan untuk 
membuat sambal Tombur ini mirip dengan rasa pedas dari lada 
dan sedikit asam seperti jeruk nipis. Rasa pedas yang melekat 
di bibir ketika Anda menyantap sambal Tombur ini juga berasal 
dari jahe yang sebelum dihaluskan dibakar terlebih dahulu.

Sambal Tombur juga sering dicampur dengan kecombrang 
sehingga menghasilkan aroma harum yang kuat. Selain itu 
sambal Tombur biasanya dipasangkan dengan olahan ikan 
dari Danau Toba, misalnya ikan mas goreng. Perpaduan 
antara rasa dari ikan mas goreng dengan sambal Tombur ini 
akan menghasilkan cita rasa baru. Daging ikan yang lembut 
berpadu pas dengan sambal Tombur yang pedas. Rasa ikan 
terasa manis segar karena langsung dimasak segera setelah 
ditangkap dari Danau Toba.

Selain dengan ikan goreng, sambal Tombur juga bisa 
dinikmati dengan ikan bakar dan daging panggang.
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P
ersetujuan Asean tentang 
Perdagangan dalam Sistem 
Elektronik atau Asean Agreement 
on E-Commerce diharapkan dapat 
segera disahkan sebagai undang-

undang nasional seiring dengan target 
pertumbuhan ekonomi digital yang dibidik 
pemerintah.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi 
mengatakan bahwa Indonesia menargetkan 
dapat menguasai 40% dari total potensi 
ekonomi digital pada 2025. Perdagangan 
internasional, terutama yang terkait dengan 
e-commerce (dagang-el), diyakini bisa 
menjadi motor untuk realisasi target 
tersebut. 

“Pemerintah berupaya untuk 

PERTAJAM TAJI E-COMMERCE 
DI ASEAN

memanfaatkan perdagangan internasional 
khususnya terkait e-commerce melalui 
kerja sama dengan negara-negara Asean 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
masyarakat,” kata Lutfi. 

Lutfi memaparkan perkembangan 
ekonomi digital kian pesat. Pandemi 
Covid-19 juga telah mentransformasi 
perilaku konsumen dalam melakukan 
transaksi perdagangan dan dinilai menjadi 
elemen penting dalam perekonomian global. 

Transaksi dagang elektronik pada 
2021 menembus Rp354,3 triliun, naik 
33,11% dibandingkan dengan nilai transaksi 
pada 2020 senilai Rp266,2 triliun. Volume 
transaksi juga diramalkan naik 38,17% dari 
925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 
1,3 miliar transaksi pada 2021. 

“Peran e-commerce dalam 
perekonomian Asean makin meningkat. 
Tercatat kontribusi PMSE [perdagangan 
melalui sistem elektronik] mencapai 7% dari 
total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce 
tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 
dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh 
tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi 
US$38 miliar,” tambah Lutfi. 

Dia menjelaskan bahwa persetujuan 
tersebut juga hadir sebagai jawaban 
atas tantangan ekonomi digital dan bisa 
memberi fasilitas peningkatan kerja sama 
transaksi Perdagangan Melalui Sistim 
Elektronik (PMSE) Asean. Asean Agreement 
on E-Commerce memiliki 19 pasal yang 
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mengatur tentang fasilitas dagang-el 
lintas batas (cross border), keamanan 
siber, pembayaran elektronik, logistik, 
transparansi, dan penyelesaian sengketa. 
Persetujuan tersebut juga mengakomodasi 
kerangka kerja sama untuk mengurangi 
ketimpangan pembangunan dagang 
elektronik di kawasan Asean. 

Untuk memastikan persetujuan ini 
memberi manfaat optimal, Lutfi menjelaskan 
bahwa pemerintah telah memiliki instrumen 
hukum terkait Perdagangan Melalui 
Sistim Elektronik (PMSE) yang mencakup 
perlindungan konsumen, informasi dan 
transaksi elektronik; serta perizinan dan 
pengawasan pelaku usaha Perdagangan 
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Melalui Sistim Elektronik (PMSE). 
“Pemerintah Indonesia juga sedang 

memperbarui dan merevisi sejumlah aturan 
e-commerce dalam menanggulangi praktik 
predatory pricing dalam PMSE,” kata dia. 

Sementara itu, Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 
memberi sejumlah catatan terkait 
pembahasan ratifikasi Asean Agreement 
on E-Commerce dengan pemerintah. 
Pengesahan Rancangan Undang-Undang 
(RUU) diharapkan bisa diikuti dengan 
jaminan keamanan dan perlindungan 
bagi konsumen serta pelaku usaha di 
dalam negeri. 

Perdagangan Melalui Sistim Elektronik 
(PMSE) memang bakal membuka akses 
perdagangan internasional yang lebih 
luas bagi Indonesia, terutama di kawasan 
Asean. Perjanjian tersebut juga diyakini bisa 
membantu promosi penanaman modal, 
peningkatan perdagangan barang dan 
jasa, dan membuka peluang lapangan 
pekerjaan. 

Disamping itu penting kiranya untuk 

indonesia business forum



                      36 - INSPIRA - MEI 2022

secara detail melihat sisi negatif dari rencana 
pembahasan Perdagangan Melalui Sistim 
Elektronik (PMSE). Perlu kesiapan dalam 
bisnis ekonomi digital tersebut, terutama 
mengenai ketentuan pemindahan informasi 
lintas batas, lokasi fasilitas komputasi, 
keamanan siber dan metode pembayaran 
elektronik. 

KEUNTUNGAN 

Pelaku usaha melihat adanya 
keuntungan yang bisa diperoleh Indonesia 
dengan meratifikasi Asean Agreement on 
E-Commerce sebagai hukum nasional. Ketua 
Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia 
(idEA) Bima Laga mengatakan industri 
dagang-el bisa memperkuat sinergi dengan 
stakeholder terkait di negara-negara Asean. 

“Kami melihat adanya nilai positif 
dengan bergabungnya Indonesia dalam 
Asean Agreement on E-Commerce ini, di 
mana kita bisa lebih bersinergi dengan 
para stakeholder e-commerce di seluruh 
negara anggota Asean,” kata Bima. 

Meski demikian, Bima memandang 
pemerintah dan pelaku usaha Tanah 
Air perlu meningkatkan kapasitas dan 

kapabilitas berkaitan dengan perdagangan 
lintas negara. Dengan demikian, produsen 
di Indonesia tidak hanya bisa memenuhi 
kebutuhan domestik, tetapi juga di negara 
lain. 

“Terkait perdagangan cross border di 
Asean, menurut kami, saat ini akan lebih 
penting bagi pemerintah untuk lebih dulu 
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
pengusaha Indonesia, termasuk Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa 
menghasilkan produk yang dapat memenuhi 
kebutuhan konsumen di Indonesia dan di 
negara lain,” kata Bima. 

Selanjutnya, Bima mengatakan 
pemerintah bisa melakukan perundingan 
bilateral dengan masing-masing negara 
tujuan ekspor agar tercipta hubungan 
dagang yang saling menguntungkan, 
termasuk perdagangan melalui sistem 
elektronik. 

Volume transaksi cross border dalam 
perdagangan elektronik di Indonesia 
terbilang masih kecil, yakni di bawah 5% 
dari total transaksi. Peluang transaksi lintas 
negara dalam platform e-commerce perlu 
dimanfaatkan secepat mungkin, khususnya 
untuk pasar Asean. 

Pembukaan layanan lintas negara bisa 
membawa keuntungan bagi platform 
dagang elektronik karena jumlah transaksi 
yang bisa diperoleh bakal mengikuti tren 
perdagangan lintas negara. Barang yang 
ditawarkan pelapak juga bakal makin 
diminati konsumen dari berbagai negara.

Data dirangkum dan diolah 
dari berbagai sumber oleh :

Dr. Andy Kurniawan Bong, SE, MBA. 
Dosen Senior.
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Realisasi investasi sektor industri 
pengolahan sepanjang Januari-Maret 
2022 mencapai Rp103,5 triliun. Jumlah 
tersebut memberikan kontribusi 
signfikan sebesar 36,7% terhadap 
total nilai investasi di Tanah Air pada 
triwulan I tahun 2022, yang menembus 
Rp282,4 triliun.

“Investasi sektor industri pada 
triwulan I-2022 naik 17% secara year 
on year. Artinya, di tengah gejolak 
ekonomi global dan dampak pandemi 
Covid-19, kepercayaan diri para investor, 
khususnya dari sektor industri masih 
sangat tinggi,” kata Menteri Perindustrian 
Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, 
28 April 2022

Menperin menjelaskan, pihaknya 
proaktif untuk menarik minat para 
investor nasional dan global agar tetap 
menanamkan modalnya di Indonesia. “Hal 

NAIK 17%, INVESTASI INDUSTRI MANUFAKTUR 
TEMBUS RP103,5 TRILIUN PADA TRIWULAN I-2022

ini guna memperkuat struktur manufaktur 
industri di dalam negeri sehingga bisa 
lebih berdaya saing global,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Agus, Pemerintah 
Indonesia bertekad untuk semakin 
menciptakan iklim investasi yang kondusif 
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bagi para pelaku usaha melalui pemberian 
berbagai insentif fiskal dan nonfiskal. 
“Kenaikan investasi juga menunjukkan 
bahwa kebijakan pemerintah masih on 
the right track,” tuturnya.

Kementerian Investasi/Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
mencatat, pada triwulan I-2022, realisasi 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
di sektor industri manufaktur sebesar 
Rp25,6 triliun atau berkontribusi 18,9% 
terhadap total capaian PMDN yang 
menembus Rp135,2 triliun.

Sektor manufaktur yang mengucurkan 
dananya paling besar pada periode 
tersebut, yakni industri makanan dengan 
nilai Rp9,7 triliun melalui 2.181 proyek. 
Kemudian disusul industri kimia dan 
farmasi sebesar Rp4,6 triliun (846 proyek), 

serta industri logam dasar, barang logam, 
bukan mesin dan peralatannya Rp2,6 
triliun (432 proyek).

Sementara itu, pada Januari-Maret 
2022, realisasi penanaman modal asing 
(PMA) di sektor industri manufaktur 
sebesar USD5,4 miliar atau menyumbang 
52,9% dari total capaian PMA yang berada 
di angka USD10,3 miliar. “Sektor industri 
manufaktur memberikan kontribusi 
paling besar terhadap realisasi PMA 
pada triwulan I-2022,” ungkap Agus.

Adapun yang menjadi penyumbang 
dominannya adalah industri logam 
dasar, barang logam, bukan mesin dan 
peralatannya sebesar USD2,5 miliar 
dengan jumlah 443 proyek. Kemudian 
disusul industri kimia dan farmasi USD854 
juta (650 proyek), industri makanan 

USD686 juta (951 proyek), serta industri 
kendaraan bermotor dan alat transportasi 
lain USD542 juta (468 proyek).

“Kalau secara total PMDN dan 
PMA, realisasi investasi terbesarnya 
dikontribusikan oleh industri logam 
dasar, barang logam, bukan mesin dan 
peralatannya sebesar Rp39,7 triliun,” sebut 
Agus. Capaian gemilang ini tidak terlepas 
dari jalannya kebijakan hilirisasi industri, 
salah satunya upaya penghiliran nikel 
yang tengah dipacu dalam mendukung 
percepatan pembangunan ekosistem 
kendaraan listrik dengan pengembangan 
pabrik baterainya.

Merujuk data Kementerian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM), total nilai investasi pada triwulan 
I-2022 mencetak rekor pertumbuhan 
tertinggi sepanjang 10 tahun terakhir, 
atau tumbuh 28,5% dibandingkan periode 
yang sama tahun lalu sebesar Rp219,7 
triliun. Realisasi investasi triwulan I-2022 
tersebut telah mencapai 23,5% dari target 
yang diamanahkan Presiden Joko Widodo 
sebesar Rp1.200 triliun pada tahun ini.

“Kami optimistis target tersebut bisa 
tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya 
kepastian hukum dan kepastian usaha 
bagi para pelaku industri di Indonesia 
untuk mendukung iklim usaha,” 
tegas Menperin. Apalagi, perhelatan 
Presidensi G20 Indonesia akan menjadi 
momentum untuk membuka peluang 
dan menyampaikan potensi terhadap 
peningkatan kerja sama investasi, 
terutama di sektor industri.

“Pemerintah Indonesia akan 
mengoptimalkan ajang Trade, Investment, 
and Industry Working Group (TIIWG) 
untuk menggaet lebih banyak investor 
global khususnya dari negara-negara 
G20,” imbuhnya. Namun demikian, untuk 
mencapai sasaran ini, diperlukan langkah 
sinergi dan kolaboratif di antara seluruh 
pemangku kepentingan terkait.

Menperin juga mengapresiasi kepada 
para pelaku industri yang kian agresif 
memperluas usahanya atau ekspansi di 
Indonesia. “Karena ini terbukti berdampak 
luas bagi pemulihan ekonomi nasional, 
termasuk pada peningkatan jumlah 
serapan tenaga kerja,” pungkasnya. 
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PT Gema Graha Sarana Tbk (GGS 
Interior) bersama para desainer interior 
siap menelurkan karya terbaik untuk 
para kliennya yang ingin  impian ruang 
kerjanya menjadi kenyataan. Kesiapan 
ini disampaikan  Wakil Presiden Direktur 
PT Gema Graha Sarana Tbk Chriestina 
Imayati pada acara Ramadhan Iftar 
Gathering bersama awak media,  yang 
dilangsungkan di VIVERE Experience 
and Collaboration Space, SOUTH 78, 
kawasan  Gading Serpong, 26 April 2022

Dalam acara ini turut dihadirkan mitra 
kerja PT GGS yakni para desainer interior 
profesional untuk berbagai pengalaman 
dan edukasi mengenai desain ruang kerja 
masa kini.

Chriestina Imayati menjelaskan 
kolaborasi adalah solusi yang tepat untuk 
mencapai tujuan bersama. Karena itu 
kolaborasi yang dibangun harus memiliki 
prinsip dan tujuan yang sama agar karya 

BERSAMA DASAINER INTERIOR, PT GGS TBK 
SIAP HASILKAN KARYA TERBAIK UNTUK RUANG KERJA MASA KINI

yang dihasilkan dapat diterima oleh orang 
banyak.

“Kami sebagai tuan rumah dari PT 
GGS merasa bangga, karena kami bisa 

bersinergi, bisa berkolaborasi dengan 
teman-teman desainer. Dengan kolaborasi 
dan sinergi dengan desainer, akhirnya 
kami dapat bermitra menyelesaikan 
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beberapa proyek yang kami kerjakan. 
Tanpa teman-teman dari desainer, 
tentunya kami tidak dapat menghasilkan 
karya-karya kami yang baik, kata 
Chriestina dalam sambutannya.

“Di dalam menjalankan bisnis kami 
terutama hampir 40 tahun ya, tepatnya 
di tahun ke 38 kami mempunyai visi 
misi, kami mempunyai values yakni 
Quality People, Quality Work, and 
Quality Life untuk fokus kepada SDM, 
kepada manusianya, dengan ini kami 
bisa membawa suatu perubahan untuk 
kenyamanan dari klien-klien kami,” 
tambahnya

Menurut Chriestina, di masa pandemik 
ini, banyak penyesuaian dilakukan dengan 
fokus yang berbasis interaksi manusia, 
menerapkan nilai perusahaan diantaranya 
inovasi, teamwork dan get it done, melalui 
semangat ini GGS Interior tidak ragu 
melakukan investasi untuk kemajuan 
berjangka panjang dengan melakukan 
transformasi digital di segala lini, untuk 
akselerasi kerja cepat, dinamis, fleksibel 
dan tetap memperhatikan quality of life 
dari karyawan dan tentunya menjunjung 
tinggi kepuasan pelanggan dalam 
segala aspek bisnis, memastikan semua 
pekerjaan termonitor, terukur dan tepat 
waktu.

“Dalam menjalankan bisnis, GGS 
menempatkan manusia sebagai fokus 
kami, karena GGS ingin membawa 
perubahan baik dalam kehidupan 

klien. Sebagai perusahaan konstruksi 
interior, GGS mendukung bisnis klien 
untuk kembali tumbuh dengan lebih 
kuat melalui tata ruang kantor yang 
mendukung kolaborasi, kreativitas dan 
produktivitas. Sebagai bentuk integritas 
untuk memberikan kepuasan pelanggan, 
kami menempatkan hal tersebut sebagai 
prioritas kami. Saatnya kembali ke kantor.” 
Lanjut Chriestina Imayati menutup sesi 
acara.

GGS yang berada di bawah bendera 
VIVERE Group ini,  memiliki puluhan tahun 
pengalaman serta para profesional dan 
ahli yang mampu menyediakan produk 
dan layanan yang aman dan berkualitas 
tinggi, menyiapkan ruang kerja yang 
sesuai untuk setiap kebutuhan klien 
kami. GGS Interior percaya dengan kerja 
kolaboratif dan bekerja sama, maka secara 
bersamaan dapat meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat, satu per satu, satu 
ruang dalam satu waktu.

PT Gema Graha Sarana Tbk (GGS 
Interior) memulai usahanya di bidang 
interior kontraktor hampir 40 tahun 
lalu dengan 10 karyawan, kini telah 
menyerap 1000 lebih tenaga kerja dan 
ahli yang juga mencakup juga manufaktur 
furniture, kontraktor mekanikal, elektrikal 
dan plumbing, serta eksportir furniture. 
PT Gema Graha Sarana Tbk menjadi 
perusahaan interior pertama yang 
menawarkan saham kepada publik atau 
IPO sejak tahun 2002.

Pada tahun 2005, Perseroan 
kemudian meluncurkan kembali struktur 
bisnis intinya dalam identitas brand baru 
dengan mendirikan VIVERE Group. Saat 
ini, VIVERE Group menaungi keseluruhan 
portofolio perusahaan dalam satu brand.

Fokus pada proyek konstruksi interior 
perkantoran dan telah menyelesaikan 
lebih dari dua juta meter persegi ruang 
kantor berbagai perusahaan multinational, 
BUMN, swasta hingga unicorn startup. 
Tentunya mencakup industri yang 
bervariatif juga dari automotif, finansial, 
asuransi, teknologi, media, telekomunikasi, 
institusi pemerintahan, institusi 
pendidikan, fast moving consumer goods 
(FMCG), energi dan pertambangan, dan 
lainnya.

Beberapa diantaranya adalah Unilever 
Indonesia, Bank Mandiri, Pertamina, 
Netherland Embassy, UNHCR, Apple 
Academy, bp Indonesia, Universitas 
Prasetya Mulya, Densu Aegis, British 
American Tobacco, WPP Campus, Huawei 
Indonesia, Allianz Indonesia, Indomaret 
Head Office, Ericsson Indonesia dan masih 
banyak lagi.

Dalam kegiatan Ramadhan Iftar 
Gathering ini, sejumlah awak media diajak 
berkunjung  ke showroom VIVERE yang 
terletak di lantai 3 dan 3A, SOUTH78. 
Saat berkeliling, sejumlah awak media 
mendapatkan penjelasan tentang produk-
produk furniture yang diproduksi oleh 
perusahaan-perusahan yang berada 
di bawah naungan  VIVERE Group. 
Kegiatan Ramadhan Iftar Gathering , 
ditutup dengan buka puasa bersama. 
(Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut

SCAN HERE
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Himpunan Kerukunan Tani 
Indonesia (HKTI) menggelar perayaan 
Hari Ulang Tahun ke-49 tahun di Kantor 
Sekretariat HKTI di kawasan Taman 
Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, 27 
April 2022. Perayaan  hari jadi HKTI ini, 
dikemas dengan kegiatan menyantuni 
puluhan anak yatim dan program 
satu gelas beras untuk penyandang 
disabilitas. Kali ini, para penyandang 
disabilitas yang hadir berasal dari 
Komunitas Ceritawina.

Program ini,  merupakan gagasan  
Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Moeldoko, SIP 
yang diluncurkan pada awal Maret lalu 
dan  bertujuan untuk meringankan beban 
penyandang disabilitas yang terkena 
dampak pandemi Covid-19

Sebagai tanda perayaan HUT ke 
49 HKTI,  dilakukan pemotongan tumpeng 
oleh Ketua Umum DPP HKTI didampingi 
Sekjen HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang 

PERINGATI HUT KE-49, MOELDOKO BERHARAP 
HKTI MAMPU BAWA PERUBAHAN LEBIH BAIK UNTUK SEKTOR PERTANIAN

Budi Waluyo dan sejumlah pengurus 
DPP HKTI.

Ketua Umum DPP HKTI berharap 
di usianya ke-49 tahun ini,  HKTI dapat 

membawa perubahan sektor pertanian ke 
arah yang lebih baik, termasuk perubahan 
terhadap lingkungan. Hal ini penting,  
karena lingkungan memberi dampak yang 
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signifikan terhadap produksi pertanian
“Ini pertanian kita kalau tidak 

kita perhatikan dengan sungguh-
sungguh maka ada kecenderungan 
terhadap kerusakan tanah, karena 
penggunaan pestisida, penggunaan 
pupuk yang berlebihan itu membuat 
tanah menjadi keras. Maka pendekatan-
pendekatan organic juga diperlukan 
dan ini masyarakat juga sudah mulai 
menggeliat ke arah sana.  HKTI harus 
kawal dengan baik,” kata  Moeldoko yang 
juga sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Tak hanya itu, Moeldoko juga 
mendorong HKTI  bersama Pemerintah 
dapat  mengatasi persoalan-persoalan 
yang tengah  dihadapi petani, di antaranya 
persoalan pupuk yang  menjadi perhatian 
bersama. Menurut Moeldoko agar pupuk 
tidak terus menjadi persoalan, maka 
harus ada kepastian ketersediaan pupuk 
yang memadai bagi petani.

“Berikutnya persoalan capital. 
Pemerintah memberikan dukungan penuh 
untuk KUR, tapi justru para petani belum 
bisa memanfaatkan itu dengan baik 
karena memang keterbatasan. Ini akan 
disosialisasikan secara terus menerus,” 
ujar Mantan Panglima TNI ini.

“Persoalan selanjutnya  digitalisasi 
adalah persoalan yang tidak dapat 
ditinggalkan untuk pertanian kedepan. 
Ini persoalan yang selalu HKTI update,” 
sambung Moeldoko.

Hal senada juga disampaikan 
Sekjen HKTI Mayjen TNI (Purn) Bambang 
Budi Waluyo. Ia mengatakan di usianya 
yang tidak muda lagi, HKTI harus dapat 
memperkuat konsolidasi baik ditingkat 
pusat maupun daerah.

Selain itu, Budi Waluyo berharap  
kedepan HKTI dapat mencetak lebih 
banyak lagi petani milenial. Pasalnya 
petani yang ada saat ini masih didominasi 
usia 50 sampai 60 tahun keatas.

“Oleh karena itu, saya mengajak 
generasi muda, utamanya milenial, 
jangan malu-malu untuk bertani, karena 
semuanya sudah menggunakan alat 
digitalisasi. Kita memupuk dan menyiram 
itu sudah pake drone. Kemudian menanam 
padi juga sudah pakai mesin alat tani, 
nah itu harapannya,” ujar Budi Waluyo.

Harapan lainnya yang disam-
paikan Budi Waluyo,   yakni HKTI harus 
tetap realistis dalam melihat kebijakan 
pemerintah. “Karena HKTI ini mitra pe-
merintah tentunya, kita juga mendukung 

kebijakan Pemerintah tentang petani 
dan pertanian, karena kita sebagai mitra 
strategis pemerintah. Tetapi HKTI juga 
harus kritis terhadap pemerintah apabila 
kebijakan tidak sesuai atau merugikan 
petani,” tutur Budi Waluyo.

Seperti diketahui perayaan HUT 
ke-49, telah diisi berbagai kegiatan, di 
antaranya sebelum bulan Ramadan, 
HKTI  memberikan pupuk gratis kepada 
petani sebanyak 100 ton, memberikan 
gerobak kepada pedagang sayur dan 
menyelenggarakan bazar. Kemudian 
di bulan Ramadan, HKTI melaksanakan 
kegiatan HKTI Peduli Ramadan. (Sigit)

Untuk menyaksikan video 
lengkapnya, silahkan scan pada

QR berikut
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Manggis atau buah dengan nama 
ilmiah Garcinia Mangostana merupakan 
buah tropis khas Kepulauan Sunda 
dan Maluku. Buah yang banyak 
dibudidayakan di Indonesia, Malaysia, 
Thailand dan Filipina ini berbentuk bulat 
seperti tomat. Memiliki kulit yang tebal 
dengan permukaan keras mengkilat. 
Kulit manggis berwarna ungu kehitaman, 
sedangkan daging buahnya berwarna 
putih susu dan tersusun dalam bentuk 
bilah seperti buah jeruk. Memiliki cita 
rasa manis, asam dan menyegarkan.

Buah manggis yang juga dikenal 
sebagai “Ratu Buah”, mengandung 
antiinflamasi dan anti oksidan, sehingga 
buah ini diklaim sebagai buah yang 
memiliki kadar anti oksidan tertinggi 
di dunia.

Selain daging buahnya bisa dimakan, 
kulit manggis pun juga bisa dimanfaatkan 
sebagai bahan dasar suplemen makanan 
dan herbal. Kulit manggis rasanya pahit 

MANGGIS
RATU BUAH DENGAN ANTIOKSIDAN TERTINGGI DI DUNIA

dan tidak bisa dimakan langsung, namun 
memiliki kandungan anti oksidan dan 
nutrisi lain yang bermanfaat bagi 
kesehatan.

Buah yang berkerabat dengan 
kokam, asam kandis dan asam gelugur 
ini adalah sejenis pohon hijau abadi dari 
daerah tropika yang diyakini berasal dari 
Semenanjung Malaya yang menyebar ke 
Kepulauan Nusantara. Tumbuh hingga 
mencapai 7 sampai 25 meter.

Manggis bersifat apomiksis obligat, 
yang bijinya tidak berasal dari fertilisasi 
dan diduga mempunyai keanekaragaman 
genetik sempit, sehingga diperkirakan 
bahwa manggis hanya ada satu klon 
dan sifatnya sama dengan induknya.

Buah manggis muda, pertama kali 
akan berwarna hijau pucat atau hampir 
putih. Saat buah membesar selama 2 
hingga 3 bulan ke depan, warna kulitnya 
akan menjadi hijau gelap hingga ungu 
kehitaman. Pada periode ini, pertumbuhan 

ukuran buah dapat meningkat hingga 
kulitnya berukuran 6–8 cm dengan 
diameter luar akan tetap keras hingga 
pematangan akhir.

Sifat kimia dari permukaan bawah kulit 
manggis terdiri dari berbagai polifenol, 
termasuk xanthones dan tanin yang dapat 
menghambat perhatian serangga, jamur, 
virus tanaman, bakteri dan pemangsa 
hewan, pada saat buah belum matang. 
Perubahan warna dan pelunakan kulit 
menjadi proses alami yang menunjukkan 
pematangan buah dapat dimakan dan 
benih telah selesai berkembang.

Manggis bisa tumbuh pada iklim 
angin yang baik dan tidak terlalu kencang 
karena dalam budidaya manggis angin 
berperan dalam penyerbukan bunga 
untuk pertumbuhan buah. Daerah 
yang cocok untuk budidaya manggis 
adalah daerah yang memiliki curah hujan 
tahunan sekitar 1.500–2.500 mm/tahun 
dan merata sepanjang tahun.
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Untuk media tanam tanah yang paling 
baik dalam budidaya manggis adalah 
tanah yang subur, gembur, mengandung 
bahan organik. pH tanah ideal adalah 5-7. 
Untuk pertumbuhan tanaman manggis 
memerlukan daerah dengan drainase 
baik dan tidak tergenang serta air tanah 
berada pada kedalaman 50–200 m. 
Pohon manggis dapat tumbuh di daerah 
dataran rendah sampai di ketinggian di 
bawah 1.000 mdpl. Pertumbuhan optimal 
dicapai pada daerah dengan ketinggian 
antara 500-600 mdpl.

 
BUDIDAYA MANGGIS

Pembibitan pohon manggis dapat 
diperbanyak secara generatif melalui biji 
dan secara vegetatif hasil penyambungan 
pucuk dan susuan. Pohon yang ditanam 
dari biji, akan berbunga pada umur 10-15 
tahun, sedangkan yang ditanam dari 
bibit hasil sambungan dapat berbunga 
pada umur 5-7 tahun.

PEMBIBITAN
Untuk mendapatkan benih yang 

bagus, biji yang akan dijadikan benih 
diambil dari buah tua yang berisi 5-6 
segmen daging buah dengan 1-2 segmen 
yang berbiji. Biji tidak rusak dan beratnya 
minimal satu gram dan daya kecambah 
sedikitnya 75%. Buah diambil dari pohon 
yang berumur di atas 10 tahun. Untuk 
pembuatan bibit dengan cara sambungan 

diperlukan batang bawah dan pucuk 
yang sehat.

Untuk menghilangkan daging pada 
buah sebelum dijadikan benih adalah 
dengan merendam buah dalam air 
bersih selama 1 minggu dengan cara 
air rendaman harus diganti setiap dua 
hari sekali sehingga lendir dan jamur 
akan terbuang. Biji akan mengelupas 
dengan sendirinya dan lalu dicuci lagi 
sampai bersih. Celupkan biji ke dalam 
fungisida benlate dengan konsentrasi 3 
g/L selama 2-5 menit. Lalu keringkan biji 
dengan angin di tempat teduh selama 
beberapa hari sampai kadar airnya 
menjadi 12-14%. Dua minggu sebelum 
penyambungan bagian bidang sayatan 
batang bawah dan pucuk diolesi zat 
pengatur tumbuh Adenin atau Kinetin 
dengan konsentrasi 500 ppm untuk lebih 
memacu pertumbuhan.

Cara penyemaian benih adalah den-
gan membuat bedengan berukuran lebar 
100-120 cm dengan jarak antar bedengan 
60-100 cm. Tanah diolah sedalam 30 cm, 
kemudian campurkan pasir, tanah dan 
bahan organik halus dengan merata. 
Lalu benih ditanam di dalam lubang ta-
nam berukuran 10x10 cm dengan jarak 
tanam 3x3 cm dan jarak antar baris 5 
cm pada kedalaman 0,5-1,0 cm. Tutup 
benih dengan tanah dan selanjutnya 
bedengan ditutup dengan karung goni 
basah atau jerami setebal 3 cm.

Persemaian disiram 1-2 kali sehari, 
diberi pupuk urea dan SP-36 masing-
masing 2 g/tanaman setiap bulan. Setelah 
berumur 1 tahun, bibit dipindahkan ke 
dalam polybag berukuran 20x30 cm yang 
sudah diisi dengan campuran tanah dan 
kompos atau pupuk kendang. Selanjutnya 
bibit dipelihara hingga berumur 2 tahun 
dan siap ditanam di lapangan.

Sedangkan perbanyakan dengan 
penyambungan pucuk dilakukan dengan 
memotong batang bawah setinggi 
15-25 cm dari pangkal leher lalu buat 
celah di ujung batang sepanjang 3-5 
cm. Runcingkan pangkal batang atas 
sepanjang 3-5 cm. Lalu selipkan bagian 
runcing batang atas (pucuk) ke dalam 
celah batang bawah. Balut bidang 
pertautan batang bawah dan atas dengan 
tali rafia. Pembalutan dimulai dari atas, 
lalu ikat ujung balutan dengan kuat. Tutupi 
hasil sambungan dengan kantung plastik 
transparan dan simpan di tempat teduh. 
Setelah 2-3 minggu penutup dibuka 
dan bibit dibiarkan tumbuh selama 3-4 
minggu. Balutan dapat dilepas setelah 
berumur 3 bulan yaitu pada saat bibit 
telah bertunas. Setelah berumur 6 bulan 
bibit siap dipindahkan ke kebun. Selama 
proses penyambungan berlangsung, 
siram bibit secara rutin dan siangi gulma.

 
PENGOLAHAN MEDIA TANAM

Untuk menanam pohon manggis, 
selain bibit yang bagus, area tanam atau 
perkebunan yang akan dijadikan lokasi 
penanaman juga perlu diperhatikan. 
Terutama dalam hal kemudahan 
transportasi dan sumber air. Selain 
itu, pembongkaran tanah untuk 
menghilangkan bongkahan tanah yang 
terlalu besar dan membersihkan area 
tanam dari alang-alang serta rerumputan 
liar juga harus diperhatikan.

PENGATURAN JARAK TANAM
Untuk jarak tanam pada tanah yang 

kurang subur, jarak tanam harus dirapatkan. 
Sedangkan pada tanah yang subur, jarak 
tanam dibuat lebih renggang. Jarak tanam 
standar adalah 10 meter dan diatur dengan 
cara, Segi tiga sama kaki, Diagonal dan 
Bujur sangkar atau segi empat.
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PEMUPUKAN DAN PENANAMAN
Sebelum melakukan penanaman 

bibit, taburkan campuran 500 gram 
ZA, 250 gram SP-36 dan 200 gram 
KCl ke dalam lubang tanam kemudian 
tutup dengan tanah. Lalu bibit ditanam 
di musim hujan kecuali di daerah yang 
beririgasi sepanjang tahun.

Cara Penanaman Untuk jarak tanam 
10x10 m atau 8x10 m diperlukan 100-125 
bibit/hektar. Cara menanam bibit yang 
benar adalah dengan menyiram bibit 
di dalam  polybag dengan air sampai 
bibit  dapat dilepaskan dengan mudah. 
Buang sebagian akar yang terlalu  panjang 
dengan pisau atau gunting tajam. Lalu 
masukkan bibit ke tengah-tengah 
lubang tanam, timbun dengan tanah 
sampai batas akar dan padatkan tanah 
perlahan-lahan. Siram sampai tanah cukup 
lembab. Beri naungan yang terbuat dari 
tiang-tiang  bambu beratap jerami. Jika 
sudah ada pepohonan di sekitarnya, 
pohon-pohon ini bisa berfungsi sebagai 
pelindung alami. Pohon pelindung harus 
bersifat alami dan mengubah iklim mikro, 
misalnya tanaman Albisia dan Lamtoro.

PEMELIHARAAN TANAMAN 
Cara mengendalikan gulma harus 

dilakukan secara kontinyu dan sebaiknya 
dilakukan bersamaan dengan pemupukan 
dan penggemburan yaitu dua kali dalam 
setahun. Kegiatan ini dapat dilakukan 

secara kimiawi dengan menggunakan 
herbisida ataupun secara manual dengan 
tenaga manusia serta kombinasi dari 
keduanya. Hal ini tergantung dari kondisi 
gulma yang ada di area penanaman.

Lakukan pemangkasan pada ranting-
ranting yang tumbuh kembar dan sudah 
tidak berbuah. Hal ini perlu dipangkas 
untuk mencegah serangan hama dan 
penyakit. Gunakan gunting pangkas yang 
bersih dan tajam untuk menghindari 
infeksi.

Selanjutnya lakukan pengairan dan 
penyiraman tanaman. Tanaman yang 
berumur di bawah lima tahun memerlukan 
ketersediaan air yang cukup dan terus 
menerus sehingga harus disiram satu 
sampai dua hari sekali. Sedangkan pada 
pohon manggis yang berumur lebih 
dari lima tahun, frekuensi penyiraman 
berangsur-angsur dapat dikurangi. 
Penyiraman dilakukan pada pagi hari 
dengan cara menggenangi saluran irigasi 
atau disiram.

Kemudian juga lakukan pemberian 
mulsa-mulsa jerami yang dihamparkan 
setebal 3-5 cm hingga menutupi tanah di 
sekeliling batang yang masih kecil untuk 
menekan gulma, menjaga kelembaban 
dan aerasi dan mengurangi penguapan air.

 
PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

Ada beberapa hama dan penyakit 
yang akan merusak pertumbuhan 

tanaman manggis di antaranya adalah, 
Penggerek Daun atau Phillocnitis citrella. 
Gejala dari serangan Penggerek Daun 
ini biasanya adalah dengan menyerang 
daun muda yang helaiannya baru terbuka. 
Serangan ini biasanya terjadi di masa 
pembibitan. Helaian daun muda yang 
diserang ditandai dengan gerekan kecil 
sebesar jarum dengan arah gerekan 
berliku-liku. Bekas gerekan akan berwarna 
putih kekuning-kuningan. Gerekan ini 
akan berakibat pada pertumbuhan daun 
yang mengecil dan agak kering sehingga 
tanaman tumbuh merana.

Cara pengendaliannya adalah dengan 
memberikan insektisida sistemik dengan 
cara disemprotkan pada tunas-tunas 
muda, pada saat tunas muda mulai 
tumbuh.

Hama lainnya adalah Ulat Pemakan 
Daun atau Scheloptera signifera. Gejalanya 
adalah daun manggis muda yang baru 
membuka hanya tinggal tangkai daunnya 
saja. Serangan juga terjadi pada pucuk 
yang baru pecah tunas sampai ke titik 
tumbuhnya.

Cara pengendalian hama ini adalah 
dengan menjaga sanitasi lingkungan 
dan pemeliharaan tanaman yang baik 
secara kimiawi dengan menggunakan 
insektisida kontak, misalnya Thiodan 
35 EC atau Matador 25 EC dengan 
konsentrasi 2 cc/lair.

Selanjutnya ada hama penghisap daun 
dan buah muda atau Helopeltis antonii. 
Gejala pada daun berupa noda kering, 
sedangkan pada pentil buah berupa 
gumpalan putih di sepanjang daging 
buah yang diduga mengandung endapan 
oksalat. Selain itu, getah yang keluar 
pada bekas luka akan mengeluarkan 
gumpalan getah berwarna kuning 
sehingga mengurangi kualitas buah.

Cara pengendalian hama penghisap 
daun dan buah muda ini dapat dilakukan 
secara kimiawi dengan menggunakan 
insektisida Tamaron dengan konsentrasi 
2cc/L air dan disemprotkan pada pagi 
hari.
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Pada umumnya seorang wanita 
ingin memiliki kaki yang indah, 
agar terlihat cantik. Oleh  karena itu 
kesehatan kaki harus diprioritaskan 
jangan sampai terkena penyakit varises. 
Penyakit ini, merupakan penyakit yang 
terjadi akibat pembuluh darah vena  
mengalami pembengkakan, terpuntir, 
atau pembesaran. 

Kondisi ini,  biasanya tampak sebagai 
area berwarna kebiruan atau keunguan 
di permukaan kulit. Varises paling sering 
didapati di tungkai atau betis dan anggota 
gerak bagian bawah.

“Pelebaran pembuluh darah  vena 
ini mengakibatkan tertumpuknya darah 
di lapisan bawah kulit sehingga terlihat 
di permukaan kulit pembuluh darahnya 
melebar dan berkelok-kelok. Dan  ini 
biasanya terjadi di daerah kaki sama di 
persendian,” dr. Adhitya Ginting, M.Ked, 
Sp. BTKV saat menjadi narasumber dalam 

GEJALA, PENYEBAB DAN CARA MENGOBATI 
PENYAKIT VARISES

program EL JOHN Medical Forum yang 
ditayangkan EL JOHN TV. Program ini, 
dipandu oleh Cinthia Kusuma Rani (Miss 
Earth Indonesia 2019).

dr. Adhitya menjelaskan varises 

memiliki enam tingkatan dan jika 
dibiarkan akan berbahaya. Tingkat 
pertama, pembuluh darah vena sudah 
membesar dan terlihat hanya di kulit saja. 
Jika tingkat pertama ini, tidak diobati 

el john medical forum
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maka varises berlanjut ke tingkat kedua 
yakni pembuluh venanya sudah menonjol 
dari kulit dan jika diraba bisa merasakan 
tonjolan dari pembuluh vena tersebut.

“Terus kalau tidak di treatment lagi, 
itu bakal naik lagi jadi tahap  tiga, tahap 
tiga ini bisa terjadi pembengkakan yang 
progresif, jadi kaki itu mulai membengkak 
dan kalau diteruskan stadium itu bisa 
stadium ke empat, lima sama enam.  
Kalau di tingkat  empat,  sudah timbul 
pigmentasi di kulit, biasanya warnanya 
hitam. Kalau lima dan enam itu sudah 
muncul luka-luka yang basah dan tidak 
karuan,” ujar dr. Adhitya.

“Di saat melebar terisi lah pembuluh 
darah vena menumpuk disitu sehingga 
kelihatan dia biru-biru  dan semakin 
banyak yang menumpuk itu semakin 
melebar pembuluh darahnya, jadi nonjol-
nonjol di kulit, bentuk jadi tidak karuan 
ke kanan ke kiri, jadi terlihat biru-biru di 
permukaan kulit,” tambahnya.

Menurut Adhitya, selain karena 
berdiri terlalu lama, duduk terus menerus 
juga bisa menyebabkan varises. Untuk 
mengatasinya bisa meluruskan kaki 
sejenak dengan berjalan kaki santai 
untuk membantu agar tidak muncul 
gejala varises. Atau  bisa berbaring 
sambil memposisikan kaki lebih tinggi 
dibanding tubuh dengan menaruh bantal 

di bawah kaki. Pada wanita, gejala varises 
akan terasa lebih berat beberapa hari 
sebelum dan pada saat menstruasi.

dr. Adhitya menyebut varises bukan 
penyakit yang hanya terjadi pada wanita, 
namun pria pun juga bisa mengalami 
penyakit tersebut. Karena itu, masyarakat 
dapat menjaga pola hidup dan pola 
makan.

“Jadi penyebab varises ini yang 
paling berpengaruh itu gaya hidup 
ya. Sekarang ini gaya hidup yang 
menuntut wanita untuk memakai high 
heels, terus banyaknya fast food  yang 
bikin kita menjadi tidak teratur untuk 
pola makannya, yang terlalu banyak 
karbohidrat, terlalu banyak gula sehingga 
kita mengalami obesitas,” ungkap dr 
Adhitya.

“Itu nanti mempengaruhi munculnya 
varises, karena berat badan naik jadi 
kaki ini menopang berat badan yang 
lebih besar jadi timbulnya gejala-gejala 
varises,” lanjutnya.

 Bahkan, dr. Adhitya menerangkan 
bahwa wanita lebih peka terhadap 
penyakit ini. Di saat mengetahui terlihat 
adanya pembulu vena di sekitar kakinya, 
maka ia akan langsung berkonsultasi 
ke dokter. Berbeda dengan pria yang 
kerap membiarkan  penyakit ini, sehingga 
mengalami varises yang cukup parah.

“Kalau wanita kan lebih mementingkan  
kaki saya ko kurang bagus ada gejala 
varises ini jadi dia cepat-cepat datang 
ke dokter. Sedangkan kalau yang pria, 
biasanya dia datang kalau sudah stadium 
akhir atau sudah bengkak dia baru datang 
ke dokter. Tetapi kalau perempuan,  di 
stadium-stadium awal sudah datang ke 
dokter. Jadi seolah-olah wanita yang lebih 
sering terkena varises tetapi sebenarnya 
wanita itu lebih cepat datang jadi lebih 
cepat terdeteksi terkena varises atau 
engga,” tutur dr. Adhitya.

dr. Adhitya menerangkan, varises 
tingkat ringan dapat ditangani 
dengan pengobatan mandiri di rumah. 
Pengobatan mandiri dapat meredakan 
gejala, mengurangi tingkat keparahan, 
dan mencegah terjadinya komplikasi.

“Anda bisa melakukan pengobatan 
mandiri dengan rutin berolahraga 
(terutama gerakan untuk menguatkan 
kaki), memperhatikan bobot tubuh agar 
tidak berlebih, tidak berdiri terlalu lama, 
dan beristirahat dengan cara berbaring 
agar posisi kaki lebih tinggi daripada 
tubuh. Anda bisa menggunakan bantal 
untuk menyangga kaki”  terang dr. 
Adhitya.

Penggunaan alat bantu juga dapat 
meringankan gejala varises, yaitu dengan 
memakai stoking khusus varises atau 
bebat kompresi. Fungsinya adalah 
memberikan tekanan yang dibutuhkan 
pada otot dan pembuluh vena, sehingga 
aliran darah menjadi lebih lancar. (Sigit)
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Kementerian Kesehatan (Kemenk-
es) melalui Direktorat Jenderal Pence-
gahan dan Pengendalian Penyakit (Dir-
jen P2P) mengeluarkan Surat Edaran 
(SE) Nomor HK.02.02/C/2515/2022 
tentang Kewaspadaan terhadap Pene-
muan Kasus Hepatitis Akut yang Tidak 
Diketahui Etiologinya (Acute Hepatitis 
Of Unknown Aetiology). SE tersebut 
ditandatangani oleh Direktur Jenderal 
(Dirjen) P2P Maxi Rein Rondonuwu 
pada tanggal 27 April 2022.

“Surat Edaran ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan dukungan pemerintah 
daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, 
Kantor Kesehatan Pelabuhan, sumber 
daya manusia (SDM) kesehatan, dan 
para pemangku kepentingan terkait 
kewaspadaan dini penemuan kasus 
Hepatitis Akut yang Tidak Diketahui 
Etiologinya,” disebutkan dalam SE.

Kemenkes meminta dinas kesehatan 

KEMENKES TERBITKAN EDARAN KEWASPADAAN 

TERHADAP PENEMUAN KASUS HEPATITIS AKUT

provinsi dan kabupaten/kota, 
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), 
laboratorium kesehatan masyarakat, dan 

rumah sakit antara alin untuk memantau 
dan melaporkan kasus sindrom penyakit 
kuning akut di Sistem Kewaspadaan 



el john medical forum
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Dini dan Respon (SKDR), dengan 
gejala yang ditandai dengan kulit dan 
sklera berwarna ikterik atau kuning 
dan urin berwarna gelap yang timbul 
secara mendadak dan memberikan 
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 
(KIE) kepada masyarakat serta upaya 
pencegahannya melalui penerapan 
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Kemenkes juga meminta pihak 
terkait untuk menginformasikan kepada 
masyarakat untuk segera mengunjungi 
fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) 
terdekat apabila mengalami sindrom 
penyakit kuning, dan membangun dan 
memperkuat jejaring kerja surveilans 
dengan lintas program dan lintas sektor.

Bagi Dinas Kesehatan, KKP, dan 
Rumah Sakit juga diminta segera 
memberikan notifikasi/laporan apabila 
terjadi peningkatan kasus sindrom 
jaundice akut maupun menemukan 
kasus sesuai definisi operasional 
kepada Dirjen P2P melalui Public 
Health Emergency Operation Centre 
(PHEOC) melalui Telepon/WhatsApp 
0877-7759-1097 atau surat elektroknik 
poskoklb@yahoo.com.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenkes 
Siti Nadia Tarmizi menyampaikan 
bahwa Kemenkes telah meningkatkan 
kewaspadaan dalam dua pekan 
terakhir setelah Badan Kesehatan 
Dunia (WHO) menyatakan Kejadian 
Luar Biasa (KLB) pada kasus hepatitis 

akut yang menyerang anak-anak di 
Eropa, Amerika, dan Asia, serta belum 
diketahui penyebabnya sejak 15 April 
2022.

“Kami lakukan penguatan surveilans 
melalui lintas program dan lintas 
sektor, agar dapat segera dilakukan 
tindakan apabila ditemukan kasus 
sindrom jaundice akut maupun yang 
memiliki ciri-ciri seperti gejala hepatitis,” 
ucap Nadia, dikutip dari laman resmi 
Kemenkes, Rabu (04/05/2022).

Kewaspadaan tersebut meningkat 
setelah tiga pasien anak yang dirawat 
di RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo 
Jakarta dengan dugaan hepatitis akut 
yang belum diketahui penyebabnya 
meninggal dunia, dalam kurun waktu 
yang berbeda dengan rentang dua 
minggu terakhir hingga 30 April 2022. 
Ketiga pasien ini merupakan rujukan 
dari rumah sakit yang berada di Jakarta 
Timur dan Jakarta Barat.

Gejala yang ditemukan pada pasien-
pasien ini adalah mual, muntah, diare 
berat, demam, kuning, kejang dan 
penurunan kesadaran.

Nadia menegaskan, Kemenkes 
melakukan investigasi penyebab 
kejadian hepatitis akut ini melalui 
pemeriksaan panel virus secara 
lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi DKI 
Jakarta sedang melakukan penyelidikan 
epidemiologi lebih lanjut.

”Selama masa investigasi, kami 

mengimbau masyarakat untuk berhati-
hati dan tetap tenang. Lakukan tindakan 
pencegahan seperti mencuci tangan, 
memastikan makanan dalam keadaan 
matang dan bersih, tidak bergantian 
alat makan, menghindari kontak dengan 
orang sakit serta tetap melaksanakan 
protokol kesehatan,” ujarnya.

Nadia meminta, jika terdapat anak-
anak yang memiliki gejala kuning, 
sakit perut, muntah-muntah dan diare 
mendadak, buang air kecil berwarna 
teh tua, buang air besar berwarna 
pucat, kejang, penurunan kesadaran 
agar segera diperiksakan ke fasyankes 
terdekat.

WHO pertama kali menerima 
laporan pada 5 April 2022 dari Inggris 
Raya mengenai sepuluh kasus hepatitis 
akut yang tidak diketahui etiologinya 
pada anak-anak usia 11 bulan-5 tahun 
pada periode Januari hingga Maret 
2022 di Skotlandia Tengah. Sejak secara 
resmi dipublikasikan sebagai KLB oleh 
WHO, jumlah laporan terus bertambah. 
Tercatat lebih dari 170 kasus dilaporkan 
oleh lebih dari 12 negara.

Kisaran kasus terjadi pada anak 
usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. 
Tujuh belas anak di antaranya atau 
10 persen memerlukan transplantasi 
hati dan satu kasus dilaporkan 
meninggal. Gejala klinis pada kasus 
yang teridentifikasi adalah hepatitis 
akut dengan peningkatan enzim hati, 
sindrom jaundice (penyakit kuning) 
akut, dan gejala gastrointestinal (nyeri 
abdomen, diare, dan muntah-muntah). 
Sebagian besar kasus tidak ditemukan 
adanya gejala demam.

Penyebab dari penyakit tersebut 
masih belum diketahui. Pemeriksaan 
laboratorium di luar negeri telah 
dilakukan dan virus hepatitis tipe A, 
B, C, D dan E tidak ditemukan sebagai 
penyebab dari penyakit tersebut. 
Adenovirus terdeteksi pada 74 kasus 
dil luar negeri yang setelah dilakukan 
tes molekuler, teridentifikasi sebagai F 
type 41. SARS-CoV-2 ditemukan pada 
20 kasus, sedangkan 19 kasus terdeteksi 
adanya ko-infeksi SARS-CoV-2 dan 
adenovirus.
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PUTRI BINAAN YAYASAN EL JOHN INDONESIA 
AJAK WANITA INDONESIA WUJUDKAN SEMANGAT 
IBU KARTINI DALAM BERKARYA

Kehadiran Raden Ajeng Kartini 
Djojo Adhiningrat atau R.A Kartini, 
menjadi pompa semangat para 
perempuan Indonesia. Pasalnya, sosok 
RA Kartini menjadi pelopor bagi kaum 
perempuan untuk bisa mendapatkan 
hak yang adil dan seimbang dengan 
kaum laki-laki.

Hasil pemikiran, perlawanan, 
dan perjuangan Kartini di masa lalu 
meninggalkan makna yang kuat bagi 
perempuan-perempuan di masa kini.  
Oleh karena itu, kelahiran R.A Kartini 
pada tanggal 21 April  1879 ditetapkan 
sebagai Hari Kartini.

Karena perjuangannya 
memperjuangkan emansipasi wanita, 
banyak apresiasi  diberikan kaum hawa 
kepada RA Kartini termasuk Putri binaan 
Yayasan EL JOHN Indonesia. Apresiasi 
dan ucapan terima kasih itu disampaikan 

Putri Pariwisata Indonesia 2021 Tisya 
Laura Dewi dan Putri Bumi Indonesia 
2021 Eunike Suwandi.

Laura merasa bersyukur dilahirkan 
sebagai seorang wanita Indonesia yang 
selalu menjunjung budaya ketimuran 
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dan tegar dalam menghadapi rintangan 
seperti yang dilakukan RA Kartini. Bagi 
Laura, Ibu Kartini merupakan sosok 
yang tidak kenal menyerah dalam 
memperjuangkan kesetaraan gender.

“Ketika belum ada Ibu Kartini ya,  
wanita selalu diidentikan dengan  
bekerja di dapur, sumur dan Kasur. 
Benar-benar wanita itu nggak bisa 
kemana-mana di rumah aja nggak bisa 
ngapa-ngapain. Namun sejak adanya 
Ibu Kartini dengan perjuangannya, 
dengan semangatnya,  akhirnya kita 
para wanita bebas menuntut ilmu 
setinggi mungkin,  bebas melakukan 
apa yang kita mau,” kata Laura saat 
diwawancarai tim liputan EL Magz

“Dari sini kita dapat menyimpulkan 
apa jadinya negara ini, tanpa Ibu Kartini 
Jadi bukan itu benar-benar luar biasa 
bagi negara kita.  Bagi Laura, Ibu Kartini 
Sosok Pahlawan sesungguhnya bagi 
wanita,  yang sangat dirindukan dan 
sangat luar biasa,” sambung Laura.

Laura mengajak para wanita  

Indonesia untuk  menjadikan Hari 
Kartini,  sebagai momentum untuk 
selalu mengingat perjuangan Ibu kartini 
dan meneruskan perjuangan tersebut 
sesuai dengan tuntutan zaman.  

Zaman sekarang tidak seperti 
zaman penjajahan yang harus berjuang 
merebut kemerdekaan, zaman sekarang 
merupakan era modern yang selalu 
beradaptasi dengan teknologi. Karena 
itu, meski di era modern,  nilai-nilai 
yang ditanamkan Ibu kartini tidak boleh 
ditinggalkan, justru  harus ditanamkan 
dan implementasikan agar wanita 
Indonesia menjadi wanita yang hebat 
dan tangguh.

“Mari bersama-sama kita hargai,  
kita apresiasi dan kita ingat  perjuangan 
Ibu Kartini, Seperti Ibu Kartini, Jadilah 
wanita lemah lembut namun di 
dalamnya keras setegar Karang. Jadilah 
wanita yang kelihatannya lembut namun 
tegas, habt  dan mandiri yang bisa 
melakukan apapun dari diri kita sendiri. 
dan jangan lupa terus menuntut ilmu 

setinggi mungkin dan menjadi Ibu yang 
pintar untuk anak-anak kita,” ungkap 
wanita cantik kelahiran Sumatera Barat, 
13 Maret 2000 ini.

Hal senada juga disampaikan 
Putri Bumi Indonesia 2021 Eunike 
Suwandi. Wanita  cantik yang memiliki 
tinggi 170 cm ini, menilai sosok Ibu 
Kartini adalah sosok wanita Indonesia 
sesungguhnya yang tidak kenal lelah 
dalam memperjuangkan hak-hak 
wanita, namun selalu murah senyum 
dan santun dalam berperilaku.

Kepribadian dan kegigihan Ibu 
Kartini bukan hanya dilihat namun 
harus direalisasikan oleh setiap wanita 
Indonesia, karena tantangan tidak 
hanya berhenti sampai di sini, namun 
tantangan terus aka nada sesuai dengan 
perkembangan zaman.

Oleh karena itu, Eunike mengajak 
wanita Indonesia untuk menanamkan 
semangat pantang menyerah yang 
telah ditorehkan Ibu kartini

“Karena dulu tanpa beliau mungkin 
kita sekarang seperti tanah liat yang 
dibentuk semaunya laki-laki seperti itu 
ya. Karena dulu sebelum Ibu Kartini ada, 
dalam memperjuangkan emansipasi 
wanita, kita ini para wanita hanya 
sebagai sebuah boneka yang mau 
digerakan, yang hanya diperbolehkan 
memiliki gerak yang sangat terbatas. 
Jadi Ibu Kartini ini luar biasa hebat 
untuk memperjuangkan emansipasi 
wanita,” ungkap Eunike.
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Dita Julaika (Miss Sport  Tourism Indonesia 2021) menyatakan 
kesia-pannya untuk  mengembangkan sport tourism di 
Indonesia. Wisata berbasis olahraga merupakan salah 
satu jenis wisata yang sangat populer,  apalagi alam 
di Indonesia sangat mendukung untuk digelarnya   
event-event sport tourism.

Dara cantik kelahiran Kepulauan Bangka Belitung ini 
mengatakan untuk  mengembangkan sport tourism butuh 
kolaborasi antar pihak terkait, karena sport tourism konsepnya 
berbentuk event yang memadukan olahraga dengan pariwisata.  

Menurut Dita, kolaborasi yang kuat dipastikan akan menghasilkan 
suatu event sport tourism yang luar biasa dan dapat menjadi daya 
tarik bagi peserta maupun wisatawan,  baik dari dalam negeri 
maupun mancanegara. Oleh karena itu Dita siap berkolaborasi 
demi kejayaan sport tourism tanah air.

“Tentu saja sangat siap dari mulai Dita terpilih  Dita sudah 
berkomitmen kepada Yayasan EL JOHN Indonesia selama satu 
tahun menjabat, Dita siap melakukan apapun kegiatan kepariwisataan  
bersama dengan stakeholder pariwisata Indonesia dan dinas terkait 
, nantinya Dita akan bekerjasama dengan beberapa organisasi juga 
untuk bagaimana meningkatkan pariwisata melalui sport tourism,” 
kata mahasiswi Universitas Esa Unggul ini saat diwawancarai tim 
liputan Inspira.

Dia yakin pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pemuda dan 
Olahraga (Kemenpora) serta  stakeholder  di sektor pariwisata 
maupun olahraga  juga memiliki tekad yang sama untuk 
pengembangkan sport tourism. Apalagi jenis wisata ini,  menjadi 
wisata yang paling terdampak pandemi Covid-19. 

Sejak Indonesia dilanda pandemi pada Maret 2020, event-event 
sport tourism yang ada di daerah terpaksa dihentikan, bahkan 
event yang sudah ada di depan mata pun harus dibatalkan 
untuk menghindari penyebaran virus Covid-19.

MISS SPORT  TOURISM 
INDONESIA 2021 
DITA ZULAIKA SIAP KEMBANGKAN WISATA 
BERBASIS OLAHRAGA DI INDONESIA

Foto : H2 Photography by Hartono Hosea
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Kini, pemerintah sedang kembali 
membangkitkan sport tourism tanah 
air, seiring penanganan Covid-19 yang 
terus membaik. Meski demikian protokol 
kesehatan (prokes) tetap menjadi 
prioritas dalam membuat event-event 
sport tourism yang penyelenggaraannya 
masih dalam suasana pandemi.

“Prokes itu menjadi nomor satu ya, 
harus dijalankan dengan patuh. Karena 
sport tourism merupakan event yang 
mengundang banyak orang. Jangan 
sampai  event sport tourism yang digelar 
menjadi klaster baru. Kalau semua disiplin 
Dita yakin sport tourism di Indonesia 
berkembang pesat,” ujar Dita.

Bukan hanya kolaborasi, namun 
Dita juga siap mempromosikan event 
sport tourism di Indonesia termasuk 
destinasinya. Promosikan yang tepat 
menurut Dita melalui media sosial seperti 

Instagram. Media sosial merupakan 
platform digital yang  memiliki jangkauan 
luas, bukan hanya ke Indonesia namun 
hingga ke penjuru dunia.

“Kini semua manusia memiliki media 
sosial dan media sosial itu platformnya 
sangat besar bisa menjangkau seluruh 
manusia yang ada di dunia ini. Jadi cukup 
gampang dengan posting di Instagram 
menggunakan tagline dan hastag yang 
cocok untuk pariwisatanya itu sudah 
bisa mempromosikan pariwisata yang 
ada di daerah kalian dan di Indonesia,” 
ungkap Dita.

Dita mengaku telah memiliki konsep 
dalam membuat event sport tourism. 
Event  yang akan dibuatnya adalah 
event yang kental akan kearifan lokal dan 
penyelenggaraannya akan dilangsungkan 
di kampung halaman Dita di Kepulauan 
Bangka Belitung.

“Jadi aku sudah beberapa list nanti 
aku sharing dulu bersama Deddy Martinus 
Johnnie Sugiarto Ketua Umum Yayasan 
EL JOHN Indonesia, yang pertama aku 
mau buat beberapa event di Provinsi ku, 
Kepulauan Bangka Belitung, eventnya 
perlombaan permainan kuno yang 
ada di Babel. Aku bersama salah satu 
organisasi juga di sana, kami rencananya 
ingin membuat perlombaan tersebut,” 
tutur Dita.

Pada kesempatan ini, Dita 
mengucapkan banyak terima kasih 
kepada Ketua Umum  Yayasan EL JOHN 
Indonesia Martinus Johnnie Sugiarto 
yang telah mempercayakan Dita terpilih 
sebagai Miss Sport Tourism Indonesia. 
Kepercayaan ini akan dipegang dan 
diterapkan Dita dengan sebaik mungkin.

“Untuk Yayasan EL JOHN Indonesia 
terima kasih banyak sudah memberikan 
wadah yang luar biasa. Wadah yang tidak 
semua orang bisa berada di panggung 
EL JOHN Indonesia. Pencapaian yang 
begitu luar biasa untuk Dita sendiri yang 
dapat bergabung bersama Yayasan EL 
JOHN Indonesia, karena Dita sudah tau 
Yayasan EL JOHN Indonesia terutama 
Putri Pariwisata Indonesia pertama kali 
didirikan, Dita sudah ngefans sekali 
dengan Putri Pariwisata dan akhirnya 
memberanikan diri menjadi finalis dan 
akhirnya memenangkan top five Putri 
Pariwisata Indonesia 2021,” tutup Dita. 
(Sigit)
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Putri Bumi Indonesia Air 2021 Angela Tumbo menyatakan 
kesiapannya  berkolaborasi dengan pemerintah maupun 
para komunitas pecinta lingkungan untuk mengatasi 
persoalan  sampah di laut.

Angel menilai sampah di laut menjadi salah satu 
permasalahan lingkungan yang membutuhkan  perhatian 
bersama , utama sampah plastik yang menjadi ancaman bagi 
kehidupan biota laut. 

Seperti diketahui, laut Indonesia kini tak hanya ditinggali biota-
biota laut cantik dan beragam seperti ikan, terumbu karang, penyu, 
dan mamalia laut.Kini, laut juga menjadi rumah dari beragam jenis 
sampah yang berpindah dari daratan. Mulai dari sampah plastik, 
organik, tekstil, medis, hingga limbah beracun.

“Yang aku harapkan dengan gelar aku sebagai Putri Bumi Indonesia 
Air 2021, aku ingin mendapatkan kesempatan juga dari pemerintah 
untuk bekerja sama mengatasi masalah-masalah sampah di laut. Tak 
hanya pemerintah, aku juga ingin berkolaborasi dengan   organisasi 
non pemerintah yang lain yang memiliki fokus terhadap pelestarian 
lingkungan dan juga para komunitas-komunitas pecinta lingkungan 
lainnya,” kata Angela saat diwawancarai tim liputan EL JOHN 
News, beberapa waktu lalu.

Putri binaan Yayasan EL JOHN Indonesia ini, juga mengajak 
masyarakat  membantu pemerintah dalam menjaga kebersihan 
laut. Kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan,  karena 
penanganan soal isu-isu lingkungan harus dilakukan dengan 
bersama-sama. 

Selain masyarakat, menurut Angela perusahaan juga 
harus ikut andil dalam melestarikan lingkungan,  karena 
perusahaan memiliki  Corporate Social Responsibility (CSR) 
yang dapat memberikan manfaat besar bagi lingkungan 
disekitarnya.

CSR dapat dijadikan sebagai unggulan kompetitif 
perusahaan. Keunggulan kompetitif yang dimaksudkan 
adalah perusahaan dapat mengungguli kompetitornya pada 
tujuan utamanya dengan kata lain CSR dapat dijadikan 
pembeda. Sebagai salah satu strategi perusahaan, 
program CSR harus bersifat berkelanjutan dan dengan 
komitmen dari perusahaan.

ANGELA TUMBOL
PUTRI BUMI INDONESIA AIR 2021
SIAP KOLABORASI ATASI SAMPAH 
DI LAUT
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“Sudah  seharusnya dalam menjaga 
lingkungan itu.  bukan hanya  tugas 
pemerintah saja tetapi harus ada 
sinergitas antara pemerintah, masyarakat 
dan juga para perusahaan yang memiliki 
social responsibility terhadap lingkungan 
sekitar mereka dan di sini kita harus 
punya sinergitas dan tentunya kita dari 
masyarakat juga harus memiliki trust yang 
cukup buat pemerintah dan mensupport 
segala program-program yang dilakukan 
oleh pemerintah dan ikut berpartisipasi 
dalam menjaga lingkungan kita,” ujar 
darah cantik kelahiran Manado ini.

Menurut Angela  yang harus 
ditekankan adalah edukasi  kepada 
masyarakat secara benar dan 
menghasilkan wujud nyata dalam 

menjaga dan melestarikan lingkungan.  
Karena itu edukasi tidak hanya sebatas 
memberikan pemahaman,  namun harus 
ada yang diimplementasikan dari edukasi 
yang didapat tersebut 

Edukasi tentang lingkungan   bertujuan 
mengembangan perilaku  berwawasan  
lingkungan yang bertanggung jawab, baik 
secara individu maupun kelompok. Hal 
ini dilakukan untuk membantu    dalam 
pengembangkan pengetahuan nyata 
tentang lingkungan alam, khususnya yang 
berhubungan dengan  cara ekosistem 
bekerja dan dampak perilaku manusia 
terhadap lingkungan.

“Jadi perlu adanya edukasi tambahan 
untuk para masyarakat supaya mereka 

bisa mengetahui bahwa segala 
jenis permasalahan itu sama tingkat 
urgensi-nya dan tidak bisa kita beda-
bedakan, contoh satu permasalahan 
sampah. Permasalahan sampah itu 
bisa mengakar ke berbagai macam 
permasalahan lingkungan jadi kita 
tidak bisa menganggap satu isu saja 
yang harus kita selesaikan, tetapi semua 
permasalahan lingkungan harus kita 
fokuskan untuk diselesaikan,” tutur 
mahasiswi Bina Nusantara ini.

Media sosial menjadi wadah yang 
tepat dalam memberikan edukasi kepada 
masyarakat. Memiliki jangkauan yang 
luas menjadi salah satu keunggulan 
media sosial dan saat media sosial bukan 
menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. 
Banyak masyarakat yang kini sudah 
familiar dengan media sosial.

“Media Sosial itu seperti yang kita 
ketahui, sudah digunakan banyak orang 
dan kita bisa menyebarkan informasi 
dengan begitu mudahnya, begitu 
cepatnya lewat media sosial. Jadi menurut 
aku media sosial itu salah satu platform 
yang menjangkau lebih banyak orang 
lagi buat memberikan edukasi,” ungkap 
Angela.

“Jadi aku ingin bekerja sama juga 
dengan teman-teman yang lain, dengan 
finalis yang lain  dan komunitas-komunitas 
pecinta lingkungan supaya kita bisa 
membuat suatu program campaign 
tertentu yang dapat disebarkan ke lebih 
banyak orang lagi,” sambung Angela. 
(Sigit)
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Yayasan EL JOHN Indonesia kembali 
menggelar kegiatan  berbagi kasih di bulan 
Ramadan. Kali ini acara dikemas dalam 
bentuk jamuan makan malam bersama 
puluhan anak Yatim binaan Yayasan  
Yatim Mandiri Jakarta Timur,  sekaligus 
memberikan santunan di Restoran Bali 
Timbungan, Sarinah, Jakarta Pusat pada 
24 April 2022.

Acara ini dihadiri, antara lain  Ketua 
Umum Yayasan EL JOHN Indonesia Martinus 
Johnnie Sugiarto, Direktur Bali Timbungan 
Wieok Susanto ,  Manager Bali Timbungan 
Yenni Wijaya dan  Pengusaha Dapur AJP 
& Penata Rias Bunda Mitha Pawaka, MBA

Tak ketinggalan sejumlah Putra Putri 
binaan Yayasan EL JOHN Indonesia hadir 
dan turut meramaikan acara  ini. Mereka 
adalah Tisya Laura Dewi (Putri Pariwisata 
Indonesia 2021), Eunike Suwandi (Putri Bumi 
Indonesia 2021), Maria Stella (Putri Bumi 
Indonesia Udara 2021) Angela Tumbol (Putri 
Bumi Indonesia Air 2021), Nur Afra  (Putri 

Anti Narkoba 2021), Galih Yoga Saputro 
(Putra Pariwisata Nusantara 2021),  Deris 
Nagara (Putra Anti Narkoba Indonesia 
2019) dan  Bagas  Soripada  (Putra Kopi 
Indonesia 2019)

Para Putra Putri Binaan Yayasan EL 
JOHN Indonesia ini mengajak bermain 
kuis  kepada para anak Yatim dan diberikan 
hadiah bagi yang jawaban benar. Para anak 
yatim terlihat senang mengkuti permainan 

DI PENGHUJUNG RAMADAN, YAYASAN EL JOHN INDONESIA 

KEMBALI BERBAGI KASIH DENGAN ANAK YATIM
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kuis ini. Selain itu, para anak yatim juga 
menikmati menu yang dihidangkan Bali 
Timbungan, seperti Bebek Timbungan, 
Megibung, Ayam Bakar Biru Maru, Sate 
Lilit Ikan, hingga Nasi Campur Bali,

Ketua Umum Yayasan EL JOHN 
Indonesia, Martinus Johnnie Sugiarto 
mengapresiasi kinerja para Putra-Putri 
binaannya yang telah mengumpulkan 
sponsor dan santunan serta menggarap 
acara Pesona Ramadhan ini. Tokoh 
Pariwisata Nasional ini,  juga mengucapkan 
terima kasih kepada para sponsor yang 
telah mendukung acara ini

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada Wieok Susanto, yang 
telah memfasilitasi pertemuan kita semua, 
terima kasih juga kepada Bunda Mitha yang 
sering membantu Yayasan EL JOHN dan 
Pak Zikri juga terima kasih sudah membawa 
adik-adik semuanya untuk kita berkumpul 
menikmati makan malam bersama  dan saya 
juga mengucapkan terima kasih dukungan 
semua anggota EL JOHN Pageant,” ucap 
Martinus Johnnie Sugiarto.

Direktur Bali Timbungan Wieok Susanto 
mengatakan pihaknya sangat senang dan 
bersyukur dapat berkolaborasi dengan 
Yayasan EL JOHN Indonesia dan dapat  
memberikan jamuan Makan Malam spesial 
untuk anak-anak Yatim dari Yayasan  Yatim 
Mandiri Jakarta Timur.

“Kami sangat mengapresiasi acara 

yang dilakukan oleh Yayasan EL JOHN 
Indonesia beserta pageant-pageantnya 
ya untuk mengadakan acara buka puasa 
bersama dengan para anak yatim. Ini salah 
satu kegiatan CSR kita dalam rangka di 
Bulan Ramadan ini  dan kami sangat-sangat 
senang ikut berpartisipasi dalam acara ini,” 
kata  Wieok Susanto saat diwawancara 
tim liputan Inspira.

“Semoga apa yang kita sajikan pada 
acara makan hari ini bisa membawa satu 
experience baru buat anak-anak juga 
yang ikut di acara tesebut, karena kami 
menyajikan makanan khusus dari Bali semua 
masakan ini, resep-resepnya tradisional 
Bali, jadi memang khas dari Bali yang kita 
sajikan di restoran ini,” tambahnya.

Sementara itu, Pengasuh Asrama Yatim 
Mandiri Rachmad Dzikri mengucapkan 
terima kasih kepada Yayasan EL JOHN 
Indonesia, Bali Timbunan dan sponsor 
lain yang telah mengundang anak yatim 
binaan Yatim Mandiri untuk ikut di acara 
yang bermanfaat ini.

“Pertama-tama untuk Yayasan EL 
JOHN Indonesia kita mengucapkan banyak 
terima kasih karena kita telah dipercayakan 
membawa adik-adik pada hari ini dalam 
acaranya EL JOHN. Ini kegiatan yang luar 
biasa ya, pertama karena kita dipercayain, 
kedua kita diberikan suguhan yang luar 
biasa. Kelihatan dari wajah-wajah adik-
adik tadi yaitu sangat ceria karena ini 

menjadi pengalaman baru bagi mereka,” 
ujar Rachmad

“Tak lupa kepada Bali Timbungan, 
kami juga mengucapkan terima kasih  
atas jamuannya yang luar biasa dengan 
hidangan-hidangan yang sangat enak  
dan mewah sertan pelayanan yang ramah 
membuat hati kita nyaman,” sambungnya.

Tisya Laura Dewi (Putri Pariwisata 
Indonesia 2021),  mengatakan acara ini 
diselenggarakan dengan tujuan memberikan 
kesan terbaik kepada para anak-anak Yatim 
Piatu untuk merasakan makan malam di 
restoran mewah ibu kota dengan menu-
menu Nusantara yang lezat. Ia menuturkan 
kegiatan ini juga bertujuan menguatkan tali 
silaturahmi antar sesama dan mengajak 
para duta-duta binaan Yayasan EL JOHN 
Indonesia berbagi dibulan Ramadhan.

Sejumlah sponsor juga mendukung 
acara ini diantaranya Bali Timbungan 
Sarinah Jakarta Pusat yang memberikan 
dukungan tempat acara serta menu 
makan malam, Pure Green Organic Rice 
yang memberikan 40 PC’s beras organic 
kemasan, Nutaste Cake yang memberikan 
Kue Tart Klepon, Donat Cokelat, Donat 
Keju dan Roti isi, Poppins by Wellness 
yang memberikan 50 box sereal dan 
Dapoer By AJP yang memberikan Satu 
Set Tumpeng ukuran besar, Tumbler dari 
EL JOHN TV serta dukungan santunan 
dari Mitha Pawaka, MBA dan Yayasan EL 
JOHN Indonesia. (Sigit)
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Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III 
memberikan apresiasi kepada 
Universitas Taruma-nagara (Untar) 
yang sukses  menjaga kualitas 
proses pembelajaran, penelitian, 
dan pengabdian kepada masyarakat. 
Atas komitmennya tersebut, Untar 
berhasil meraih tujuh penghargaan 
hingga tahun  2022 ini, untuk kategori:
1. Perguruan Tinggi Penyelenggara 

Bentuk Kegiatan Pembelajaran 
MBKM Terbaik

2. Perguruan Tinggi dengan Capaian 
Indikator Kinerja Utama Terbaik

3. Perguruan Tinggi dengan Perolehan 
Mahasiswa Berprestasi Terbanyak

4. Perguruan Tinggi dengan Pelaporan 
Pddikti 100% dalam Kurun Waktu 
5 Tahun Terakhir (10 Semester) 
dari 2016 Semester Ganjil hingga 
2020 Semester Genap

5. Perguruan Tinggi dengan Laporan 

Dokumen Kerja Sama dengan Status 
Aktif Terbanyak dalam kurun Waktu 
3 Tahun Terakhir

6. Perguruan Tinggi dengan Perolehan 
Guru Besar atau Profesor Terbanyak 

dari Tahun 2020 hingga 2021
7. Penghargaan bagi Perguruan Tinggi 

yang menjadi Sentra Vaksinasi 
Covid-19 Dosis ke-3 (Booster).

RAIH TUJUH PENGHARGAAN
LLDIKTI WILAYAH III BERIKAN APRESIASI KEPADA UNTAR
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Apresiasi ini,  disampaikan Kepala 
LLDikti Wilayah III, Dr. Ir. Paristiyanti 
Nurwardani, pada Rapat Koordinasi 
Daerah (RAKORDA) bersama Pimpinan 
Perguruan Tinggi di lingkungan LLDIKTI 
wilayah III yang mengangkat tema 
“Kampus Merdeka dari Jakarta untuk 
Indonesia”, yang diselenggarakan 
bertepatan dengan Hari Kartini, Kamis 
(21/04/2022) di Hotel Le Eminence, 
Puncak, Bogor, Jawa Barat. 

“Dalam rangka mencetak lulusan 
pendidikan tinggi yang dapat diserap 
secara optimal oleh dunia usaha 
dan industri, kami terus mendorong 
perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI 
wilayah III dalam peningkatan mutu 
melalui 8 Indikator Kinerja Utama 
(IKU) Perguruan Tinggi dan kebijakan 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka 
(MBKM),” ujar Paristiyanti 

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., 
I.P.U., ASEAN Eng. selaku Plt. Dirjen 
Kemendikbudristek, menyampaikan 
bahwa sebuah perguruan tinggi 
harus berkualitas dan relevan karena 
perannya sebagai jembatan dunia 
pendidikan menuju dunia kerja bagi 
pra-dewasa, agar menjadi seorang 
profesional.

“Lulusan sebagai output sebuah 
perguruan tinggi perlu memiliki kualitas 
dan relevansi agar dapat memasuki 

dunia profesi. OIeh karenanya program 
MBKM diakui sebagai sebuah terobosan 
yang selama ini dicari para mahasiswa 
dan para mitra industri, karena sistem 
rekrutmen tenaga kerja dan sistem 
menyiapkan SDM untuk masuk dunia 
kerja harus blending antara kampus 
dan industri” tutur Prof. Nizam.

Sementara itu, Rektor Untar Prof. 
Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, I.P.U., 
ASEAN Eng. yang didaulat menjadi 
moderator untuk sesi bersama 
Direktur Sumber Daya Dikti Ristek 
Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed. 
serta Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi 
dan Profesi Dr. Beni Bandanajaya, S.T., 
M.T., menyampaikan ucapan terima 
kasih atas apresiasi dan dukungan 
yang selama ini telah diberikan oleh 
LLDIKTI wilayah III.

 “Penghargaan ini merupakan 
bentuk pengakuan bahwa kegiatan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi di Untar 
telah berjalan dengan baik sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah dan 
keunggulan serta keunikan yang 
dikembangkan di Untar. Pencapaian 
ini merupakan hasil kolaborasi semua 
pemangku kepentingan baik pimpinan, 
dosen, karyawan dan mahasiswa 
serta semua mitra strategis Untar. 
Kami akan terus memberikan layanan 
pendidikan tinggi yang berkualitas 

bagi semua pemangku kepentingan 
sebagai implementasi Untar untuk 
Indonesia, dan berkontribusi positif 
dalam mengembangkan SDM Unggul 
untuk Indonesia Jaya,” ujar Rektor Untar 
seraya mengajak sivitas akademika 
Untar untuk memberikan yang terbaik 
bagi pengembangan pendidikan tinggi 
di Indonesia.

 Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi 
Prof. Cicik Sri Cahyandari turut 
menyampaikan bahwa kegiatan ini 
merupakan sebuah langkah maju yang 
dapat menjadi teladan bagi LLDIKTI 
wilayah lain.

“Kami percaya saat ini LLDIKTI 
wilayah III turut berperan serta aktif 
dalam membantu Dirjen Dikti Ristek 
dalam mengimplementasikan program 
prioritas, seperti MBKM dan yang 
lainnya. Ini adalah suatu bentuk 
apresiasi bagi perguruan tinggi yang 
dapat memacu serta menginspirasi 
perguruan tinggi lain untuk lebih 
berkarya dan berprestasi kedepannya.” 
ungkapnya. (Sigit)

www.eljohn.tv
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